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Gazdasági válság: idén sem lesz jobb, SOt. ..
Cégvezetiik az idei év gazdasági kilátásairól

Gyomai Kner Nyomda 2rt.
Papp Lajos vezérigazgató:

- Az 1992-ben privatizált nyomda
fejlődését az elmúlt időszakban szinte
folyamatos dinamizmus jellemezte az
árbevétel növekedés évról-évre folya
matosan emelkedett, de az elmúlt két
évben ez a folyamat lelassult, sőt meg
állt. Tavaly nem értük el a tervezett két '-------'-----.........------'
milliárd forintos árbevételt, de még a 2007-es árbevételt sem
tudtuk teljesíteni. A nyomda nyeresége is csökkent, mert
közben a költségek emelkedtek. Az elmúlt években kemény pi
aci helyzet alakult ki. A nagy megrendelőink nemhogy áreme
lést nem fogadnak el, hanem 25-35 százalékkal kevesebb árat
hajlandóak fizetni a megrendelt könyvekért. Ráadásul a könyv
vásárlás is visszaesett, s ez nagymértékben befolyásolja műkö

désünket. Hogy gazdaságilag ne csökkenjen a nyomda stabili
tása, ahhoz nagymértékben le kell faragni a költségeket, ami
azt eredményezi, hogy mind a működési, mind pedig a bér
költségeket csökkenteni kell. Ugyanakkor vissza kell fogni a
beruházásainkat is. Emellett bizonyos 10-15 százalékos lét
számcsökkentést is végre kell hajtanunk. Arra a kérdésre, hogy
meddig tart ez a folyamat azt mondhatom, hogy a 2üü9-es év
kevés lesz a megoldáshoz. Sajnos sem a hazai gazdaságpoli
tikai irányítóinkban, sem a politikusaink csatározásai között
nem látom azt a szándékot, amely ki tudná vezetni az országot
a gazdasági bajból.

Hötechnikai és Gépipari Kft.
Winkler János ügyvezető igazgató:

- Az elmúlt évben nem tudtuk telje
síteni árbevételi tervünket a begyűrűző
gazdasági válságnak köszönhetően.

Múlt év novemberében és decemberé
ben jelentősen visszaesett a forgal
munk, holott az előző években éppen
ez a két hónap volt a legerősebb a ka- ~,"=,--"-"'-"--'-""----""'"""",-,,,-="'-'

zánértékesítés szempontjából. Tavaly a kazángyártás mellett
más területen is próbáltunk munkalehetőséget adni a kft. hat
van dolgozójának. Így jutottunk el egy német vállalkozóhoz,
aki a Mercedes autógyárnak egy fontos beszállítója. Tavasszal
kezdtük el ennek a cégnek speciális férnkonténerek gyártását.

Folyamatosan fejlesztjük termékeinket, mert véleményünk
szerint a piacon maradásnak ez az alapvető feltétele. Ugyan
akkor műszaki fejlesztésben és új technológiák alkalmazásá
ban látjuk a kiutat a mai gazdasági helyzetból. Részben
pályázai pénzból egy plazmavágó berendezés munkába
állításával korszerűsítjük a lemezmegmunkálási technológiát,
ugyanakkor fejlesztjük az informatikai hátteret és javítjuk
piackutatási munkánkat nemcsak itthon, hanem Romániában
és az egykori Jugoszlávia területén elsősorban Szerbiában és
Horvátországban. Az idén nyárig megvalósuló 34 millió forin
tos beruházás 40 százaléka állami támogatás, a fejlesztés többi
részét a gyomaendrődi Hőtechnikai és Gépipari Kft. saját
eróból fizeti.
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Skylotec Hungary Kft.
Vodova János igazgató:

Szó-Beszéd

Liviel Kft.
Bárkai Zsolt ügyvezető igazgató:
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Gyomaendrőd város
Várfi András polgármester:

A Skylotec Hungary Kft. 2006.
júniusában alakult és azóta gyárt
Gyomaendrődön biztonsági és alpi
nista hevedereket. A cég mega~

lakulásakor 35 dolgozóval kezdte a
munkát, s múlt év végén már 100 hely
bélinek adott munkát. A Skylotec
Hungary Kft. idei tervezett árbevétele
a múlt évihez hasonló mértékű lesz. A
Gyomaendrődön készülő hevedereket
egyébként a németországi anyavállalat
értékesíti, így a kereskedelemmel és a
marketinggel a gyomaendrődi cégnek
nincsen semmi dolga. A világban most
jelentkező gazdasági problémákat
cégünk nem érzékeli, hiszen az
általunk gyártott biztonsági termékeket
az élet minden területén használják, a
biztonságos munkavégzéshez éppúgy,
mint a tűzoltóságnál, az energiater
melés területén vagy éppen az alpi
nistáknál. Amennyiben a termelésün
ket nem kényszerülünk csökkenteni,
akkor a Skylotec száz dolgozója idén is
biztos munkára számíthat, s erre min
den esélyünk megvan.

FÖLDMÉRÉS

- épületfeltüntetés
- telek átalakítás

- kitűzés

Teljeskörű ügyintézés,
ingyenes tanácsadás!

Mikó Tamás
Telefon: 30/557·4595

A mostani gazdasági válság szá
momra nem meglepő, hiszen már az
elmúlt években tapasztalhattuk, hogy
az olcsó ázsiai tömegtermeléssel nem
nagy eséllyel tudunk versenyezni.
Viszont mi itt Európában speciális
előnyben is vagyunk a határok
eltűnésével, hiszen az itt legyártott ter
mékeket, árucikkeket Európa bárme
lyik részébe 2-3 napon belül leszál
líthatjuk. Azokkal a termékekkel is
előnyben vagyunk, amelyekben na
gyobb arányt képvisel az úgynevezett
hozzáadott érték, a szakmai tudás, mint
például a mi esetünkben. A Liviel Kft.
ugyanis regl gerendák újrafel
használásával gyárt bútorokat. Ez egy
ben egyfajta környezettudatos
tevékenység is, ami Európában egyre
nagyobb hangsúlyt kap a minden
napokban. Bútorainkkal eddig főleg a
francia piacot céloztuk meg, de ettől az
évtől a németországi és olasz vásárlók
nak is ajánljuk termékeinket gyors,
akár két hetes szállítási határidővel.

Véleményem szerint a gazdasági
válságot azzal tudjuk kivédeni, hogy
termékeink egyedi, kis szériás mo
dellek, amit az olcsó ázsiai tömegter
melés nem, vagy csak nehezen képes
előállítani. Mindemellett új piacok
keresésével próbáljuk növelni a Liviel
Kft. termelését.

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
Telefon: 20/388-22-63

Gyomaendrőd 2008-ban több, mint
3,5 milliárd forintból gazdálkodott.
Működési hitel felvételére nem került
sor és hiánytalanul rendelkezésre áll az
egy évvel ezelőtt kibocsátott 1 milliárd
forint összegű kötvény fedezete is. A
város vállalkozásai összesen 224 mil
lió forint iparűzési adó megfizetésével
járultak hozzá az önkormányzat
gazdálkodásához. A befizetett idegen
forgalmi adó összege 7 millió forint
volt, melyhez az állam további hoz
zájárulást biztosított. Az építményadó
26 millió forintos bevételt hozott, a
magánszemélyek pedig 21 millió forint
kommunális adó megfizetésével járul
tak hozzá a kommunális fej lesz
tésekbez.

Tavaly az önkormányzat saját
erőből 352 millió forintot biztosított
különböző beruházások megvalósí
tásához, az idegenforgalommal kap
csolatos rendezvények támogatásához
pedig 10 millió forintot adott. Az idei
esztendőben átszervezéssel és további
ésszerű gazdálkodással szintén azt ter
vezzük, hogy működési kiadásokra ne
kényszerüljön hitelt felvenni a város. A
jövőben is számítok a vállalkozók és a
civil szféra hathatós együttműködésére

a város fejlődése érdekében. A most
jelentkező gazdasági válság kezelésére
Gyomaendrőd csatlakozott a megyei
önkormányzat gazdaságfej lesztési
programjához, melynek kilenc szakte
rülete, célkitűzése megvalósításához
elsősorban a vállalkozások közremű

ködésére számítok.

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben a helyszínen fizetek!

Telefon: 30/9·533·594



Olykor trágyaszag is terjeng a Csókásiban

Miért csak emeletes kutyaólakat lehet építeni?
Nyaralóépítési szabályok
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Stancolt és Rm
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. 111.

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 napíára!
Fénymásolás, spirálozás,

iratfűzés!

MAZSI
PAPíR·íRÓSZER

Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

AUTÓSOK
FIGYELEM!

Környezetvédelmi
zöldkártya!
- Környezetvédelmi

állapotfelmérés

-Számítógépes

fu!óműbeállítás

- Járműdiagnosztika
- Hibakód-olvasás

Varga Béla,
autószerelő mester
Gyomaendrőd, Csokonai u.37.
Telefon:
66/610-650
30/289·6465

Szó-Beszéd

Az endrődi Micsurin utca lakói közül
többen írták alá azt a bejelentést, melyet még
2007. júliusában küldtek el a város
jegyzőjéhez. A tizenhét lakó a Micsurin
utcában lakó, s otthonában sertéstenyésztés
sei foglalkozó polgártársát panaszolta be, aki
az aláírók véleménye szerint az állattartás
szabályait nem tartja be.

A lakók elpanaszolták, hogy bár utcájuk
lakó-, és pihenő övezetté van nyilvánítva,
ennek ellenére "környékünkön időjárástól

függetlenül bűz terjeng, melyet a sertéstrá
gya, a híg trágyalé bomlási bűze okoz. A
környező lakásokat, udvarokat ellepték az
elszaporodott rovarok és rágcsálók. A bűz

miatt a házaink szellőztetése napszaktól
függetlenül lehetetlen. "

A lakók kérik az önkormányzatot, hogya
szükséges intézkedéseket tegyék meg. A
városházán egyébként már két alkalommal

Több olvasónk kereste meg
szerkesztőségünket az alábbi panasszal.
Olvasóink Gyomaendrődön vásároltak
üdülőteiket, viszont nem értik az ezekre a
területekre vonatkozó építési szabályokat.

Vajon kinek az érdeke, hogy az egyébként
szép fekvésű és rendbetett vízparti
területeken 30 négyzetméter alapterületű,

emeletes kutyaólak épüljenek. Miért nem
lehet a 800-900 négyzetméteres telekre
emberszabású, 70-100 négyzetméteres
épületet emelni?

Többen amiatt is panaszkodtak, hogy az
önkormányzat telekadót vet ki abelterületi
beépítetlen telkekre, ugyanakkor nem biz
tosítja a telkekhez, nyaralókhoz vezető

kikövezett utat, így több nyaralót esős

időben nehezen, vagy egyáltalán nem lehet
megközelíteni. Ám az adót fizetni kell!

Dr. Csorba Csaba jegyző ezzel kapcsolat
ban elmondta, hogy az építési jogszabályok a
külterületi telkekre is vonatkoznak. A kül
területi rendezési tervben vannak megha
tározva, azok a követelmények például, hogy
mi is minősül üdülőterületnek. A külterületi
telkek tekintetében nincs helyi speciális
szabály, a törvényi jogszabály azt mondja ki,
hogy a telek három százaléka építhető be. Itt
helyben ezt a jogszabályt az önkormányzat

2009. február

tettek panaszt a lakók, de érdemi változás a
mai napig nem történt. A panaszosok úgy
tudják, hogy állítólag a polgármesteri hivatal
már szabott ki bírságot a sertéstenyésztőre,

de a helyzet nem változott, továbra is büdös
van a Csókásiban.

Dr. Csorba Csaba jegyző lapunknak ezzel
kapcsolatban elmondta, hogy lakóövezetben,
kertvárosi részben a helyi rendelet szerint
zárt trágyatároló alkalmazásával csupán egy
anyakoca és annak szaporulata tartható.

- Ebben a konkrét esetben viszont nincs
zárt trágyatároló és a disznóállomány is jóval
nagyobb a rendeletben előírtnál. Az állatál
lomány lecsökkentésére május 31-éig adtunk
határidőt. Ezt követően addig fogunk bírsá
golni, amíg a lakó be nem tartja azokat a
szabályokat, amelyek a jószágtartásra vo
natkoznak - tájékoztatta lapunkat dr. Csorba
Csaba, jegyző.

megváltoztatni nem tudja, ugyanakkor a kül
területen lévő vízparti zártkerti részeket
üdülőterületté minősítheti át az önkor
mányzat, ám ez esetben a teljes infrastruk
túrát biztosítani kell az áramellátáson, az
úton át, az ivóvíz vezetékig. Ez esetben már
megváltoztatható a beépítési százalék.

Gyomaendrőd külterületi üdülőterületei a
Templom-zug, a Bónom-zug, a Soczó-zugi
holtágak melletti egykori zártkertek, telkek,
ahol a helyi szabályozás alapján 80
négyzetméter nettó alapterületű nyaralók
építhetők.

A szilárd útburkolat, az ivóvíz és a villany
közül egyedül az ivóvíz hálózat kiépítése a
problémás az előbb említett külterületi
üdülőterületeken. Hogy ezt kinek kell
fizetnie, az önkormányzatnak, vagy a telek
tulajdonosoknak, arra nem tér ki a törvény.

- A gyomai részen a Kecsegés-, a Sirató-,
és a Torzsás-holtágak esetében, amennyiben
az infrastrukturális feltételek egy része
kiépülne, akkor lehetőség lenne az
üdülőterületté való átminősítésre - mondta
végül dr. Csorba Csaba.

Idén egyébként a 2002-ben elfogadott
településrendezési tervet felülvizsgálj a a
város, erre 5 millió forintot költenek
pályázati pénzből.
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Új fürdőigazgató lesz?

Államtitkár a brikettüzemben

GAZDA KISÁRUHÁZ
TAVASZKÖSZÖNTŐ VÁLASZTÉK!

•Tavaszi lemosószerek
• Permetezőszerek
• Kézi permetezőgépek
• Motoros permetezőgépek

- Tavaszi vetőmagok, virághagymák
· Metszóollók, karos vágák
• Fűrészek
• Benzines és elektromos fűnyírók

- Rotációs kapák
- Virágföldek nagy választékban!
• Fóliák többféle méretben!
• Munkavédelmi felszerelések

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Gyomaendrőd, Pásztor u. 39.

Telefon: 66/386-359

Tisztelt Véradókl
Tisztelt Lakosságl

A Magyar Vöröskereszt Területi
Szervezete véradást szervez
Gyomaendrődön.

Egy-egy véradás alkalmával nem
csak másokon, hanem saját magunkon
is segíthetünk. Kutatások szerint a
véradás által erősödik immumendsze
rünk, valamint önkontrollt is jelent szá
munkra. Most a téli megbetegedések,
gyakoribb balesetek miatt még na
gyobb szükség van az Önök segít
ségnyújtására.

Egy véradás alkalmával 3 életet
menthet meg és ehhez annyi szük
séges, hogy eljöjjön 2009. február 16
án (hétfő) az Endrődi Közösségi
Házba 8.00-11.00 óra között.
(Véradók felvétele: 10 óra 3O-ig!)
Személyi igazolványát és TAJ-kár
tyáját feltétlenül hozza magával!

Köszönettel: a MVK Területi
Szervezete

irányitása magas szakmai végzettségű

vezetőket igényel. Ezt rendelet is előír

ja - mondta Vass Ignác.
Szabados Krisztina a fürdő jelenle

gi vezetője lapunknak elmondta, hogy
ő is benyújtja pályázatát.

- Sajnos még mindig magas, évi 50
millió forintos a flirdő támogatási
igénye. Ezt szeretné a fenntartó önkor
mányzat csökkenteni, ehhez azonban
további beruházásra lenne szükség: be
kellene üzemelni az új termálkutat, az
eddigi drága gázfűtés helyett a ter
málvízzel kellene fűteni a fedett rész
leget és további szálláshelyeket szük
séges építeni. Ezzel már jelentősen

lehetne csökkenteni a veszteségeket 
mondta Szabados Krisztina.

rendelkező gigakonyhák is kaptak
volna az alkalmon. A képviselők most
úgy döntöttek, hogy a városi
közétkeztetést, egy az idősek

otthonában lévő konyha kapacitás
bővítésével oldják meg. Napi kétezer
adag ételt tudnának itt elkészíteni, az
átalakítás mintegy 35 millió forintos
ráfordítást igényeine. A beruházás
várható megtérülése alig másfél év.

mutatta be a biobrikett üzemét és
beszélt fej lesztési elképzeléseiről. Az
államtitkárt Gyomaendrődön elkísérte
Földesi Zoltán országgyűlésiképviselő

és Babos László a szocialisták helyi
elnöke.

A képviselő-testület több, mint egy
évvel ezelőtt döntött arról, hogy az
iskolai, öregotthoni, azaz az
intézményi konyhák működési kiadá
sait csökkenti, ezért megvizsgálja a
több helyen működő konyhák át
szervezését. A testület öt alkalommal
tárgyalt ebben a témában: szó volt a
helyi vállalkozók, vendéglősök

bevonásáról, sőt országos hálózattal

Közkonyhát épít aváros

Vass Ignác az önkormányzat pénzü
gyi bizottságának vezetője lapunk
kérdésére elmondta, hogya mostani
megbízott flirdővezető kinevezése
május 31-én lejár és ezért az önkor
mányzat pályázatot ír ki a vezetői

állásra.
Az alkalmazás feltétele a

megfelelő iskolai és szakmai
végzettség, s emellett a gyakorlattal
rendelkezőt részesíti előnyben a bíráló
bizottság. Emellett legalább ilyen
fontos a pályázó által készített
üzemeltetési terv, azaz hogy minél
kevesebb önkormányzati támogatással,
jó marketinggel tudja a fürdőt rentábi
lisan működtetni. Egy ilyen "A"
kategóriás furdő üzemeltetésének

A Békés megyei látogatáson részt
vevő Oláh Lajos környzetvédelmi
államtitkár január IS-én kora délután
Gyomaendrődre is ellátogatott a helyi
szocialisták meghívására. Az államtit
kárnak Pelle Andrásné vállalkozó
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Nem épül új vasútállomás és aluljáró sem

Hirdetésfelvétel: szobeszed@index.hu
Telefon: 70/22-632-99 '

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-maii: kreiszagnes@anet.hu

Telefon: 30/206-5050

Körösi Weekend
Horgász-, hobby-, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
teljes márkakínálat!

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

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

•Kéziszerszámok
•Barkácsgépek

Watt Villamosság
Gyomaendrőd,

Fő út 214.

kiágazás t. Fazakas Orsolyától, a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
kommunikációs vezetőjétől a beol.hu
megtudta, hogyavasútfejlesztés szerves
része a villamos felsővezeték-hálózat,

valamint a távközlő és biztosítóberen
dezések korszerűsítése. Ezt a munkát
már a gyomaendrődi vasútállomáson is
elkezdték. Az állomáson a vágányokhoz
történő biztonságos közlekedés
érdekében gyalogos-aluljáró is épül. A
felújítás idején a személyvonatoknál
jelentősebb késések eddig nem tapasz
talhatók.

Csalódniuk kell viszont azoknak,
akik abban reménykedtek, hogy a
korszerűnek aligha nevezhető állomás
épület is megújul. Ez ugyanis nincs
benne a projektben, csupán a vágányok
felőli peron előtetőjét építik át. A mo
dern várótermekre, mosdókra, tetszetős

külső-belső falakra tehát még várni kell.
Ugyancsak várni kell a 46-os főút,

valamint a vasútvonal keresztező

désében tervezett aluljáró megépítésére.
Ez ugyanis nem a mostani ütemben,
hanem csak a 20 lO nyarán kezdődő

Gyoma-Békéscsaba szakasz felújításá
val egy időben épül meg. Ami pedig a
vasútfejlesztés folytatását illeti, a
Békéscsaba-Lökösháza közötti szakasz a
jelenlegi állás szerint a tervezett 2012
helyett csak 2020-ra készül el.

Watt Villamossági Bolt
•Villanyszerelésí anyagok
• Izzók, energiatakarékos izzók
• Háztartási gépek
• Háztartási gépek alkatrészei

Jó ütemben halad a Mezőtúr és
Gyomaendrőd közötti vasúti szakasz
2008 tavaszán megkezdett felújítása.
A két város közötti húsz kilométeres
szakaszon a baloldali vágányokat
már átépítették, felújították a
Hármas-Körös felett átívelő dupla híd
baloldali bídszerkezetét.

A beruházás részét képezi annak a
több mint százmilliárd forintos projekt
nek, melynek során felújítják a
Budapest-Lökösháza közötti vasútvona
lat. A Mezőtúr és Gyomaendrőd közötti
szakasz költsége 83 millió euró, ennek
85 százalékát az Európai Unió, IS száza
lékát a magyar állam állja.

A rendkívüli hideg miatt januárban
leálltak ugyan a munkálatokkal, de
amint az idő engedi, folytatódik a
Mezőtúr és Gyomaendrőd közötti vasúti
szakasz felújítása. A kétszer húsz kilo
méteres (két vágányról van szó) pálya
felújítását 2008 tavaszán kezdték, s a ter
vek szerint 2009 szeptemberéig be is
fejezik.

A kivitelező a Viharsarok II.
Konzorcium, mely egy cseh építőipari

céget, valamint a budapesti Középszolg
Kft.-t foglalja magába. Eddig a Hánnas
Körös bal vágányi acélszerkezetű hídját,
a Nagylapos és Gyomaendrőd közötti
nyílt vonal bal vágányát újították fel, s
átépítették a Dévaványa felé vezető

,

Már Gyomán is kipróbálhatja
a jade köves masszázságy
egyedülálló hatásait!
-masszázs

/
-akupresszúra

_. ./

~//

-fényterápia _. -ct' -. I
-hőterápia

I
~

-kristályterápia ~

Számos betegségre hatékonyan
alkalmazható!
Bejelentkezés: 20/360-2025
5500 Gyomaendrőd, Semmelweis utca 4.
AFÜRDŐVEL SZEMBEN
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Asztalitenisz eredmények

Két gyomaendrődi művész

adíjazottak között

Hirdetését
az interneten
is olvassák!

www.szo-beszed.hu

Levélcímünk:
Szó-Beszéd

Szerkesztősége

5500 Gyomaendrőd,

Hősök útja 51.
E·mail:

szobeszed@index.hu

BosnyákJózsef
szakoktató
Tel.: 30/409-2868

A, B (személygépkocsi),
C,CE
TANFOLYAMINOíTÁS
FOLYAMATOSAN!

Emberségesen,
türelmesen, hatékonyan
a biztonságos

köziekedésért! ITI
OKEV: 060121
Akkr.lajstromszám: AL·1851

A Kolmann ltp-en,
az épület tetőráépítésével

új lakások (50-70 m2
)

kerülnek kialakításra.
Várható átadás: 2009.

A lakások
megvásárolhatók!

Érdeklődni: 20/5695-700

Verso Biztosítási
Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa

biztositások 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, ~4!

(\",,\ .
Madách u. 2/2. /~~/\{~!~: ~
66/284-989, ~~)~ ~
20/359-6842 ~1"i~ j

Köszönjük akajaksport
kedvelőinek, hogy személyi
jövedelem adója l%-ával:
97.111 forinttal támogatták
sportegyesületünket. A
kapott összeget eszköz
vásárlásra használtuk fel.
Kérjük ez évben is támogas
sanak bennünket. Adó
számunk: 18379431-1-04.
Köszönettel:

Körös Kajak SE

Köszönet

Kiváló eredményüknek
köszönhetően mindhárman
indulhattak az Orosházán
2009. január 19-án megren
dezésre kerülő megyei
versenyen.

(beo!)

pályaművet küldtek be az
alkotók, így csaknem 200
művet néztek végig a szak
emberek. A megyei kiállítás
ra 65 alkotást választottak ki,
ebből 10 került ki díjazott
ként, amelyek bejutottak az
országos Esszencia Tárlatra.

Az idei díjazottak:
Bácsfalvi Zoltán (Békés
csaba), Csürke Anna
(Kondoros), Demkó György
né (Gyula), Fülöp Klára
(Kunágota), Horváth Zoltán
(Nagybánhegyes), Kövesdi
Andrea (Mezőhegyes),

Miknyik Mihály (Békés
szentandrás), Pirer Gyula
(Orosháza), Rávainé Farkas
Éva (Gyomaendrőd),

Uhrin Pál (Gyomaendrőd).
A január 23-án megnyílt

békéscsabai tárlaton azok a
díjazott alkotók mutatkoznak
be, akik a munka, a család
mellett szabadidejükben
olyan dolgokkal foglalkoz
nak, mint a festészet, szo
brászat vagy egyéb alkotó
művészet, s mindezt mások
számára is igyekeznek meg
mutatni.

III. korcsoport - Békési
Rebeka: I. helyezés.

IV. korcsoport - Ágoston
Kata: II. helyezés.

IV. korcsoport - Szabó
Gyula: I. helyezés.

A Békés Megyei
Tudásház és Könyvtár, a
Békés Megyei Kulturális
Iroda és a Békés Megyei
Ibsen Oktatási, Művészeti és
Közművelődési Közhasznú
Társaság rendezésében nyílt
meg január 23-án Békés
csabán az Amatőr Artium
XX. Országos Képző- és
Iparművészeti Tárlat Békés
megyei kiállítása, amely
február 28-áig látható.

A Békés Megyei
Tudásház és Könyvtár, a
Magyar Művelődési Intézet
és Képzőművészeti Lekto
rátus Művészeti Programok
Főosztálya által kiírt pályá
zaton szép számmal vettek
részt amegye területén élő

művészek.

A huszadik alkalommal
megrendezett Országos
Képző- és Iparművészeti

Tárlat célja: lehetőséget biz
tosítani a nem hivatásos
képző- és iparművészeknek a
bemutatkozásra, megméret
tetésre.

A 2008. november 26-ai
zsűrizésre az előző évekhez
viszonyítva másfélszer annyi

Január l3-án Körzeti
Asztalitenisz Diákolimpia
megrendezésére került sor
Dévaványán. Összesen 53
tanuló vett részt a versenyen
az alábbi iskolákból:

Ványai Ambrus Általános
Iskola, Rózsahegyi Kis
térségi Általános Iskola,
Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola és Óvoda,
Kis Bálint Általános Iskola
és Óvoda.

A Kis Bálint Általános
Iskola tanulóinak sikerült az
élmezőnyben végezniük a
következő korcsoportokban:
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Nyertes pályázatok
2009. február

Anagy összevonás

Szemétlerakat az orvosi ügyelet alatt?

Hirdetésfelvétel! Telefon: 70/22·63299
E·mail: szobeszed@index.hu

Gyomaendrőd önkormányzata a
múlt esztendőben összesen 27 pályáza
tot nyújtott be különböző helyekre. Ez
idáig 20 pályázat elbírálása történt
meg, melyből 13 részesült összesen
198,5 millió forintos támogatásban 
erről számolt be a városháza projekt
menedzseri irodája a legutóbbi önkor
mányzati ülésen.

Néhány nyertes pályázat és a
megítélt támogatási összegek:

l. A polgármesteri hivatal endrődi

kirendeltségének felújítására 19 millió
320 ezer Ft.

2. Településrendezési terv
készítése, 5 millió Ft.

3. Lévai-Kálvin út felújítása, 6,35
millió Ft.

4. Az Endrődi Közösségi Ház
technikai eszközeinek gyarapítására,
282 ezer Ft.

Endrődön az orvosi ügyelet épülete
alatti pince lejáratát a közelmúltban
falazták be a Gyomaszolg Kft.
emberei. A templom felőli sikátor felé
néznek a földalatti helyiség ablakai,
melyen keresztül olykor elviselhetetlen
bűz csapja meg az arra járók orrát.

5. Tájházak a közösségért néven a
műtárgy és dokumentum állomány
digitalizálása, 2,4 millió Ft.

6. Kistérségi közművelődési-

múzeumi referens i szolgálat és népraj
zi-helytörténeti adattár kialakítása a
Szarvasi Kistérségben, 8 millió Ft.

7. Illegális hulladéklerakók felszá
molása a Fűzfás-zugban, 3 millió Ft.

8. A város belterületi csapadékvíz
elvezetésének V. üteme, a Hantoskerti
holtág mederkotrása, 140 millió Ft.

9. A gyógyturizmus fejlesztését
megalapozó orvosi tanulmány
elkészítésére, 4,5 millió Ft.

10. Térségi közmunkaprogram, 14
ember foglalkoztatása 6 hónapon át,
9,6 millió Ft.

ll. Tanyagondnoki szolgálat létre
hozásához autóbusz vásárlására, 7,8
millió forintot nyert a város.

Állítólag a pincébe lehordott
egészségügyi hulladékok, injekcióstűk,

fiolák, véres sebkötözők rohadnak a
felvizesedett pincében. A fényké
pezőgéppel az ablaknyíláson keresztül
készítettük a fenti fotót, csak hát a
fényképnek nincs szaga...

Az önkormányzat január 29-i ülésén
döntött arról, hogy a Katona József
Művelődési Központot összevonja egy
intézménnyé a Határ Győző Városi
Könyvtárral, valamint az Endrődi

Tájházzal. Első lépésben a művelődési

központ egyesül a táj házzal, majd ehhez
az egységhez csatlakozna a városi
könyvtár. A három intézmény
egyesítésével egy székhellyel működne
az új szervezeti egység.

A Kossuth úton lévő városi
könyvtárat később áttelepítenék a
művelődési központ kibővített

épületébe. Az átalakítás i folyamat első

lépéseként az önkormányzat tehát egy új
költségvetési intézményt hoz létre,
amely gondoskodik az önkormányzat
közművelődési feladatainak ellátásáról
és biztosítja a néprajzi gyűjtemény

kezelését.
Ezzel a döntéssel egyben megszűnik

a Megyeriné Csapó Ildikó egyéni vál
lalkozóval még 1999-ben kötött megál
lapodás, amely a művelődési központ
üzemeltetésére vonatkozott. Az új
összevont intézmény vezetői állására a
képviselő-testület pályázatot hirdet.

Családi Vasárnap
a Dreher Söröző-Étteremben

Február 1. Magyaros zöldborsó leves.
Aszalt szilvával töltött csirkemell burgonya
pürével, befőtt. Túrógombóc mandulás
mazsolában forró meggymártással

Február 8. Csontleves daragaluskával.
Óbudai sertésszelet petrezselymes-kuko
ricás rizzsel. Joghurtos kókusz kocka.

Február 14. VALENTIN NAP!!!
Minden a la carte fogyasztásból

20% engedmény!
Február 15. Tejfölös karfiolleves.

Marhalábszár pörkölt makarónival , ková
szos uborka. Mézes szelet.

Február 22. Babgulyás füstölt csülökkel.
Rántott sertés szelet hasábburgonya,
káposzta saláta. ízes palacsinta.
Február 26. TORKOS CSÜTÖRTÖK!

Minden a la carte fogyasztásból
50% engedmény!

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Telefon/fax:66/386-444

880 Ft/adag
Étkezési utalványokat elfogadunk!



Gyermekláncfű Gyermekek Átmeneti Otthona

Várjuk az Ön támogatását is!

2009. február

A gyermekek védelméről és a gyámü
gyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
tv. 97. §-a értelmében helyi önkor
mányzatok, illetve többcélú kistérségi
társulások ellátási szerződést köthetnek
gyermekek átmenti gondozása, mint a
személyes gondoskodás keretébe tartozó
gyermekjóléti alapellátás biztosítására.

Az átmeneti otthon 2007. január l-én
kezdte meg feladatellátását Szeghalom
Kistérség Többcélú Társulással kötött
ellátási szerződés keretében. A fenntartó
Gyermekláncfű Alapítvány a Békés
Megyei Szociális, Gyermekvédelmi
Rehabilitációs Módszertani Központ
dévaványai gyermekvédelmi intézmény
egységével szorosan együttműködve

látja el feladatát.
A gyermekek átmeneti otthona bent

lakásos intézmény, amely 0- 17 év közöt
ti gyermekek és fiatalok átmeneti időre

szóló, teljes körű ellátását, átmeneti gon
dozását jelenti. Az otthon tíz gyermek,
valamint 2 anya teUes körű ellátását biz
tosítja. A gyermekek átmeneti

A dévaványai
Gyermekláncfű

Alapítvány 2003
ban kezdte meg
működését, te
vékenysége szo
rosan kapcsolódik
a Békés megyei
gyermekvédelmi
intézmények mű

ködési köréhez. A Gyermekláncfű

Alapítvány feladata a Békés megyében
gyermekvédelmi gondoskodásban élő

gyermekek, fiatalok esélyegyen
lőségének elősegítése, társadalmi
hátrányaik kompenzálása, életminőség
és egészségj avító programok, kul
turális és sportrendezvények, képzések
támogatása.

Üvegezés
képkeretezés

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

(a Bethlen Kollégiummal szemben)

Szó-Beszéd

otthonában az a családban élő gyermek
helyezhető el, aki átmenetileg felügyelet
nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában
ezek nélkül maradna, valamint akinek
ellátása a család életvezetési nehézségei
miatt veszélyeztetett.

A gyermekek átmeneti otthona az
illetékes gyermekjóléti-, családsegítő

szolgálattal együttműködve törekszik a
krízishelyzet megszüntetésére.

Az ellátás időtartama az alapjául szol
gáló ok fennállásáig, de legfeUebb tizen
kettő hónapig tart.

Az átmeneti gondozás keretében
nyújtott teljes ellátásért a szülő

(törvényes képviselő) térítési díjat köte
les fizetni, melynek havi összege egy
gyermek esetén a szülő igazolt
jövedelmének 25 %-a, több gyermek
esetén 50 %-a.

Bővebb információ kérhető:

Gyermekláncfű Alapítvány, 5510
Dévaványa, Mátyás u. I. Telefon/fax:
06-66/483-041, E-maii: gyermeklanc
fu@vipmail.hu (x)

"Mi vagyunk a világ gyermekei, és
bár hátterünk eltérő, ugyanabban a
valóságban élünk. Egyesít minket az a
küzdelem, mellyel szeretnénk a világot
mindenki számára jobbá tenni. Azt
mondják mi vagyunk ajövő, de a jelen
is mi vagyunk ... " - részlet egy gyer
mek felszólalásából az ENSZ
Rendkivüli Közgyűléséről.

Kérjük támogassa Ön is
alapítványunkat adója l százaléká
val! Gyermekláncfű Alapítvány 5510
Dévaványa, Mátyás út 1. Telefon:
06-66/483-041, 06-20/288-9088 E
mail: gyermeklancfu@vipmail.hu

Adószám: 18387160-1-04
Bankszámlaszám: 53200125-

11060998 (Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet) (x)

ÚJ TÉLI GUMIABRONCSOKf
Árusítás mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!

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

9

Az ügyvéd és aszékely
Egy ügyvéd elmegy kacsára

vadászni. Lő is egyet, de a kacsa
beesik egy elkerített birtokra. A birtok
tulajdonosa, egy öreg székely éppen
ott kapálgat.

- Uram, legyen szíves, adja már ide
azt akacsát! - kéri az ügyvéd.

- Dehogy adom, az én földemre
esett, tehát az enyém! - mondja az öreg
székely.

- Nana! Én egy ügyvéd vagyok,
velem ne szórakozzon! Ha nem adja
ide, akkor úgy beperelem, hogy min
denét elveszti' - fenyegetőzik az
ügyvéd.

- Várjon csaki Itt, vidéken a vitás
ügyeket a "három rúgás törvénye"
szerint rendezzük. Hajlandó alávetni
magát?

- Az mit jelent?
- Én kezdem. Maga megfordul. én

meg háromszor jó fenékbe rúgom. Ha
bírja, akkor cseréliink, és maga jön.
Annál az igazság, aki tovább bírja.

Az ügyvéd végigméri az öreget, és
azt gondolja: ,,Ezt a fazont kirúgom a
világból is, ennél egyszerííbbeil úgy
sem tudnám elintézni a dolgot. "

Szóval, belemegy. A székely bácsi
kezd. Nekiszalad, és egy akkorát rúg
az ügyvédbe, hogy az beleremeg. A
második rúgás akkorára sikerül, hogy
az ügyvéd az orrával felszántja a
földet. A harmadikra még a szeme is

könnyes lesz...
Leporolja magát, és odafordul az

öreghez:
- Na, forduljon meg, most én jövök'
A székely megpödri a bajszát:
- Jól van, feladom. Vigye a ka

csáját '

Szó-Beszéd Szerkesztőség e
Telefon: 70/22-632-99 '

E-maii: szobeszed@index.hu

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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tudtunk beleszólni a történet
folyásába, a cselekmény szálaiba 
mondja Sára édesapja, Valuska
Lajos, aki a gimnáziumban iro
dalomtanárként egyengeti a fiata
lok útját.

Sára édesanyja, aki szintén
magyart tanít a gimnáziumban, azt
mondja, hogy ő még most is izgul a
lányáért.

- Izgulok, hogy miként bírja
majd a kritikákat, hogyan viseli
majd ezeket 15 évesen. Ugyan
akkor lenyűgöz bennünket Sára
akaratereje, elhatározottsága, vala
mint csodálom, hogy milyen hi
hetetlenül könnyedén ír.

megvan már a fejedben. Hogyan
fogadták a könyvedet?

- Sokaknak tetszett, volt, aki egy
huzamban olvasta el, mert állítólag
nem tudta letenni a könyvet.

- A könyv egyelőre 250 példányban
készült el. Hogyan sikerült kinyom
tatni?

- Már a kilencedik fejezetet írtam,
amikor megjelent egy irodalmi
pályázat, melyet a digitális nyom
dagépeket forgalmazó OCÉ Hungária
Kft. hirdetett meg HA könyvnyomtatás
digitális reneszánsza" címmel. Még a
határidő előtt elkészültem és beküldtük
a könyvet. Két hét múlva telefonáltak,
hogy kiadják a könyvemet. A
nyomtatást az OCÉ Hungária végezte,
a nyomdai előkészítés és a kötés a
Gyomai Kner Nyomda munkája. A
könyv illusztrációit és a könyv
borítótervét a gyomaendrődi Novák
Hanga, a képzőművészeti egyetem
hallgatója készítette.

- Lesz-e film a könyvből?

- Sokan mondják, hogy olyan film-
szerűen pörögnek a cselekmények.
Nem tudom még, hogy lesz-e belőle

film, egyelőre örülök, hogy nyomtatás
ban is megjelent a könyvem - mondta
végül az ifjú írónő, aki a gyomaendrő

di gimnázium után a Szegedi
Tudományegyetem Bölcsészkarára fog
jelentkezni, de hogy emellett író is
lesz, az már bizonyos.

Valuska Sára elsőkötetes szerző

Sára szülei izgatottan követték
lányuk első irodalmi munkáját.

- Amikor egy hetedik-nyolcadik
osztályos gyermek elkezd regényt
írni, akkor a szülő általában
megértőenveregeti meg a gyermek
vállát... A harmadik fejezetet
elolvasva azonban láttuk, hogy a
történet jó ívű, olvasható és ezután
már azon izgultunk, hogy vajon
képes lesz-e Sára a történetek
végén lezárni a szálakat, s közben
fenn tudja-e tartani a feszültséget.
Írását két fejezetenként kaptuk
meg olvasásra, tulajdonképpen,
mintha folytatásokban köveUük
volna a regényt. Így igazán nem is

hónapig írtam a könyvet és a második
kötetből is már két fejezet elkészült.

- Gyanítom, hogy akkor a még meg
nem írt harmadik kötet története is

Sára tizenöt évesen megírta első regényét
A 15 éves gyomaendrődi Valuska

Sárának a közelmúltban jelent meg
első regénye. Az ifjú szerző már a
tervezett trilógia második kötetét
írja. A Frésylla című könyv műfaja

a manapság divatos fantasy, olyas
mi, mint például a nagy sikerű

Gyűrűk Ura. Valuska Sárával
iskolájában, a Kner Gimnáziumban
beszélgettünk.

- Miről szól a regény?
- A mi világunkban él egy lány, és

megtudja, hogy van egy másik világ is,
ahonnan ő származik. Ebből a másik
világból átjönnek érte, és a történet ezt
követően hol az itteni, hol a másik
világban folytatódik.

- Vannak-e a regényben szörnyek, -
vagy szörnyűségek? I....."

- Igen, ebben a könyvben is vannak
szörnyek, úgy hívják ezeket, hogy
urikok. De nem annyira borzasztóak.
Szörnyűségek, halálesetek is történnek
természetesen.

- Azt olvasom a könyvalcímében,
hogy ez a kötet a Száva Evans-trilógia
első kötete. Kit, vagy mit tisztelhetünk
Száva Evansban?

- Ő a főszereplő lány, aki abból a
bizonyos másik világból származik, de
Magyarországon nevelkedett, majd
kikerült Angliába, mint újságíró... A
főszereplő lány egyébként ebben a
könyvben még 24 éves, de a harmadik
kötet végén sem lesz 30-nál több.
Egyébként nincsenek benne ismerős

arcok, nem szerepelnek benne osztály
társak, a könyv minden szereplője

kitalált személy.
- Mit jelent a könyv címe: Frésylla?
- Ezt most nem árulnám el, el kell

olvasni a könyvet. Annyit mondhatok,
hogy a másik világ ónyelvén jelent
valamit, de hogy mit is pontosan, az
csak a kötet kéthannadánál derül ki.

- Antld el nekiink, hogyan kell
elkezdeni egy regény írását?

- Kell egy ötlet, és utána a ceruza és
a papír...

- És honnan jött az ötlet?
- Igazából, a teremtett világ szem-

pontjából adott ötletet a Gyűrűk Ura,
de a szituáció és a történet kitaláció.
Amikor elkezdtem írni, már megvolt
az egész sztori a fejemben. Tizenegy
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Emlékezzünk a160 éve meggyilkolt 800 nagyenyedi magyarra!
1848. szeptember 29-én, a pákozdi

győztes csatával világossá vált a bécsi
kormányzat számára, hogy nem számol
hat a magyar szabadságharc azonnali
elfojtásával. Az osztrák kormányzat a
szerbek és románok fellázításával próbál
ta a magyarokat többfrontos háborúra
kényszeríteni.

Egy erdélyi román ügyvéd, Avram Iancu
vezetésével 1848 októberében kisebb
megfélemlítő hadj árat indult az Erdélyi
szigethegység környékén található magyar
települések ellen. Az egyik legvéresebb
román akció a zalatnai mészárlás volt, ahol
700 fegyvertelen magyart mészároltak le
1848. október 24-én. A férfiak a magyar
szabadságharc seregében szolgáltak, így
nem harc volt ez, hanem közönséges, aljas
mészárlás.

Avérengzések 1849 tavaszáig folytatód
tak, a gyilkosságokat rendkívül kegyetlenül
hajtották végre: nem volt ritkaság a vég
tagok lefűrészelése, elevenen megégetés,
földbe ásás, eke elé fogás, megvakítás, karó
ba húzás, nők, lányok megerőszakolása és
halálra kínzása.

Bem erdélyi hadjáratát követően, miután
sikerült 1849 márciusára a császáriak
csapatait Erdélyből kiűzni, a magyar had
vezetés viszonylag kis létszámú haderő át
csoportosításával a románok vérengzé
seinek gátat tudott szabni. Egy ilyen had
járat során esett el Vasvári Pál, a márciusi
ifjak egyik vezetője is.

A vérengzések egyik különősen borzal
mas csúcspontja az 1849. január 8-i
nagyenyedi népirtás volt.

A várost az Axente Sever és Prodan
Simion muzsnaházi pópák vezette román
felkelők támadták meg. Az ortodox kará
csony másnapján, éj szaka elszabadult a
pokol. 800-1000 védtelen embert
mészároltak le helyben, nem kímélve cse
csemőt, nőt, aggastyánt sem. Közel ugyan
ennyien, akik mezítláb a környező hegyekbe
menekültek, megfagytak a huszonnégy
fokos dermesztő hidegben.

A lakóházak kifosztásán és felgyújtásán
túl nem kímélték a szent helyeket, a temp
lomokat sem. A híres református templom
ban összetörték az úrasztalát, az orgonát, a
padokat, a karzatot - egyszóval mindent, sőt,

belovagoltak a templom épületébe. A fosz
togató söpredék elpusztította a Bethlen
Gábor által I622-ben alapított református
kollégium épületét annak híres könyvtárával

együtt, valamint elhamvasztotta az erdélyi
református egyház püspöki levéltárát is.
Számos felbecsülhetetlen értékü ősnyom

tatvány lett semmivé. Nem járt jobban a
katolikus minorita templom és rendház
épülete sem.

A halottak egy részét a vársáncba, másik
felét az addig mészoltónak használt, a vár
sáncai melletti gödörbe temették, ahol,
bokroktól takarva, csak a dátumra és az
áldozatok számára emlékeztető tábla áll. A
borzalmas halálnemek kiagyalóinak nem
büntetés járt, hanem Erdély-szerte szobrok
és utcanevek hirdetik "dicső tetteiket". (Így
attól sem riadtak vissza a gyilkosok szellemi
örökösei, hogy Gyulán a népirtásokat poli
tikailag megalapozó és hallgatólagosan
jóváhagyó, hazaáruló Andrei Saguna
püspöknek szobrot aka~anak állíttatni.)

Következzen egy lista az 1848-49-ben a
román felkelők által erdélyi magyar falvak
ban elkövetett vérengzésekről. A dátum, a
település neve után a magyar áldozatok
száma:

1848. október 12. Kisenyed 140
1848. október Magyarigen 176 család
1848. október Asszonynépe (Asinip) 7
1848. október Boklya (Bochia) 30
1848. október Borosbocsárd 73
1848. október Bugyfalva (Budesti) 7
1848. október Csáklya (Cetea) 7
1848. október Forrószeg (Forosig) 7
1848. október Mikeszásza (Micasasa)
1848. október 20. körül Balázsfalva

(Blaj) térsége 400 ember
1848. október Alvinc (Vintu de Jos) 2

békeküldött
1848. október Sárd környéke 3000 .
1848. október Algyógy (Geoagiu) 85
1848. október 24. Ompolygyepü

(Presaca Ampoiului) vasúti megállóhely 
700 zalatnai magyar

1848. november 13. Felvinc 200
1849. január 8. Nagyenyed (Aiud) 800
1849. Január 18. Marosnagylak

(Noslac), Hari (Heria), Marosdécse (Decea),
Inakfalva (Inoc), Felvinc (Unirea) 100

1849. jan. Marosújvár (Ocna Mures) 90
1848. december 14. Kőovárhosszúfalu

(Satulung), Bácsfalva (Bacea), Türkös (7),
Alsócsernáton (Cernat), Tatrang
(Tarlungeni), Zajzon (Zizin), Pürkerec 7

Gerendkeresztúr (Grindeni) 200
1848. október 28. Borosbenedek (Benic)

a teljes falu lakossága
1848. október Székelykocsárd (Lunca

Muresului) 60
1848. Gyulafehérvár (Alba Iulia) 7
1848. október Naszód (Nasaud) 7
1848. október Borbánd (Barabanth) 7
1848. október 25. Körösbánya (Baia de

Cris) és Cebe (Tebea) között a teljes Brády
család

1848. október Radnót (Iernut) környéke
majdnem teljes falvak lakossága

1849. május Abrudbánya (Abrud) 1000
1849. május Bucsesd (Buces) 200
Nem kímélték az áldott állapotú asszo

nyokat, nőket, gyerekeket, kisdedeket és az
idős embereket sem. Korabeli emlékezések
bői tudjuk, "hogy e vadállat, hegyi románok
az újszülöttek és zsenge gyermekek húsát
megsütötték és jóízzel elfogyasztják". Hát
ennyit a magát európai kultúrnemzetnek
tartó románokról és "dicső" nemzeti
hősükről, akinek majd minden erdélyi
településen már szobrai állnak, és vagy húsz
erdélyi település viseli nevét.

A népirtással megváltozott Dél-Erdély
etnikai képe, előkészítve egyben a trianoni
országrablást is. A román történetírás mai
napig nemzeti hősként tekint Avram lancura
és Axente Severre, itthon pedig, ha tudunk is
ezekről a borzalmakról, valahogy könnyen
átsiklunk rajtuk, pedig "aki elfelejti a múltat,
az arra ítéltetik, hogy Lyra átélje az!. "

Szabó Pál
Öri::kedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik

juhoknak ruhájában jőnek ho::::.átok,
de belül ragado::.ó farkasok.

Máté, 7,15
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Lehetnénk akár akutak városa is...
Gémeskutat avattak aTompa utca sarkán

Új idegenforgalmi látvá
nyossággal gazdagodort
Gyomaendrőd.Rafaj János
saját költségén egy alföldi
gémeskutat állíttatott a
háza mellett, a közterületre.

A Bocskai és a Tompa
utca sarkán mostanában
gyakran megállnak az
emberek, hogy megcsodálják
az új, fából készült gémesku
tat. Az ötlet Rafaj Jánostól
származik, aki még a múlt év
elején határozta el, hogy a
saját háza előtti közterületen
kutat állíttat. Elhatározása
nemrég valóra vált, a kút ma
már büszkén áll az út mentén.

- Nosztaigiából született a
gondolat. Gyerekkoromban
minden tanya udvarán
gémeskút állt, jómagam is
ilyenből ittam egykori
csabacsűdi tanyánkon a vizet
- idézi fel néhány pillanatra a
múltat Rafaj János.

- A mai gyerekek el sem
tudják képzelni, milyen finom
volt a kútból frissen felhúzott,
hűs víz! Sok minden máshoz
hasonlóan az Alföldre

. jellemző gémeskutak is lassan
a múlt ködébe vesznek. Ezért
IS határoztam el, hogy

emléket állítok nekik, vállal
va az ezzel járó költségeket.

A Rafaj János által
megálmodott kutat - Szonda
István etnográfus-muzeoló
gus útmutatásai alapján - egy
gyomaendrődí asztalos
mester, Losonczi Lajos
készítette el. Az alapanyagui
szolgáló akácfa is a közelből

származik. A kút annyiban tér
el az egykori tanyai gémesku
taktól, hogy ebből ter
mészetesen nem lehet vízet
húzni.

A tetszetős gémeskúthoz
az állatok itatására szolgáló
vályú ís tartozik, oldalán
stíl us osan ott áll a Petőfí

Sándortól kölcsönzött idézet:
,,Deleléskor hosszú gémű kút
nál széles vályú kettős ága
várja"

- Örömmel tapasztalom,
hogy vidéki turístabuszok ís
egyre gyakrabban állnak meg,
s utasaik hosszasan szemü
gyre veszik a kutat. Talán
ezzel egy nagyon kicsit én ís
hozzájárulhatok a város nép
szerűsítéséhez, hiszen minél
több a látnivaló, annál többen
jönnek el hozzánk - mondta
Rafaj János a megyei lapnak.

,

Adományokat vár az Elet Másokért Egyesület
Január 14-én megkeresett egy fiatal

édesapa, hogy segítségre lenne szüksége.
Elmondta, hogyakórházból csak azzal a
feltétellel jöhet haza a súlyos szívrendel
lenességgel született gyermeke és édes
anyja, ha rendelkezésükre áll egy
készülék (pulseoximeter), mely a gyer
mek oxigén-ellátását figyeli és adott
esetben jelez.

A készülék beszerzésére néhány nap
állt rendelkezésre, ezért megkerestem
városunk polgármesterét, aki azonnal az
ügy mellé állt, illetve még néhány
embert, akiről tudtam, hogy komolyan
veszi ezt a kérést és segíteni is fog.

A pénzadomány összegyűlt és a
készüléket az "Élet másokért"
Közhasznú Egyesület megvásárolta,
átadta a kórháznak, ahol felszerelték,
tesztelték és a következő napon a kis

család gyomaendrődi otthonába
térhetett. A család nevében köszönetemet
fejezem ki az adományozóknak, elsősor

ban Várfi András polgármesternek.
Az adományozók illetve saját nevem

ben mielőbbi gyógyulást kívánok annak
biztos tudatában, hogy e család mögött
nagyon sok jószándékú, segítő, igaz
Ember áll.

A készüléket tehát az Egyesület, a
támogatók segítségével megvásárolta, de
a kisgyermek további gyógykezelésre
szorul. E célból elkülönített bankszámlát
nyitottunk, ahová a város lakóinak
nagylelkű pénzadományát várjuk.

Számlaszámunk:
Élet Másokért Közhasznú Egyesület 

Gyermekeinkért K&H Bank: 10402245 
50505148 - 49571015

Teljesíthető átutalással és készpénz-

befizetésseJ személyesen. Keressék
Vaszkó Sándornét (az OTP melletti
könyvelő irodában), vagy adományaikat
a Szent Imre Római Katolikus Plébánia
Hivatalban is átadhatják.

A felajánlókat kérjük, hogy adóiga
zolás miatt adószámukat feltétlenül
tüntessék fel a befizetés során a
közlemény rovatban. Várjuk SZJA 1%
nak felajánlását. Adószámunk:
18384215-1-04

Vaszkó Sándorné
egyesületi elnök

Az "Élet másokért" Közhasznú
Egyesület 2008. évben 19.335 Ft SZJA
l%-t kapott, melyet a 2008. december
19-én megrendezett 25 tartósan beteg
gyermeket nevelő család karácsonyi
ajándékozására fordítottunk.
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A községi önkormányzatot Csapó
Mihály községi bíró elnökli. A testület
tagjai:

A legtöbb adót fizetők közül id.
báró Wodianer Albert képviseletében
Kherndl György. Gróf Károlyi
Sándorné képviseletében Mikolay
István. A gyomai takarékpénztár
képviseletében Papp Gábor, Grimm
Sámuel, Klein Adolf. Özv. Debreczeni
Endréné képviseletében Németh
Lukács. A gyomai ref. egyház
képviseletében pedig Garzó Gyula,
Kuszka Sámuel, ifj. Kalocsa Lajos,
Máday Aladár, Németh Lukács, Bauer
Gyula, id. Szerető Imre, Bíró P. István,
dr. Kiss István, Ailer András, Kalocsa
István, dr. Kovács István, Bíró
Benedek, Lang Ignácz.

A választott képviselők: Püski
Péter, Bíró Péter, Garai László, Nagy
A. András, Cs. Szabó Gergely, Fazekas
Zsigmonc, Schwalm András, Ailer
György, Batári Mihály, Kruchió
Gergely, Vincze Dániel, K. Nagy
András, V. Kovács Péter, Pikó Béla,
Kovács Lajos, Kéri Mihály, Bíró
Albert, Olajos József, Kató József, T.
Fésüs József. Az albíró Fekete
Mihály, az első jegyző pedig
Vidovszky Ferenc.

A községi tanító Koncsek Gy.
József, a községi óvodavezető pedig
Jakab Mária. A községi borbély
Grünstein Mátyás, szülésznő Kruchió
Zsófia, rendőrbiztos Kató Benedek.
1889-ben 1597 tanköteles gyermeket
írtak össze.

Idén 120 éves agyomai városháza
Az emlékirat fejlett mezőgazdaság

ról és állattenyésztésről ad számot. Ez
idő tájt, 1800 szarvasmarhát, 2140
lovat, 4500 birkát és 3000 sertést tar
tottak nyilván.

Ebben az időben 38 vegyes
kereskedőt, 10 szatócsot, l nyomdászt,
2 gőzmalmost, 2 szárazmalmost, 3
szélmalmost, 3 téglagyárost, l szikvíz
gyárost, 3 vendéglőst, 2 építőmestert, 6
kőművest, 13 ácsot, 16 asztalost, 8
gépészt, 19 kovácsot, 3 lakatost, l
cukrászt, l órást, l könyvkötőt, 17
szabót,2 kalapost, 10 cipészt, 28 csiz
madiát, 5 mészárost, 4 hentest, 3 pin
tért, 2 péket, 2 borbélyt, 2 szobafestőt,

3 molnárt, l szappanfőzőt, 7 korcsmá
rost, valamint 28 kofát tartottak szá
mon a kereskedők és iparosok között.

A község közigazgatásának éves
szükséglete 25.000 forint volt, az
összes ingó-, és ingatlan vagyon becs
értéke 76.191 forintot ért.

Annak ellenére, hogy Gyoma
40.000 forint készpénzzel rendelkezett
a képviselő-testület úgy döntött, hogy a
városháza építési költségeihez hosszú
lejáratú kölcsönt vesz fel, mert úgy
találta igazságosnak és méltányosnak,
hogy az új városháza építési költségei
hez részben a következő nemzedék is
hozzájáruljon. Így szavazták meg egy
hangúlag egy 40.000 forintnyi kölcsön
felvételét a pesti első hazai takarék
pénztári egyesületnél, melyet kama
taival együtt 50 év alatt kellett vissza
fizetni - írja az 1889-es emlékirat.

H.E.

Idén lesz 120 éve annak, hogy
Gyoma község képviselő-testületének

döntése alapján lerakták az újonnan
építendő városháza alapkövét. Az
ünnepélyes esemény alkalmával Kner
Izidor Könyvnyomdájában emlékirat
készült, amely bemutatja Gyoma
akkori közéleti, politikai, demográfiai
és gazdasági helyzetét. Ezt az emléki
ratot helyezték el a városháza
alapkóletételekor az épület alapzatába.

A városháza tervének elkészítésére
a gyomai testület pályázatot hirdetett
és a benyújtott hét pályamű közül
Schloszárik József, orosházi építő

mester pályaműve nyert. A 34 ezer
forint költséggel előirányzott pálya
nyertes terv kivitelére újabb pályázatot
hirdettek, s "a megtartott versenytár
gyalás alapján 6 és 7/10 százalék
árleengedés folytán Zámecsik Adám
b.csabai ács és építőmester,

Schloszárik József orosházi építész és
Schuch Soma b.csabai lakatosmester
társas vállalkozóknak ítéltetett oda ",
akik az építkezést 1989. júniusában
megkezdték.

Gyoma község lakosainak száma az
1880. évi népszámlálás szerint 10.160
lélek, akik közül 9570 magyar, 539
német és 51 elszórtan különböző más
nemzetiségű. Vallását tekintve 8622
református, 693 római katolikus, 537
ág. evangelikus, 12 görögkeleti, és 280
izraelita. "Tekintve azonban azon
örvendetes jelenséget. hogy lakosaink
száma évről-évre szép eredményíí
gyarapodást tüntet föl, s hogy a
legutóbbi népszámlálás óta már 9 év
telt el, községi népességünk száma ez
idő szerint kerekszámmal 12.000
lélekre bízvást tehető. "

Gyoma község és határának összes
területe 38.955 kat. hold, melyből utak,
védgátak s a Körös folyó által elfoglal
ta területek 2.099, míg a termő terület
36.856 kat. holdat foglal magában.
,,Mint legnagyobb kiterjedésű

határunkbeli magánbirtok, említést
érdemel id. Báró Wodianer Albert
nagybirtokos urnak 10. OOO holdat
tevő, s 4 majorságra osztott gyomai
uradalma. Községünk belterülete 340
hold. s középületei és lakóházainak
összes száma 1593. "
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Minnesotától Homoródalmásig
A Minnesota-ban élő

magyarok egyik legismertebb,
ha nem a legismertebb szemé
lyisége Zoltai Olga.
Minneapolis szomszédos
városában St. Paul egyik
nevezetes villájában élő pápai
születésű hölgy még 1945-ben
szüleivel érkezett Amerikába,
majd onnan Kanadába
mentek, ahol Alberta mellett
két évig cukorrépát kapáltak.

Egy év után ide érkezett
Olga otthoni barátja Zoltai
Tibor, aki szintén a cukorrépa
kapálással kezdte az új életét
az új világban. Zoltai Tibor
aztán feleségül vette Olgát, a
férj elvégezte Torontóban a
bányamérnöki egyetemet,
majd a Minnesotai Egyetemen
kapott állást, ahol ásványtant
oktatott és kutatott egészen
nyugdíjáig. A nemzetközi
szaktekintélyként elismert
ZoJtai professzor mindvégig
megtartotta magyarságát. Sze
retett volna odahaza, Magyar
országon is oktatni, de erre
csak 1989-ben nyílott
lehetősége. Székesfehérváron
oktatta az egyetemi ifjakat, s a
rendszerváltást is odahaza
érhette meg.

Olga a Minnesotai Nem
zetközi Intézetben dolgozott
38 évig, ahol emigrációs
tanácsadással foglalkozott.
Intézte a vietnámi, a laoszi, a
kambodzsai kivándorlók
ügyeit, azután ő segítette a
'80-as években Erdélybő I

ZoItai Olga

Amerikáig menekülő ma
gyarokat és románokat, sorra
írta a politikai menedékjogért
sorban állók kérvényeit.

Most pedig, hogy férje 
Zoltai professzor - elhunyt, a
St. Paul-ban lévő unitárius
közösségben tevékenykedik.
A templomnak több segélyező

csoportja is van: segítik a
gyeremeküket egyedül nevelő

anyákat, Bolíviában korházat
építenek és Európát sem felej
tették el. Zoltai Olga
kezdeményezésére a St. Paul-i
unitárius templom testvér
települést választott Erdély
ből. Homoródszentpétert
találták meg, s az utóbbi
évben az erdélyi falu iskolájá
nak kazánját és fűtéskorsze-

rűsítését segítette és fizette az
amerikai unitárius közösség.
Minden évben szerveznek utat
Homoródszentpéterre, ugyan
akkor a jó homoródiaknak is

vesznek repülőjegyet és
elhívják őket amerikai tapasz
talatcserére.

Zoltai Olga az Altrusa
nevű női klub egykori vezető

jeként még ma is aktívan részt
vesz a munkában. Karácsony
előtt 150 szeretetcsomagot
készítettek a haj léktalanok
számára, amit egy másik
szervezeten keresztül juttattak
el a rászorulókhoz.

A Zoltai ház vendége volt
egyébként múlt év szeptem
berében Orbán Viktor volt
miniszterelnök is, aki ame
rikai útja során a minnesota-i
magyar közösséget is meglá
togatta. H. E.

Atitokzatos villa
A 126 éves Zoltai ház még
1883-ban épült, abban az
időszakban, amikor a vas
bányászatból sokan gyorsan
meggazdagodtak. A házat
titokzatos legendák sora lengi
körül. A múlt században egy
könyvnyomdász költözött a
falak közé, s itt nyomott
misztikus és szellemidéző

könyveit is az épület utcai
szobájában berendezett
könyvesboltból árusította. S
hogya portéka jobban
fogyjon olykor szellemidéző

szeánszokat is rendezett a
nyomdászmester...
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Egy endrődi Kanadában
15

Gyuricza Margit 92. születésnapján

Farkas Lacival Ottawában hozott
össze a sors. Eljött a kanadai főváros

Magyar Házába, ahol a Verespatakról
szóló fotókiállításom képeit nézte meg.
Azután a terem sarkában észrevette a
Gyomaendrődöt reklámozó transz
parenst, s akkor kérdezte meg tőlem: 
Te gyomai vagy, vagy endrődi? Így
kezdődött ismerettségünk Lacival, aki
endrődi gyökerekkel büszkélkedhet,
ott messze a távoli Kanadában.

Az 1936-ban született Farkas
László, édesanyja Gyuricza Margit
tanítónő Endrődről, édesapja pedig a
Somogy megyei Kéthelyről származik.
Az idős Farkas László még 1922-ben
kapta meg Horty Miklós kormányzótól
a 32. vitézi rendet, a hozzá járó 15 hold
fólddel, azaz vitézi telekkel. Megjárta
az első és a második világháborút.
Hadnagyként szerelt le az első háború
után, és a másodikat már főhad

nagyként harcolta végig.

Gyuricza Margit és Farkas László

Az Ottawában élő fia, az ifjabb
Farkas László is megkapta a vitézi ren
det 2004-ben, lévén a vitézi rend
örökölhető. A fiatalabb László 1956.
november közepén hagyta el
Magyarországot, de előtte a belügy
minisztérium pincéjében két napig
verték, vallatták. Egy ismerős rendőr

lökte ki a félholt fiatalembert a hátsó
ajtón, s miután megtudta, hogy barát
nőjét agyonlőtték az oroszok, már dön
tött, hogy menekül. Budapestről tejes
embernek öltözve jutott ki, a szülőket

Gyuricza Margit 21 évesen

még meglátogatta Siófoki házukban,
majd másnap Ausztriába szökött.
Onnan Anglián át Kanadába érkezett
1957. április 9-én. Torontóban a nyaká
ba akasztottak egy cédulát, és 20
évesen Montreáiba irányították. Itt esti
egyetemen szerzett vegyészmérnöki
diplomát és sikerült elhelyezkednie a
papíriparban 1963-ban. Később

elvégezte a tanárképzőt, s nyugdijas
koráig hol papírgyárakban dolgozott,
hol szakiskolákban tanított.

Először 1963-ban Bécsben tudott
találkozni szüleivel. Apja 1973-ban
hunyt el, édesanyja 1999-ben. 1976
ban lépett újra magyar földre, ekkorra

ifj. Farkas László

ugyanis az ENSZ ráerőszakolta a ma
gyar kormányra, hogy részesítse
amnesztiában az 1956-os vádlottakat.

Az ottawai endrődi 200 l-ben lett
nyugdijas, de még ma is tanít az egyik
középiskolában. A kanadai magyar
közéletben sem ismeretlen Farkas
László neve, hiszen például az ugyan
csak' 56-os és Ottawában élő Polgár
Józs effil együtt kezdeményezték és
kivitelezték az 1956-os elesettek
emlékére felállított emlékművet,

melyet 200S-ban, a Hősök Napján
avattak fel az Ottawai Nemzeti
Katonai Temetőben.

H.E.
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Tervszerű magyarirtás?
2009. február

Az elmúlt hónapokban
gyakran előfordult, hogy
közgazdászok, egyetemi taná
rok, jogászok arról tájékoz
tatták a közvéleményt, amit
egy józan ítélőképességgelés
egészséges lélekkel rendelke
ző ember talán nem is igazán
tud hová tenni magában.

Csath Magdolna, Bogár
László, Szöőr Anna és mások
arról beszélnek, hogy
Magyarországon előre elter
vezett és szisztematikusan
végrehajtott népirtás folyik. Az
első hallásra hihetetlennek tűnő

kijelentések valójában komoly
és figyelmünkre érdemes
dologról szólnak.

De miről is van szó egyál
talán? Hiszen Magyarországon
(még) nem masíroznak tankok,
(még) nem járják a falvakat
likvidáló egységek és a gyó
gyíthatatlan betegek (még) nem
kapnak fenolinjekciót a
szívükbe!

Mielőtt lelki békénket végre
megtalálva egy nagy sóhaj után
megnyugodnánk, gondoljunk
arra, hogy népirtást sokkal
csendesebb, alattomosabb és
hatásosabb módszerrel is meg
lehet valósítani, és hazánkban
ezekben a szomorú években
pontosan ennek lehetünk tanúi.
Egy enciklopédia meghatáro
zása szerint a népirtás meg
valósítható többek között egy
bizonyos társadalmi iden
titáshoz tartozó emberek vagy
népcsoportok ellen elkövetett,
azok elpusztítására törekvő

tömegméretü és célzatos maga
tartás tanúsításával, súlyos testi
vagy mentális sérülés okozásá
val, a csoport életfeltételeinek
szándékos megszüntetésével
illetve olyan intézkedések
foganatosításával, melyek célja
a csoporton belüli születések
korlátozása.

Láthatjuk tehát, hogy a
genocídium végrehajtásához
nem feltétlenül szükséges
bomba, tank vagy aknavető.

Magyarországon a rend
szerváltást követő kezdeti
lelkesedést felváltotta a
csalódás, a kétségbeesés és a
kilátástalanság érzése. A
munkahelyek tömeges elvesz
tése és amindennapokba
könyörtelenül bekúszó arctalan
és kegyetlen kapitalizmus sivár
valósága az életszínvonal
drasztikus csökkenését hozta
magával. Az előre programo
zott szovjet összeomlást
követően hazánk egy sokkal
veszedelmesebb, kapzsibb és
kizsákmányolóbb szörnyeteg
karmaiban találta magát: a
nemzetközi pénzvilág prédá
jává váltunk. A nemzetközi
bankárok által vezérelt pénzü
gyi Internacionálé első vonal
beli képviselője az a
Nemzetközi Valutaalap, amely
a közelmúltban a hozzáértő és
szociálisan érzékeny kormány
által okozott államcsőd elke
rülése érdekében dollármil
liárdjaival készséggel kisegí
tette hazánkat.

Ebben természetesen nem a
segítő szándék vezérelte,
csupán azt akarta biztosítani,
hogya magyar költségvetés
gerincét ropogtató irdatlan
összegű államadósság tör
lesztése a jövőben is zökkenő

mentesen történjék.
Tudnunk kell, hogya világ

kormányai csupán végrehajtó
szervként működnek és a
látható történéseknek csupán a
felszínén mozognak: meg
bízóik, a pénzkibocsátás
monopóliuma felett őrködő és
azt önkényesen birtokló
nemzetközi bankárok, a
Rothschildok, a Warburgok, a
Khanok és társaik utasításait
hajtják végre. Ennek alátá
masztására álljon itt egy mon
dat, melyet a szabadkőműves

Reginald McKenna 1924
januárjában a Midland Bank
igazgatóságának elnökeként
mondott a részvényeseknek:
"Attól tartok, hogy az egyszerű

polgár nem szívesen venné, ha
elmondanák neki, hogy a
bankok képesek pénzt előállí

tani, és azt elő is állítják... Akik
a hitelek felett őrködnek, azok
irányítják az ország kormányát
és tartják kézben népének
sorsát. "

A szemünk előtt zajló ma
gyar népirtás mozgatói tehát a
tényleges hatalmat birtokló
nemzetközi pénzvilág képvi
selői, akik hazánk jövőjével

kapcsolatban igen figyelem
reméltó elgondolással bírnak.

1997 februárjában a Soros
György által alapított Közép
Európai Egyetemen a
Világbank zártkörű tanács
kozást tartott. Az elhangzottak
szerint a szervezet azt tartaná
kívánatosnak, ha Magyaror
szágon csak 8 millió lakos élne.
Elmondták, hogy azokat a ma
gyarokat, akik egy bizonyos
szellemi szint fölé emelkednek,
ösztönözni kellene a kivándor
lásra. Az előadók értékelték
ugyan a kormány egészségügyi
és oktatási refonnját (vagyis az
országot a 60-as évekbe vissza
vető Bokros-csomagot), ugyan
akkor szorgalmazták a kórházi
ágyak további csökkentését.
Ezt követően egy még szűkebb

körű, 30 fős tanácskozást tar
tottak, de az ott elhangzottakat
30 évre titkosították.

Talán nem ezen óhajok
beteljesülését látjuk nap-
jainkban?

A társadalom erkölcsi és
morális tartását megtorpedózó
kormány, a nemzetromboló
SZDSZ és a többi, idegen
érdekek szolgálatában álló
lakáj valóban a hatalom valódi
birtokosainak parancsai t tel
jesíti?

Most már talán felsejlenek
azok a szándékok, amelyek
valósággá válását néhány éve
vagy évtizede még elképzel
hetetlennek tartottunk: meleg
felvonulás Budapesten, a
hagyományos családmodell

bírálata és üldözése,
erőfeszítések a kábítószerfo
gyasztás legalizálására, az anti
szociális viselkedés és
agresszivitás korlátok nélküli
propagálása, a homoszexuális
házasságok ügyének napirend
re tűzése, a nemzeti önérzet
sárba tiprása, és még sorolhat
nánk.

Egy öntudatától megfosz
tott, a társadalom alapegységét
képező családi kötelék rom
bolásától legyengült, értéke
vesztett, csalódott társadalom
könnyűszerrel mozgatható, be
folyásolható, és igen, irtható is.

A Világbank által megren
delt és a kormány által szol
galelkűen végrehajtott magyar
genocídium mindannyiunk
tragédiája. A parancs elhang
zott: csendben, halkan, titok
ban. A gyümölcs, ha nem is
azonnal, de szépen érik: évente
hozzávetőleg egy Eger
nagyságú város lakosságát
veszítjük el, ennyivel vagyunk
évről-évre kevesebben. Tegyük
fel a kérdést: az abortusz által
meggyilkolt, vagy a létbizony
talanság poklától rettegő anya
méhében meg sem fogant gyer
mek életéért vajon ki tartozik
felelősséggel?

Nem kellenek tankok,
aknák, bombák. A módszer
láthatóan eredményesen műkö

dik.
Winston Churchill, a

szabadkőműves angol minisz
terelnök a következő kijelentést
tette a Harvard Egyetemen
1943-ban: "Sokkal kifizető

dőbb annak ellenőrzése, hogy
mit gondoljanak az emberek,
mint országokat elfoglalni és
lakóikat kizsákmányolni."

Hát legyünk résen, és a
média szennyes, alantas, rom
boló világától elfordulva ma
gyar hagyományaink ápolásá
val és keresztény államiságunk
óvásával vegyük kézbe jövőnk

alakítását!
George Komor
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Az állami népirtás formái aXXI. században Magyarországon
Az állami szinten működő

népirtásról szeretnék néhány dol
got közölni ebben az írásban.

A globális éghaj latvál tozás
miatt a világon, így Európában is
egyre kevesebb az élelmiszer és
az ivóvíz. Magyarország
geopolitikai szerepe emiatt
felértékelődött, bár mi erről nem
tudunk idehaza. Csak mi nem
tudjuk magunkról, de minden
külfóldi befektető tisztában van
ezzel a ténnyel és ezt titkolják
előlünkl

Az ásványvizeink arany
érmesek a világbajnokságokon, a
gyógyvízben lubickolunk,
mialatt Görögországban és
Spanyolországban tankerha
jókkai importálják az ivóvizet!
Nem gyógyvizet, közönséges
ivóvizet! Tankerokkal, akár az
olajat! Érdekes, nem?

Olaj helyett van ezer alter
natív energiaforrás, de ivóvíz
nélkül nincs se emberi, sem más
élet a Föld nevű bolygón...

Trianon után hazánk teljesen
agrárországgá vált, ez sajnálatos
tény.

Vessük össze a két dolgot!
Egy agrárország termékeit egy
globális éghajlati változás
közepette nem akarják
megvásárolni, vagy, ha
megveszik, önköl tségi ár alatt
teszik meg?! Nem logikus, ugye?
Dehogynem... Tavaly ez
kezdődött a meggyel, folytató
dott a gabonákkal, majd az almá
val!

Szép lassan mindenki rájön,
hogy az élet minden területén a
magyar nemzet megsemmisítése
zajlik. Nem tíz, húsz, vagy száz
év múlva, hanem napjainkban.

A folyamat egyelőre megírt
forgatókönyv alapján zajlik. És
kik a végrehajtók? A mostani
kormány már nem primitív
kubikosokból, esztergályosokból
áll, hanem főiskolát, egyetemet
végzett janicsárokból. Mi egyre
többször, egyre többen ellenál
lunk, mire ők hangosan méltat
lankadnak, gyaláznak bennün
ket!

Ők már nagyon jönnének, de
a Kárpát-medence lakott! Nekik

sürgős akiirtásunk, belaknák
már végre az üresen tátongó
lakóparkokat, kellene a ma
gyarok élettere!

Miért írok ebben a témában?
Az élet minden terén folyik

ez a "nemzetellenes hideghá
ború", illetve állami népirtás. A
gazdák csodálkozva mennek
tönkre, azt hiszik, csak velük
történik mindez! Tévednek.

Tehát írnék néhány tényt.
A Magyar Orvosi Kamara

néhány éve élesen tiltakozott az
újfajta receptek bevezetése ellen.

Azért voltak újak a receptek,
mert a BNO-kódot fel kell rajtuk
tüntetni.A BNO-kód nem más,
mint a Betegségek Nemzetközi
Osztályozásának jelölése, ami az
Orvosi Kamara szerint stratégiai
fontosságú nemzetbiztonsági
adat - mondták ők!

Így van. Azóta pár év eltelt,
gyakorlatilag Magyarország
egészségügyi állapota feItérké
pezésre és feldolgozásra került,
valakik pontosan tudják a ma
gyar népességre jellemző beteg
ségeket. Többször emelték a gáz,
az élelmiszer és általában a
megélhetés feltételeit.

(Borzasztóan elgondolkod
tató az is, hogy folyamatosan
emelik a gáz árát, és azon
töpreng a kormány, melyik
vezetéken jöjjön a drága gáz: a
Nabuccón, vagy a Kék Áramla
ton. Közben csak a Makói
árokban több mint száz évre elég
gázt termelnek ki a lábunk alól 
a kanadai befektetők!)

De nem csak ezek drágultak.
A tipikusan magyar betegségek
gyógyszereit több alkalommal 2
3 szorosára emelték! Több
alakalommal, 2-3 szorosára! !

Ezen gyógyszerek hiánya
veszélyezteti az életet, mivel a
magyar populáció tipikus
betegségeiről van szó, ezért
logikusan a magyarak életeit
veszélyeztetik...

Csak egy dolog a magas
koleszterinszint, vagyis a
csendes halál gyógyszere igen
érdekes dráguláson esett át több
ször, a támogatásuk lecsökkent...
Furcsa? Minden recept közepén

rajta van a BNO-kód helye,
kötelező kitölteni, és az adat fel
dolgozásra kerül... Aki nem
hiszi, nézze meg!

Szóval most teszik tönkre a
gazdákat végleg, de van egy
ördögi csel nálunk, az
egészségügyben is.

Egyre több munkáért egyre
kevesebb pénzt kapunk.
Kesztyűs kézzel teszik mindezt!
...és hogyan???

A rendelőben, az alapellátás
ban teljesítményfinanszírozás
van. Több munka, több bea
vatkozás - egy pontrendszer
alapján - több pénzt jelent.
Elvileg. Logikus. Mégis egyre
több orvos megy külfóldre dol
gozni, elegük van. Aki marad, az
túlterhelt, fásulttá válik!

De miért? A magyarázat
egyszerű! Meg van határozva,
hogy egy adott rendelés alatt
hány beteget láthatunk el! Kevés
az orvos, sok beteget kell ellát
nunk, de a finanszírozó meghatá
rozza, egy emberre mennyi időt

KELL fordítanunk! Jó sok időt,

természetesen! Tehát hiába lát el
az ember 25-30 beteget egy nap
alatt, a finanszírozó nem veszi
figyelembe csak a töredékét, és
természetesen NEM fizeti ki a
kezelést...

Telj es ítményfinanszí rozás
van, de csak néhány beteg
ellátását fizetik ki, ami nem
fedezi a rendelő fenntartási költ
ségeit! Döbbenetes?

A rákbetegek várólistán vár
nak a szívbetegekkel és a többi
halálraítélttel. (Olyan ez, mintha
a vízben fuldoklóhoz odae
veznének és rászólnának, hogy
majd holnap kimentünk a vízből,

addig maradj csendben!)
Ez az állami népirtás egyik

formája. Csak egy módja a sok
alkalmazott közül! A súlyos
betegek belepusztulnak a
liberális reformba, mi, alapeI
látók "csak" tönkremegyűnk ...

De!!! A csőd szélén álló
alapellátást végző településeket
befektető k járják! Rendkívül
kedvező az ajánlatuk.
Egészségügyi központot építe
nének minden nagyobb

településen, a költségeket ők

állják! Micsoda tőkeerősek lehet
nek ezek a befektetők, ugye?
Semmi mást nem kérnek, csak
azt, hogy egy patikát is
működtethessenek a központ
mellett és az orvosi praxisjog ne
lehessen az orvosé, hanem a
befektetőé. Az orvosok így
egyszerű alkalmazottak.

Mi ebben az érdekes? A
"tőkeerős" befektető egy izraeli
cég, természetesen. Viszont van
egy apróság! Az egészségügyi
központok létesí tését az állam
támogatja. Az állam ad 90%
tőkét a MI pénzünkből, a befek
tetőnek csupán 10% önerőt kell
biztosítani... Az egészségügyi
központok építéséhez szükséges
90%-os állami támogatást csak
egy pályázó nyerheti meg.
Olyan, mintha a pályázatot testre
szabták volna...

Ugye nem kell elmondanom,
kire van szabva az egész... Itt a
kirakós játék utolsó mozaikja is
összeáll!

Ez a gépezet, ami ellenünk
működik, janicsárokat alkalmaz.
Ha egy janicsár tudatosan épített
hamis varázsa megkopott,
teletömik a zsebét a MI
pénzünkkel és az röhögve fél
reáll. Jön a soron következő

végrehajtó janicsár az újabb
hamis illúziókkal. Nem a jani
csárt kell kiütni, mert azok
sohasem fogynak el, hanem azt,
aki a küldetéstudattal ellátja és
ellenünk beveti.

Mivel a másik fél
szervezetten működik, mi is csak
szervezetten, egymással össze
fogva vehetjük fel a harcot, nincs
más megoldás. Atönkretétel szép
lassan mindenkit elér, társadalmi,
gazdasági helyzettől függetlenül
- kivéve a polítikusokat és
azokat, akik végrehajtják a
népirtást.

Mert egy harchoz két fél kell:
a támadó és a védő! A harc
kimenetelét valamelyik fél
gyengesége dönti el!

A magyar sohasem állt
gyenge hírében. Akkor mi a
gond?

Nemzeti Hírháló
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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,
661285-506

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

Szarvason, a Hunyadi utca 24.
szám alatti összkomfortos, kertes
családi ház eladó. Ár: 8 millió
forint. Érd. 0630 4999921

Endrődön, Fő út 4 szobás
tetőtérbeépítéses, összkomfortos
családi ház jó állapotban garázzsal,
melléképülettel, rendezett kis
udvarral eladó. Irányár: 10.5 millió
Ft. Érd.: 30/525-6611

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

Nagylaposon 2 szobás ház
konyhával, fürdőszobával, fúrott
kúttal, vezetékes vízzel, gazdasági
épülettel, nagy udvarral eladó.
Irányár: 3 millió Ft. Érd.: 70/566
3908, 70/352-3372

Gyomán a Körös sor 2. sz. alatt
2 szobás, fürdőszobás ház
gyümölcsfákkal eladó. Szennyviz,
gázkonvektor van. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 70/357-6961

Endrődön 2 szobás konyhás,
fürdőszobás családi ház csendes
helyen eladó. Irányár: 5,5 millió
Ft. Érdeklődni: 66/285-191,
66/283-327

Hunyán kertes családi ház
eladó. Viz, villany, gáz, telefon
van. Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.:
70/261-72 11

Öregszőlőben a kondorosi
kövesút mellett, a 21. sz. alatt
kertes, komfort nélküli családi ház,
melléképületekkel, garázzsa l,
sürgősen eladó. Vezetékes víz az
udvarban, ásott kút, villany,
telefon van. Irányár: 2 millió Ft.
Érd.: 30/595-5045

Gyomán az Arany 1. u. 16. sz.
alatt 4 szobás összkomfortos ház
eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.:
20/5266-573

Gyomán 700 m'-es telken,
konvektoros fütésse I parasztház
eladó. Ugyanitt ingóságok és más
használt tárgyak. Érd.: 30/571
5298, 66/283-862

Kétszobás kockaház, termő

gyűmölccseleladó. Gázos közpon
ti fűtés, jó állapotú bútorok eladók.
Érd.: 30/509-2435

Endrődön, a Deák u. 19. sz.
alatti összkomfortos ház kedvező

áron eladó. Telefon: 70/217-9663
Gyomán a Zrínyi u. 1/5. sz.

alatti 120 m2-es összkomfortos
kertes családi ház eladó. Érd.:
70/327-4389

lAKÁS
A Vásártéri ltp.-en, az állomás

közelében I. emeleti, erkélyes 55
m'-es lakás eladó. lr.ár: 8,2 millió.
Érd.: 30/555-1721, 66/386-410

A Vásártéri ltp.-en 1,5 szobás
fóldszintes, erkélyes lakás eladó
vagy kisebb házra cserélhető a
gyomai részen. Irányár: 7,5 millió
Ft. Érd.: 66/282-982, 30/513-6057

Vásártéri ltp.-en 3. emeleti, 2
szobás felújított lakás sürgősen

eladó vagy kiadó. [rányár: 6 millió
Ft. Érd.: 20/344-8742

Gyomán, a Vásártéri ltp-n,
kivül-belül fe/újított, új fűtésrend

szerű, légkondicionált, konyhabú
torozott lakás eladó! Érd.: 30
4319633,30-3493740

KIADÓ
A Vásártérí ltp-en 2 szobás

lakás hosszú távra kiadó. Érd.:
66/284-327

AKolmann Itp.-en 1+2 fél
szobás lakás kiadó. Érd.: 30/435
7838, 20/569-5700

Szoba kiadó. 20m' lányok
részére, lány lakótárs mellé.
Budapest Corvin Mozi mögött 5
perc sétára (Szigony utca) Ár:
40.000 Ftlhó+rezsi. 20/9150-997

KERT, TELEK
A Templom-zugban vízpartra

menő ingatlan eladó. Csendes,
nyugodt környezet, horgászás i
lehetőség. Érd.: 70/943-8212

A gyógyfürdővel szemben
építési telek épülettel egyűtt eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
20/396-6694

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

Endrődön l kk szántófóld , a
Kürt u. 15. sz. alatt lebontásra váró
ház eladó. Ugyanitt alig használt
Siesta kályha e/adó.Érd.: 20/361
5736

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

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Korrepetálás, felzárkóztatás,

magánórák, fejlesztő foglalkozá
sok, dolgozatokra való felkészítés
ált. iskolásoknak. 30/856-3218

Veszélyes fák kivágása, !üzifa
felvágása, elhanyagolt kertek,
porták, telkek gondozása, kaszá
lása. Telefon: 70/283-0347

Kertek, udvarok szántása, ma
rása, egyengetése. 66/386-053

Kipufogó javítás és készítés,
valamint karosszériajavítás. Két
kerekű kézikocsi, molnárkocsi,
utánfutó eladó. Érd.: 30/524-3700

Belső munkát, hidegburkolást,
laminált parketta lerakást, aUzat
kiegyenlítést téli időszakban is
vállal ok. Érdeklődni: 30/360-8128

Kisiskolások korrepetálását és
német nyelvoktatást vállalok. Érd.:
30/403-7474

Vállalkozásom vállalja irodai
feladatainak ellátását, irattározás,
levelezés, megrendelések stb.
Gépelés, szövegszerkesztés, német
korrepetálás alapfokig. Általános
ügyintézői munkakőrbenkönyvelő

mellett elhelyezkednék. Végzett
ségem: irodavezető, jogi
asszisztens, pénzügyi főiskola,

német nyelv. Érd.: 70/527-3156
Favágást, ásást, tűzifa aprítást,

kerti munkát vállalok. Érd.:
30/852-4423

Takarítást, vasalást, gyermek
és idősek felügyeletét, bevásárlást
vállalok. Érd.: 30/559-6327

Takarítást, vasalást vállalok.
Érd.: 70/327-4389

Személy-, és vagyonvédelmet
vállalok. Rendezvények bizto
sítása. Érd. 70/327-4389

EGYÉB
Búvárszivattyú, tv-tartó osz

lop, Singer varrógép, babakocsi,
kompresszor, kaktuszok, Pándi
meggyfa, somfa, fügefa, szilvafa,
diófacsemeték, sertésvájúk, gázfő

ző palackkal, láncfűrész, üstök,
műanyag hordók, régi bútorok stb.
eladók. Érd.: 66/486-086

Ónémet stílusú szekrény, ágy,
kredenc, gyalupad, kerti utánfutó,
1,7 kW-os 3 fázisú víllanymotor.
Érd.: 66/220-091

Betontörmelék és téglatörme
lék ingyen elvihető. 70/362-5548

Ágyneműtartós, rugós, fran
ciaágy, kihúzható alig használt
sarokülőgamitúra eladó. Érd.:
Petőfi u. 53. 66/386-809

Akkumulátoros rokkant kocsi
eladó. Irányár: 100 ezer Ft. Érd.:
70/56\-1326

Albérletet keresek, szoba
fürdőszoba elég. Érd.: 20/966
0577

Dohányfűst és állatszőrmentes

lakásból nagyon szép babaruhák
(0-2 éves) korig darabonként vagy
zsákozva eladó. Érd.: 70/587-6804

Kifogástalan állapotú pikoló
babakocsi és Genius gyermekülés
(9- I8 kg) eladó. Érd.: 70/587-6804

Női fél rókabunda, férfi
irhabunda eladó, valamint ingyen
elvihető használt ruhák, kabátok.
Irányár: 15-15 ezer Ft. Érd.:
66/386-871

A Vásártéri ltp-en garázs
eladó. Érd.: 30/9633-124

A Vásártéri garázssoron
újrabetonozott, villanyos garázs
eladó' Érd.: 30-43\9633, 30
3493740

Kukák, 110 literes, használtan
féláron eladók. 3500 Ft/db.
Telefon: 20/5695-700

36 éves férfiként társat
keresek. 164 cm magas, 59 kg,
barna hajú és szemű vagyok.
Gyermek nem akadály. Érd.:
7015708-007

Dohányzóasztal kerámia
lappal, szekrények, kínai asztalka,
centrifuga, futó szőnyegek,

csillárok, kamisok, táska varrógép,
két fotel eladó. Érd.: 30/325-7989

120 literes villanybojler, 2-es
ikerablak, sparhelt, alig használt
íróasztal eladó. Irányár: J 1-4-16
22 ezer Ft. Érdeklődni: 20/5198
764

Alig használt baldachinos
márkás bölcső kókusz betéttel
eladó. Ir. ár: 35.000 Ft. Érd.:
30/525-5147,66/610-100

Íróasztal 5 ezer Ft, női

félverseny kerekpár 10 ezer Ft,
elektromos robogó 20 ezer Ft,
színes tévé JO ezer Ft, számítógép
monitor 5 ezer Ft eladó. Érd.:
30/50-75-718

Nagy oxigénpalack, 19 collos
monitor, karosszéria nyomató
kompletten eladó. Érd.: 70/659
6776, 66/386-353

Két db bukósisak eladó.
Irányár: 2 ezer Ft/db. Érd.:
20/5656-200

Újszerű 3+ I+ l bőr

ülőgarnitúra reális áron eladó.
Irányár: 300 ezer Ft. Érdeklődni:

20/96-45-260

Eladó Gyomán, a Liget

Gyógyfürdőmelletti

Termál Panzió,
tulajdonostól. Üzletrész

átruházás lehetséges, így a

vétel illetékmentes!

Irányár: 28 millió Ft.
Telefon: 20/9342-171



Széles műsorválaszték

Kábel TV 900 Ft/hó-tól

Belépési díj: oFt

,'-\z Ön üzletkötője:

Gubucz Tamás 70/944-92-79,

Viszonteladó:

Magus Camp,
Fő u.230. (66) 581610

Ügyfélsz Igálat:

42 OHajdúsza oszló,
Dózsa Gy" rgy u. 4 .

Áraink 201 0.02.28-ig tartó hűségnyilatkozatvállalásával érvényesek. A
feltüntetett ár az l. hónap havidíját jelenti. A havidíj a 2. hónaptól
2010.02.28-ig: l 390 Ftjhó (Információs Csomag)

011280 www.fibernet.h J

BEL,SŐÉPíJÉ~ZET
SZARAZEPITÉs

GiLLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS
H6SZIGETELIIlS
GIPSZKARTON

SZERELIIls
Z8INDELYEZá

Aljzatkiegyenlítő2400 FI/25 kg
Emelt minőségü ragasztó 1100 Ft25 g

Flex ragasztó 2610 FI/25 kg
Extra Flex agaszt fe ér 3600 Ft/25kg

I"" • Tekereses hőszigetelő (10/5)

.\~.l .. J l/h~_ ~ 5990 FI/tekeres
, Uln4IolllMtkMIeladl

Prokoncept
energiatakarékos építési rendszer

kétoldali hőszigeteléssel
• SO-70%-kal kevesebb fütési

költség' Hőhídmentesszerkezet

r--------------------------------,
Ingyenes az apró!

A Szó-Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen küldik
be megjelentetés céljából! A szelvényen a megjelölt helyre
kell beírni a 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: .



••

Internet 1 550 Ff/hó-tól

Belépési díj:

Korlátlan adatforgalom

•

Vegyes atlagfcgya:;ztás: "',3-9,3 V100 km. COo-kibocsátás:

kedvezrT1énnyel!

Sándor Service Kft.
For

Most akár

1

Feel the difference

Főbb szériafelszereltségek
felár nélkül: klíma, ASS, 2 légzsák,

elektromos ablak, CD-s rádió,
távirányítású központi zár, alufelni

A kepen látható autó illuzztrilció.
Fiesta Color 5 ajt6s 1.25-00 motor eseten. Az. akció
j:muar 26-tól februac 10-ig. ezen belül a készlet erejéig érvényes

Áraink 201 0.02.28-ig tartó húségnyilatkozal vállalásával érvényesek. A fellünleleH ár az I. hónap havidijál jelenli. A havidij a 2. hónaplól201 0.02.28-ig: 2990 FI/hó (Mini Csomag).

Az Ön üzletkötője:GubuczTamás 70(944-92-79, Viszonteladó: Magus Comp, Fő u.230, (66) 581 610

Ügyfélszolgálat: 4200 Hajdúszoboszló. Dózsa György u. 46

C:, ... .. ~~·F·~b·""'-N··'t
PPW"""''''J'P J ~.T:'"WI"- '._ . ~ '.- . t.' " ..... "'~":' 71'. -:> ... 'J'. • .'t:~ l. er-: e
~ '..<.' I, ! t'. ~. . "~.. ..., . '~·_K,OlpnlUnlkacJos ?rt.

További infolmáció: A ~edvemlényes ajánloI 2009.01.12. és 2009.02.28. közöt! érvényes o FiberNet lrt. szolgáltatási ••
, "Iefülelein amennyiben o kívánt szolgáltolás Wön beluházás nélkül biztosahotó. Az okcios 0l'ánlotok az akció ideje alat!
,~ csa~ eg','5Zer veheló~ igénybe és egymással össze nem vonholóok Jelen lájé~oztotás nem te esf..ÖIÚ. bóvebb infomlÓciól
, ..~' a WIJINV.fibernet.l1u V\€boldalon. vagy UzJelkötójétól kaphat. Jó sZ,ór~kozást kínálunk.
I '



18. évf. 2. szám FÜGGETLEN VÁROSI LAP 2009. március
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

HITELEK- HITELEK- HITELEK

Tobb bank aJanlata kozúl vala5zthatl

FOLYAMATOS AKCIÓ!!!

Elfogadták a költségvetést
Gyomaendrőd város képviselő-testülete legutóbbi ülésén elfogadta a

város idei költségvetését. A 2009-es évre tervezett bevétel: 4 milliárd 121
millió 451 ezer forint. Az erre az évre tervezett kiadás is ugyanennyi.
Beruházásra, felújításra, fejlesztésre, azaz felhalmozásra 1milliárd 636 mil
lió 394 ezer forintot fordít a város. Működési kiadásokra, az intézmények
működtetésére 2 milliárd 485 millió 057 ezer forintot költenek.

ud~fll(;JITÁ.~

~KÁSlo;olLQ1Jlvslm

~Ozru:T.T\'tSUÓrlIITtl..Ot:
D'L\fi:t.\111mltK
um:u.::ldLTÁS
\'IL\CL1ZJXG
F()Ul\'.\..~R.\Il.lTtL

1l)Ó)"KOIIJ[lrTJÁRADtt:,olb.

ll.lL.~ls\'W1t..1s ÍlJUK,\solrts
It.\SZ.~LTuw \'ASÁRLl~ uK,ÁS !lÓ\.1Tt:S
l'ÍS1.IllAKÓUITUOi.(H"nloorlV K07.w.:At.\t...rom IUTTlLK
nocPOL{ICYl,\1'tzrs (;l'ORSllrTtLtlo:f.,\,lÚklMPAurn
lOOILLT t\C~lU.\a., LS,UlQllrrtU.DlCTOs[C ,IDOSMG1lL,'Df.ZíS
l.AK.lst1zJ.~G \"lS:SZ1jlJ~C
ct....ocs.rUn\ctsllntUK \'ÁLl.AL);Or.6lllmLEK
IIIlTO.:n:JLJ:Sl1"tsIIlm:L I~'A ,Ü)"1Wnl IDóSIo;OIU J[Ll..\1.0(;.ÜItAD[K

PI.: J mUlió Forint lakás~pitcsicdú hitel eselen (HUF] Indulolinallny,ör1cs:l~~·IUNdSC'l'bm·

10 me 10.630,· F't/hQ 15 eYre 8.320," Ft/hÓ 20 2vre 7.240,· Ft/h6 25 Me 6.610,· Ft.t1tó

Pl.: l millió Forint lakil.svasarhisi cdú hitel eseten (HUFjlnduJó IlbC$O:1y lő!lca."1,,~d· a.:d66 5 "....ben·

10 t\'TC 11.810,· Ft/h6 15 évre 9.460,- Ft/h6 20 évre 8.330,· Mo 25 évre 7.700." F't/hö

MIndenkori aktuáfls akciónkról érdeklődésére telefonon vagy sZfmelyesen tájékoztatjuk
(IDÓPONT EGYEZTETESE SZÜKSEGESlj

RÉSZLEGES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG!l!
~ LAKASCÉLÚ HITELEK ESETEN IHUF, CHF, JPY, EURi
I OJ LAKAS EPITESE, O... 65 HASZNÁlT LAKAS vAsARLASA, FESZEKRAKÓ HITEL, GYORSHITEL,
KOZALKALMAZorrl., KOZTISZTVISELOI HITEL, FELÚJITAs, KORSZEROsITÉS. LAKAsLIZING)

~SZABAD FELHASZNALÁsú HITELEK ESETEN IHUF, CHF, JPY, EURi

~HITELKIVALTAs ESETÉN IHUF, CHF, JPY, EURi

KOMOLY BANKI - és OGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL, 8 ÉVES GYAKORLATTALI

LAKÁSCÉLÚ- ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK
ALAPKAMAT 5,25%-lóllff

Id__a1.nll .........1IIWbIJIZíS,au1lll1IÍ..1IMlI1lU1I1

IJelzá10ghitelek ügyintézése SORON KÍVÜL akár l hét alatt ial I
Hiteikihelyezés AKÁR az ingatlan forgalmi értékének IOO%-ig!

BAR YÉGMHA.rrÁS APEH TART07.~S', MAGÁNHITEL KlVÁLTÁSA megoJdh"ó!!!
(EGYEDI FELTETELEKKEL)

Hitelek mor mlnlmolbértól vagy Jóvedelem Igazolosa nélkúlls Igényelhetóek!

FONTOS!!! A hitelszerződések mell~ ~Ielbizto_ illis küt~se NEM szüks~ge !

Ahitelügyintézés az Ön kényelmének és igényének megfelelően lakásán,
vagy az irodánkban történik - személyre szaboltan, gyorsan, Sl4kszerűen!

LEINFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNKI HÍVJON BIZALOMMAL!
AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT FELELŐSSÉGETVALLALUNK!

Ogyfélfogadás és telles körii tájékoztatás bármikor (hétvégén is) rdöpont egyeztetéssell

Plusz szolgáltatásunk: INGATLANKOZVETITÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

Tis:Jtlttrel: TÓTH JÁNOSNÉ TÓTH JÁNOS BOROS KRISZTINA
ütlotl f6t3n3e~d6 Irocl:llvcxot6 [RODAl ügyviteli JSszis.ztcns

Ingatlank6zvoUtó, órtókbecslö 06l2(}.9·22(}.9~ 06l20-4S5-Ull v. 06!io-558-92~7

1l6I2D-9-37"7-JS HlvASRA HAzHoZ MEGVONKI Telj F", 66/414-314

Irod'nk dme: 5650 MUÓBERtW, FORTUf'iA TÉR I L (LOTTÓZÓ m"""1
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Tizenhét éva Gyomai ner Nyomda élén
Magyar Nyomdászatért Díjat kapott Papp Lajos vezérigazgató

A Nyomda és Papíripari
Szövetség Elnöksége a nyomdaipar
ban kifej ett több évtizedes,
kiemelkedő szakmai tevékenysége
elismeréseként Papp Lajosnak, a
Gyomai Kner Nyomda Zrt.
vezérigazgatójának a Magyar
Nyomdászatért Díjat adományozta.
A kitüntetést idén február 21-én
adták át. Ezt a kitüntető címet eddig
Magyarországon tíz nyomdász szak
ember kapta meg.

Papp Lajos a gyomai nyomda pri
vatizációját követően 1992. októ
berében került Gyomaendrődre. Az
elmúlt 17 év alatt a nyomda jelentős

változásokat tudhat maga mögött. Nem
csak a munkakörülményeket javítot
ták, hanem jelentős modemizációt haj
tottak végre a nyomdai technológiák
ban is.

Papp Lajos a debreceni érettségi
után l 967-ben lett szakmunkás tanuló
az Alföldi Nyomdában, ahol akkoriban
indult az akkor modernnek számító

offszet technológia. Papp Lajos offszet
gépmesterként szabadult 1969-ben.
Ekkorra vált a debreceni Alföldi
Nyomda Magyarország legnagyobb
könyvgyárává. Még 1976-ban vásárolt
a nyomda 200 millió forintért egy

Cameron típusú amerikai nyomda
gépet, amely egyetlen ilyen berendezés
volt a szocialista országokban, sőt a
világon is csupán hat ilyen gép
működött akkor. Ez arról volt
nevezetes, hogy az egyik végén
befűzték az üres tekercspapírt, s a
másik végén kijött a kész könyv. A het
venes évek végén az Alföldi Nyomda
évente 36 millió darab könyvet gyár
tott úgy, hogy működött még a
Kossuth, a Zrínyi, a Dabasi és a többi
könyvet is készítő nyomda - emlekezik
a kezdetekre Papp Lajos, aki 1974-től

vezetője lett a 170 fős nyomóüzemnek,
s közben letette a technikusi vizsgát.

Ezután a nyomdaipari főiskola

következett, amit 1984-ben végzett el,
s lett a debreceni nyomda termelési
igazgatója. Rá egy évre szerezte gaz
daságmémöki másoddiplomáját, s
kinevezték vezérigazgató helyettes
nek. Hozzá tartozott a kereskedelem és
a termelés. A nyomdai munka mellett
óraadó tanárként kezdett tanítani a

A MEGYÉBEN GARANTÁLTAN
A LEGJOBB ÁRON!

TER1\1ÉKEINK, SZOLGÁLTATÁSAINK:

» Előre gyártott samottkémények,
fém szerelt kémények széles

választéka !
» Kandalló, cserépkályha, kemencék

széleskölü választéka!

A~c~6~~~
A nálunk vásárol

kéményeket ingyen
felépítjük!

ÉRTÉKESÍTI':S, FORGALMAZÁS, KIVITELEZÉS,

SZAKTANÁCSADÁS, Il~GYENESHELYSziNI FELMÉRÉS! -



Húsz éve avatták várossá Gyomaendrődöt
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nyomdaipari szakiskolában, s máig is
vizsgáztat Debrecenben, Békéscsabán
és Budapesten. Egyébként mindkét
diploma munkáját szabadalmaztatta.
Az első dolgozatában a vizes bázisú,
azaz a környezetbarát nyomda
festékekről értekezett, majd a második
tanulmányban - melyet a Szolnoki
Papírgyár szakemberivel közösen
készített - a hulladékpapír újra
hasznosításáról írt.

- Volt debreceni főnökömnek,

Benkő Istvánnak is sokat köszönhetek.
Ő volt az, aki ösztönzött a továbbtanu
lásra, ő küldött külföldi vásárokra, tár
gyalásokra. Benkő István azután 1992
ben nyugdijba ment, szerettem volna a
helyébe lépni, de sajnos ez nem volt
lehetséges. Erdős Ákost, mint a Láng
Kiadó tulajdonosát már korábbról
ismertem, ő vásárolta meg 1992.
január l-vel a gyomai nyomdát, majd
kért fel a vezetésére. Október l-vel jöt
tem ide családostul és most már 17 éve
dolgozom itt. Úgy gondolom, amit az
Alföldi Nyomdában megtanultam,
mint vezető, azt itt tudtam kamatoztat
ni. Persze a családi háttér, a feleségem
támogatása és a munkatársak segítsége
nélkül az ember nem tudott volna

"Számomra, aki e megyében szület
tem, s nőttem fel, gyökereim ide köt
nek, nagy megtiszteltetés, hogy ezen
ünnepi alkalomból önöket, sönökön
keresztül a várossá érett Gyomaendrőd
polgárait köszönhetem. Én még
Gyomának és Endrődnek ismertem e
helyet. A gimnáziumban egy sorban
ültem vacer tanulótársaimmal, s
Gyoma volt az a pont ahol a
szülőföldemről érkező vasúti mel
lékvágányról a fővágányú vasúti
vonatra szálltam át. A Kner nyomdát
mindig is büszkén emlegetem. A
csendrősortűz pedig, ami paraszt
eleinkre dördült el, máig mélyen vési
emlékezetembe, hogy milyen sorból
indultunk, milyen sorsból emelkedtünk
ki." - mondta többek között Maróthy
László környezetvédelmi és vízgaz
dálkodási miniszer 1989. március 30
án a Katona József Művelődési

Központban rendezett ünnepi tanács-

Szó-Beszéd

érvényesülni. Azoknak a kollégáknak a
támogatása is nagyon sokat jelentett,
akik itt, Gyomán már korábban nagy
tapasztalatokra tettek szert, s velük
juthattunk el oda, hogy a nyomda ma a
hazai könyvnyomtatás egyik fel
legvára, s egyben része a magyar
kultúrának, annak a hagyatéknak,
melyet az alapító Kner család hozott
létre. Büszkék lehetünk arra, hogy
ebben a 127 éve működő nyomdában
dolgozhatunk. Ez már csak azért is
érték, mert az innen kikerülő termékek
a világ sok részébe elviszik ennek a
városnak, és ennek a nyomdának a
hírét.

- Betöltöttem a 60. évemet, s úgy
vélem, hogy a nyomda életében is
szükséges lesz fiatalítani. Szeretném
ha - a tulajdonosok hozzájárulásával 
egy fiatal csapat venné át a gyomai
nyomda irányítását, akik ebben a gaz
dasági helyzetben is sikeresen tudnák
működtetni az elkövetkezendő évti
zedekben a nyomdát, s biztosítanák a
mintegy kétszáz dolgozónak és család
jaiknak a megélhetést - nyilatkozta
lapunknak Papp Lajos a Kner
vezérigazgatój a.

H.E.

ülésen, melyen átadta Jenei Bálint

tanácselnöknek a várossá nyilvánítást

dokumentáló oklevelet.

Az ünnepi ülésen Gyomaendrőd

díszpolgárává fogadták Pál Lénárt

akadémikust, az MSZMP KB nyugal

mazott titkárát és Sztanyik B. László

főigazgató főorvost, az Országos

Béketanács Elnökét.

Ez alkalomból Gyomaendrődért

Emlékplakett kitüntetésben részesítet

ték Darvas Tibor nyugalmazott

általános iskolai igazgatóhelyettest,

Honti Antal grafikust, Dr. Jánosik

Bertalan orvost, Dr. Pikó Béla nyugal

mazott főorvost, Varga Zsigmond nyu

galmazott általános iskolai igazgatót,

valamint Jenei Bálint tanácselnököt.

A Magyar Népköztársaság Elnöki

Tanácsa 1989. március l-i hatállyal 16

megyében összesen 41 nagyközséget

nyilvánított várossá.
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Lesz bicikliút is
afelújított endrődi hídon
Duplájára szélesítik a hidat

Sikerre vezetett a gyomaendrődi

önkormányzat tiltakozása: a Hármas
Körös felett átívelő endrődi hídon
mégiscsak lesz kerékpárút. A Nemzeti
Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. átdolgoztatja
a terveket, a hidat több mint duplájára
szélesítik-írja a beol.hu.

Az endrődi városrész és a külterületi
Nagylapos lakói igencsak felháborodtak,
amikor néhány hónapja megtudták, hogy
a hamarosan felújítandó endrődi hídon
továbbra sem lesz kerékpárút. A
mindössze 6,5 méter széles hídon ugyan
is nagyon sokan közlekednek biciklivel,
a közeli kempingben pedig nyaranta sok
száz gyermek táborozik, ők is minden
nap a forgalmas hídon gyalogolnak,
állandó életveszélyben.

A híd engedélyes tervei már 2006-ban
elkészültek, de azokon kerékpársáv nem
szerepelt, mert - ahogyan azt Fazakas
Orsolyától, a NIF Zrt. kommunikációs
vezetőjétől megtudtuk - sem az akkori
önkormányzat, sem a véleményező

hatóságok nem jelezték ezt az igényt.
Néhány nappal ezelőtt aztán jött a

kellemes meglepetés. A NIF Zrt. lakossá
gi fórumra hívta a gyomaendrődieket, s
bejelentették: lesz kerékpársáv a hídon.
Mégpedig mindkét oldalán, egyenként
2,6 méter szélességben. A korábban ter
vezett 830 millió forint mellé további
250 milliót adnak, azaz a híd nettó l mil
liárd 80 millió forintból újul meg. A
mostani 6,5 méter helyett 13,7 méter
széles lesz.

Nyár elején a hidat lezárják, addigra
megépül az ideiglenes pontonhíd, ott
lehet majd átkelni a folyón. Az alépít
ményeket és a felső szerkezetet átépítik,
s közvilágítás is lesz. A híd egyik sávját
idén decemberben átadják a forgalom
nak, a telj es beruházás 20 10. szeptember
l-jéig befejeződik.

- Örülünk a sikernek, annak, hogy
biztonságosabbá válik a közlekedés a
hídon, de feladataink ezzel nem értek
véget. A hídról levezető kerékpárutat
szeretnénk tovább építeni, egészen
Nagylaposig - mondta Várfi András pol
gármester.



Beszámoltak anyertesek

Gyomaendrődiek Világtalálkozója

Megjelent Hornok Ernő: Gyomaendrődi Séták című színes fotóalbuma!
Akönyv kapható az OmArt Könyvesboltban és aColor Shop Papírboltban!
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Stancolt és
hagyományos

papírdoboz
gyártása minden
méretben! =-iim'-
Szitázás! ft r. '

....r,,~..,..

Stancforma,
szitaforma készítés!
Telefon: 20/9142-122
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

wwwJozakft.hu

-papír és írószer r-'_

- irodaszerek f~'/ n-nyomtatványok / / ! !

- nyomtatópatronok lj) I
-selyemvirágok \~/
-DVD filmek
-ajándék, játék, illatszer
-AVON, Oriflame
- ÖKONET termékek

Fényképes, egyedi
bögrék kedvenc

fotójával, szöveggel!
5zülínapra, névnapra,

anyák napjára!
Fenymásolás, spirálozás, iralfúzes!

MAZSI
PAPíR-íRÓSZER
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

AUTÓSOK
FIGYELEM!

Környezetvédelmi
zöldkártya!
- Környezetvédelmi

állapotfelmérés

- Szám ítógépes

futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika
- Hibakód-olvasás

Varga Béla,
autószerelő mester
Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.
Telefon:
66/610-650
30/289-6465

Szó-Beszéd

A múlt év folyamán kilenc pályázó
részesült támogatásban az idegenforga lm i
alapból. A kilenc nyertesnek ez év január
jában kellett beszámolnia az elnyert
összegek felhasználásáról.

A Bónom-zug Vizéért Egyesület a tulaj
donában lévő pihenőház komfortosabbá
tételére, felúj ítására kapott 200 ezer forintot.
A Fazekasi Vadásztársaság speciális
vadászatszervezésre és a fogolyállomány
gyarapítására vehetett fel 333 ezer forint
támogatási összeget. !rimiás Róbert egyéni
vállalkozó lovaskocsis városnézés és vízi
túrák megszervezésére, lovas-, és yász
találkozó megrendezésére, útépítésre és
parkosításra kapott 890 ezer forintot. A Dél
alföldi Európai Unió Egyesület egy külfüldi
mezőgazdasági vásáron Gyomaendrőd

bemutatására valamint mikrobusz bérlésére
kapott 200 ezer forintot. A Körösmenti
Néptáncegyüttes Alapítvány múlt év augusz-

Idén március 13-14-15-én negyedik
alkalommal kerül megrendezésre a
Gyomaendrődiek Világtalálkozój a,
melyre sok szeretettel várják az
elszármazottakat és a városlakókat!

Az előző világtalálkozón közel 200-an
fogadták el a meghívást és számos
gyomaendrődi lakos is csatlakozott
hozzájuk. A rendezvénysorozat ebben az
évben a várossá avatás 20. évfordulója
alkalmából kerül megrendezésre. Közel
hatszáz volt gyomai, endrődi lakosnak
küldtek ki meghívónkat, remélve, hogy
minél többen elfogadják a meghívást.
Városunk honlapján is megtalálható a
találkozó programja illetve a jelentkezési
lap. A vacsorán és az állófogadáson való
részvétel dya 2000 Ft/ fő/étkezés. Tervezett
program:

2009. március 13. péntek
- 15,30 órától - Gyülekezés, regisztráció,

vacsorajegyek átvétele Helyszín: Katona
József Művelődési Központ Gyomaendrőd,
Kossuth u. 9. - 16,30 órától - Ünnepélyes
megnyitó: Vádl András polgármester

Gálaműsor: Táncegyüttesek szereplése
- 19,30 órától - Vacsora a Kis Bálint

Általános Iskola és Óvoda ebédlőjében

2009. március

tusában rendezte meg a hagyományos endrő

di lakodalom elnevezésű rendezvényét,
ennek költségeihez 340 ezer forinttal járult
hozzá az önkonnányzat az idegenforgalmi
alapból.

Az endrődi közösségi házat is működtető

Templárius Alapítvány orgonahangversenyt
rendezett, ehhez 200 ezer forint támogatást
kapott. A Trendl Kft. szabadtéri
mozivetítések beindítását tervezte és a
vetítési költségekre, valamint műanyag

székek vásárlására nyert 335 ezer forintot.
Varga Mihály, a Cibere hangos hirdető

működtetésérekapott 200 ezer forint összegű

pályázati támogatást. Az önkonnányzat
helyszíni ellenőrzést fog tartani Krizsán
Tibor őstermelőnél, aki az Öregszőlő

határában lévő szilváskert reklámozására, a
szilvából készített házias ételek kínálására,
nyári terasz építésére kapott 292 ezer forint
összeget.

2009. március 14. szombat
- 9 órától Sétabusz a Városban (Papp

Zsigmond munkásságához kapcsolódó hely
színek)

- 10,30 órától - Papp Zsigmond kiállítás
és Holló László-kiállításának megnyitója és
könyvbemutató Helyszín. Városi Képtár
Gyomaendrőd, Kossuth u. ll.

- 14 órától Ünnepi testületi ülés a
Polgánnesteri Hivatalban Napirendi pontok:
- Várossá avatás 20. évfordulója, dr. Ujváry
Zoltán professzor úr adománya Gyoma
endrőd városának, Kitüntetések átadása

- 15 órától Hangverseny a Polgármes
teri Hivatalban

- 17 órától Filmvetítés - Sághy Gyula:
A Nemzet Színésze Kállai Ferenc. Helyszín:
a Katona József MűvelődésiKözpont

- 19-20 óra Állófogadás - a Katona
József MűvelődésiKözpontban

2009. március 15. vasárnap
9 órától - Ünnepi mise az endrődi Szent

Imre Katolikus Templomban
- Városi ünnepség a Hősök terén a Szent

Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
rendezésében

- 12 órától ebéd, búcsúzás a Rózsahegyi
Iskola ebédlőjében



Szemétszállítási díj vagy burkolt adó?

Akukát a lakásban kell tárolni?

Nem akar senki kukaerdőt a lakótelepen

2009. március

Nem kis vitát váltott ki a képviselő

testület legutóbbi ülésén az a tájékoz
tató, melyet a városüzemeltetési
bizottság készített el a lakótelepi lakások
és a hulladékszállítási szerződések

számának összefüggéséről. Babos
László képviselő egyenesen hülyeség
nek tartotta a táj ékoztató megállapítá
sait, miszerint a lakótelepeken minden
lakos rendelkezzen hulladékszállítási
szerződéssel, valamint kukával.

A tervezet szerint a kukákat a
szemétszállítást megelőző nap 18 órától
lehetne az utcára kihelyezni, és a szál
lítási napon esete 8-ig pedig azt vissza
kellene vinni az ingatlan területére.
Hogy pontosan hová, arról a tájékoztató
nem szól. Eszerint a lakótelepi lakások
lakóinak vagy a lépcsőházban, vagy

A szemétszállítási díj most egy szol
gáltatás díja, vagy inkább burkolt adó?
Ezt kérdezi egyik olvasónk, aki az aláb
bi gondolatokra várna választ.

"A szolgáltatás díja számomra azt
jelenti, hogy ha igénybe veszek egy
szolgáltatást akkor annak az árát meg
fizetem. A szemétszállítási díjat azon
ban ha van szemetem, ha nincs akkor is
fizetni kell. A szolgáltató vonalkódot is
csináltatott, a kukákra rá kellett
ragasztani. Amikor a szemetet elszál
lítják a vonalkóddal ezt regisztrálják.
De ez nem számít semmit, hiszen ha

Tisztelt Véradók!
A Magyar Vöröskereszt véradást

szervez Gyomaendrődön.

Véradás helye: Katona József
MűvelődésiHáz Kossuth u. 9.

Ideje: 2009. április 02. (csütörtök)
8 - 11.00-ig és április 06. (hétfő)

8 - 11.00-ig.
Ifjúsági véradás helye: Bethlen

Gábor Szakképző Iskola, Hősök útja
40. Ideje: 2009. április 2. (csütörtök)
13.00 - 14.30-ig.

Személyi igazolványát és TAJ kár
tyáját feltétlenül hozza magával!
Minden régi és új véradót szeretettel
várunk!

A Vöröskereszt Területi Szervezete

Szó-Beszéd

pedig a lakásukban kellene tárolni a
kukákat.

A vitában elhangzott, hogya kon
téneres megoldás csak akkor lenne jó, ha
a konténert zárhatóvá tennék, és minden
lakónak lenne hozzá kulcsa. Így is elő

fordulhat majd, hogy - mint az manapság
szokás - a konténer mellé dobálják le
műanyag szatyrokban a szemetet.

A hozzászóló képviselők többsége
többször is hangsúlyozta, hogy nem
szeretnének a lakótelepeken kukaerdőt

látni, ezért az egyik lakos hoz
zászólásában felvetette, hogy építsenek
a konténereknek tárolóhelyiséget a város
lakótelepein és ne a lakók, hanem a lép
csőházak közös képviselői kössenek
szállítási szerződést, s a díjat a közös
költségből fizethetnék.

leolvassák, ha nem, ha elviszik, ha nem
akkor is fizetni kell télen minimum egy,
nyáron minimum két ürítésnyi
összeget.

Márpedig én nem tudok ennyi
szemetet összegyíijteni. Ennek több oka
is van, egyrészt egyedül élek, másrészt
szeleletíven gyíijtöm össze azt a kevés
szemetet, amit egy emberként pro
dukálni tudok. Helytelennek tartom azt
is, hogy az évente sorra kerülő lomta
lanítást is megszüntették. .. " - hja
olvasónk a szerkesztőségünkhöz

küldött levelében.

Tisztelt Lakosság!
A Magyar Vöröskereszt Területi

Szervezete gyűjtő akciót hirdet, mely
során a háztartásokban feleslegessé
vált tiszta, jó állapotú ruhaneműt, ágy
neműt, játékot, ... stb. gyűjtünk.

Az adományokat a Fő út 3/1.sz.
alatti irodánkban, illetve a Fő út 210.
sz. alatti Diadem Gyógyszertárban
tudjuk fogadni munkanapokon 8-14
óra között.

A beérkezett adományok a szo
ciálisan rászorult embertársaink között
kerülnek kiosztásra. Segítő szán
dékukat köszönjük.

A Vöröskereszt
Területi Szervezete
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Beszámolt aHírmondó
A város havi lapjának, a

Gyomaendrődi Hírmondónak a kiadója
a Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület
beszámolt az újság megjelentetéséhez
biztosított önkormányzati támogatást
felhasználásáról. Az újság kiadásához
múlt év első negyedévében 1,5 millió
forintot használtak fel, majd májustól a
hírmondó költségeihez az önkor
mányzat havonta 125 ezer forinttal
járult hozzá.

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
Telefon: 20/388-22-63

GAZDA KISÁRUHÁZ
TAVASZKÖSZÖNTŐ VÁLASZTÉK!

• Tavaszi lemosószerek
• Permetezőszerek
• Kézi permetezőgépek
• Motoros permetezőgépek

- Tavaszi vetőmagok, virághagymák
- Metszóollók, karos vágók
• Fűrészek
• Benzines és elektromos fűnyírók

• Rotációs kapák
• Virágföldek nagy választékban!
• Fóliák többféle méretben!
• Munkavédelmi felszerelések

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Gyomaendrőd, Pásztor u. 39.

Telefon: 66/386-359
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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

Horgász-, hobby-, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
teljes márkakínálat!

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

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

Körösi Weekend

t

• Kéziszerszámok
• Barkácsgépek

Watt Villamosság
Gyomaendrőd,

Fő út 214.

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Izzók, energiatakarékos izzók
• Háztartási gépek
• Háztartási gépek alkatrészei

Jakab a gazdakörben
Jakab István, a MAGOSZ elnöke, az

országgyűlés mezőgazdasági bizottságá
nak alelnöke kifejtette, az állatlétszám
évek óta drasztikusan csökken. A sertések
száma nem éri el a 3 millió 600 ezret, a
tehénállomány tíz százalékkal csökkent,
a tejtermelés nem éri el l milliárd 400
millió litert. A kisebb tej termelő gazdasá
gok már megszűntek, most már a nagy
obb gazdaságok is levágják az állatokat.

- A gazdák tavasszal nem tudják
elkezdeni a gazdasági évet. Ősszel az
alapműtrágyát már a legtöbben nem
tudták megvásárolni Kalászos gabonából
vetőmag helyett a saját kerűlt a földbe,
vagy a gazdák egymás között cseréltek,
és csávázva azt vetették el. Ilyen
körülmények között ez évben a termés
mennyiségével és minőségével gondok
lehetnek - mondta Jakab István
Gyomaendrődön.

A gazdáknak nincs pénzük a
mezőgazdasági év kezdetére. Az uniós
terűletalapú támogatások és a hazai forrá
sok kifizetése késik, banki hitelt pedig
nem kapnak a termelők - hangsúlyozta
február 5-én Jakab István, a Magyar
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Szövetsége elnöke Gyomaendrődön a
Békés Megyei Gazdakörök Szövetsége
elnökségi ülésén.

- Ma súlyos helyzetet élünk át, az
állam, illetve a gazdaság a csőd szélén
táncol, és ennek a helyzetnek megint a
magyar vidék lesz az elszenvedője 
kezdte mondandóját dr. Kulcsár László, a
Békés Megyei Gazdakörök Szövetsége
elnöke. - A Békés Megyei Gazdakörök
Szövetsége már hét éve aktívan részt vesz
a megye közéletében. A gazdakör azért
harcol, mert a politika szereplői képesek
elfeledkezni a magyar vidékrő\.

Már Gyomán is kipróbálhatja
a jade köves masszázságy
egyedülálló hatásait!
-masszázs

--'
-akupresszúra

__o ./

~""""'/'"

-fényterápia - li' .
-hőterápia

I
~

-kristályterápia ~

Számos betegségre hatékonyan
al kalmazható!
Bejelentkezés: 20/360-2025
5500 Gyomaendrőd, Semmelweis utca 4.
AFÜRDŐVEL SZEMBEN

Századik születésnap
A múlt század elején 1909. február 20-án ,------------,

született Varga Bálintné, lánykori nevén Cs. Kis
Róza, aki most ünnepelte 100. születésnapját. Az
idősek otthonában rendezett ünnepségen lánya és
rokonsága, lakótársai, valamint a város pol
gármestere és jegyzője köszöntötte az idős höl
gyet, aki 1997. decembere óta saját
elhatározásából lakik az idősotthonban. Lánya és
az unokák, nap, mint nap látogatják. Lánya,
Lehoczki Józsefné és unokája Mahovics Dánielné
ápolja Róza nénit a férjek segítségéve\.

Róza néni 1926-ban kötött házasságot Varga
Bálinttal és a házasságból 3 lány született.
Gyermekeik mellett a 100 éves asszonyt 7 unoká
ja, 16 dédunokája és 14 ükunokája is köszöntötte.
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Frissítik a településrendezési tervet
Az önkormányzat a Váti

Városépító Kft.-t bízta meg
Gyomaendrődmég 2000-ben
elfogadott településrendezési
tervének felülvizsgálatával. A
városháza 13 különböző

terület és településrész
konkrét felülvizsgálatát
kezdeményezte.

A javaslatok szerint a
sportpálya területe továbbra
is sportolási célokra fenntar
tott terület marad, viszont a
fürdő mögötti, egykori kem
ping területet megszüntetik.
Az ifj úsági tábor és a
Hármas-Körös közötti terü
letet sportcélokra, valamint
szálláshelyek és üdülők

építésére tartják fenn.
Nagyobb mértékű beépítést
engedélyeznének a Fáy utca
vegen lévő, jelenleg
mezőgazdasági kiskertes
övezetben, ahol jelenleg
csupán 12 négyzetméter
alapterületű szerszámosbódét
lehet építeni. Ugyanígy
átsorolnák a Hantoskerti utca
folytatásában lévő övezetet
is. A Pocos-kerti területet
üdülőterületneksorolnák be.

A Fűzfás-zugi területet is
felülvizsgálják. Jelenleg
ugyanis csak 12 négyzet
méter alapterületű gazdasági
épület építhető, s ezt a
korlátozást még az előző

testület szabta meg. Ugyan
csak felülvizsgálat alá kerül
nek a Soczó-zugi holtág mel
letti területek, valamint a
Torzsási-zug.

Kezdeményezi az önkor
mányzat a regionális hul
ladékkezelő telep védő

területének csökkentését is.

BosnyákJózsef
szakoktató
Tel.: 30/409-2868

A, B(személygépkocsi),
C,CE
TANFOLYAMINOíTÁS
FOLYAMATOSAN!

Emberségesen,
türelmesen, hatékonyan
a biztonságos

köziekedésért' ITI
OKEV: 060121
Akkr.lajstromszám: AL·1851

Hirdetését
az interneten
is olvassák!

~.szo-beszed.hu

Levélcímünk:
Szó-Beszéd

Szerkesztősége

5500 Gyomaendrőd,

Hősök útja 51.
E-maii:

szobeszed@index.hu

A Kolmann ltp-en,
az épület tetőráépítésével
új lakások (50-70 m')
kerülnek kialakításra.

A lakások
megvásárolhatók!

Érdeklődni:

20/5695-700

Teljes körű

vénybeváltás!

ZATISEGÉDESZKÖZ
BOLT

TERMÉ EiNK

• vérnyomásmérők

• vércukorszintmérők

• gyógypapucsok
• ortézisek
• otthonápolási termékek
-ó) !ázmérők

• mankók, járókeretek, botok
• terápiás és gyógyító eszközök
• más egyéb termékek

".
~

GYOMAENDROD KosstJTILtrr •• n;

TEL:~

ÚJ GUMIABRONCSOKI
Árusítás mindenféle gépjárműhőz.

Szerelés, javítás, centírozás!

Katona György gumijavító

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

Nyitva: hétjö-péntek 9-17,
szombaton 9-l2-ig

Hamza Nikolett: 70/321-9372
Porubcsánszki Ivett: 30/938-1352

Tisztelt Lakosság!
Ez év február 23-án azzal a céllal
nyitottuk meg hitelirodánkat, hogy
a jelenlegi gazdasági helyzetben
felkészült szakemberek segítségé
vel, ingyenes pénzügyi tanácsadás
keretében a családok számára meg
próbáljuk a költségeket csökken
teni.
- Hitelre van szüksége?
- Hitelek már 4,5 %-tól!
- Emelkedett a törlesztőrészlete?

- Túl magas a biztosítási díja?
- Nem elégedett a magánnyugdíj-
pénztárával?
- Még jövedelmezőbbé szeretné
telU1i megtakarításait?
Forduljon bizalommal kollégá
inkhoz, aki az Önök rendel
kezésére állnak!

Gyomaendrőd, Fő út 185.
(Bethlen kollégiummal szemben)

Hirdetésfelvétel: szobeszed@index.hu
Telefon: 70/22-632-99
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Avilághírű Holló László képeit kapta ajándékba aváros
Városunk nívós képzőművészeti

alkotásokkal gazdagodott, Dr.
Ujváry Zoltán professzor emeritus
adományozása révén. Professzor úr 
Holló László Kossuth-díjas, Munká
csy-díjas, Kiváló- és Érdemes mű

vész művészeti hagyatékának gondo
zója, a nagy festőegyéniség képző

művészetének népszerűsítője - 71
darab Holló alkotást és a művészről

készült bronz mellszobrát ajándé
kozta Gyomaendrődnek.A világhírű

festőművész alkotásai a Vidovszky
Béla Helytörténeti Gyűjtemény

Holló-termében láthatók.
Az állandó kiállítás a

Gyomaendrődiek Világtalálkozója
programsorozat keretében 2009. már
cius 14-én, II órakor nyílik meg a
Képtár hátsó termében. A tárlatot dr.
Dénes Zoltán plébános, egyetemi tanár
nyitja meg.

A megnyitót követően kerül sor
Szonda István: "Ecset és toll" - Holló
László Kossuth-dUas festőművész

alkotásai a Vidovszky Béla Hely-

történeti Gyűjteményben Clmu
művészeti album bemutatására. A
könyvet Dr. Vitéz Ferenc főiskolai

docens, művészeti író ajánUa az érdek
lődők figyelmébe.

Holló László művészetében külön
leges helyet foglalt el a rajzművészet.

A tárlaton szereplő rajzok technikai
változatossága mellett a korai időszak

tól (l 900-tól) az érett művészi kifejező

stílus kialakulásáig (1972-ig) láthatunk
alkotásokat. A rajzkollekció
meghatározó részét az aktábrázolások
képezik. A rajzok többsége tollal és
tussal, diófapáccal készült, de meg
találhatók a szénnel, krétával és

ceruzával készített művek is. A tech
nikai megoldások sokfélesége jellemzi
a Holló rajzokat, a vonalszerű és a
finom tónusú plasztikus ábrázolások
váltogatják egymást. A rajzok kisebb
hányada tanulmány, míg a többsége·
átgondolt művészi produktum.

A tárlaton szereplő kétoldalú fest
mények a müncheni és a párizsi tanu
lóévekből valók. Nagyszerű karak-

terábrázoló tehetségéről vall a "Fiatal
kontyos nő" című alkotása mely
Münchenben készült. A kartonra festett
művek között megtaláljuk a kemény
vonalú, erőtől és plasztikától duzzadó
aktokat, melynek kidolgozott vál
tozatai hozták meg számára a párizsi
művészeti élet elismerését.

Holló László a magyar
művészettörténetben egyedül áll az
önarcképek tekintetében. Számára egy
külön műfajt j elentett az önportré.
Kiállításunkon egy 1929-ben készült
önarcképét láthatják.

A Tiszadadai időszakból "Haza
felé" című festménye tudósít. Markáns
színkezelése, az erőteljes drámai meg
jelenítés, expresszív ecsetkezelés
j ellemzi ezt az 1971-ben készült
művét. Az érett korszakból való az
ugyancsak 1971-es keltezésű "Tehe
nek" című műve.

A kiállítás egyik sarkában kegyhe
lyet alakítottunk ki, melynek közép
pontjában Kövér József szob
rászművész Holló Lászlóról készült
bronz büsztje látható.

A szobor posztamense körül kora
beli dokumentumok idézik fel a
kiskunfélegyházi születésű, s haláláig
Debrecenben élő Holló László
életének időszakait, az elismerésekkel
és a hányattatásokkal átszőtt hosszú
meneteléssel telt életútját.

Szonda István



Portréfilm a Nemzet Színészéről
Agyomai születésű Kállai Ferenc vall

gyomai élményeiről, a szülői házról, aszerelméről

2009. március

Az önkormányzat még a
múlt évben kötött szerződést
Sághy Gyula filmrendezővel
egy Kállai Ferencről készí
tendő portré film elké
szítésére. A szerző 2 millió
forint támogatást kapott a
várostól, hogy az idén 84
éves gyomai születésű

színészről, a város díszpol
gárárói filmet készítsen. A
nemzet színészéről, a
Kossuth Díjas Érdemes és
Kiváló Művészről forgatott
portréfilm a napokban
készül el, jelenleg a film utó
munkálatai folynak egy
budapesti stúdióban.

Sághy Gyula, rendező

- A film három pilléren
nyugszik. A másfél órás
portréfilm első részében
Kállai Ferenc vall Gyo
máról, gyomai iskoláiról,
szüleiről, szerelmeiről, vala
mint egykori politikai
munkásságáról. Az interjút
Gyomaendrődön készítettük

Szó-Beszéd

el, de a művésszel budapesti
lakásán újabb felvételeket
kellett készíteni, mert a
gyomaendrődi jelenetek
Kállai leromlott egészségi
állapota miatt nem mindig
voltak használhatóak - tájé
koztatta lapunkat Sághy
Gyula rendező, akinek
néhány éve jelent meg Kulák
Golgota című könyve,
amelyben több gyomai és
endrődi vonatkozású törté
netet is az olvasóközönség
elé tárt.

A film második részében
neves színházi emberek nyi
latkoznak Kállai Ferencről.

Beszél a művészről Iglódi
István rendező-igazgató is,
aki rendezője volt a Döglött
aknák című színdarabnak.
Ebben játszotta az egyik
főszerepet Kállai Ferenc.
Több jelenetet is bemutatnak
a portréfilmben, s ez tölti ki
a film harmadik részét.

Sághy Gyula lapunknak
elmondta, hogyaportréfilm
országos bemutatója idén ta
vasszal kezdődik és ennek
első állomása március l4-én
a művelődési központban
lesz Gyomaendrődön.

A gyomaendrődi kép
viselő-testület legutóbbi,
februári ülésén a rendező az
önkormányzat kérésére be
mutatta a készülő Kállai
portréfilm elővágott változa
tát, s a testület tagjai a látot
tak alapján egyhangúlag
jóváhagyták a rendező

munkáját. H. E.

a

Csalá
a On

É'
Márcil

daragalu:
tepsis I

káposzté
felfújt.

Márciw_ ._. --,
fűszeres zsemlekockával.
Sertésszelet Erdészlány
módra, párolt rizs, káposz
tasaláta. ízes palacsinta.

Március 22. Orjaleves
finommetélttel. Rántott ser
tésszelet petrezselymes bur
gonyával, kovászos uborka.
Meggyes piskóta.

Február 29. Tavaszi zöld
borsó leves. Grillezett csirke
mell sajtmártással, francia
burgonya. Krémes.
~~eretettel vÁrjuk

ke.fves ven.fé!)einket!

Telefon/fax:66/386-444

880 Ft/adag
Étkezési utalványokat

elfogadunk!

Versa Biztosítási
Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa

biztosítások teljes körú
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. 212. :-'í~

66/284-989, lt~jlI?~
~ ~~

20/359-6842 '--";---;;
A Kállai Ferencről készült képeket a Sághy Gyula bocsátotta lapunk rendelkezésére.

Hirdetésfelvétel! Telefon: 70/22-63299
,

E-maii: szobeszed@index.hu

Üvegezés képkeretezés
kisebb asztalosmunkák!

Házhoz is megyünk!
Gyoma, Fő út 187.



Dominika a ranglista élén
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Jól kezdődött az idei év Tóth

Dominikának a Kis Bálint Általános
Iskola tanulójának. A szolnoki városi
sportiskola versenyzője januárban
Budapesten az Országos Bajnokságon
ezüstérmet szerzett. A bonyolult
pontszámítási rendszerben jelenleg ő

vezeti a hazai ranglistát az ifjúsági 44
kg-os súlycsoportban. Ez nagy lépés
ahhoz, hogyaugusztusban ő képviselje
a magyar színeket a Finnországban

megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági
Olimpián. Addig azonban még egyéb
nehéz feladatok várnak rá, ugyanis
ebben az évben nem csak európabaj
nokságot, hanem világbajnokságot is
rendeznek már ifjúsági korcsoportban
is. Ehhez azonban külföldi kiemeit
versenyeken kell megszerezni a kvali

fikációt. Dominika versenyzésének fő

támogatója a Skylotec Hungary Kft.

Óvodásból iskolás
lesz!

A Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda tájékoztatja Önöket, hogya
leendő első osztályos gyermekek
beíratásának időpontja: 2009. már
cius 30-31. és április I. 7-17 óra
között. Helye: Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda (központi épülete)
Gyomaendrőd, Fő út 181.

Iskolahívogató programjaink
a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda Hősök úti iskola
épületében:

1. Nyílt napokat tartunk 2009.
március l7-l8-án (kedd, szerda),
ahol az első két tanítási órán
ismerkedhetnek meg a szülők és
gyermekeik az iskolánkban folyó
nevelő-oktató munkával.

2. Sulikóstoló lesz március 27
én, pénteken 15 és 18 óra között,
ahová szeretettel várjuk játszóházi
délutánunkra anagycsoportos
óvodásokat és szüleiket, ahol
beszélgethetnek a leendő elsős

tanító nénikkel, és játékos
foglalkozásokon vehetnek részt a
gyerekek. (Sport-kuckó, Zene
tanoda, Ügyes-kezek, Finom
meglepetések)

Szó-Beszéd

Felkérés
Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz,

hogy az Öregszőlői Gyermekekért
Alapítványt személyi jövedelemadójuk
l százalékával támogatni szíveskedje
nek. Az alapítvány célja a
Gyomaendrődön élő öregszőlői jó
képességű hátrányos helyzetű gyer
mekek közép és felsőfokú tanul
mányainak támogatása.

Számlaszám: 53200015-1000 1961,
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

Adószám: 18376184-1-04
Szíves támogatását hálás köszönet

tel vesszük a felnövekvő generációk
nevében:

Pésó Illés Béláné, a kuratórium
elnöke

Felhívás
Az Öregszőlői Iskolák egykori tanu

lói és tanítóik szeretnénk 2üü9-ben a
meglévő iskolák falára emléktáblát
helyezni, a hozzájuk tartozó kereszteket
kő talapzatra állíttatni, az I. Szőlőskerti

Iskola (Tímár Brichse) helyére emlékos
zlopot állítani. Tájékoztató: Alt Jánosné
(Salamon Terézia) nyugdíjas pedagógus,
Gyomaendrőd, Toronyi u. 21. Telefon:
66/284-538, Pésó Béláné (Fekécs Irma)
nyugdíjas pedagógus, Gyomaendrőd,

Polányi M. u. 25.

2009. március

Iciri-pici ri
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda

már harmadik alkalommal rendezte meg az
"Iciri-Piciri" Meseillusztráció és Mese
mondó Versenyt. A kiírt határidőre 56
óvodás rajza érkezett iskolába. Nem volt
könnyű döntés, a sok szép munka közül
kiválasztani a legszebbeket. Minden tanító
néni zsűrizte az igényes pályamunkákat.

A rajzpályázat helyezettjei:
I. Fülöp Enikő - Kis Bálint Általános

Iskola és Óvoda - A répa
ll. Orovecz Odett - Selyem úti Óvoda 

A kismalac és a farkasok
III. Werle Zorka - Margaréta Óvoda - A

kevély kiskakas
IV Molnár Balázs - Kis Bálint

Általános Iskola és Óvoda - A kiskakas
gyémánt félkrajcárja

Különdíj asok:
Gonda Barnabás - Csemetekert Óvoda

- Az aranyszőrű bárány
Fehér Attila - Szivárvány Óvoda - A

három pillangó
Deli Boglárka - Kis Bálint Általános

Iskola és Óvoda - Egyszemű, kétszemű, ,
háromszemű I

Gubucz Réka - Margaréta Óvoda - A
gomba alatt

Cserenyecz Orsolya - Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda - A szúnyog
meg a ló

A rajzpályázat eredményhirdetése után
megkezdődött a mesemondó verseny.
Negyvennégy óvodás gyermek készült
nagy izgalommal és örömmel az óvó
nénik, vagy szüleik segítségével erre a
megmérettetésre.

A III. Iciri-Piciri Mesemondó
Verseny eredménye:

I. - Vincze Levente - Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda

II. - Csentős Réka - Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda )

II. - Kónya Réka - Szivárvány
Gyermekkert I

III. Csapó Luca - Selyem úti Óvoda (
III. Nándori Viktória - Szivárvány l

Gyermekkert [
III. Kiszely Veronika - Margaréta ~

Óvoda
Különdíjasok: . l
Molnár Csanád - Kis Bálint Altalános

• E
Iskola és Ovoda

Fekete Anna - Napsugár Óvoda
Hangya Fruzsina - Kis Bálint Általános

Iskola és Óvoda
Gulyás Péter - Kis Bálint Általános

Iskola és Óvoda - Csárdaszállás
A Kis Bálint Általános Iskola és

Óvoda nevelőtestülete
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Gyomaendrőd a kiállításon

Február végén rendezték meg a budapesti vásárvárosban az idei Utazás idegenforgalmi
szakkiállítást, ahol Gyomaendrődöt a Tourinform iroda képviselte egy közös Dél-Alfóldi
standon. Több oktatási íntézmény, így a Bethlen Szakképző Iskola is helyet kapott az
egyik pavilonban, ahol nem csak az iskolát, hanem cégeket és városunkat is reklámozta.

Női kézilabdásaink programja
Jó előjelekkel vághatnak neki kézilabdás lányaink a tavaszi bajnoki szezon

nak. Jelenleg a tabella negyedik helyén állnak, de céUuk a dobogó elérése.
Felkészülési mérkőzéseik jól sikerültek. A Horváth István Kupa NB-II-es cso

portjában szoros mérkőzéseket játszva a harmadik helyen végeztek. A megyei
csapatok közötti bajnokság még zajlik, de az eddigi jó szereplés itt is dobogós
helyezést sejtet. Az utánpótlás csapat a diákolimpia küzdelmeiben bekerült a
megye legjobb négy csapata közé. Szintén e korosztály megnyerte a Kondorosi
Téli Kupát.

A bajnokság kezdete március 14-én lesz, amikor a Kétsoprony csapatait látják
lányaink vendégü l. A tavaszi forduló sok hazai mérkőzést hoz, melyekre az
egyesület várja a kézilabda barátokat, szurkolókat.

Március 14. GYENK SE - Kétsopronyi SE. Ifi: 16.00, felnőtt: 17.30
Március 21. GYENK SE - Békésszentandrás Ifi: 9.00, felnőtt: 10.30
Március 28. GYENK SE - Füzesgyarmati SK Felnőtt: 17.00
Április 4. GYENK SE - Főiskola DSE. Felnőtt: 17.00
Április 8. GYENK SE - Dobozi KE. Felnőtt: 18.00
Április 19. Békési NKTE - GYENK SE. Ifi: 15.00, felnőtt: 17.00
Április 24. GYENK SE - Szarvas NKK. Ifi: 16.00, felnőtt: 17.30

'56·os emlékérem

Tokai Lászlót 1957. március ll-én
3 év 6 hónap börtönre ítélték, majd egy
hónapra rá, április közepén megszünet
ték a Legfelsőbb Bíróság ítéletét és a
Népbíróság május 22-én 5 év börtön
büntetést szabott ki rá, a 17 éves
fiatalemberre. Tokai László Budapes
ten kőművesipari tanulóként élte át a
forradalom napjait. Bűne csupán annyi
volt, hogy a kollégiumba az egyik
osztálytársa bevitt egy dobtáras gép
pisztolyt. Nyolc tanulót, köztük Tokai
Lászlót letartóztatták, majd kor
mányellenes bűncselekményértés kor
mányellenes szervezkedésért börtön
büntetést kaptak.

Előbb Sátoraljaújhelyen, a fiatalko
rúak börtönében ült, majd fél év után,
amikor elérte a 18. évét Márianosztrára
vitték, onnan a kőbányai gyűjtőfogház

ba került. 1959. augusztus 18-án
szabadulhatott, akkor helyezték felté
telesen szabadlábra.

Tokai László 2008. július 28-án
levelet kapott a Fővárosi Bíróságtól.
Eszerint a Legfelsőbb Bíróság 1957.
márciusi valamint a Népbíróság 1957.
május 22-i határozatait semmisnek kell
tekintenti.

Tokai László múlt év október 23-án
1956-os Emlékérem Kitüntetésben
részesült, melyet Sólyom László
köztársasági elnöktől vehetett át.
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BEIRATKDZA8!! !
A CSODA-VÁR Gyermekcentrum Alapítvány ANGOL-MAGYAR

kétnyelvű innovatív programmal mú1<ödő csoportjaiba vár minden
olyan bölcsődés és óvodás életkorú kisgyermekes családot, akik sz
eretnék, hogy gyermekeik a hagyományostól eltérő, kétnyelven nevelő

környezetben, egyéni képességekre építő, kis létszámú csoportokban tölt
sék el bölcsődei és óvodai éveiket.

Kétnyelvű csoportokban az egész nap angolul folyik, sok-sok játékba
épített képességfejlesztő tevékenység között.

,-

MIERT? Mert JÁTÉK KÖZBEN TANUL a gyermek! Így
tanultuk az anyanyelvünket is - egyszeruen, természetesen, játék közben.

Csoportjaink: KépességfejlesztőBölcsődei csoport
ANGOL-MAGYAR kétnyelvűcsoportok (bölcsődés és óvodás életkorú gy
ennekek részére)

Délutánifoglalkozások: Kreatív angol (3-14 éves korig) minden kedden és csütörtökön 16.00-17.00 óráig
Fejleszti az ANGOL nyelvtudást, a szókíncst, a megértést és a beszédfolyamatosságot.

, ,

NYILT NAP: 2009. MARCIUS 18-19-20.
Tájékoztatás, beiratkozás: minden nap 9.00-11.00 óráig

Címünk: Gyomaendrőd,Kilián tér 20.
MINDEN ÉRDEKLŐnŐTSZERETETTEL VÁRUNK!

Telefon: 06-30/69-22-557, Nagyné Simon Mária Intézményvezető

... mert elkezdeni sosem késő, csak nehezebb!!!

1O/o - 1O/o - 1O/o - 1O/o - 1O/o
, ,

FELHIVA8!!!
ACSODA-VÁR Alapítvány

2006. óta tevékenykedik Gyomaendrődön a kisgyer
mekes családok támogatása érdekében. Az aJapítvány ki
emelt célja a bö!csődés és óvodás életkorú gyermekek
nevelése, oktatása innovatív pedagógiai módszerek fel
használásával. Célunk megvalósítása érdekében az elmúlt
két évben több intézményt hoztunk létre és mú1<ödtetünk
Endrődön.

Kérjük, hogy adója 1%-ának
felajánlásával On is járuljon hozzá
a Jővö generációjának neveléséhez.

Adj, amid van, Adj. amíg van,
Ne bánd, hogy nem marad,
S ha már szétosz.tottad minden javadat,
Oszd széjjel magadat.
Adj, amíg van, Had legyen boldogabb a másik,
Kinek lényéből az
Öröm rád visszasugárzik.

(Ismeretlen szerzó)

CSODA-VÁR ALAPíTVÁNY: 183 90 801-1-04
Nagyné Simon Mária Kuratórium elnöke

,

CSODA-VAR!
Anya figyelj! Van itt egy hely, valami bö!csis játszó

csoport, menjünk el oda játszani. Itthon is jó Veled,
tudom, mindent megtesztek Apuval, hogy NEKEM a
legjobb legyen, de a gyerekekkel, hozzám hasonlókkal
jobban tudok játszani. Ott sok játék van és segítenek
újakat kitalálni, amit itthon is játszhatunk, hogy még
ügyesebb legyek. Rengeteg dolgot ki lehet próbálni. Van
nak ott nénik, akik segítenek választani és a többi gye
rektól is elleshetek sok jó dolgot.

A nénik énekelnek, verseInek játék közben, nem azért,
hogy megtanuljam, csak úgy. De én mégis meg fogom ta
nulni! Van, amikor agyerekekkel tornáznak, rajzolnak,
gyurmáznak, ragasztanak, festenek - képzeld a kezünkkel
is szabad a festékbe nyúlni - szóvaJ sok érdekes dolog van
ott. Elmehetünk néha-néha, de rendszeresen is, minden
délelőtt lehet menni. Ha vannak más anyukák, Te is tudsz
beszélgetni és a gondozó néniktól megkérdezhetsz olyat,
ami érdekel a nevelésemmel kapcsolatban, például amit a
múltkor tőlem kérdeztél: "Miért vagy mostanában ilyen
akaratos?" Én magam nem tudom, de a nénik ajátszócso
portban sok gyereket látnak minden nap, ők biztos meg
tudják mondani, mikor mi történik velem és, hogy ez jó-e.

Szóval menjünk el oda játszani, légyszi!

A Bölcsőde játszócsoportjába szeretettel várunk min
den kisgyermekes családot naponta 8,30 - 11,00 óráig a
Fő út SO. szám alatt.

Telefon: 06-30/700-16-37



Kinek jó üzlet a hazai gázkitermelés?
Kiárusították Magyarország gázkincsét

2009. március

Magyarország föld
jének mélyén, Makó
közelében olyan gáz
kincsre bukkantak hiva
tásos külföldi kincs
vadászok, amely negy
ven éven át képes volna
biztosítani Magyar
ország gázellátását, vagy
a mostani ínséges idők

ben egy intenzív, húsz
évre rövidített kiter
melést véve alapul,
akkora bevételhez jut-
tathatná a magyar
államkasszát, amely
rövid idő, mondjuk öt
tíz év alatt a magyar
életszínvonalat körül
belül az ausztriaira
emelné, és húsz év
múltán a magyar gaz
daság csak e gázkincs
nek köszönhetően fel
zárkózhatna a gazdag
Európához. Mindebben
nincs semmi túlzás.

Minden érdeklődő

ember tudta, hogy az
Alföld mélyén többféle
kincs lapul - olaj, gáz,
termálvíz -, csak meg
kell találni, de az sem
nehéz, csupán fúró és
némi türelem kell hozzá.
Körülbelül olyan feladat
ez, mint gombostűt talál
ni a tűpárnában.

A Falcon Oil, ez a
kanadai központú multi
cég képes volt - saját
állítása szerint egy éven
át keresni, amíg telibe
találta a gombostűt,

vagyis a 600 milliárd
köbméteres gáztartályt,
lent, hat kilométer
mélyen a fold alatt.

A cég - nem tudni
hogyan és mennyiért 
kizárólagos jogot kapott
35 évre a magyar
államtól a gázkutatásra,
és ami elképesztő, a gáz

kitermelésére és eladá
sára is. A magyar állam
szerényen csak 12 száza
lék bányajáradékot kér
cserébe, vagyis odaa
jándékozta a Fa!con Oil
nak e páratlanul értékes
gázkincs 88 százalékát.

Hogy mennyi pénzről
van szó? Ebből a gáz
kincsből az utolsó fil
lérig ki lehetne fizetni a
teljes magyar álla
madósságot, ami egyút
tal a magyar gazdaság
elképesztő felerősödését

eredményezné.
Avagy fel lehetne

függeszteni a megszorí
tásokat, sőt emelni
lehetne a nyugdUakat és
a béreket, és a gazdasá
got serkentő intézke
déseket lehetne indítani.

Felfoghatatlanul sok
pénz, ami a jelek szerint
majdnem mind a másé
lesz. Nem kell, hogy így
legyen. A magyar jog
ismeri a feltűnően arány
talan szerződés fogal
mát. Az ilyen szerződést

meg lehet támadni, és
amíg jogállam volt
Magyarországon, addig
a bíróság az ilyen
szerződéseket meg is
semmisítette. Íme, itt a
nagy történelmi pillanat
a nagy közös cél, amely
nek mentén közös
nevezőt találhatnának az
ország egymással szem
benálló erői.

Senki nem vitatja el a
külföldi befektető jogát
a tisztes haszonhoz, de
senki sem fogadhatja el
a tisztességtelen haszon
érvényesítését. Tudtuk,
hogy Magyarország
földjének mélyén kin
csek lapulnak, örömmel
vettük a kalandos kedvű

Szó-Beszéd

vállalkozók jelentke
zését, azonban az állam
nak jól felfogott érdeke,
hogy az ország földjében
rejtőző kincs kiaknázása
az ország népének
érdekeit szem előtt tart
va történjék. Magyar
ország nem Rhodesia, és
ez nem a XIX. század.

A Gyurcsány-kor-
mány lapzártakor hallga
tott a szerződés tar
talmáról. Van azonban
egy pont, ahol már meg
kell állítani a dolgok
menetét. A makói gáz
kincs kitermelése nem
történhet meg a mostani
feltételek között. Az
ország népe nem nézheti
ölbe tett kézzel saját
kifosztását. A történelmi
hanyatlásnak és a
kollektív hülyeségnek
egy ponton véget kell
vetni. Azért, mert lelkiis
meretlen bűnözők a
maguk pitiáner haszná
ra, olcsó jutalékokért
kiárusítják apránként és
nagyban az ország kin
cseit, még nem kell
feladni mindent, még ér
demes harcolni mindaz
ért, ami megmenthető.

A magyar nagytőké

nek sem áll érdekében az
ország kifosztása. Talán
vegyünk példát a horvá
tokrói, ők nem adták oda
koncesszióba sem 35
évre, sem rövidebb
időre, sem a Falcon Oil
nak, sem másnak az
Adriát. Inkáb b maguk
építettek autóutat, hogy
a turisták kényelme
sebben odaérjenek.

Nota bene: az ügyes
kanadaiak a horvátoktól
bérelték azt a fúrótorny
ot, amivel Makónál gázt
találtak.
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Felhívás
Emlékmű állításra készülnek

Kocsorhegy, Nagylapos, Varjas
öregdiákj ai!

Szeretnénk hajdani tanyai
iskoláinknak méltó emléket állítani.
A volt nagylaposi iskola épületének
közelében tervezük egy emlékoszlop
felállítását. Kérünk mindenkit, akik a
felsorolt iskolák tanulója volt,
adományával segitse tervünk meg
valósítását. A felajánlott összeget az
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
53200015-15252973 számlaszámra
kérj ük befizetni!

Akiknek régi fényképei, tárgyi
emlékei vannak kérjük postán vagy
személyesen juttassa el az alábbi
címre, ezeket vissza fogjuk adni, a
kiállításhoz kellenek!

Az ünnepélyes emlékműavatás

2009. augusztus l-én lenne. Az
esemény pontos időpontjáról, a rész
letes programról egy későbbi időpont

ban a helyi újságokból, a város inter
netes honlapjáról értesülhetnek a
tisztelt érdeklődők.

Elérbetőségeink: Szunyog Antal,
Szunyog Antalné (5502 Gyomendrőd,

Fő u. 5.) hétfőfől-csütörtökig 8-16
óráig, Gubucz Béláné Földvári
Erzsébetet a 66/610-682 telefonszá
mon, Lovászné Habzda Irént a 66/284
949 telefonszámon lehet elérni, vala
mint interneten Fülöpné Takács Ágnest
az agnes.takacs55@gmail.com címen.

Köszönettel: a Szervező Bizottság

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben a helyszínen fizetek!

Telefon: 30/9·533·594

Eladó Gyomán,
a Liget Gyógyfürdő melletti

Termál Panzió,
tulajdonostól.

Üzletrész átruházás lehetséges,
így avétel illetékmentesi

Irányár: 28 millió Ft.
Telefon: 20/9342-171



INGYENES APRÓHIRDETÉSEK
HÁZ

Gyomán a Gárdonyi G. u. 2 I.
szám alatt 3 szobás, ebédlős,

összkomfortos családi ház nagy
kerttel, terasszal, melléképülettel
és garázzsal eladó. Érd.: 20/823
25 I3, 66/285-506

Gyomán, a Bocskai utcában
összkomfortos 160 m'-es, 4 szobás
ház+lakható, 40 m'-es mellék
épület eladó. Ir. ár: 18,5 millió Ft.
Tel.: 70/566-3938

Öregszőlőben a kondorosi
kövesút mellett 1,5 szobás kertes
családi ház sürgősen eladó.
Bővebb információt az interneten
olvashatnak az express.hu oldalon.
Irányár: 2 millió Ft. 30/595-5045

Gyomán a Hősök útján
megosztott portán kertes ház
eladó. Irányár: 19,5 millió Ft. Érd.:
66/386-954

Gyomán a Körös sor 2. sz. alatt
2 szobás, fürdőszobás ház
gyümölcsfákkal eladó. Szennyvíz,
gázkonvektor van. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 70/357-6961

Kétlakásos, két utcára nyi ló
összkomfortos gázfűtéses ház
eladó. Szülő-gyermek részére
megfelelő. Irányár: 13 millió Ft.
Érd.: 701215-8221

Gyomán, a Kisréti utcában
kertes, 130 m'-es családi ház
garázzsal, alsó épülettel eladó. Ir.
ár: 19,8 millió Ft. 20/5695-700

Öregszőlőben a Szőlőskert u.
18. sz. alatti 3 szobás, fúrdőszobás,
verandás ház melléképülettel
eladó. 66/280-19 1,20/490-7557

Gyomán a Zrínyi utcában
felújított, összkomfortos 3,5
szobás parasztház parkosított
udvarral, garázzsal eladó. Érd.:
20/356- I854

Gyomán az Arany 1. u. 16. sz.
alatt 4 szobás összkomfortos ház
eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.:
20/5266-573

Családi ház áron alul sürgősen

eladó Endrődön az Orgona u. 2. sz.
alatt. Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.:
Micsurin u. 2811. 30/275-8504

Gyomán a Bercsényi u. 18. sz.
alatt parasztház eladó. Irányár: 2,8
millió Ft. Érd.: 30/594-0598

Endrődön a szarvasi út mellett
ház eladó. Vezetékes víz, fürdő

szoba, villany van. Érdeklődni:

66/284-260
Öregszőlőben a Polyákhalmi

u. 17. sz. alatt ház eladó. Irányár: 8
millió Ft. Érd.: 66/283-553

Endrődön a Bartók B. u. 2 I. sz.
alatt regl parasztház eladó,
bontásra is. Irányár: 800 ezer Ft.
Érd.: 20/512-7675, 66/285-155

Gyomán 2 szobás kockaház
termő gyümölcsössel eladó.

Felújított fürdőszoba, gáz központi
fűtés. Irányár: 8 milló Ft. Érd.:
30/509-2435

Gyomán 70 m'-es lakóterületű

parasztház melléképületekkel
eladó. Ugyanitt búza eladó.
Irányár: 3,8 millió Ft. Érd.:
20/629-9154

Kertes családi ház eladó
Gyomaendrődön,a Zrínyi M. 1/5
sz. alatt. Telefon: 70/327-4389

Nagylaposon 2 szobás,
konyhás, fürdőszobás ház eladó.
Fúrott kút, vezetékes víz,
gazdasági épület, nagy udvar.
Irányár: 3 millió Ft. Érd.: 70/566
3908, 70/352-3372

Endrődön a Fő úton 3 szoba
+nappalis, tetőtérbeépítéses,gáz és
központi fűtéses családi ház alsó
épülettel, garázzsal, iapri árammal,
rendezett kis udvarral eladó.
Irányár: 10,5 millió Ft. Érd.:
30/525-66 I I

2 szobás, fürdőszoba, konyha,
spájz és egyéb helyiségekből álló
endrődi részen lévő ingatlan
kövesút mellett, de csendes helyen
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
66/285-191,66/283-327

Gyomaendrőd központjában a
Napkeleti u. 4. sz. alatt 2 szobás
gázfütéses 1440 m' területű családi
ház nagy melléképülettel eladó.
Irányár: 3,8 millió Ft. Érd.:
62/442-858,20/4 I3-2770

Endrődön a Kürt u. 15. sz. alatt
lebontásra váró ház sürgősen eladó
vagy telek árba megvehető. Érd.:
20/334-603

Endrődön a Szabadság úton
összkomfortos parasztház kis
udvarral, garázzsal eladó. Irányár:
4,5 millió Ft. Érd.: 30/319-0509

lAKÁS
A Vásártéri Itp.-en, az állomás

közelében I. emeleti, erkélyes 55
m'-es lakás eladó. Ir.ár: 7,7 millió.
Érd.: 30/555-1721,661386-410

A Vásártéri Itp.-en fOldszinti 2
szobás 57 m'-es lakás eladó.
Irányár: 7, I millió Ft. Érd.:
30/753-8832

Vásártéri ltp-en 2. emeleti jó
állapotú, kis rezsi költségű

középső, másfél szobás lakás
eladó. Érd.: 70/414-71-83

Gyomán, aKolmann lakóte
lepen 2. emeleti 1+2 félszobás, 67
m'-es, felújított, konvektoros lakás
bekőltözhetően eladó. Ir. ár: I 1,5
millió Ft. Érdeklődni: 20/5695-700

A Vásártéri ltp. 3 I. alatt lakás
eladó beépített konyhával, légkon
dicionálással. Irányár: 6,5 millió
Ft. Érd.: 30/9 I 5-2254, 66/386-398

A Magtárlaposi u. 39. sz. alatt
sorházi lakás eladó. Érd.: 30/309
0373,30/898-2145

Szolnokon abelvárosban 1,5
szobás amerikai konyhás, igénye
sen felújított lakás eladó. Egyedi
vízóra, hőfokszabályozó. Irányár:
7,7 millió Ft. Érd.: 66/2845-548,
30/656-6958

AKolmann ltp-n 2. emeleti
lakás hosszútávra kiadó. 30/435
7838

KERT, TELEK
A gyógyfűrdővel szemben

építési telek épülettel együtt eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
20/396-6694

A Pocosban I 100 m'-es kert
kis faházzal, fúrott kúttal eladó.
Irányár: 300 ezer Ft. 661284-242

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

Kishajóvezetőitanfolyam
indul áprilisi hatósági

vizsgával Gyomaendrődön.
Érd.: 30/456-9916

720 m' kert villannyal, fúrott
kúttal, kiépített locsolórendszerrel
eladó. Irányár: 500 ezer Ft. Érd.:
66/285-894

A Kecsegés-zugban vízparti
telken, kétszintes, téliesített
nyaraló, horgászati joggal eladó.
Érd.: 20/356-1854

Fűzfás zugban kert gyümöl
csössei vízhez közel eladó.
Bontott, jó állapotban lévő geren
dát, szarufát, ajtót vennék. Érd.:
70/523-7959

A Bónom-zugban 500 négy
szögöl telek eladó. 66/285-392

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Korrepetálás, felzárkóztatás,

magánórák, fejlesztő foglalkozá
sok, dolgozatokra való felkészítés
ált. iskolásoknak. Iskolai dolgozat
lapok megrendelhetők. Telefon:
30/856-3218

Veszélyes fák kivágása, tüzifa
felvágása, elhanyagolt kertek,
porták, telkek gondozása, kaszá
lása. Telefon: 70/283-0347

Kertek, udvarok szántása, ma
rása, egyengetése. 66/386-053

Kipufogó javítás és készítés,
valamint karosszériajavítás. Két
kerekű kézikocsi, molnárkocsi,
utánfutó eladó. Érd.: 30/524-3700

Perketta csiszolást és lakkozást
vállalok. Beton vésést és talaj
döngölést vállalok eredeti
gépekkel. Érd.: 30/360-8 143

Favágást, ásást, tűzifa aprítást,
kerti munkát vállalok. Érd.:
30/852-4423

Konyhai segédmunkát, takarí-

tást, vasalást, gyennekfelügyeletet,
bevásárlást vállalok. Érd.:
30/9123-140

Gyümölcsfák tavaszi metszé
sét vállalom. Érd.: 701360-1397

Megbízható hölgy munkát
vállalna takarítást, vasalást,
bevásárlást, gyermek és idősek

felügyeletét. Érd. 30/559-6327
Takarítást, vasalást, bevásár

lást vállalok. Érd.: 70/637-2861
Takarítást, vasalást vállalok.

Telefon: 70/327-4389
Televízió javítás. Dusek

András, Tompa u. 9. Telefon:
70/225- I689, 661386-828. Nyitva:
8-12-ig

Felszolgálót, szakácsot, takarí
tónőt májusi kezdéssel felveszek.
Érd.: 30/943-9576

Cégünk vállalja magánházak,
létesítmények, üdülők őrzését,

távfelügyeletét. Érd.: 70/566-3908
Hamarosan itt a tavasz. Tudja

előre, hogy nem lesz ideje kertjét,
telkét gondozni! Levesszük
válláról ezt a terhet. 70/527-3 I56

Gépelést, szövegszerk esztést,
német nyelvből korrepetálást
alapfokig vállal ok. Személyi
jövedelem adóbevallás készítést
vállal ok. Támogatott lakás-, és
szabadfelhasználású hitelek. Érd.:
70/527-3156

EGYÉB
Cserép-, és téglatörmeléket

keresek útalapba. 3013326-075
Két 4 hónapos beagle-keverék

kiskutya ajándékba elvihető. Érd.:
Kereki Irén 70/7710-846

Búvárszivattyú, tv-tartó osz
lop, Singer varrógép, babakocsi,
kompresszor, kaktuszok, Pándi
meggyfa, somfa, fligefa, szilvafa,
diófacsemeték, sertésvájúk, gázfő

ző palackkal , láncfűrész, üstök,
műanyag hordók, régi bútorok stb.
eladók. Érd.: 66/436-086

Alig használt elektromos
kerekes szék eladó. Otto Bock
B500 típusÚ. Irányár: 145 ezer Ft.
Érd.: 66/285-610, 70/948-7588

Kifogástalan állapotú pikoló
babakocsi és Genius gyermekülés
(9-18 kg), valamint gyermekruhák
O-2 éves eladó. Érd.: 70/587-6804

Kézi hajtású rokkantkocsi
eladó. Irányár: 20 ezer Ft. Érd.:
Polányi M. u. 14.

Kifogástalan állapotú Roan
gyártmányú több funkciós baba
kocsi eladó. Irányár: 20 ezer Ft.
Érd.: 70/4 18-3529

Simson Star motor eladó.
Simson alkatrészeket is veszek.
lrányár: 35 ezer Ft. 70/633-8213

Fiat Albea 1,2 Active tipusú
szgk. eladó első tulajdonostól.



Irányár: .

Érdeklődni: .

Aláírás: .

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet lDondunk Dlindazoknak, akik
2009. január IS-én Thnár lOIre búcsúz
tatásán, a gyolDai katolikus telDplolDban
IDegjelentek és részvétüket nyilvánították.

A gyászoló család

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, 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: .

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

SEL,SŐÉPíJÉ~ZET
SZARAZEPITÉS

GiLLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS
H6.ZIGET Lit.
GIP.ZKARTO

SZEREL
DIlIDELYEZÉS

Prokoncept
energiatakarékos építési rendszer

kétoldali höszigeteléssel
• SD-70%·kal kevesebb fűtési

költség' Höhídmentes szerkezet

Vitalion termékek megren
delhetők. Irányár: 5500 Ft/db.
Érd.: 70/389-6406, 66/386-750

Megunt soros vagy
üdítősdoboz gyüjteményét ne
dobja ki, elmegyek érte! Érd.:
30/507-8565,66/285-154

KitŰlltetéseket, érdemér-
meket és azok adományozó
leveleit keresem megvételre.
Házhoz megyek. 20/510-5096

66/168/75 elvált, élettársat
keresek, karcsú hölgyet, tanyasi
is lehet. Érd.: 70/603-0888

471165 rendezett körülmé
nyek között élő fiatalember
vagyok, komoly kapcsolat
céUából keresem társamat 52
éves korig. Érd.: 30/402-1090,
70/607-7639

36 éves 163 cm magas, 59
kg, barna hajú és szemű fiatal
ember társaság hiányában
megismerkedne egy hölggyel.
Gyermek nem akadály. Érd.:
70/5708-007

Aljzatkiegyenlítő 2400 Ft/25 kg
Emelt minóségü ragasztó 1100 Ft/25 kg

Flex ragasztó 2610 Ft/25 kg
Extra Flel( ragasztó fehér 3600 Ft/25kg

Tekercses hőszigetelő (10/5)
5990 Ft/tekeres

Évjárat: 2005. Futott km: 39
ezer, szervízkönyves, kisfo
gyasztású! Ir. ár: 1,25 millió Ft.
30/3326-075

Újszerű állapotú Ibanez GSR
200 basszusgitár tokkal, heve
derrel, kábellel eladó. Érd.:
30/358-2859

Újszerű állapotban lévő 4
égős Karancs gáztűzhely, K 25
ös terrnénydaráló eladó. Irányár:
15-10 ezer Ft. Érd.: 70/624
7240, Mátyás kir. u. 36.

Konyhaszekrény, dohányzó
asztalok, székek, gáztűzhely,

hűtőszekrény, sátras utánfutó
eladó. Érd.: 30/206-4858

Tavaszi kiültetésre szép
lucfenyő (60-70 cm), valamint
Schwalbe motor eladó. Irányár:
1.200 Ft/db/fa, és 40 ezer Ft.
Érd.: 66/283-479

Fali gázkazán szerelt ké
ménnyel, fém nagy- és kiskapu
jó állapotban kedvező áron
eladó. Érd.: 20/9726-215



Az ajánlatok 2010.05.31-ig tartó hüségnyilatkozat vál
lalása mellett érvényesek. Az internet ajánlat kábel N
előfizetés mellett érvényes.

2 990 Ftlhó
Midi internet csomag

letöltési sebesség max. 1024 Kbit/s, garantált 256 Kbit/s
feltöltési sebesség max. 256 Kbit/s, garantált 64 Kbit/s

Ügyfélszolgálat: 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 46.
Az Ön üzletkötője: Gubucz Tamás 70 /944 9279
Viszonteladó: Magus Comp, Fő LI. 230, [66) 581 610

Káu<>\l"'"
• \nlcnll..· l
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llU'1"l\a'\'\

7 670 Ft
. lól!

Sándor Service Kft.
5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75.
Tel: 59/321-134
WVtIW.fordsandorservice.hu

Feel the d;fference

Váltson ADSL-ről

kábel internetre és fizessen kevesebbet!

Szépségápolási szakemberek várják Önt:
• fodrasz, aki hajápolási tanácsadással, hajigazitassal
• kuzmetikus, aki sminkkészi\éssei és kozmetikai tanácsadással
- manikürös-múkörmös, aki múköröm készítéssel. diszi\éssel

Szépüljön meg nálunk a Ny~t Napon!
...és egy új autóval távozhat

mert ezen a napon az árak is
GVÖNVÖRÜEK!_~ ......
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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-maii: szobeszed@index.hu
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Gyomára
költözik az

endrodi vásár
7. oldal

PI.: l mUUó Forint lilisvisirlési ce\u hitel eseten (HUF)l1lduIo al=c.'1)' tllrk-...::Il:Ud. I.: d::6 SC\'bm·

10 i= ll.810,· Fl/M 15 Me 9.460,· Fl/M 20 i= 8.330,· Fl/M 25 Me 7.700,· Fl/M

MIndenkori aktuális akciónkról érdeklődésére telefonon vagy személyesen tájeka.ztaljuk
(IOŐPONT EGYEZTETÉSE SZÚKSÉGES!)

RÉSZLEGES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG!!!
~ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ESETÉN /HUF, CHF, JPY, EUR!

I UJ L.AKAS ÉpITÉSE, U.I- .. HASZNÁLT LAKAs vAsARLASA, FÉSZEKRAK6 HITEL, GYORSHITEL,
KOZALKALMAZOTTl·, KOZTISZTVISELOI HITEL, FELUJITAs, KORSZEROsITÉ5, L.AKAsLIZlNG)

~SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK ESETÉN /HUF, CHF, JPY, EUR!

~HITELKIVÁLTÁS ESETÉN /HUF, CHF, JPY, EUR!

KOMOLY BANKI- és ÜGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL, B ÉVES GYAKORLATTALI

LAKÁSCÉLÚ· ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK
ALAPKAMAT 5,25%-ló/!!!I __

HITELEK- HITELEK- HITELEK
l'JuKÁS"ÁSÁRLÁS fuUKÁStrtrts l.U:ÁSm..(I1tTAs
H.\SZXUruW"ÁSÁRÚS LAKÁSI6\tTts wJ,sKORSZIllúshts
~Hrrn.o;OS,,"LtrltI .OZ.UAAL\LUDm nnn.o.: .OmSlT\lStW1UTTt1..tK
SlOCrOL CCll~1tZtS C'l'oasnJTLUA lAKola) SAr A1.\m SlL'1tLII Krn:t.D;
TOHD.r~TU.'ill41SpuSZKl1U1LlltTóstc4DÓSSÁCRt.''DE2t:s HllU.KfVÁLTÁS
L.lKÁSltZL~ 'lSSll.lzcric \,uct..lzl):c
ctrKOCS1 tlID:cts IIITtl.[); \''\u.w.::OlOl HrTDLK rOLD'·ÁSÁJll.ÁSIIA 1tm:L
;mO~lllTtLN"p.&/)Ualnl rOÓSKOIUJEUÁLOCJÁlADD: lDÓS.ORJtu:rJÁRADtK.1l6.

Több bank ajilnlata közúl villasztha!!

FOLYAMATOS AKCIÓ!!!

HITEL ÜGYINTÉZÉS

IJelzáloghltelek ügyintézés e SORON KivŰL akár l hét alatt Isi I
Hitelkihelyezés AKÁR az ingatlan forgalmi értékének lOO%-ig!

BAR VÉGREHA.TrÁS APEH TART07ÁS és MAGÁNHITEL KIVÁLTÁSA megoldható!!!
(EGYEDI FELTÉTELEKKEL)

H' lek már m" . .rtól va lOve . ;>lolása né k I is I I' kl

fO.iTOS!!! A hiltlmrzoo' tk tUU !bizto ítá köC I iE" lük .:~!

Ahite/ügyintézés az Ön kényelmének és igényének megfelelően lakásán,
vagy az irodánkban történik - személyre szaboltiin, gyorsan, SZOkszefÚenl

LBNFORMÁLHATŐAK ÉS MOBILAK VAGYUNKI HÍVJON BIZALOMMAL!
AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT FELELŐSSÉGET VÁlLAlUNKf

Oqyfélfoaadás és telJes körú tálékoztatás bármikor (hétvégén is), idopont egyeztetéssell

Plusz szolgáltatásunIc INGATLANKOZVETITés ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

TlS7Jtlenel: TÓTH JANOSNÉ TÓTH JANOS BOROS KRISZTINA
llzJetl fótanác:sad6 lrodavcető IRODAI ügyviteli as.~zisztens

IngatbnkmeUt6, 'rt'klMesló 06l2D-9·22G-990 06J20..455-Ul1 v. 0lJ70.55S-9247
1J6/2O.9·37-67·38 HIvAsRA HÁZHoz MEGYONKJ TelJ ftt 661121-314

Irod.nk ci : ,6. ,\IElOBERÉ. 'Y, fORTl\A TER II. ILOTTÓ7.0
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Dulakodás az Uvegházban, késelés az utcán
Az orvosi ügyeletről hazaküldték a hasbaszúrt fiút

A gyors műtéti beavatkozás mentette
meg annak a 18 éves fiúnak az életét, akit
március 21-én, szombaton éjjel késsel
gyomortájon szúrtak Gyomaendrődön.

Az ügyben nyomoz a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányságbűnügyi osztálya.

A megkéselt fiút előbb az orvosi
ügyeletre vitték, majd - mivel állapota
rosszabbodott - a békéscsabai Réthy Pál
kórházba szállították. A fiatalemberen
azonnali életmentő műtétet hajtottak
végre, állapotát sikerült stabilizálni. A
beol.hu intemetes újság kommentálói
közül többen is tudni vélték, hogy a
késelő egy roma férfi volt.

A megkéselt fiú egyébként március
21-én szombaton este a testvérével bi
liárdozott a Pásztor János úti Üvegház
nevű kocsmában. Ökrös Béla, pincér, aki
aznap este szolgálatban volt, lapunknak
elmondta, hogy este lO óra tájban két
ugyancsak helybeli fiú érkezett, akik lát
szólag minden ok nélkül beszóltak a bi
liárdozó testvérpárnak. Vita támadt
közöttük, majd dulakodni kezdtek.

Befelé vérzett a seb

- Erre kimentem a pult mögül,
szétválasztottam őket, és rájuk kiáltot
tam, hogy ne itt verekedjenek. Erre mind
annyian kimentek az utcára és elindultak
a Kossuth út irányába. Hogy ezt követően
mi történt, azt nem tudhatom. Úgy fél óra
telhetett el, amikor a két biliárdozó srác
visszatért. Az egyiküknek az arcán láttam
vérző sebet, a másiknak az orra vérzett.
Papírzsebkendőt kértek, majd bementek a
wc-be, megtisztálkodtak és elmentek.
Hogy ki, hol és mikor szúrta hasba az
egyik fiút, azt mi nem tudjuk. Egy biztos,
hogy a testvérpár gyakran megfordul itt
nálunk, de még soha senuni baj nem volt
velük - tájékoztatta lapunkat Ökrös Béla,
aki elmondta még, hogy az esetet
követően éjjel két helybéli rendőr ment
be az Üvegházba és megkérdezték őt, a
pult mögött álló pincért, hogy ivott-e
alkoholt. Később megérkeztek a békés-

csabai helyszínelők, s aki még akkor itt
volt a kocsmában, azt itt tartották és min·
denkit kihallgattak.

Arra a kérdésre, hogy nem kellett
volna-e rendőrt hívni már adula·
kodáskor, megelőzendő a bajt - Ökrös
Béla így válaszolt:

- Itt a kocsmában számtalanszor
összeszólalkoznak az emberek, minden
ilyen esethez nem hívhatok rendőrt.

Egyébként akkor itt bent nem csattan el
még egy pofon sem.

A megszúrt fiú édesanyja lapunknak
nem kívánt nyilatkozni, de annyit elmon
dott, hogy a fiát a békéscsabai kórházban
megműtötték, s már túl van az életveszé·
lyen. Egyébként a fiút annyira össze·
verték és megrúgdosták azon az estén,
hogy a fájdalomtól nem is érezte, hogya
hasán késsel megszúrták. Ezt még az
orvosi ügyeleten szolgálatban lévő orvos
sem észlelte, a rendőrséget a békéscsabai
kórház orvosai értesítették, amikor
észrevették a fiún a szúrt, befelé vérző

sebet...

Midi internet csomag

2 990 Ftlhó
letöltési sebesség max. 1024 Kbit/s, garantált 256 Kbit/s
feltöltési sebesség max. 256 Kbit/s, garantált 64 Kbit/s

Az ajaniatok 2010.05.31-ig tartó hüsegnyilatkozat vál
lalása mellett ervenyesek. Az internet ajanlat kábel TV
elöfizetes mellett ervényes.

Ügyfelszolgalat: 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 46.
Az Ön üzletkötője: Gubucz Tamas 70 / 944 9279
Viszonteladó: Magus Comp, Fö u. 230, (66) 581 610

Váltson ADSL-ről

kábel internetre és fizessen kevesebbet!
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Marad-e Szabados Krisztina afürdő élén?
Hatan pályáznak az igazgatói állásra

Családi Vasárnap
a Dreher Söröző-Étteremben

Nem versenyeznek tovább

Kátyúk vá.rosa

Április 30-án dönt a képviselő

testület arról, hogy a Liget Fürdőt

továbbra is Szabados Krisztina vezet
heti, vagy új igazgatója lesz az
intézménynek. A pályázatot azért írta
ki a tulajdonos önkormányzat, mert
Szabados egy évre szóló megbízatása
idén lejár.

Gyomaendrőd turistáinak jelentős

része a gyógyfürdő miatt látogat a
városba. Így akár presztízskérdésnek
is lehet tekinteni, hogy ki vezeti az
intézményt, hiszen a település imázsa
nagyban függ attól, milyen
élményekkel távoznak a vendégek és
persze nem elhanyagolható tényező a
helyi lakosság minél szélesebb körű

kiszolgálása sem. Fontos szempont

Az önkormányzatnak továbbra is az
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
a számlavezető bankja. Érvénytelen
nek és eredménytelennek nyilvánítot
ták a négy beérkező bank pályázatát,
így a Gyomaendrődi Városi Önkor
mányzat számlavezetését továbbra is
az Endrőd és Vidéke Takarék
szövetkezet látja el.

A közbeszerzési bíráló bizottság a
Raiffeisen Bank, az OTP Bank, a K&H
Bank, valamint az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet ajánlatát érvényte-

Elkeserítő állapotban vannak közút
jaink Gyomaendrődön, de szerte az
országban is. Néhány éve még
élcelődtünk és sajnálkoztunk a romániai
útviszonyokon, s mára" utolértük " őket.

Tragikus minőségíí a szarvasi út, a
dévaványai út és a 46-os számú főút is
kezd életveszélyessé válni, nemcsak Me
zőtúr, hanem Békéscsaba irányában is.

A 46-os út Mezőtúr felé vezető sza
kaszának felújítását március végén
kezdték el, így van remény arra, hogy a
nyári szezon kezdetére simán juthatunk
el a szomszédos városig. Ugyanakkor
nincs hírünk sem a szarvasi, sem pedig a
dévaványai utak rendbehozataláról.
Nemcsak Gyomaendrőd külterületein,

lesz a döntésnél, hogy melyik pályázó
kéri a működéshez a legkevesebb
önkormányzati támogatást. Közis
mert, hogy a fürdő évente 50 milliós
összeget kap az adófizetők pénzéből.

A Szó-Beszéd információi szerint
6 pályázat érkezett a Gyomaendrődi

Liget Fürdő igazgatói posztjára.
Jelenleg Szabados Krisztina vezeti a
létesítményt és ő is a pályázók között
van. Szabados Krisztinán kívül egy
helybéli, mellesleg önkormányzati
képviselő, valamint dévaványai,
békéscsabai és orosházi jelenkezők is
vannak a fürdőigazgatói állásra.

A képviselő-testület április 30-i
testületi ülésén dönt arról, hogy lesz-e
változás az igazgatói poszton.

lennek nyilvánította. Ezt követően szó
volt arról, hogy közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül csupán ajánlatot kér
az önkormányzat a bankoktól a
számlavezetésre, a havi szintű kama
tokra és az önkormányzati dolgozók
bankszámlavezetési lehetőségeire. Ezt
azonban a képviselő-testület nem
szavazta meg, az ügyet egyenlőre le
vették napirendről, így továbbra is az
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
intézi Gyomaendrőd önkormányzati
pénzügyeit.

hanem a városban is tengelytörő
kátyúkkal találkozhatnak a közlekedők.

Egyes szakaszokon olyan sííríín sorakoz
nak a lyukak, hogy ha egyet sikerül is
kikerülnie az autósnak biztos, hogy még
rögtön kettőbe bele is huppan.

A legutóbbi kátyúzás után a lukakba
lábbal betaposott aszfaltszeríí anyagot
néhány nap múltán kiverték a jármíívek.
Annyit ért, mint halottnak a csók. ..

A Fő út javításáról szerkesz
tőségünknek nincs híre, a közútkezelő

céget pedig valószínííleg hiába
kérdeznénk, azt a választ kapnánk, hogy
már tervezik, meg már pályáztatják a
munkát, de most még nincs rá pénz, ám
lehet, hogy az idén nem is lesz...

Április 5. Tanyasi tyúkhúsleves
lúdgége tésztával, Tyúksült,
majonézes burgonya. Házi rétes

Április 12. Görög gyümölcsleves,
Kijevi szárnyas filé, zöldséges rizs.
Somlói galuska

Április 19. Magyaros zöldborsó
leves, Rántott sertésszelet, hasábbur
gonya, uborkasaláta. Tiramisu

Április 26. Orjaleves eperlevéllel,
Pulykamell filé Dubarry módra, bur
gonya püré, őszibarack kompót.
Túrós palacsinta

'1JÁrjuk s~lves

me9relJ-teléselket!
Telefon/fax:66/386-444

Mobil: 20/9808842, 70/3655360

880 Ftladag
Étkezési utalványokat

elfogadunk!

E-maii: info@timarpanzio.hu
www.timarpanzio.hu

Verso Biztosítási
Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa
biztosítások teljes körű

ügyintézése.
- kárfelmérés
- korrekt, gyors kárrendezés,
- vagyonbiztosítás

(lakás, üzlet, üzem, stb)
- kötelező felelősség

- Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugdíj-előtakarékosság
- egyéb módozatok
az ügyfél igényei szerint.
Gyomaendrődi képviselet:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd,

Madách u. 212.
66/284-989, 20/359-6842
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Kikotorják aholtágakatStancolt és
hagyományos

papírdoboz
gyártása minden
méretben! -~
Szitázás! ft r. •

·"r~Q~i<f1·

Stancforma,
szitaforma készítés!
Telefon: 20/9142-122
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

www.rozakft.hu

· papír és írószerr;;;,'!
- irodaszerek p,~"J

-nyomtatványok / /,' / /
· nyomtatópatronok (..J.J/
· selyemvirágok \ /?
· DVD filmek ~

-ajándék, játék, illatszer
-AVON, Oriflame
· ÖKONET termékek

Hazai gyártású pólók,
pizsamák

gyermek mérettő/ a7XL
méretig!

Fénymásolás, spirálozás, iratfúzés!

Gyomaendrőd a "Belviz
rendezés az élhetőbb telepü
lésekért " projektben három
belterületi holtág tározó
kapacitásának helyreállítá
sának munkáival szerepel.
Ebben a megyei programban
16 település vesz részt.

A Tiszántúli Környezet
védelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség

Kirendeltsége adta ki az
Endrőd-Középső, Fűzfás-, és
a Hantoskerti holtág, mint
befogadók fejlesztésére a
vízjogi létesítési engedélyt,
amely 2008. július 14.
napján emelkedett jogerőre.

Az engedélyben szereplő

adatok a kitermelt iszapmen
nyiségre vonatkozóan eltér
nek a támogatott műszaki

tartalom adataitól, mert a
támogatást csökkentett mű
szaki tartalomra kapta csak
meg a város.

A Belvíz III. programban
tehát az Endrőd-Középső és
a Fűzfás-zugi holtág

esetében a vízjogi engedély
ben meghatározott eltávolí
tandó iszapmennyiséget kell
kitermelni és elhelyezni, a
Hantoskerti holtágból pedig
csökkentett mennyiségű

iszapot termelnek ki.
A beruházás előkészítő

szakasza folyik, a 16 telepü
lés megkötöÚe a konzorciu
mi szerződést, a konzorcium
vezetője: Kondoros Önkor
mányzata. A gyomaendrődi

beruházás: 214 millió 698
ezer Ft támogatással és 37
millió 888 ezer Ft saját erő

vel valósulhat meg.
A Hantoskerti holtágban

a fennmaradó iszapmennyi
ség eltávolítását, (58.413 ml)
egy másik támogatott
beruházás, abelvízrendezés
V. üteme keretén belül
fogják megvalósítani, mely
re a város által benyújtott
pályázat támogatásban ré
szesült. Az elmúlt évben
közbeszerzési eljárás lefoly
tatása után a nyertes Békés

Drén Kft.-vel (Békés)
megkötötték a szerződést. A
beruházás műszaki tar
talmában szerepel még a
Hantoskerti holtág iszap
kotrásán túl mintegy 4 kilo
méternyi csatorna és árok
felújítás is.

A kivitelezés áprilisban
kezdődik. Az építési-vál
lalkozási szerződés összege:
129 millió forint.

A Belvíz II. számú ütem
keretén belül elkészült a
Hantoskerti szivattyútelep,
melynek energiaellátását
most építik ki. A Hantoskerti
holtág vizét átemelő új
építésű szivattyútelep a
holtág befogadó szerepét
növeli a két, egyenként 449
liter/sec. teljesítményű szi
vattyú beépítésével. Ezek a
fejlesztések biztonságossá és
folyamatossá teszik a holtá
gak vÍzcseréjét, mely által
javulhat a holtágak vízmi
nősége - tudtuk meg a város
háza műszaki osztályán.

Sólyom a Nyerges-tetőnMAZSI
PAPíR-íRÓSZER
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

AUTÓSOK
FIGYELEM!
Környezetvédelmi
zöldkártya!
- Környezetvédelmi

állapotfelmérés

• Számítógépes

futómúbeállítás
· Jármúdiagnosztika
· Hibakód-olvasás

Varga Béla,
autószerelő mester
Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.
Telefon:
66/610-650 30/289-6465,
30/524-52-35

Nézzék csak meg ezt a két embert ott fent a Nyerges
tetőn. EIgondolkodtatott rólunk magyarokról és az arcok
bólláhatóvá válik egész nemzetünk sorsa, baja, panasza.

Köztársasági elnökünk abban a svájci sapkájában
március l5-i ünneplésen Erdélyben: a hosszú autóút sem
tántorította el szándékától, ezzel is több napon át sajtóhírre
váltva az utat. Látva komoly, . nem tudni igyekvően

komoly vagy csak magyarkodva komoly - tekintettel áll,
Tőkés László mellett, aki egy kucsmában virít arcának

megannyi ráncával keserűen révedve a messzeségbe.
Mintha ma kötött volna titkos paktumot ez a két ember a
jövőre nézve, a magyarság hányatott sorsát ismerve, de ma
sem túl ígéretes jövőjét látva. A hópelyhek egy kissé
belepték mindkettőjuk bal oldalát, de jobbjuk makulátlan
és tiszta. Tudják mindketten, hogy tenni kell valamit, mert
több éve totyognak ugyanabban az állapotban és a várva
várt kitörés még éppen csak sejlik a messzeségben. Ez van
ma a magyar ugaron.,. Rózsa Ákos
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Száz százalékkal emelték a telekadót

Matek· és töriverseny, rajzpályázattal

Munkavédelmi eszközök.

Kerti szerszámok különféle méretben.

Kerítésdrótok, műanyag hálók,
kertirácsok és huzalok.

Műanyag virágcserepek többféle szín

ben és méretben, valamint virágföldek.

várjuk keáves vásár[óínkat!
Gyomaendrőd, Pásztor u. 39.

Telefon: 66/386-359

GAZDA KISÁRUHÁZ

Tekintse meg elektromos és benzines
fűnyírógép, kerti kisgép
kínálatunkat'

Tavaszi vetőmagok, virágmagok és
virághagymák érkeztek!

Itt atavaszi lemosó permetezés
ideje! Széles választékban vásárolhat
növényvédőszereket, műtrágyákat.

Fűmagot válasszon kínálatunkból.

Jó minőségű locsolótöm/ők és
hozzávaló csatlakozók.

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Izzók, energiatakarékos izzók
• Háztartási gépek
• Háztartási gépek alkatrészei

•Kéziszerszámok
• Barkácsgépek
Watt Villamosság
Gyomaendrőd,

Fő út 214.

ÚJ GUMIABRONCSOKJ
Árusítás mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!

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

1500 négyzetméteren felüli rész 4 forint
négyzetméterenként. Ez egyjelentős bün
tetés afOldtulajdonosoknak. Megérteném
az egészet. ha a mi városunk egy hatal
mas, fellendülő ipari övezet lenne, ahol
újabb és újabb fOldteriiletek kellenének a
megépülő gyáraknak " - írja fel
háborodott olvasónk.

Dr. Csorba Csaba jegyző lapunknak
ezzel kapcsolatban lapunknak elmondta,
hogy az önkormányzat a beépítetlen
földterületi részeket adóztatja meg, az
adó legmagasabb mértéke 200 forint
négyzetméterenként. Tavaly 511 telek
után kellett adót fizetni. Nem kell viszont
megfizetni az adót azon telkek után,
melyekre a tulajdonosa jogerős építési
engedéllyel rendelkezik.

Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy
az adót a képviselő-testület szavazta
meg. Minden panaszos lakó forduljon a
megválasztott képviselőjéhez, s kérdezze
meg kinek az érdekeit képviseli?'

né, Dinya Lívia és Simonné Szrnka
Zsuzsanna.

Közlekedésbiztonság gyermek
szemmel rajzpályázat

2009. március 6-án, Szarvason, a
Vajda Péter Művelődési Központban
tartották meg a területi rajzpályázat
eredményhirdetését. A Kis Bálint
Általános Iskolából és Óvodából két
pályamunkát dijaztak:

Papp Csenge Süni csoportos
óvodás második helyezett lett.
Felkészítő nevelői: Sóczóné
Jaszovszki Anikó és Németh Andrea.

Czesznak Szabina 4.c osztályos tan
uló szintén második helyezést ért el.
Felkészítője: Csapóné Papp
Zsuzsanna.

Zrínyi Ilona Országos Matematika
Verseny megyei eredményei

Március ll-én, Sarkadon volt a
Zrínyi Ilona Országos Matematika
Verseny megyei fordulójának dijkiosztó
ünnepsége. A Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda tanulói a következő,

nagyon szép eredményeket érték el:
Bödör Balázs 3.b osztályos tanuló 5.

helyezés, felkészítője: Roószné Kovács
Márta.

Nagy Noémi 4.a osztályos tanuló 8.
helyezés, felkészítője: Csapóné Papp
Zsuzsanna.

Deli Csenge 4.b osztályos tanuló ll.
helyezés, felkészítője: Siposné Nyilas
Éva.

Megyei Történelem Verseny
Február 24-én, Békéscsabán, a

Gépipari és Számítástechnikai Szak
középiskolában került megrendezésre
a Megyei Történelem Verseny ered
ményhirdetése. A Kis Bálint Általános
Iskola és Óvodából Kovács Dániel 8.b
osztályos tanuló a nagyon szép
negyedik helyezést érte el.

Ágoston Boróka 7.b osztályos tanu
ló pedig tizenkettedik helyezett lett.

Felkészítő nevelőik: Balla Károly-

"Amíg egyes pártok az adócsökken-
tésről szónokolnak, addig itt
Gyomaendrődön 100 százalékos
adóemelést hajtottak végre. Egészen
pontosan a telekadóról van szó. A bel
területi szántóföldeket, veteményes
kerteket beépítetlen telkekké nyilvánítot
ták és ezeknek a területeknek az adóját az
utóbbi 15 évben 500 százalékkal emelték.

Ha a város belterületi határán kívül,
külterületen van a fOld, akkor nincs
telekadó. Előfordul, hogy 1 hektár bel
területi fOld után fizet valaki évi 75 ezer
forint telekadót, de ha ezen a területen
épület áll, akkor csak 4 ezer forint kom
munális adót fizet. Ráadásul, ha
valakinek két-három helyrajzi számon
van egymás melletti kertje, akkor
méginkább megadóztatják: 1500
négyzetméterig tavaly 5 forintot kellett
fizetni négyzetméterenként, s ezen felül
még 2 forintot négyzetméterenként, idén
1500 négyzetméterig 10 forint az adó, az
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Levélcímünk:
Szó-Beszéd

Szerkesztőség e
5500 Gyomaendrőd,

Hősök útja 51.
E·mail:

szobeszed@index.hu

Emberségesen,
türelmesen, hatékonyan
a biztonságos
köz/ekedésérti IT
OKEV: 06-0121
Akkr. lajstromszám: AL-1851

Hirdetését
az interneten
is olvassák!

www.szo-beszed.hu

AVictória Autósiskola Kft.
személygépkocsivezetői,

motoros, C, CE
és autóbuszvezetői

tanfolyamot indít
2009. április 8-án,
17 órakor!
Atanfolyamindítás és a
tanfolyam helye:
Kis Bálint Általános Iskola
Gyomae., Fő út 181.
Iskolánk címe:
Békéscsaba, Szemere u. 2/1.
Ügyfélfogadás: 7.30-16.00
Telefon: 66/323-626

További információ:

BosnyákJózsef
tanfoIyamszervező
Tel.: 30/409-2868

A Kolmann ltp-en,
az épület tetőráépítésével
új lakások (50-70 m 2

)

kerülnek kialakitásra.
A lakások

megvásárolhatók!
Érdeklődni:

20/5695-700

Teljes körű

vénybeváltás!

• vérnyomásmérök
• vércukorszintmérők

• gyógypapucsok
• ortézisek
• otthonápolási termékek
• lázmérők
• ankók, járókeretek, bolok
• terápiás és gyógyító eszközök
• más egyéb termékek

,-,._~

/

Köztestületi feladatokat ellátó tűzoltók részére

adódik az a jogszabályi lehetőség, amely a helyi

adó alóli mentesítést ad a tűzoltóknak. A képviselő

testület 15 gyomaendrődi tűzoltót mentesít idén az

építményadó, a telekadó valamint a kommunális

adó megfizetése alól. Az így be nem fizetett adó

összességében 60.862 forint.

Az önkormányzat szociális irodájától kapott
információ szerint az elmúlt évben
Gyomaendrődön 141 ember 214 alkalommal
részesült átmeneti segélyezésben. Erre 1,5 millió
forintot fordítottak.

Rendszeres szociális segélyt kapnak azok a
hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú nem
foglalkoztatott személyek, akiknek megélhetése
más módon nem biztosltott. Ezen a jogcímen 2008
ban 367 fő részesült segélyben, összesen 122 mil
lió forint összegben.

Gyomaendrődön 125-en kaptak tavaly temetési
segélyt, a részükre kifizetett támogatási összeg 1,4
millió forint volt.

Az ápolási dij a tartósan gondozásra szoruló
személy otthoni ápolását ellátó hozzátartozó
részére nyújtott anyagi hozzájárulás. Az elmúlt
évben 80 fő részesült ilyen ellátásban, összesen 31
millió forint összegben.

GYÓGY~SZATISEG'

BO.
. E MÉKE

GTOMAENDBOD KOsstJTlLUT ... n;

TEL: 66-280-%S8

A tűzoltók

adókedvezményt kapnak

Százmilliók segélyre

'1l.c:::--;"- ,
..,.- /- /

-akupresszúra

-fényterápia

-hőterápia l
#

-kristályterápia #
'-----_~ --l

Számos betegségre hatékonyan
alkalmazható!

Bejelentkezés: 20/360-2025
5500 Gyomaendrőd, Semmelweis utca 4.
AFÜROÓVELSZEMBEN

A március 14-i ünnepi képviselő

testületi ülésen - amely része volt
nemcsak a helyi nemzeti ünnep
eseményeinek, hanem a várossá válás
20. évfordulója tiszteletére rendezett
IV Gyomaendrődiek Világtalál
kozójának is - kitüntetés adomá
nyozására is sor került.

Gyomaendrőd Város Önkormány
zata GyomaendrődVáros Kulturájáért
Kitüntető Oklevélben részesítette dr.
Ujváry Zoltán professzort, aki
jelentős adománnyal gyarapította
Gyomaendrőd Város Közgyűjtemé

nyét. Ő adományozta a városnak Holló
László mintegy 70 grafikáját és
festményét, melynek értéke kb. 10
millió forint. A képek a városi
képtárban tekinthetőkmeg.

-masszázs

Kitüntetés
az adományozónak

Már Gyomán is kipróbálhatja
a jade köves masszázságy
egyedülálló hatásait!
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Tímár Máté nevét kapta
az endrődi könyvtár
Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület

kérelemmel fordult az önkormányzathoz.
Javasolták, hogy a Határ Győző nevét
viselő városi könyvtár endrődi fiók
könyvtára vegye fel az endrődi születésű

író-költő, Tímár Máté nevét. A képviselő

testület március 26-i ülésén elfogadta az
Endrődiek Baráti Körének javaslatát, így
az endrődi könyvtár megkapta Tímár
Máté nevét.

Gyomára költözik
az endrődi vásár
Az Endrődi utca lakói nevében dr.

Farkasinszki Erzsébet kérelemmel for
dult a polgármesterhez, hogy az esős

napokon az Endrődi utcán megtartott
kirakodó vásár más helyszínre
kerüljön. Mivel az endrődi piactér a
vásárok megrendezésére alkalmatlan,
hiszen területe kicsi, a gépkocsik
parkolása nem megoldott, ezért a
képviselő-testület úgy döntött, hogy az
endrődi kirakodó vásárt ezentúl esős

időben a gyomai piactérre költöztetik.

Parkot építenek
a Kolmann telepen

A Fő út 173-179. számú társasház,
közismertebb nevén a Kolmann-telep
előtti parkosított zöldfelület áta
lakításáról, optimálisabb funkcionális
kialakításáról döntött a képviselő

testület. A zöldterület engedélyezési
szintű tervét a Szász-Kert Bt. készítette
el nettó 480 ezer forint összegért. A cég
egy díszteret álmodott meg, ahol eset
leg elhelyezhető egy köztéri szobor,
vagy szökőkút is, valamint padok és
pergolák. A parkban burkolt járdák,
pihenőrészekés egy játszótér is helyet
kapna. A területen új fákat és
növényzetet ültetnének. A beruházás
mintegy 10 millió forintba kerülne, ám
jelenleg pénz még nincs a beruházás
megvalósításához.

Szó-Beszéd

Vállalkozásfejlesztési alap
A város képviselő-testülete az idei

költségvetésében 30 millió forint összegű
úgynevezett vállalkozásfej lesztési alapot
különített el. A pénzalap működésére

vonatkozó szabályokat külön rendeletben
szabályozták.

A pénzalapból pályázat útján nyerhető

el támogatás kamatmentes hitel for
májában, amely munkahely teremtéshez
és/vagy munkahelymegtartáshoz vehető

igénybe. A hitel futamideje 2 millió forint
hitelösszegig maximum 2 év, magasabb
hitelösszegnél maximum 3 év. Az elnyert
kamatmentes hitel biztosítékául a pályá
zónak ingatlanfedezetet kell biztosítania.

Pályázni gyomaendrődi székhelyű és
itt állandó jellegű iparűzési tevékenysé
get folytató vállalkozásnak lehet. A város
évente két alkalommal ír ki pályázatot.

Jól fial kötvény
A város önkormányzata múlt év

február 27-én 6 millió 316 ezer svájci
frank értékben l milliárd forintos összeg
ben tíz éves futamidőre kötvényt bocsá
tott ki. Az azóta eltelt időszak pénzpiaci
hátteréről, a kötvényből származó
nyereségről az eddigi tranzakciókról, a
kötvény kibocsátása óta realizált kamat
ról tartott beszámolót a város által megbí
zott pénzügyi tanácsadó, Csapó Ágnes.

A Raiffeisen Zrt.-nél lejegyzett
kötvény jegyzéskori árfolyama 158,35
CHF/HUF volt. A kötvény ennek
megfelelően a jegyzés napján
összességében 1.000.138.600 forintot ért.
A pénzt egyébként tőke és hozamgaran
tált államkötvényekben, diszkontkincsár
jegyekben helyezték el. Idén március 26
án a kötvény befektetett összege l mil
liárd 41 millió 188 ezer forint volt. Tavaly
98, idén pedig eddig már 16 tranzakció
történt. Csapó Ágnes a tájékoztatón
elmondta, hogy az elmúlt esztendő a
pénzügyi befektetés szempontjából a
várakozásoknak megfelelően alakult,
majd hozzátette:

- Ilyen olcsó fejlesztési forráshoz, a
mai gazdasági helyzetben nem juthatna
az önkormányzat, ezért mindenképpen
célszerű volt a kötvénykibocsátás.

Körösi Weekend
Horgász-, hobby-, és kernpingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
teljes márkakínálat!

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

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

Állatorvosi Rendelő
és Dr. Bubó Állatpatika
- Vényre és vény nélkül kapható
gyógyszerek, baromfi vakcinák
- Takarmánykiegészítők, vitaminok
- Fertőtlen ítő 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-maii: kreiszagnes@anet.hu

Telefon: 30/206-5050

7
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Agyomaendrődi fotómodell világcéget keres
Poharelec Noémi (19 éves) a

gyomaendrődi Kner Gimnázium után
beiratkozott egy budapesti modelltan
folyamra. A csinos gyomaendrődi lány
régi vágya valósult meg ezzel.

A tanfolyamon a fotózás mellett
többek között szépségápolást, fodrá
szati ismereteket, sminkelést, járás
technikát, színpadi mozgást tanult.
Még az iskolában négy modellügynök
ség is felfigyelt Noémire: elkérték
eddigi fotóit és az adatait. Így történt
meg, hogy a fiatal lány már divatcégek
katalógusaiban és női magazinokban is
szerepelt. Legutóbb a Sikk nevű női

magazin oldalain láthattuk.
Noémi büszkén említi, hogy az

egyik kereskedelmi televíziós csator
nától már műsorvezetésre is felkérést
kapott.

- Mindig is modell szerettem volna
lenni. Vágyam hogy egyszer egy igazi
nagy világcég fotómodellje lehessek.
Édesanyámnak és párjának nagyon
sokat köszönhetek hogy eddig is
eljuthattam, hiszen ők mindenben
támogattak - mondja Noémi, aki, hogy
megőrizze alakját, nem dohányzik,
nem fogyaszt szeszes italt és rendsze
resen sportol.

Vőfély voltam Erdélyben
Ilyenkor, didergős kora tavasz idején,

amikor még nehezen indul az élet a ter
mészetben, bőven van idő egy kicsit vissza
tekinteni az elmúlt időszakra. Ma elővettem

a fényképalbumot, s a képek által újból átél
tem egy felejthetetlen lakodalmat. Az
acsarkodó politikai élettől elfordulva én
most legszívesebben erre a lakodalomra
emlékezem vissza, mely a tőlünk távolra zárt
Székelyudvarhelyen volt nemrégiben.
Mezőberényben összetalálkoztam egy
hamisítatlan székely vőlegénnyel és annak
szűkebb családi körével. Annyira megtet
szett a vőfélyi tevékenységem, hogy három
hét múlva már jöttek is értem, hogy náluk,
Erdélyben is vezessem le a lakodalmat,
mivel ilyet még nem láttak.

A kedves pár: Sándor Csaba
(Székelyudvarhely), és Szűcs Melinda
(Mezőberény) kérését nem volt szívem
visszautasítani.

Tíz órás csodálatos kocsikázás után
érkeztünk meg erre a festői környezetben

fekvő városba, ahol román szót csak elvétve
hallani. Egyszerű, ám szeretettel gazdagon
megáldott család fogadott bennünket pén
teken este finom vacsorával. Nekem a három
csillagos Küküllő Szálloda adott két éjsza
kára otthont Székelyudvarhely hangulatos
főterén. Fél napnyi szabadidőmet város
nézéssei töltöttem el, beiktatva a könyves
boltok meglátogatását is. Természetesen
minden humoros székely vicceket, törté
neteket tartalmazó könyvet megvásároltam.

A lakodalmi szertartásba teljesen új színt
vittem újszerű repertoárommal. A násznép
nem győzött csodálkozni a kikérő- és bú
csúztató szövegeimen.

A lakodalom a Küküllő szálloda étter
mében volt, a csillagokhoz méltó kül
sőségekkel, és számomra újszerű, de nagyon
finom étkekkel. Ténykedésem végig óriási
siker volt. A Székely és a Magyar himnuszt
kórusban énekelték a vendégek.

Vasárnap Zetelakán reggeliztünk, majd
Ivóban, a vőlegény víkend házában

ebédeltünk roston sült pisztrángot, mics-et és
sok más finomságo t; természetesen házi
kenyérrel. A csörgedező patakok mellett az
udvarrój távcsővel kukkoltuk a Hargita fái
nak leveleit.

Minden percet kihasználva beszélgettem
az utca egyszerű székely embereivel, akik
még most is sérelmezik, hogy elődeink

"kívül rekesztették őket a kerítésen".
Megcsodálhattam a bölcs székely

kapukat, a nagyjainkat megörökítő szobor
parkot, aNagyváradi hatalmas épít
kezéseket, Kolozsvár panorámájának egyedi
szépségét, a Mátyás szobrot, a Tordai
hasadékot, Királyhágót, a híres Korondi
vázák egyik műhelyét, az út mellett
szerényen megbúvó falucskákat, a festői

erdélyi tájat.
Olyan sok látnivalót, élményt nyújtott az

a tartalmas három nap, melyről hosszú
útleírásban illene beszámolni, de helyszűke

miatt ez most lehetetlen.
Beinschróth Károly
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II

Uvegre festi álmait

Hirdetésfelvétel ! Telefon: 70/22·63299
E·mail: szobeszed@index.hu

24 karátos lakodalom

Eladó Gyomán,
a Liget Gyógyfürdő melletti

Termál Panzió,
tulajdonostól.

Ozletrész átruházás lehetséges,
így a vétel illetékmentes!

Irányár: 28 millió Ft.
Telefon: 20/9342-171

Március 21-én volt ötven éve,
mikor Bárkai István és Beinschróth
Piroska házasságot kötött Gyomán.
Ezen a napon, pontosan ötven év után
egy igen hangulatos aranylakodalom
keretében a Liget Söröző Étteremben
ünnepelték meg az együtt töltött fél
évszázadot.

Az aranylakodalomban velük
együtt ünnepelt két gyermekük, három
unokájuk és a két népes család tagjai,
így valóban egy igazi lakodalom
kerekedett ki.

Volt gyűrűhúzás, hitvesi csók,
zenész, vőfély, hagyományos lakodal
mi ebéd, torta és minden, ami ünnepé
lyessé tette ezt a csodálatos hangulatú
eseményt.

Az ünnepelteknek az elkövet
kezendő ötven évre erőt, egészséget és
tartalmas, nyugodt életet kívánunk!

- Ezt először otthonra festem meg,
és ha sikerül, akkor jó lesz referencia
munkának - vall terveiről a gyomaend
rődi üvegfestő, aki kézműves

vásárokon is próbálja értékesíteni
üvegtárgyait.

Már évek óta számítógépes grafiká
val is dolgozó Pólus Erzsébet a
következőképpen foglalta össze az
üvegfestéssel és művészetével kapcso
latos vallomását:

- Az üvegfestés számomra épp az
ellenkezőjét nyújtja a számitógépes
grafikának. Az anyaggal való kapcso
latot, amely tapintható, érezhető, meg
fogható. Az üvegfestés sokoldalú
tevékenység: kezdve a minták megraj
zolásától, az üveg csiszolásán, kon
túrozásán át a színek kiválasztásáig, a
festésig és az egyéb technikai eljárá
sokig. Az üvegre húzott kontúrvonalak
színekkel való kitöltésével életre keltik
elképzeléseimet mondja Pólus
Erzsébet.

A gyomaendrődi Pólus Erzsébet
üvegfestő kiállítását láthatták a
szarvasiak márciusban. Erzsébet első

kiállítása Gyomaendrődön volt még
2007-ben: az Apolló Mozi és Kávézó
adott helyet a festett vázáknak, asztali
lámpáknak, mécseseknek, falióráknak
és képkereteknek. A Szegeden élő

Pólus Erzsébet 2002-ben ismerkedett
meg az üvegfestéssel, s azóta évről

évre fejlesztette tudását, s úgy tűnik

életét is ennek a különleges
képzőművészetnek szenteli. Mint
mondja korábban egy szegedi
porcelánboltban dolgozott, majd idén
januártól kerámiákat fest egy szegedi
keramikus műhelyében.

Négy éve készit kifejezetten
használati tárgyakat festett üvegből.

Eddigi legnagyobb terjedelmű munká
ja egy SOx60 centiméteres szekrényaj
tó üvegjének festése volt, de tervezi
egy három részes térelválasztó paraván
készítését is:
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AKörös Kajak Horvátországban edzőtáborozott
Az elmúlt év sikerei után a Körös

Kajak SE mindent megtesz azért, hogy
az idei év, ha lehet még sikeresebb
legyen, mint a tavalyi. Kovács Gábor és
Kovácsné Kozma Diána edzők

vezetésével novembertől kezdve egész
télen kemény szárazföldi edzéseken
készültek fel a kajakosok az idei meg
mérettetésekre.

Az öt legsikeresebb versenyzőnek

(Tótka Sándor, Kiss Csaba, Gyarmati
Balázs, Litauszky Tibor és Gellai Tamás)
már februárban elkezdődhetett a vízi
edzés, hiszen a Multi SE meghívására 
az egyesület és a szülők finanszírozásá
val - egyhetes horvátországi edzőtábor

ban vehettek részt a festői szépségű Krka
folyón, a tenger közvetlen közelében. A
fiúk és edzőjük egyöntetű véleménye
alapján rendkívül hasznos volt a tábor.
Egyrészt kilométerelőnyt szereztek a
magyar lehetőségekhez képest, másrészt
technikailag és állóképességben is sokat
fejlődtek, hiszen keményen végigdolgoz
ták (kb. napi 30 km-rel) az egy hetet.

A március már itthon is vízen találta a
gyerekeket, mivel április vegen
megkezdődik az idei versenyszezon,
májusban pedig Győrben megrendezik
az első pontszerző bajnokságot. Ezután
folyamatosan következnek a versenyek,
közel 15 kisebb-nagyobb megmérettetés.

Nagy az elvárás az egyesülettel szem
ben, hiszen tavalya314 ponttal igen
magasra került a mérce. A célok között

szerepel minél több pont és bajnoki cím
gyűjtése az országos bajnokságokon, a
tavaly megkezdett nemzetközi sikerek
folytatása (EORV, IFI EB) és a válogatott
kerettagok számának növelése.

A versenyzők szélesebb táborának
céUa dobogós helyek szerzése kisebb
nagyobb versenyeken és nem
elhanyagolható az sem, hogy az
egyesület versenyzői tartalmasan és
egészséges sportot űzve töltik szabadide
jüket egy jól összeszokott és összetartó
csapatban.

Továbbra is várjuk 9-ll éves úszni
tudó fiúk és lányok jelentkezését.
Jelentkezni és érdeklődni Kovácsné
KOZlna Diánánál lehet a 30/29/-36-26
os telejonszámon.

Ez lesz a 11. Sajt- és Túrófesztivál
Május 2. (szombat)
10:00 - II :00 A fesztivál eredményhirdetése
11:00 - 12:00 Insipid (élőkoncert)

12:00 - 13:00 Motoros streetfighter show

13:00 - 14:30 Faith Rock (élő rockzene)
14:30 - 15:30 Motoros felvonulás

15:00 - 16:30 Gesarol (P-Mobil őse, élő rockzene)
17:00 - 18:30 BriCats (élő rockabilly koncert)

19:00 - 20:30 Black Birds (Beatles zenék élő koncertje
21.00 Ossian (élő rockkoncert)

A ll. Sajt- és Túrófesztivál helyszíne ismét a két településrész
között, a Lidl Áruház mögött, a volt ipari iskola udvarán lesz. Az
idei fesztivált a korábbi évektől eltérően nem a Bethlen
Alapítvány, illetve a Bethlen iskola, hanem a Tourínform Iroda
szervezí. Március végéig hét sajtkíállító jelezte részvételi
szándékát a gyomaendrődi rendezvényen. (A programváltoztatás
jogát a szervező fenntartja!)

A fesztivál ünnepélyes megnyitója.

Testvérvárosok műsora

Égi Csodaszarvas Hagyományőrzők

Mardi Grass Jazz Band (jazz zene)

Tűzoltó bemutató

Garagulya Gólyalábas Komédiások

Hastánc

Divatbemutató

Színfolt Mazsorett Csoport

Capuera (küzdősportbemutató)

Csillogó Gyöngyszemek

Skót duda (zenés műsor)

100 Folk Celsius (élőkoncert)

TűzlovagokTűzzsonglőrTársulat

Crystal (élőkoncert)

Május 1. (péntek)
10:00 - 10:20

10:20 - II :20
11.20 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 -15.00

15.00 - 15.30

15.30 - 16.30

16.30 - 17.30

17.30-18.00

18.00 - 18.30

18.30 - 19.00
19.00 - 20.30

20.30 - 20.50

21.00 - 22.30
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Agyomai kézilabda megalapítói
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Ez év marcIus 14-én a
gyomai gimnázium volt tanulói
(sportolói) szerény családias
körben, az anyaiskola tornater
mében emlékeztek az egy év
híján ötven év előtti kezdetre.
Ekkor, 1960 őszén eresztett
gyökeret Gyomán, nemcsak az
iskolában, a községben is a
női-, férfi kispályás kézilabda,
úgy is, mint versenysport.

Korábban a település fiatal
jai számára elsősorban a lab
darúgás és a röplabda volt hoz
záférhető. Különösen a lányok
nak szegényes volt ez a kínálat.
Endrődön ekkor már lányok és
fíúk megyei bajnokságban
űzték ezt a szép sportot.

sportág alapjai az endrődi és
dévaványai diákok előtt nem
voltak teljesen ismeretlenek.
Rövid idő alatt szép ered
ményeket értek el, a lányok és
fiúk is megnyerték a felnőtt

területi bajnokságot, majd
osztályozót játszottak, ahonnan
a fiúk első, a lányok második
helyezettként jutottak a megyei
felnőtt 1. osztályú bajnokságba.
Sajnos az osztályozó mérkő

zések után, akarata ellenére (itt
nem részletezett, tőle és az
iskolától független okokból),
1961. októberben az Orosházi
Táncsics Gimnáziumba irányí
tották Szigetit. A csapatok
"gazdátlanul" maradtak.

játszottak a kezdő csapatban
volt gyomai diákok (Adamik,
Búza, Kereki, Mikó,
Szurovecz, K. Tóth). Néhá
nyan az NB I-ig is eljutottak,
főiskolai válogatottban szere
peltek, vagy első osztályú
csapatot edzettek.

Akik Gyomán maradtak,
azok a település egyesületében
sportoltak tovább. Végső ered
ményként Gyomán, Gyoma
endrődön visszavonhatatlanu I
meghonosodott a kézilabda. A
későbbi csapatok is szép sike
reket értek el, mind iskolai,
mind egyesületi szinten Voltak
buktatók és szűkös évek, de a
sportág ma is él.

tódva emlékeztek a kezdetekre,
sok tréfás emlék került fel
színre, számos fotó készült.
Voltak, akik azóta sem
találkoztak, meg IS úgy
emlékeztek egymásra, mintha
tegnap váltak volna el. Végül
álljon itt az "alapitó tagok"
neve, abban a sorrendben,
ahogyan a gimnazlUmi
évfolyamok követték egymást:

- Czibulka Péter, Varga
Sándor

- Ágoston Etelka, Fülöp
Cecilia, Nyíri Teréz, Dinya
Tibor, Heinfahrt Márton,
Hunya Lajos, Nyíri Ferenc

- Adamik Emilia, Lázár
Erzsébet, Sáfár Katalin, Szarka

A Gimnáziumban a lab
darúgás és röplabda mellett
tornára, atletizálásra nyílt
lehetőség, de már bontogatta
szárnyait a kosárlabda is.
Dombos László és Szabó Tibor
testnevelő tanárok sok energiát
fektettek e sportágak kiter
jesztésébe.

Szigeti István, a Testne
velési Főiskolán frissen végzett
testnevelő tanár 1960 őszén

került a gimnáziumba. A
korábban sikeres sportágakban
(torna, kosár- és röplabda) az
iskola tanulói továbbra is
hozták a megyei jó ered
ményeket, sőt atlétikában az
országos, középiskolai bajnok
ságra is eljutattak. A
választhatóság bővítésére az
iskola tanulóiból kézilabda
csapatokat hozott létre. E

Látva a tanulók lelkese
dését, a játék iránti szeretetét,
nem utolsó sorban tehetségét,
Sallai Margit testnevelő és
Fekete László kollégiumi igaz
gató, bár ebben a sportágban
nem volt előképzettségük,

tapasztalatuk, folytatták a
közös munkát, edzették és
versenyeztették a csapatokat.
Még két szezont játszottak a
megyei bajnokságban. Ekkor
innen a diák csapatokat
kizárták.

Közben a játékosok na
gyobb része leérettségizett,
elkerült a településről, több
ségiik máshol folytatta a kézi1
abdázást. Voltak, akik komoly
sikereket értek el e sportágban.
Csak egy példa: a szarvasi
Óvónőképző NB II. osztályú
egyiittesében egyszerre hatan

Ennyi év után sem feled
kezzünk meg az alapítók érde
meiről. Többek között ez adott
ösztönzést a találkozó meg
szervezésére, melyen 27
egykori játékos vett részt.

Itt volt Szigeti István,
nyugdijas testnevelő, az
egykori játékosok többsége,
akik ma már nagymamák és
nagypapák. Meghívott vendég
ként tisztelte meg a találkozót
dr. Kovács Béla igazgató, az
iskola hajdani diákja és
sportolója, valamin t Lakatos
Tibor jelenlegi testnevelő

tanár, szintén egykori diák,
akinek édesapja - Lakatos
Tibor - ebbe a korosztályba tar
tozott, és az iskola tornacsapa
tában ért el sikereket.

Szigeti tanár úr és az
egykori tanítványok megha-

Ilona, Brackó István, Czegle
Tibor, Csikós József, Farkas
Imre, Giricz Sándor, Szabó
Mihály, Szabó Tibor, Vincze
Endre

- Búza Margit, Czegle
Julia, Kereki Piroska, Kiszely
Ilona, Búza István, Fekete
Imre, Kállai Imre, Koós
László, Miskolczi József,
Pusztai Tibor, Szelei Bálint

- Mikó Róza, Szurovecz
Katalin, Mikó József

- Papp Róza, K. Tóth
Krisztina, Uhrin Ernő,

Hanyecz Zoltán. A megjelen
tek kegyelettel emlékeztek
négy elhunyt társukra - Brackó
István, Csikós József, Kállai
Imre, Pusztai Tibor - és testne
velő tanárukra, Sallai Babára.

Szabóné
Lázár Erzsébet
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Ufót láttak

Sztrájk akazángyárban
A Körös Kazángyártó és

Gépipari Vállalat gyomai
gyáregységében 1989. április
l2-én délelőtt 10 órától délig 2
órás figyelmezető sztrájkot
szerveztek. Agyomai gyáregy
ség dolgozói kívánnak
nyomatékot adni annak az
akaratnak, hogy külön válhas
sanak a békéscsabai anyavál
lalattól. Március óta szinte
egymást érik a munkás
gyűlések ám a békéscsabai
anyavállalat mindent megtesz
azért, hogy az elszakadást
megakadályozza - mondják a
gyomaendrődiek. ..

Tallózás a Gyomaendrődi

Híradó 1989. áprilísi számából
(Felelős szerk.: Hornok Ernój

1989. március 27-én este 5
perccel 8 óra előtt dr. Frankó
Károly éppen ügyeletes
körzeti orvos és sofőrje

személygépkocsival a Körösi
Állami Gazdaság körösladányi
út mellett telepénél elhaladva,
különös, sőt fantasztikus égi
jelenségre lett figyelmes.
Mintegy 10 km-re tőlük,

Dévaványa irányában egy
narancssárga, pulzáló
kivilágított, lefelé fordított
fúrótoronyra emlékeztető 
valamit láttak, amely lassan
ereszkedett lefelé, majd föld
közelbe érve átalakult egy kb.
100 méter átmérőjű svájci sap
kához hasonlatos tárggyá.

umban egy sorban ültem vacer
tanulótársaimmal, s Gyoma
volt az a pont, ahol szülő

fcildemről érkező vasúti mel
lékvágányról a fővágányú

vonatra szálltarn át. Nekem élő

emlék századunk jeles szemé
lyének Hunya Istvánnak alak
ja. A Gyuricza családról szóló
könyv olyan közeli hozzám,
mintha rokonaimról szólna az
írás" - mondta többek között a
szeghalmi kötődésű Maróthy
László környezetvédelmi mi
niszter 1989. április 30-án a
Katona József Művelődési

Központban rendezett ünnepi
tanácsülésen, melyen átadta
Jenei Bálint tanácselnöknek a
várossá nyilvánítást dokumen
táló oklevelet.

A101 éves asszony
80 évesen még a fára má

szott címmel a Gyomaendőrdi

Híradó írt az 1989. március 22
én a 101. életévét betöltő

Uhrin Vendelnéről, született
Galambos Teréziáról, akit 66
éves fia gondoz. A 101 éves
asszony semmiféle gyógyszert
nem szed és nem is szedett
soha. Jóétvágyú, leginkább a
tejet és a sültszalonnát kedveli.
Az orvost is csak hírből ismeri,
sőt még 20 évvel ezelőtt Terka
néni 80 évesen még fára má
szott és úgy szedte a hárs
favirágot. Az ünnepeltet Szabó
Incéné a Népfront titkára és
Giriczné Mercz Ilona, a családi
iroda vezetője köszöntötte.

Maróthy városavatója
"Számomra, aki e

megyében születtem, s nőttem

fel, gyökereim ide kötnek,
nagy megtiszteltetés, hogy
ezen ünnepi alkalomból
önöket, s önökön keresztül a
várossá érett Gyomaendrőd

polgárait köszönthetem. Én
még Gyomának és Endrődnek

ismertem e helyet. A girnnázi-

igazságot és becsületet hordoz,
ha a nemzeti öntudat gyengül,
akkor sorvadni kezd a nemzet.
Mert egy nemzet nyomorúsá
ga, úttévesztése akkor jelent
kezik, ha a nemzeti öntudat
nem elég erős, vagy ha az
hazug...

A másik veszedelem a
hazugság, amellyel önmagát is
áltatja s félrevezeti. Amikor
nem akar szembenézni a
valósággal, amikor nem ismeri
fel hibáit, amikor a rosszat is
jónak minősíti, amikor nem a
köz érdeke, hanem egyéni
önzése áll a tettek és a szavak
között. Amikor egy népet a
hazugság így altat, akkor
elvész becsülete és öntudata.
Milyen hát az igazi nemzeti
öntudat? Olyan, amit min
denekelőtt az igazság jelle
mez...

(Részletek Sipos Tas Töhö
töm református lelkész ünnepi
beszédéből, amely 1989. már
cius 14-én hangzott el a
gyomai országzászló újraava
tásán)

Húsz éve történt Gyomaendrődön
Ma is időszerű

"Atyámfiai, magyarok!
Kettős alkalomra gyűltünk

egybe. Országzászlót avatunk
és 1848. március IS-ére is tek
intünk. 55 éve - 1934-ben 
született meg a gondolat
orzágzászló állítására. 1936
ban el is készült ez az
emlékhely, akkor Bay József
református lelkipásztor avatta
fel. I945-ben a feliratot, majd
az '50-es évek elején az akkori
gyomai címert is leverették a
talapzatról. A személyi kultusz
szégyenletes tettei között 
amikor a hazafias érzületet
nacionalizmusnak minősítve

elfolytották az emberekben 
az országzászló is eltűnt innen.
És most, amikor a nemzet
újraéled, amikor utat kere
sünk, akkor újra fogant és újra
éledt a nagyszerű gondolat: az
országzászlót állítsuk fel
újra...

A nemzeti színű zászló egy
nemzet szellemiségét és be
csületét is hirdeti. Hirdesse hát
e zászló itt azt a szellemiséget
és becsületet, amellyel élve
emelt fővel járhat minden
ember. Történelmi sorsfor
d'..llókon - amikor egy nép, egy
nemzet az útvesztőben utat
keres, akkor - minden egyéni
és társadalmi gondolat is hát
térbe kell, hogy szoruljon és a
nemzeti egyuve tartozás
érzése és gondolata kell, hogy
uralkodj on. Hazaszeretet,
emberszeretet, Isten szeretet

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen 'fizetek!

Telefon:
30/9·533·594

FÖLDMÉRÉS
- épületfeltüntetés
- telek átalakítás

- kitűzés

Teljeskörű ügyintézés,
ingyenes tanácsadás!

Mikó Tamás
Telefon: 30/557·4595

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

Telefon: 20/388-22-63
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Akié a víz, azé a világuralom!
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A víz egyszerű, de a foldi élet fenn
tartásához nélkülözhetetlen anyag. Óriási
mennyiségben található Földünkön, mégsem
dúskálhatunk: nagy baj ugyanis, hogya viz
készleteknek mindössze néhány százaléka iha
tó, a többi sós, nehezen kiaknázható vagy fer
tőzött. Némely foldrészen rendkívül kevés van
belőle, ennek következtében évente több mil
liónyian pusztulnak el vagy betegednek meg.

A vonatkozó ENSZ-normatíva szerint
Magyarország egész területe aszállyal sújtott
térségnek tekintendő. Hazánk mégis aránylag
jól áll a víz dolgában, de ez sajnos a mostani
kormányzat intézkedései nyomán minden
bizonnyal hamarosan megváltozik. A
Világbank és a Nemzetközi Valutaalap (IMF), a
láthatatlan világkormány hihetetlenül nagy
hatalmú, látható tagjai célul tűzték az ivóvíz
kincs privatizálását. A fokozódó lakossági
ellenállást figyelembe sem veszik.

A Világbank következetesen kényszeríti a
kölcsönért folyamodó országokat a vízművek

privatizálására. 2004-ben például négymilliárd
dollárt irányoztak elő a privatizáló óriáscégek
támogatására. A kölcsönt vissza kell fizetni,
tehát a privatizáló cégek minden elképzelhető

és elképzelhetetlen eszközt felhasználnak a
haszonszerzésre.

Feltételezhető, sőt majdnem biztosra
vehető, hogy a jelenlegi kormánynak nyújtott
hitel egyik feltétele a magyar vízművek priva
tizációjának elősegítése volt. Ennek előszele

már javában fújdogál. Máris napirenden van az
öt állami tulajdonú regionális vízmű

összevonása és a tőzsdei bevezetésre való
előkészitése - ez pedig a privatizálás a "hátsó
ajtón" vagy a "kutya lukán" keresztűl.

Hazánkban nincs annyi tőke, amennyi a
felvásárlásukra kellene. Tehát ha a részvények
megjelennek a piacon, akkor egy külfoldi cég
bejön, fillérekért megveszi a részvényeket, és
ezzel a mai államvezetés megint hozzájut
kéthavi pazarlás fedezetéhez. A pécsi önkor
mányzat is előkészületeket tesz vízműveinek

eladására. Sajnos a polgároknak - sem ott, sem
máshol - fogalmuk sincs arról, mi vár rájuk,
milyen gyalázatos kizsákmányolás elszenvedői

lehetnek.

A"négy nagy" gigahatalma
Amint említettük, a Világbank óriási

összegeket tett félre a világ vízműveinek

magánkézbe kényszerítése céljából. Ennek per
sze több oka lehet, de először nézzük meg, mit
jelent ez nekünk, fogyasztóknak. Először is
magasabb árat. Ki az a bolond, aki hatalmas
összegeket fektetne be - hacsak nem volna
lehetősége a garantált nagy haszonszerzésre.
Ez a vadkapitalizmus lényege. Azaz a
legkevesebb befektetéssel a legnagyobb haszon

elérése. Ha pedig monopolhelyzetbe kerül egy
vállalat, ki akadályozhatja meg a lehető leg
nagyobb haszon kisajtolásában? Mostanában
nagyjából négy óriáscég uralja ezt a területet: a
francia Suez és Vivendi (amely újabban Veolia
Environment névre hallgat), a Német RWE
AG és az angol Thames Water, a Bechtel
United Utilities tulajdona. Ezek szolgáltatják a
vizet, és kezelik a szennyvizet száz országban 
majdnem háromszáz millió fogyasztónak. Ha
minden a terveik szerint teljesül, tíz éven belül
a fogyasztók hetven százaléka a markukba
kerül.

Drágább lesz, az biztos...
Mivel jár a víz privatizációja? Magasabb

árakkal és gyenge szolgáltatásokkal - mint a
világ számos táján tapasztalható.

Ausztrália: 1998-ban a vizet giardia és ryp
tosporidium paraziták fertőzték meg a priva
tizáció után.

Marokkó: Casablancában a víz ára
megháromszorozódott.

Argentína: amikor a francia Suez
Lyonnaise des Eaux átvette a vízműveket, a víz
ára kétszeresére emelkedett, a minősége pedig
romlott. A társaság kénytelen volt távozni az
országból, mert a fogyasztók megtagadták a
számla kifizetését.

Anglia: 1989 és 1995 között a víz ára 67
százalékkal emelkedett. Sokan nem tudták
megfizetni a magas árat, és a vállalat elzárta a
csapokat.

Dél-Afrika: a víz drágult, hozzáférhetetlen
lett, minősége csökkent, miután a Suez
Lyonnaise des Eaux Johannesburgban átvette a
vízműveket. Kolera terjedt el.

Egyesült Államok, Felton, Kalifornia: a
város 2008. május 30-án ünnepelte a vízművek

privatizálása elleni győzelmét. "Ez óriási
győzelem Felton város lakóinak - mondták -, és
jó példa más városoknak is, hogy szembeszáll
janak a magántársaságokkal, amelyek óriási
haszonra tesznek szert, emelik a víz árát, és
nincsenek tekintettel a vízlelő helyek
sebezhetőségére."

Franciaország: ott már régen folyik a
vízháború. Számos nagyváros kirúgta a
nyerészkedő vállalatokat, és visszavette a
vizművek kezelését. Párizs: amikor a pol
gármestert újraválasztották, a szavazók fel
hatalmazták a vízművek visszaszerzésére. A
választási ígéretet az emelkedő vízárak
kényszerítették ki. 2008 júniusában a pol
gármester hivatala közleményben jelentette be,
hogy teljesítik a visszavásárlási ígéretet. Az

1985-ben privatizált vízműveket egy városi
vállalat, az Eau de Paris veszi kezelésbe.

Kanada: 2004-ben Hamilton város pol
gárságának tízéves küzdelme végződött teljes
sikerrel. A városi tanács megszavazta a

vízművek visszavételét. Ezzel véget ért egy
hosszú, küzdelmes időszak, amelyet a folyama
tos titkolózás jellemzett - állandóan váltogatták
az vállalkozókat, igyekeztek eltitkolni a rosszul
működő gépi felszerelés miatt keletkezett szen
nyvízkiömléseket stb.

A21. század biznisze
A felsorolást hosszan folytatnánk. Ha vala

ki el akar mélyedni e témában, pötyögtesse be
ezeket a szavakat a Google keresőbe: water pri
vatization. Annyi adat jön elő, hogy nem győzi

feldolgozni.
A Fortune magazin szerint a víz " ... a világ

egyik legnagyobb üzleti lehetősége. A víz lesz
az az üzlet a 21. században. amely az olaj volt
a 20.-ban. Az elmúlt /Íz évben három óriásvál
lalat csendben megszerezte mintegy három
százmillió ember vízellátásának jogát az egész
világon. "

Kanada, Egyesült Államok, Európa, Ázsia
és Dél-Amerika újságíróinak tizenkét hónapos
nyomozása, az erről készült jelentés szerint a
jövő a kétségestől a katasztrofálisig minősít

hető. Amerikai és kanadai vizsgálatok szerint a
jóhiszemű önkormányzatok az óriásvá1lalatok
nagy rábeszélő technikája által sebezhetők. A
létűnket fenyegető veszélynek óriási irodalma
van a világban. Talán a legkiemelkedőbb

elemzés a Polaris Institute oldalain jelent meg
2004. januárjában Maude Barlow és Tony
Clarke to1lából A vízprivatizáció a Világbank
legújabb piacfantáziája címmel.

Ha mindez nem elég a tömegek megmoz
gatására, gondoUunk a világhatalmak
küzdelmeire. Egy kialakulóban lévő világkor
mány által mozgatott világcég a karmaiba
került vízműveken keresztül teljesen megvál
toztathatja az erőviszonyokat - a lakosság élni
akarásának, azaz életösztönének mesterséges
csökkentésével. Nem ke1l hozzá más, csak az
ivóvízbe juttatott, agymüködést befolyásoló
kémiai vegYŰlet. Ilyenek már ma is léteznek.
Lehet, hogy máris alkalmazzák ezeket?
Fantáziajáték vagy valóság - ez a kérdés. A
vízműveken keresztűl baktériumok, vírusok
bevetésével országrészek megbénítása, lakói
nak kiirtása is lehetséges. Nyugodtan mond
hatjuk: akié a víz, azé a világuralom.

A víz sokkal fontosabb, mint az olaj, hiszen
az utóbbit ki lehet váltani más energiaforrá
sokkal, de a vizet semmivel sem lehet pótolni.

A mai magyar kormány ezzel nemigen
törődik. A teljes nemzeti vagyont jórészt
elkótyavetyélték - mára alig maradt más, mint
a fold és a víz. Elszántságukból nyilvánvaló:
ezek feláldozására is hajlandók a hatalom meg
tartása érdekében. Ha ez sikerül nekik.
megérdemeljük.

Magyaródy Szabolcs író, könyvkiadó
(Hamilton, Kanada) NH



INGYENES APRÓHIRDETESEK
HÁZ

A Fő úton 3 szobás gázfűtéses

parasztház nagy kerttel eladó. Érd.:
az esti órákban: 70/255-4199

Gyomán a Gárdonyi G. u. 21.
szám alatt 3 szobás, ebédlős, össz
komfortos családi ház nagy kerttel,
terasszal, melléképülettel 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: 3,9 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. 20/5266-573

Gyomán. a Zrínyi M. utca 1/5 sz.
alatti ház eladó. 70/327-4389

Öregszőlőben a kondorosi
kövesút mellett a 21. szám alatt, 1,5
szobás ház sürgősen eladó. Bővebb

információ az expressz.hu oldalon.
Irányár: 2 millió Ft. Érd.: a helyszínen
7-16 óráig, 30/595-5045

Endrődön a központban, eladó
110 nm-es 3 szobás családi ház, a
Lábas utcában. A ház 200 l-ben
teljesen szigetelve volt, 2008-ban
termoablakok lettek beépítve. A
fürdőszoba felújitásra szorul. Az
udvarban 50 nm -es melléképület. 6
millió Ft. Tel.: 20/252-8272

Gyomán a Körös sor 2. sz. alatt
családi ház (2 szoba, fürdőszoba,

konyha, főzőftilke) melléképülettel a
Holt-Körössel szemben eladó.
Irányár: 6 millió Ft. 70/357-6961

Endrődön a Fő úton 3,5 szobás,
nappalis tetőtérbeépítéses családi ház
alsóépülettel, garázzsal, ipari áram
mal, rendezett kis udvarral jó álla
potban eladó. Ir. ár: 10,5 millió Ft.
Érd.: 30/525-6611

Gyomán csendes helyen 70 m'
lakóterülettel, melléképülettel ház
eladó. Konvektor és vegyestüzelésű

fűtés. Ugyanitt búza és használt
bútorok eladók. Érd.: 20/942-8257

Gyomán a Bocskai utcában
családi ház eladó. Érd.: 20/777-2762

Családi okok miatt reális áron,
csendes környezetben, a folyóparthoz
közel ház eladó. Irányár: 5 millió Ft.
Érd.: 70/418-1756

Gyomán kertes ház az Erkel F. u.
23. sz alatt eladó. Irányár: 6 millió Ft.
Érd. 30/636-8693

Endrődön (Csókási-zug) a
vízparti családi ház dupla telekkel,
nagy gazdasági épülettel eladó.
Irányár: 18 millió Ft. Érd.: 30/332
6075, 70/416-6484

Öregszőlőben a Polyákhalmi út
17. szám alatt ház eladó. Irányár: 800
ezer Ft. Érd.: 66/283-553

Gyomán a vasútállomáshoz 5
percre, csendes környezetben 2 szobás
összkomfortos kertes ház eladó. Érd.:
30/366-7044

Szélső sorházi ingatlan eladó. 5
szoba, garázs, kert. Lakótelepi csere is
érdekel. Irányár: 16,5 millió Ft. Érd.:
70/932-5645

Gyoma központjában, csendes
helyen 100 m' összkomfortos
parasztház eladó. Penny Market, piac
3 percre. Kisebb csere is érdekel. Érd.:
30/366-7044

Endrődön a kondoros í út mellett
régi ház hatalmas portával eladó.
Alkalmas gazdálkodásra, telephelynek
egyaránt. Irányár: 1,6 millió Ft. Érd.:
30/602-7756, 661284-308

Liget Gyógyftirdővel szemben 3
szobás családi ház eladó. Irányár: 15
millió Ft. Érd.: 20/396-6694

Gyomán a Hősök útján kertes ház
eladó vagy megosztható. Irányár: 19,5
millió Ft. Érd.: 66/386-954

Gyomán 2 szobás kockaház
eladó. Gáz és központi fűtés. Ugyanitt
bútorok eladók. Irányár: 8 millió Ft.
Érd.: 30/509-2435

Öregszőlőben a Kör utca 48. sz.
alatt 2 szobás fürdőszobás központi
fűtéses ház eladó. Érd.: 70/261-4329,
70/7732-949

Endrődön a Kürt utca 15. sz. alatt
lebontásra váró ház sűrgősen eladó.
Érd.: 70/452-5409

Szarvason, a Hunyadi utca 24.
szám alatti összkomfortos, kertes
családi ház eladó. Ár: 8 millió forint.
Érdeklődni: 30/499-99-21

Endrődön a Szabadság úton
összkomfortos parasztház kis udvrral,
garázzsal eladó. Irányár. 4,5 millió Ft.
Érd.: 30/319-0509

Gyomán a Fegyvernek u. 38. sz.
alatt 3 szobás összkomfortos kertes
családi ház eladó, hitelátvállalással is.
Érd.: 70/314-3273

LAKÁS
A Vásártéri ltp-en fóldszintes,

erkélyes, 2 szobás lakás eladó vagy
kisebb kertes házra cserélhető a
gyomai részen. Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 30/513-6057, 66/282-982

A Vásártéri ltp-en fóldszinti, 2
szobás, erkélyes lakás eladó vagy
gyomai kertes házra cserélhető.

Irányár: 7,1 millió Ft. 30/753-8832
Az Október 6 ltp-en I. emeleti 2,5

szobás szép állapotú lakás eladó.
Irányár: 7,8 millió Ft. 30/238-0914

Téglából épített 4 lakásos
társasházban 3 szobás emeleti lakás jó
állapotban, garázzsal, alsó résszel
együtt eladó. Érd.: 30/944-1847

A Vásártéri ltp-en lakás beépített
konyhával, légkondicionálóval eladó.

Irányár: 6,5 millió Ft. 30/9152-254
A Vásártéri ltp. 2l/b. 319. szám

alatt 2 szobás, felújított lakás eladó.
Érd.: 20/344-8742

Szegeden belvárosban 3 szobás
egyedi mérőórás szépen berendezett
lakás 3-4 diák részére kiadó. Érd.:
20/772-3627

Üres, 2 szobás lakótelepi lakás
hosszútávra, kaucióval kiadó. Érd.:
661283-943,20/227-6536

KERT, TELEK
A Bónom-zugban 500 négyszögöl

vízparti telek eladó. Érd.: 66/285-392
A Liget Gyógyfürdővel szemben

építési telek épülettel eladó. Érd.:
20/396-6694

A Pocosban 1100 m'-es kert kis
faházzal, fúrott kúttal eladó.
Érd.:66/284-242

Gyomán a Zrínyi M. u. 4311. sz.
alatt bekeritett telek fúrott kúttal
eladó. Irányár: ),3 miJlió Ft. Érd,.:
30/354-2125

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Korrepetálás, felzárkóztatás, fej

lesztő foglalkozások, másnapra,
dolgozatokra való felkészítés,
általános iskolásoknak. 30/856-3218

Angol nyelvórák kezdőknek.

Vizsgára felkészítés is. 70/2412328
Kertek, udvarok szántása, marása,

egyengetése. Érd.: 30/309-7463
Kipufogó javítás és készítés,

valamint karosszériajavítás. Érd.:
30/524-3700

Házi gondozást, bevásárlást,
takarítást. szórólapterjesztést vállalok.
Érd.: 30/366-7044

Belső munkát, hidegburkolást,
laminált parketta lerakást vállalok.
Érd.: 30/360-8128

Tetőbontást, kőműves, festő

munkát vállalok. 701532-3421
Egyedülálló vagy idős személyek

gondozását, bevásárlást, takarítást
vállalok a nap bármely szakában.
20/469-4452

Szakácsot, felszolgálót májusi
kezdéssel felveszek a Pavilon
Fogadóba. Érd.: 30/943-9576

EGYÉB
Vemhes Bassethound kutya

ingyen elvihető. Érd.: 66/282-372
Labrador anyától származó

zsemleszínű kiskutyák elvibetők.

Érd.: 66/284-468, 70/536-1549
Kertes ház a Fő út, Kulich Gy.

utca sarkán üzlethelyiségnek kiadó.
Érd.: 20/370-3855

Söröző, l. kat. játékteremmel
eladó vagy bérbeadó. Irányár: 15
millió Ft. Érd.: 30/628-6172

Fő út legforgalmasabb helyén 20
m' helyiség irodának, üzletnek,
mosdóval, wc-vel olcsón kiadó.
Irányár: 18 ezer Ft!hó. 20/972-9796

Két éves Suzuki Jimny terepjáró

megkímélt állapotban sürgősen eladó.
Irányár: 3,5 millió Ft. 70/705-7668

20 család méh N.B. kereteken
vagy kaptárban eladó. 66/285-392

Szalma, kisbálás, száraz,
penészmentes, Lajta típusú J6 soros
vetőgép eladó. Irányár: 22 Ft/ db, 85
ezer Ft. Érd.: 201537-5919

Lánghegesztő felszerelés, nyo
máspróba szivattyú, menetvágó, ajtó,
ablak, Babetta, 550-600 db miniüveg,
sertésvályúk eladók. 301651-7313

Simson Star, 250x90 cm
hullámpala eladó, Simson alkatrészt
veszek. Irányár: 30 ezer Ft, 1500
Ft/db. Érd.: 30/307-6927

Nagy méretű fikusz helyhiány
miatt eladó. Érd.: 20/3594-952

Rokkantkocsi eladó. Irányár: 20
ezer Ft. Érd.: 66/386-084

Székek, gáztűzhely, hűtő,

konyhaszekrény, sátras utánfutó
sürgősen, olcsón eladó. 301206-4858

Nagy ox igénpalack, karosszéria
nyomató, CO-hegesztő 250 amperes
0,8-as. Irányár: 15-80 ezer Ft. Érd.:
70/659-6776

Hatrekeszes fagyasztószekrény
eladó. frányár: 15 ezer Ft. Érd.:
70/629-0807

Megkíméli állapotban 2
személyes rekamié és 2 db fotel eladó.
Érd. :661284-252

Működő, javításra szoruló
automata mosógép, kerékpár ingyen
elvihető. Érd.:66/386-739

Sertéskaloda. sertésvályúk,
gázfőző palackkal. láncfűrész,

műhordók, búvárszivattyú, Singer
varrógép, kaktuszok, Pándi meggyfa,
somfa, fügefa, ringlószilva, diófa,
málna, díszes tükör, Trabant-Lada
alkatrészek stb. eladó. 66/436-086

J68/70/45 hölgy komoly
kapcsolat céljából keresi társát 50 éves
korig. Káros szenvedélyektől mentes
legyél Érd.: 20/469-4452 ,

Eladó felújított 80 literes HAJDU
villanybojler nyomáscsökkentő sze
leppel. 22000 Ft. Dunaújvárosi 600-as
4-oszlopos 15 tagú lemezradiáto,r
5000 Ft. Üzemképes HAJDU
automata mosógép alkatrésznek
10000 Ft. 30/690-2049

8 éves, ivartalanított, magyar
vizsla szuka kutya ajándékba elvihető,

költözés miatt. Házhoz viszem.
30/499-99-21.

Új állapotú ebédlőgarnitúra eladó.
Irányár: 450 ezer Ft. Érd.: 66/386-034

Francia szobabicikli, Hajdú
centrifuga eladó. A Ridegvároson
zártkert bérbeadó. Érd.: 30/325-7989

Takarmánybúza eladó. Érd.:
Móra F u. 20., 661284-082

Molnárkocsi és kétkerekű

kézikocsi eladó. 30/514-88-67
Régi polgári tipusú szekrények,

heverők, fotelek, székek eladók. Érd.:
este 6 után 66/386-410



Irányár: .

Érdeklődni: .

Aláírás: .

KÖSZÖNETNYILVÁNírÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2009. március 21-én

id. Jenei István temetésén megjelentek, és részvétet nyilvánrtottak.
Agyászoló család

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: .

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

ervice Kft.

~Ö&~~ BE~SŐÉP~É~ZET
SZARAZEPITÉs

GELLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZés
H6SZIG.T.LlIs
GIPSZKARTON

SZERELtS
ZSIN_LYEZ"

'1:
Aljzatkiegyenlítő 2400 FI/25 kg

Emelt minőségű ragasztó 1100 FI/25 kg
Flex ragasztó 2610 FI/25 kg

Extra Flex ragasztó fehér 3600 FI/25kg
• Tekercses hőszigetelő (10/5)

'C.':',:, 5990 Ft/tekeres
k~ /,'. 8 cm hőszigetelő rendszer

! "; /. f-- már 2118 FI/m2

./' ........,
. ./ Prokoncept

energiatakarékos építési rendszer
kétoldali höszigeteléssel

• SG-700/0·kal kevesebb tütési
költség' Höhídmentes szerkezet

Készletlisztító Akció
Készleten lévő autóinkra egyedi

kedvezményeket biztosítunk

FordFocus
f'Pjmr1~""''''~~_

A::. al(C10 2009 03 30·~oI2009.04 21"1 0 19 \ lt'J)' cl ~e5Z1űl €rCletg er·.ltnYC'!:I' A kCp'l'l'1lat~JtQ itu!'.,llo. I uSZ1.rdCIC~

~31 o Kisújszállás Feeltl1edifference

peák F. u. 69-75.._....
iTel:59/321-134 t@\ ~
www.fordsangorservice.hu ~
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• Díjmentesen leljesitjük elektronikus úlon megodott eseti és állandá álulalásail,
valamint havonta korlótlan számban, közüzem i számláinak kiegyenlítésére
megadott csoportos beszedési megbízásait. ..

• Havídijmentes Mobil Banking (SMSI Top csomag kerelén belül On pontos
információval rendelkezhet o bankszámláján és o számlájához tartozó
bankkártyával történt tranzakciókróJ, így naprakészen nyomon követheti
számloforgalmál.

• Ingyenesen vehet fel készpénzt bankkártyájávol haví 3 alkalammal bármely
hazai bankjegykiadó.aulomatóbállATMj és bármely postahelyen.

• Díjmentesen kínóljuk számlocsomogjához az elsö évben a nem dombor
nyomoI! Starl OKOSkártyájál. Dombornyomol! Slarl OKOSkártya vagy
Visa C10ssic bankkártya igénylése eselén oz elsö évben a kártya díj 50%·ál
elenged jük.

A Lendülel Számlacsomag szémiavezetési díja mindössze havi 699 forinI.
(EBKM: 0,15-1%)

lXI RaiHeisen
VELÜNK KÖNNYEBB BANK

Bankfjókunk: Gyomaendrőd, Hősök útja 51.

A számlacsomag részletes kondícióit keresse a Lakossógi Kondíciós Listában
porlálunkon (www.raiffeisen.hu) vagy bankRákiainkban.

Nézz be hozzánk! Gyomaendrőd, Fő út 188. Tel.: 66/283-474
;":SMSl..:JvVI!It2.C09.m.kQUS23·:61~t31·19~edJViUlMAXSta/'4)!dP:w1)le,K!Lttlt.Vll~k/'IO:.A20l9!~Ú~I500rt.l:n~t/Vi\l'l.a104l"1<ltl6l~

Nlp~tJ a ~6~JtOn tleIÜl. lX'Ifoldll'lQrm.!l~ $.\\S-eld lOtIZÜt cuk az. els6én kctlltre~.., locbl :ZNI) ~1fT\(!l"1le$. A I'\,}:o! urnn 500 dO d',net1tes SMS. A
~~(j~~~~,6t6alOViDblrés:ll:tdu'ól~JlIZUZlc:tel«'n1ba...,_.wclb!anehlrn.;'~JinWa:2009.rn6tctts23·t61

.\pIIls19~lJ.lIle~.u~hhZlct~~~EI)y~Iegt~2Vr..1WJ(~I~:12~Ddül.

II

A(lc~6~~~
EDILKAMIN
KANDALLÓ
BETÉTEK!

TERMÉKE~SZOLGÁLTATÁS~:

» Előre gyártott samottkémények,
fém szerelt kémények széles

választéka!
» Kandalló, cserépkályha, kemencék

széleskörii választéka!

A MEGYÉBEN GARANTÁLTAN
ALEGJOBB ÁRON!

BEMUTATÓ TEREM:
BÉKÉSCSABA. IPARI ('T 34. TEI.EfO'oI: 30/9780-003

ÉRTÉKESÍTÉS, fORGALMAZÁS, KJVITHEZÉS,

SZAKTAN..\CSADÁS, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!
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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-maii: szobeszed@index.hu
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HITELÜGYINTÉZÉS

HITELEK- HITELEK- HITELEK
l)JL~\'ÁS.~RW (lJ ulo:ÁS tl'hts
11ASl.x\LTU,KÁS\'ÁSÁRUs uKÁSaú\'ITts
f'tszo;Jl.,I,J,;ÓllITILUIJ.5f>osUr!d lröOULKAL.\IAlOm "nIUK
Slocrol CCll~1't1ÍS C'\'OItSUlTD..[J( (AdR) ~'" "u.T1)
Tl:klICUI:"C.\ru,"u IS nXSlIll'T'(u.tIlt"lÓSl.C .\l)4)SSACRL\;OEZts
L.\KÁSL1IL\"c \lSSllJIt~c
CtJoKOCSI L1IL>;:c ts Jlrrn.tK 'llÁLLALK07-Ólllrnw:
BIRTOlo:rut.LSZTísllllTll.I:'lTA PhWtnl lDÓS~ORtJ[llÁLOG.ül.\.Dt~

PL: l millió Forint lakásepitesi cClu hitel eseten (HUF) Induklll.1.1l5l1nytOrlcz:tdSd· a: ebb Snbl:n-
10 Me 10.630,- Ft/M 15 evre 8.320," Mó 20 évre 7.240,- Mo 25 eyre 6.610,- Ft/hó

Pl.: 1 millió Forint lakasvasilrlási célú. hitel cset~n (HUF)mdu!/ltbC1Ony lMesnl:l:l(l· n;: ebó S<'I'bn\.

10 evre 11.810
"

Mo 15 evre 9.460,- Mo 20 t\'re 8.330," Ft/M 2S eYre 7.700," Mó

Mindenkori aktuálls akciónkról ~rdekl dés~re telefonon vagy szemelyesen tljékoztatJuk
IIDÓPONT EGYEZTETÉSE SZÜKSEGESi)

RÉSZLEGES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG!!!
~ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ESETEK iHUF, CHF, JPY, EUR!
(ÚJ LAKAS EP!TESE, ÚJ... HASZNÁLT LAKAs vAsARWA, FÉSZEKRAKÓ HITEL, GYORSHITEL,
KOZALKALMAZOnl·, KOZTISZTVISELOI HITEL, FElÚJITAs, KORSZEROsITés, LAKAsLlzIKG)

~SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK ESETEK IHUF, CHF, JPY, EUR!

~HITELKIVÁLTÁS ESETEK IHUF, CHF, JPY, EUR!

Tobb bank ajánlata közül valaszthatl

FOLYAMATOS AKCIÓ!!!

KOMOLY BANKI- és OGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL, B ÉVES GYAKORLATTALI

LAKÁSCÉLÚ- ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK
ALAPKAMAT 5,25%-tó/!!!

aIiIsíIlHlullllls '.....SI IIID1/r1lá.csalSZIId'

IJ.l'áloghit.l.k ügy;.t.,és. SORON KÍVÜL .kár l hét .I.tt isi I
llitelkihelyezés AKÁR az ingatlan forgalmi értékének lOO%-ig!

BAR vEGREHA.rrÁS APEH TARTOZ..i.s é.< MAGÁNHlTEL KIVÁLTÁSA megoldhatól!!
(EGYEDI FELTÉTELEKKEL)

Hitelek mlÍr minimlÍlbértól v gy Jovldele Igazo/isa nélküli. igény letáek!

FO 'TOS'!! Abitr zerzód' rk mdl" éle/bizto iti küté :\ini zük Le !

Ahitelügyintézés az Ön kényelmének és igényének megfelelően lakásán,
vagy az irodánkban történik - személyre szabotJiin, gyorsan, szakszeTÚen!

LEINFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNKI HÍVJON BIZALOMMAL!
AZ ELVÉGZETT MUNKANKÉRT FELELŐSSÉGET VALLALUNK!

Üqyfélfogadas és teljes köru tájékoztatás barmikor {hétvégén is} idóeont egyertetéssel!

Plusz szolgáltatásunk: INGATLANKÖZVETITÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

T~u"me{: TÓTH JÁNOSNÉ TÓTH JÁNos BOROS KRISZTINA
Qzlctl fo~n3c~d6 lrod:svczctö IRODAI ügyviteli asszisztens

Ing:ltl3nk6zvotlto, ért'kbccsló 06120-9·220-990 06120455·1211 v. 06fl0-55So924i
06/20-9·37·67·38 HIvAsRA HAzHOZ MEGYO'KI T,IJ Fax: 66/<24-314

Irod.~" : 56: \lEZOBER[. \. fORH'iA TER II. ILOTTOLO
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Újraosztják az idegenforgalmi támogatásokat
Az önkormányzat idegenforgalmi

alapjára idén 3,3 millió forintot különített el
a város, melynek 90 százalékát osztják ki a
pályázók között. A vissza nem térítendő

támogatásban azok az alapítványok,
egyesületek valamint az idegenforgalom és
vendéglátás területén müködő vállalkozások
részesülhetnek, amelyek Gyomaendrőd

területén végzik tevékenységüket.
A legfontosabb pályázati célok között

szerepel a színvonalas programok szerve
zése, a vendéglátóhelyek virágosítása, dÍsz
kivilágítása, a reklámtevékenységek, közös
kiadványok, szakmai programok támo
gatása. Idén a 10 pályázó által az igényelt
támogatás összesen 7,2 millió forint, a ren
delkezésre álló pénzkeret pedig 2,9 millió
forint.

A Dél-alföldi Európai Unió
Gazdasági-K Iturális-Oktatási-Integ
rációs 2gyesület gyomaendrődi vállalkozá
sokat akar bemutatni Magyarország párizsi
nagykövet.ségén, ehhez 270 ezer forint
támogatást kért, ehelyett 50 ezer forintot
kapott.

A Hárs Thermái Hoteit müködtető

Frigyláda Kft. a szálloda esztétikus külső

megjelenésének megteremtésére, világító

reklámtábla felszerelésére 300 ezer forint
támogatást igényelt, s a bizottság 70 ezer
forintot szavazott meg.

A Liget Fürdő Kft. kihangosító rend
szerét akarta modemizálni, ehhez hang
szórókat, bemondó pultot, mikrofonokat,
valamint keverőpultot vásárolt volna, s kért
az idegenforgalmi alapból 750 ezer forintos
támogatást. A bizottság azonban a fürdő

kéreImét elutasitotta azzal, hogy a beruházás
nem illeszkedik az idegenforgalmi alapban
megfogalmazott célokhoz.

Irimiás Róbert egyéni vállalkozó a
lovasoktatás folyamatosságának biztosí
tására, egy mászófal és egy extrém kötél
pálya rendszer kiépítésére kért l millió
forintot, s 400 ezer forintot szavaztak meg
neki.

Pájer Sándor egyéni vállalkozó 300
ezer forint támogatást kapott népművészeti

és hagyományőrző programsorozathoz kap
csolódó gasztronómiai bemutatók szer
vezéséhez.

Roszik János egyéni vállalkozó az álta
la működtetett szálláshely központi
fűtésének kialakításához kért 1,5 millió
forintot, s kapott 200 ezer forint összegű

támogatást.

Zenekari és táncos költségekre a
Suttyomba Alapítvány 400 ezer forintot
kapott az idegenforgalmi alapból.

A Templárius Alapítvány zenés-irodal
mi programok szervezésére nyert 100 ezer
forint támogatást.

A Trendl Kft. 18 alkalommal vetítene
filmeket egy kertmoziban, s erre a kért 630
ezer forint helyett 400 ezer forintot kapott.

A Zöld-Ép-Ker Kft. nyolc nyugdíjas
klub gyomaendrődí látogatását szervezte
meg, s ehhez 200 ezer forintot nyert el a
város idegenforgalmi alapjából.

Az április 30-i testületi ülésen Illés János
képviselő megjegyezte, hogy szerinte a
turisztikai alap elosztása nem a szakmai
elveket követte, hanem inkább mintha
egyéni szimpátiaként adakozott volna a
Szabó Balázsné által vezetett Oktatási és
Kulturális Bizottság.

Ezt Szabó Balázsné visszautasította, bár
megjegyezte, hogya bíráló bizottságban
nem volt turisztikai szakember, ettől

függetlenül az értékelés objektív volt. Azzal
viszont Szabóné egyet értett, hogy a
következő, május végi önkormányzati
ülésig értékeljék újra a beérkezett pályáza
tokat és a pénzt újraosztják.

A költözés
többé em
duma

Díjelengedési akció!
Az akció id6tilrtama: 2009. április 20 - május 31.

Minden forint és euró alapú lakás- és jelzálog tfpusú hitel, valamint lakáslfzing esetén:
• Hitelbiztosltéki-érték megállapftási d[j: O Ft.

Az ajándék izz6csomag a fiókban lönen6 sz.eI'26dés"öléskor kerOI
átadásra. cl 2009. aprilis 20 - május 3 I. köz.ött befogadott forint
és euró alapú lakAs- és jelz~lo8 tlpusú hitel, valamim lakAsllzing
Ogytetek esecén, amennyiben a hiteibirálat eredménye kedvezO.
és cl kolcsönszel'26dés 2009. augusztus 31 ~jg létrejön.

A tájékomtás nem teljes körO. Részletes feltételek:

wwvy.orpbank..hu • !AoVIVV.otptakilslizing.hu
061/20/30/703666666' 06 40 366 666
Reklámfilmek. további ajánlatok: \N'lNW.nemdumCl.hu

Kábe\té"é
... Internet
... Te\elon
már havI

5990 ft

Az akc;ó 20 I O. 08. 31-ig tartó hüségnyilafkozo1 vollolós::l mellett érvényes.

Űgyfélszolgólal:42 Hajdúszoboszló. Dózsa György u. "6.

Az Ön üzletkőlöje: Gub cz Tamás. Tel: [70) 9449279 'F"b N
Viszonteladó: Magus Camp. Fö u.230. Tel: (66) 581 610 C' xo~m"" ,~,,"5.~

Kábel TV Alap csomag

3 990 Ff/hó
34 szórakoztató csatorna
• Megbizható k p- és hangminöség

• Egys:ze:rre több tevén keresztül nézhEió adas

• Szinvonalas és sl-érakoz:otó kikapcsolódás

Nyári kábeltévé akció!

AJ akC'IO 2009. 05. Q4.IÓI vl~ná~'9. t...l/atu1é!9 UJ Inb~ltt:: .... e clókelulo..re ~"'.t'nyt'S il Fibt;r~jC'l Zrl
Slolg311ctlctSJ H:rulcfl"l" 3111cnrtylbC'n é:l kivan l So'lllg<tUéltás Io.ulon 1)1."rUh3Z3S nC'l~ul bI/IOSI[h~tQ U,
cl6filetö al..llv~láSl d'J AI tp C"SOnl<..lg c."'SC'len 3 990 fl. Onllnl" V'J9Y lelt:lúrlQs Jelc:nll,Cl6 C"Srten al

eI6f'i1'e-lö akiivatasi dij O Fl. A dll.ill.: 2(}'4 AfA-t t3rt<'llmalrl;)~ Jt-It'n láJékoo!talas- IH.~m {"t,ö~Ortj,

l)oHhtllO(orm<t('ro a fcHunlrt~l( t'lc:rheloségl°ln"-t'r)
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Marad Szabados Krisztina a'fürdő élén?

Egeresi marad

Családi Vasárnap
a Dreher Söröző-Étteremben

")JÁrjuk s:ives
me!)re.uleléselkef!
Telefon/fax:66/386-444

Mobil: 20/9808-842, 70/3655-360

Május 10. Tavaszi zöldségleves
reszelt tésztával. Brassói aprópe
csenye, sült burgonya, uborkasaláta.
Kókuszos kocka.

Május 17. magyaros zöldborsó
leves. Sajttal töltött csirkemell. zöld
séges rizs, paradicsom saláta.
Nutellás palacsinta.

Május 24. Vegyes gyümölcsleves.
Marhalábszár pörkölt makarónival.
Tejes pite baracklekvárral.

Május 31. Orjaleves dara
galuskával. Cordon bleu, burgonya
püré, párolt zöldség. Somlói galuska.

E-maii: info@timarpanzio.hu
www.timarpanzio.hu

880 Ft/adag
Étkezési utalványokat

elfogadunk l

de a meghallgatás során egyik pályázó
sem győzte meg a bizottságot arról, hogy
minden szempontból megfelelő lenne az
ügyvezetői feladat ellátására.

A képviselő-testület a kiírt pályázati
eljárást érvényesnek tekinti, ugyanakkor
eredménytelennek nyilvánította és nem
kíván munkaszerződést kötni egyik
pályázóval sem.

A képviselők a május 28-i ülésen
fognak dönteni, hogy ki írnak-e újabb
pályázatot, vagy egy évre ismét
Szabados Krisztinát bízzák meg a flirdő

vezetésével.
Lapunk megtudta, hogy Szabados

Krisztina írásban jelezte május 5-én a
város vezetésének, hogy csupán ez év
végéig tudná vállalni a fürdő vezetését.

üzemmérnök, egykori agronómus
jelentkezett. A bíráló bizottság egyön
tetűen Egeresi András pályázatát tar
totta támogatásra méltónak, s a
képviselő-testület ezt el is fogadta.

Így Egeresi András irányíthatja
2014 május 31-ig a Gyomaszolg Ipari
Park Kft-t, valamint a Gyomaközszolg
Kft-t. Az ügyvezető igazgató munka
bérét havi bruttó 524 ezer forintban
határozták meg a képviselő-testület az
áprilisi ülésen.

A Gyomaendrődi

Liget Fürdő Kft.
vezetői feladatait két
éve megbízott ügy
vezetőként látja el
Szabados Krisztina,
akinek megbízatása
idén május végén

lejár. A város képviselő-testülete pályá
zatot írt ki a Liget Fürdő Kft. ügyvezető

igazgatói álláshelyének betöltésére.
A pályázatok benyújtásának határ

ideje március 10. volt és eddig a
határidőig összesen hat pályázat
érkezett. A képviselő-testület álta létre
hozott bírálóbizottság meghallgatta a
pályázókat, s megállapították, hogya
pályázati eljárás ugyan eredményes volt,

AGyomaszolg
Ipari Park Kft.
Igazgatói állását
egy éve Egeresi
András békéscsa
bai mérnök-köz
gazdász tölti be.
Megbízatása idén

májusban lejár, s az önkormányzat
pályázatot írt ki a vezetői állásra. A
jelenlegi ügyvezető Egeresi mellett
egy szarvasi öntözéses-meliorációs

Igazgatót választanak

Dr. Szonda István pályázott egyedül Verse Biztesítási
Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa
biztosítások teljes körű

ugyintézése.
- kárfelmérés
- korrekt. gyors kárrendezés.
- vagyonbiztosítás

(lakás, üzlet, üzem, stb)
- kötelező felelősség

- Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugdíj-előtakarékosság
- egyéb módozatok
az ügyfél igényei szerint.
Gyomaendrödi képviselet:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd.

Madách u. 212.

66/284-989, 20/359-6842

másik pályázó pedig Ágostonné Farkas
Mária, az iskola logopédusa. A
képviselő-testület májusi ülésén dönt
arról, hogy ki vezetheti a következő 5

évben az iskolát.

célra alakult bizottság bírálta el, s alka
lmasnak tartották az intézmény igaz
gatói álláshelyének betöltésére. A meg
bízatás egy évre szól, mivel a későbbi

tervekben szerepel az új intézmény
bővítése, ide csatolnák még a gyomai
Határ Győző Városi Könyvtárat is,
ekkor majd új pályázatot írnak ki az
intézmény vezetésére.

Dr. Szonda István tehát 20 l O. április
30. napjáig látja el az igazgatói felada
tokat, havi 245 ezer forintos bért szavaz
tak meg a képviselők.

A képviselő

testület ez év ele
jén döntött arról,
hogy egy intéz
ménnyé vonja
össze a Katona
József Műve

lődési Központot
és az Endrődi

Tájházat. Az új intézmény igazgatói
állására pályázatot írtak ki, s a március
25-i határidőig egy pályázat érkezett.
Dr. Szonda István pályázatát egy erre a

A Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda igazgatói állására írt ki pályáza
tot a város önkormányzata. Határidőre

két pályázat érkezett, az egyik a jelen

legi igazgatónőtől, Fülöp Istvánnétól, a
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Hiába kérik, nem lesz út...

Támogatás a holtági egyesületeknek

Stancolt és
hagyományos

papírdoboz
gyártása minden
méretben! =--
Szitázás! l'~

I......~

Stancforma,
szitaforma készítés!
Telefon: 20/9142-122
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

wwwJozakft.hu

A Falualjai-holtág mentén húzódó Dobó
utca lakói útépítési kérelemmel fordultak az
önkormányzathoz. Az utcában még mindig
fóldút van, s bár korábban elkészült az utca
útalapja, amely azonban a közműépítések

során igencsak leromlott. A lakók
nehezményezik, hogy bár kiemeit üdülő

területnek van nyilvánítva ez a városrész, az
útállapotok mégis balkániak. Az érintett sza
kaszon nyok család folyamatosan lakik a

Dobó úti nyaralósoron. A gát melletti fóldút
útalapjának elkészítésének költségeit az érin
tett ingatlantulajdonosok vállalnák. A
képviselő-testület azonban a Dobó utca asz
falt burkolattal történő ellátását és a gát mel
leti útalap készítését elutasította, mert az idei
költségvetésben erre nincs pénze.

Dgyanígy nincs pénz a Bessenyei utca
útépítésére sem. Az utca lakói is a járhatatlan
fOldút miatt fordultak az önkormányzathoz.

Gallyaznak

Virágos verseny

A város belterületén idén február 15
és május 15. között egy karcagi vál
lalkozó végez gallyazási és fakivágási
munkálatokat az áramszolgáltató meg
bízásából a villamosvezetékek bizton
sági övezetében. Az önkormányzat is
elvállalhatta volna a munkát, ám Izsó
Csaba képviselő a városüzemeltető

bizottság elnöke elmondta, hogy
amennyiben a munkát a város emberei
végeznék, akkor a gallyazás költsége a
város költségvetését terhelné. Ennek
összege a gallyak elszállításával együtt
mintegy 7 millió forintra tehető.

Mindemellett egy esetleges baleset
során a felelősség is az önkormányza
tot terhelné.

zug Vízéért Egyesület l millió 71 ezer forin
tot, a Kecsegés-zug egyesülete 750 ezer
forintot, a Soczó-zugi egyesület l millió 237
ezer forintot, a Pap-zugi Természetvédelmi
és Horgász Egyesület pedig 210 ezer forintot
kapott a várostól a vizek kezelésére és hal
telepítésre.

Április 20-án nyílt meg Gyomaendrődön a
Szabadság téren az OTP új fiókja, amely a
Kolmann telepű társasházból költözött át. Az
egykori orvosi rendelő, majd Krisztián Pizzéria
épületéből kialakított bankfiók a korábbihoz
képest kétszer nagyobb ügyféltérrel és immárom
egységes OTP arculattal, a mai kor színvonalának
megfelelő környezettel várja régi és új ügyfeleit.
Áthelyezték ide a bankautomatát is, amely a zárt
előtérben található. Az ajtót a bank nyitvatartási
idején kívül az ügyfelek a bankkártyájukkal
nyithatják ki.

A város képviselő-testülete hagyományteremtő
szándékkal indította útjára még 2006-ban "A
tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért" elnevezésű

környezetszépítési versenyt, melyet idén is
meghirdet különböző kategóriákban. A versenyre
hét kategóriában, többek között családi házak és
társasházak nevezéseit is várják. Az eredmény
hirdetésre és a dijátadásra augusztusban a Szent
István Napi Ünnepségek keretében kerül sor.

A város területén lévő holtágak
környezetében működő környezetvédelmi
egyesületek az ídei évi környezetvédelmi
kiadásaik fedezetére pályázhattak a város
környezetvédelmi alapjára. A Peresí-holtág
egyesülete 655 ezer foríntot, a Templom
zugí egyesület 818.250 forintot, a Bónom-

Új helyen az OTP

Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

Környezetvédelmi
zöldkártya!

-papír és írószer C:J
- irodaszerek f~

{in
-nyomtatványok ! ! ! !

, k . I { /
- nyomtatopatrono ~/!

-selyemvirágok \~,/
- DVD nlmek
-ajándék, játék, illatszer
-AVON, Oriflame
- ÖKONET termékek

MAZSI
PAPíR-íRÓSZER

Hazai gyártású pólók,
pizsamák

gyermek mérettő/ a7XL
méretig!

Fénymásolás, spirálozás, iratfúzés!

AUTÓSOK
FIGYELEM!

Varga Béla,
autószerelő mester
Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.
Telefon:
66/610-65030/289-6465,
30/524-52-35

- Környezetvédelmi

állapotfelmérés

- Szám ítógépes

futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika
- Hibakód-olvasás
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Agazdasági válság egyik ellenszere aturizmus fejlesztése lehet

Univerzális 3részes alulétrák,
háztartási létrák.

Tavaszi vetőmagok, virágmagok és
virághagymák érkeztek!

Széles választékban vásárolhat, tápolda
tokat, növényvédőszereket,
műtrágyákat, virágföldeket.

Fűmagot válasszon kínála!unkból.

Elektromos és benzines fűnyírógép,

kerti kisgép kínálatunkat l

Jó minőségű locsolótömlők és
hozzávaló csatlakozók, szórófejek.

Kerítésdrótok, műanyag hálók,
kertirácsok és huzalok.

•Kéziszerszámok
• Barkácsgépek
Watt Villamosság
Gyomaendrőd,

Főút214.

Grillezők, bográcsok,
bográcsállványok.

Drótfonatok, kerti rácsok, műanyag hálók,
szúnyoghálók.

'Várjuk kedves vásárfóínkat'
Gyomaendrőd, Pásztor u. 39.

Telefon: 66/386·359

GAZDA KISÁRUHÁZ

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Izzák, energiatakarékos izzák
• Háztartási gépek
• Háztartási gépek alkatrészei

ÚJ GUMIABRONCSOKf
Árusítás mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!

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

zetességek megtekintése is szerepelt a
programban.

Ízelítő mindenből jutott, a szó
szoros és átvitt értelmében is, hiszen
nem csak Magyarország egyetlen
nyomdaipari múzeuma, a városi kép
tár, az Endrődi Tájház, a Liget
GyógyfUrdő, hanem a település
gasztronómiai értékei is terítékre
kerültek. A két napos sajtótájékoztatón
bemutatkozott Kohut Gyöngyi is, aki a
Nemzeti Vágtán, immár másodszor
fogja képviselni a települést.

Az esemény summázatával min
denki egyetértett, Békés megye
fejlődésének már most is az egyik
záloga a turizmus. Ezt kellene még
szélesebb körben megismertetni az
emberekkel, hiszen még számtalan
kiaknázatlan területet rejt a térség.

A két napos sajtótájékoztató
megrendezésében az alábbiak segítet
tek: Gyomaendrőd Város Önkor
mányzata, Birkacsárda, Tímár Panzió,
Körösi Halász Szövetkezet, Bethlen
Sajtüzem, Liget Fürdő, Sörkert
Fogadó, Gyomai Kner Nyomda,
Rostélyos Húsbolt, Körösmenti
Néptáncegyüttes, Endrődi Tájház,
Rubin Panzió, Hárs Thermái Hotel,
Tégla Nyaralóház, Roszik Nyaralóház,
Virág Nyaraló, Templom-zugi
nyaralóház, Ibolya Nyaraló, Ponty-lak,
Soczó-zugi nyaraló, Török nyara
lóházak, Vízparti apartmanok,
Szendrei-lak, valamint Jenei László,
dr. Szonda István, dr. Torma Éva, Parti
Ferenc, Tourinform Iroda.

A különböző horgász, vadász és tur
isztikai szaklapok újságírói és a
meghívottak két napig élvezhették
Gyomaendrőd vendégszeretetét. A
város egy szokványosnak nem mond
ható sajtótájékoztató keretében indítot
ta útjára az idei turistaszezont.

Tizenegy előadással nyitott a Szó
Beszéd Szerkestősége által szervezett
program. A település és a régió szak
emberei egyetértettek abban, hogya
jelenlegi gazdasági válság kivédésére
gyógyír lehet a turizmus fejlesztése.

Glózik Klára, a Békés Megyei
Tourinform Iroda vezetője hangsúlyoz
ta, hogy a térség bővelkedik ter
málvizes fUrdőkben, ezek kihasznált
ságát lehetne tovább fejleszteni. A
Tisza-tó és térsége, mint példa hang
zott el, 15 év alatt az ország egyik
leglátogatottabb fürdőhelyévé vált,
gyakorlatilag a semmiből.

A város polgármestere, Várfi
András a holtágak rehabilitációját
ismertette a vendégekkel. Az előadá

sok nagy része a víz körül forgott, ez
természetes is, ha a város adottságait
figyelembe vesszük, de szó esett a
horgászatról, a vadászatról és a népra
jzi értékekről is.

Egri Sándor, a Kárpátok-Tisza
Nemzetközi Fejlesztési Egyesület
elnöke a Tisza védelmére hívta fel a
figyelmet, kiemeit fontosságúnak tartja
vizeink rehabilitációját.

Az újságírókat egyfajta körutazásra
is meghívták a szervezők. A turisták
által leglátogatottabb helyi neve-
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Százéves gyomaendrődiek Győztesek

Két szakmájában mans
sikeres gyomaendrődi lány
Szűcs Beáta és Bosnyák
Beáta, mindketten a békés
csabai Kós Károly Szakkép
ző Iskola végzős tanulói.

Szűcs Beáta női fodrász
ként az idei Kézműves Kupa
Nemzetközi Versenyen 70
induló közül a 3. helyen
végzett, az áprilisi Alfaparf
Országos Versenyen pedig
konty kategóriában a 2. lett.
Modellje: Pocsáji Tilla.
Felkészítő oktatója: Palkóné
Zámbó Edit.

Bosnyák Beáta kozme
tikus tanulóként versenyzett
márciusban a Miskolcon
megrendezett Kézműves

Kupán, s a 32 indulóból az
első helyezést kapta. A
Csaba Centerben rendezett
országos versenyen a tabló
smink és a színházi smink
kategóriában is a legjobbnak
bizonyult Beáta munkája.
Modellje: Tóth Boglárka
Éva. Felkészítő oktatója:
Kertai Emőke.

Varga László. - A köszöntést
követően még beszélgettünk,
majd Regina lánya egyszer
csak odalépett amamához,
aki már egy ideje nem szólalt
meg. Azt gondoltuk elaludt,
de kiderült, hogy már nem él.
Valószínűleg a hangos
ünnepséget és az izgalmakat
már nem bírta el az idős

szervezet.
TIUbó Borbála egyébként

9 gyermeket szült, közülük
egy még gyermekként
meghalt, nyolc megérte a fel-
nőttkort. Borbála néni
fiútestvérének a lánya,
Ráczné Trubó Ilonka néni
most 102 éves.

-masszázs
-akupresszúra
-fényterápia
-hőterápia •
-kristályterápia '--_---=-4 ------'

Számos betegségre hatékonyan alkalmazható!
5500 Gyomaendrőd, Semmelweis utca 4.

Bejelentkezés: 20/360-2025

Már Gyomán is kipróbálhatja
a jade köves masszázságy
egyedülálló hatásait!~--~-~

Keresik a vízbe esett férfit
Tűzoltók és búvárok is nagy erőkkel keresték

azt a férfit, aki május 2-án, szombaton este esett a
Hármas-Körösbe Gyomaendrődnél, a Sirató
zugnál. A 39 éves békéscsabai horgász a túlsó
partra szeretett volna átevezni, amikor kizuhant a
csónakból. A társa, akivel együtt pecázott, meg
tudta mutatni a helyet, ahol a tragédia történt, ezt
át is vizsgálták, de a horgász vagy a holtteste hét
főig sem került elő. A búvárok csak a személyes
tárgyaira bukkantak.

- Eddig 170 négyzetméternyi vízfelületet vizs
gáltak át a gyulai Tengerszem Búvár Gazdasági
Munkaközösség emberei 10-11 méter mélyen.
Személyes tárgyakra bukkantak, de a férfi vagy a
holtteste még nincs meg. A tűzoltók is kivették a
részüket a munkából: a szarvasiak egy mentőcsó
nakkal siettek a helyszínre szombaton este, a
gyomaendrődi önkéntes tűzoltók pedig elsősorban

a helyszín megvilágításában segítettek. Egyelőre

azonban nem jártak eredménnyel.

meg egy írás Gyuricza
Istvánnéról, aki a 105.
születésnapját ünnepelte
1987. szeptember l3-án,
Endrődön a Blaha utcai
házában. Gyuricza Istvánné
született Trubó Borbála
lányával, Reginával élt
együtt. Békés megye akkor
legidősebb lakosát a
Hazafias Népfront helyi
titkárán, a párt és állami
vezetőkön kívül 5 gyermeke,
10 unokája, II dédunokája
és 3 ükunokája köszöntötte.

- Miután a hivatalos
köszöntés lezajlott én is
elmentem megköszönteni
Borbála nénit - mondja

Teljes körű

vénybeváltás!

• vérnyomásmérők

• vércukorszintmérők

• gyógypapucsok
<> ortézisek
• otthonápolási termékek
• lázmérök
~ mankók, járókereIek, bolok
.. terápiás és gyógyitó eszközök
~ más egyéb termékek

GYOMAENDIlOD~UT .Sn
TEL: 66-28O-2S8

GY' GYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ
BOL'Jr

TERMÉKEINK

Kitiltott nagymamák

-.. .

Sajnálatos esetről számolt be és kért
az érintett nagymamáktól bocsánatot
Fülöp Istvánné a Kis Bálint Általános
Iskola igazgatónője a képviselő

testület nyilvánossága előtt. Történt,
hogy az iskolához tartozó Kossuth úti
óvoda vezetése az óvodások anyáknapi
műsoráról eltanácsolta a gyermekek
nagyszüleit, mondván, kevés a hely az
óvodában, s hogy ne legyen nagy a
zsúfoltság, ezért csak az óvodások éde
sanyjai vehettek részt a műsoron. Az
esetet több nagyszülő is kifogásolta,
különböző intemetes oldalakon is, s az
igazgatónő ezért is kényszerült bocsá
natkérésre.

Az endrődi Varga László
régi ismerőse már szerkesz
tőségünknek. Gyakran ho
zott regl fényképeket
szerkesztőségünkbe.Most is
egy régi történettel lepte meg
újságunkat. Az ötletet az adta
számára, hogy lapunk előző

számában olvasott a száz
éves Varga Bálintnéról, aki
az idősek otthonában ünne
pelte lánya és rokonsága,
valamint lakótársai körében
születésnapját.

Va rga László egy régi
újságkivágással jelentkezett
szerkesztőségünkben. A
Szabad Föld 1987. szeptem
ber 25-i számában jelent
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Hirdetésfelvétel: szobeszed@index.hu Telefon: 70/22·632·99

Elégedetlen focibarátok

Két helybeli cég a támogatottak között

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-maii: kreiszagnes@anet.hu

Telefon: 30/206·5050
i

Körösi Weekend
Horgász-, hobby·, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
teljes márkakínálat!

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

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

Nevetségesnek tartják, hogy a két
focipálya fenntartására csupán 320
ezer forintot biztosít a város, s ez a
pénz az egyik pálya fenntartására is
kevés. Úgy tűnik számunkra, hogy
lehetetlenné akarják tenni a futballcsa
pat működését, annak ellenére, hogy
ma már csak egy csapata van a város
nak, és ez is a várakozás felett teljesít.

- Kérjük, hogy az önkormányzat ne
hiúsítsa meg a mintegy 300 ember
szórakozását, még akkor sem, ha önök
nem is szeretik és nem is pártolják a
focit úgy, mint mi szurkolók és sport
barátok - panaszkodnak a focis ták kép
viselői.

A polgármester válaszában elmond
ta, hogy ő az egyesülés előtt valóban
azt mondta, hogyarányaiban nem fog
csökkenni az egyesült focicsapat támo
gatása, s úgy látja, hogy az idei 5 mil
lió forintos támogatással ez teljesült is.

- Önök, a focicsapat támogatói vi
szont azt ígérték, hogy egy csapat
esetén jóval több szponzori pénzhez
jutnak. Hol vannak ezek a pénzek? 
kérdezte a polgármester.

A testületi ülésen Putnoki László
képviselő javaslatával még rátett egy
lapáttal az ügyre. Kezdeményezte,
hogy a női kézilabda kapjon 400 ezer
forinttal több támogatást, s az összeget
a focitól vegyék el. Ezt azonban a
képviselők nem támogatták. A futball
klub jelenlévő szurkolói mindenestre
elégedetlenül távoztak az ülésről,

továbbra is keveselIve az 5 milliós
városi támogatást.

Ugyancsak lehetőséget kapott öt
státusz megőrzésére a gyulai Favorit
Asztalosipari Kft. Az 5 millió 256 ezer
forint támogatási összeg egy évi
foglalkoztatásra ad lehetőőséget.

A gyomaendrődi Hídknap Faipari
Kft. a foglalkoztatási közalapítvány
segítségével tizenhat dolgozó munka
helyét őrizheti meg egy év időtartamra.

Ez a cég 17 millió 268 ezer forint
támogatáshoz jutott hozzá - írja a
beol.hu.

Az önkormányzat minden év
tavaszán pályázatot hirdet a város
egyesületeinek, alapítványainak,
sportklubjainak és egyéb szerveze
teknek támogatási pénzek igénylésére.

Az elmúlt tíz egynéhány évben
különösen a sportalap felosztása váltott
ki vitákat a képviselő-testület tagj ai
körében. A problémát évekig az okoz
ta, hogy a városban két futballklub is
működött, az egyik Endrődön, a másik
Gyomán. Mindkét egyesület milliókat
igényelt a csapat működéséhez és a
sportpályák fenntartásához. Ugyan
akkor évről-évre szaporodott a külön
böző sportegyesületek száma - kajak,
judo, női kézilabda, röplabda, billiárd,
stb -, az elosztható pénz viszont nem,
vagy csak alig szaporodott.

A két futballcsapat még az elmúlt
évben egyesült, így a városban most
már egy csapat rugja, vagy kapja a
gólokat. A futballklub baráti köre
nehezményezte, hogya csapat nem
kapja meg a várostól azt a 7 millió
forintos támogatást, melyet még az
egyesülés előtt ígért meg Várfi András
polgármester. Mint azt az április 30-i
ülésen a csapat képviseletében megje
lenő szurkolók elmondták, a két foci
csapat egyesülését megelőző gyűlé

seken a polgármester úr azt ígérte,
hogy amennyiben a csapatok egyesül
nek, akkor az addig két részre osztott
anyagi támogatást egy összegben
megkapja Gyomaendrőd egyetlen foci
csapata. Akkor miért csökkentették ezt
az összeget 2 millió forinttal?

Az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány április 6-án hozott dön
tést a foglalkoztatottság megőrzésének

támogatására kiírt pályázatokról.
A gazdasági visszaesés

következtében átmenetileg nehéz
helyzetbe jutott munkáltatók közül a
gyomaendrődi Cartoon Doboz és
Csomagolóanyag-készítőBt. I millió
306 ezer forintot nyert el, melyből két
ember fél évi foglalkoztatás át tudják
megvalósítani.
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ADiós Tanya sajtja kapta az aranyserleget
2009. május

Minden eddiginél több látogatót
vonzott a XI. Nemzetközi Sajt- és
Túrófesztivál. A már hagyományosnak
mondható május eleji rendezvény két
napon keresztül várta az érdeklődőket.

Idén a gyerekek a 100 Folk Celsius
koncertjétől kezdve a hagyományőrző

lovas-nyilas bemutatón keresztül a
vásári mutatványosok produkciójáig
rengeteg élménnyel gazdagodhattak.

A rendezvényen egyébként az a
Prohászka Béla is zsűrizett, akit nem is
olyan régen választottak meg a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
elnökévé. Nos, a sajtok és a borok
versenyében volt is dolga bőven,

hiszen közel száz terméket kellett neki
és a zsűritagoknak értékelni. Az
összesített pontszám alapján a békési
Diós Tanya vihette haza az aranyser
leget, borkategóriában pedig az etyeki
Velezvin Kft. tarolt.
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Aváros művészpalántái Prágában
alkotását, valamint Gera Nikolett és
Gera Zoltán néptánc produkcióját.
Ezüst diplomában részesült: Bella
Gréta hegedűjátéka, Megyesi Hajnalka
ének bemutatója és Lövei Zsófia
képzőművészetialkotása.

Arany diplomával illették a legjob
bakat: Raffael Péter citerajátékát,
Ádám Flóra, Kovács Csilla
képzőművészeti alkotását, valamint
Kovács Fanni és Bögre János fer
geteges Jive táncprodukcióját. A vasár
nap esti gálaműsorban énekeltek: Gera
Nikolett, Köleséri Dóra és Megyesi
Hajnalka, táncoltak: Kovács Fanni és
Bögre János.

2009. május 01.

2009. május 02.

2009. május 03.

2009. május 09.

2009. május 20.

2009. május 31.

2009. június 5.-6.-7.

2009. június 17.

- Szezonnyitás

- Anyák napj Játszóház

- Anyajegy vizsgálat
- INGYENES nyitva tartás . ~:

- Legerősebb ember '-országos selejtező

- R-Go koncert és retro riiedencefjjáf
nt.-.....,;~·

- Kihívás Napja

- Gyermek Napi Játszóház

- Ghost's Bikers Party Motoros Találkozó

- Az elsivatagosodás és a kiszáradás elleni
küzdelem világnapja

2009. június - Avon hab-party

2009. június 27 - 05. - STRANDRA MAGYAR! országos kampány,

2009. július 31. - Insipid koncert / Nasmith koncert

2009. július hó - Megyei strand röplabda bajnokság

2009. július hó - SZÉPSÉG FESZTIVÁL
- Női vizes póló szépségverseny_ l

- Férfi sörhas szépségverseny... :.:

2009. július 26. - Vizi-foci kupa

2009. aug. 20.-21. - Szent István Nap
H2ribo Gyermek sziget

A városi Zene-és Művészeti Iskola
növendékei Nemzetközi Gyermek és
Ifjúsági Fesztiválon képviselték váro
sunkat idén április 24-27 között
Prágában. Öt ország fiatal művész

jelöltjei mérték össze tudásukat. A pro
dukciókat nemzetközi zsűri értékelte.
A Gyomaendrődi fiatalok nagy sikerrel
szerepeltek a különböző művészeti

ágakban.
Különdíjat kaptak: Soczó Tamás

képművészet kategóriában, Szakálos
Kitti és Molnár Anna néptáncosok.
Bronz diplomával jutalmazták: Gera
Nikolett és Köleséri Dóra énekbemu
tatóját, Neubort Nelli képzőművészeti

NyelvÉsz verseny
Már ötödik éve,

hogy aKis Bálint
Általános Iskola és
Óvoda benevez a
Bendegúz Gyerrnek- és
Ifjúsági Akadémia által

Szonda Lili meghirdetett nyelvÉSZ
Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi
Versenyre. Ebben a tanévben 18 tanuló
jelentkezett a három fordulós
versenyre. Az iskolában 2009. február
20-án megírt feladatok eredményei
alapján, két tanuló, Csordás Aliz 4. b
osztályos tanuló, felkészítő tanára 
Baráth Ella, Kovácsné Bácsi Ilona,- és
Szonda Lili 5.b osztályos tanuló, 
felkészítő tanára Hunya Jolán, Gordos
Zsuzsanna - jutott tovább a megyei
versenyre. A 2009. március 27-én,
Békéscsabán megtartott megyei for
dulón Szonda Lili 5.b osztályos tanuló
1. helyezést ért el, mellyel továbbjutott
az országos döntőbe.

Aképek krónikása
Soczó Tamás, a Kis Bálint általános

Iskola 4.b osztályos tanulója lett a
Képek krónikása meseíró pályázat
győztese. A pályázat kiírója a Nemzeti
Tankönyvkiadó és a Csodaceruza
folyóirat volt. Mátyás idejéből

különös képek kerültek elő, amelyek
egy idáig ismeretlen krónika részei.
Sajnos a hozzájuk tartozó szövegek
megrongálódtak, ezért azok nem
olvashatók. A kiírás így szólt: az egyik
- a pályázó által választott - képhez
mesét kellett kitalálni.

A díjkiosztó Budapesten, a
Tankönyvkiadó Galériában volt, ahol
Tomi meséjét Helyey László szín
művész Mátyás királynak öltözve
olvasta fel. Értékes könyvcsomagot
kapott Tamás és felkészítője, Baráth
Ella tanítónő is.

Köszönet
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a

Zrínyi Miklós út lakóinak,a STOP
Söröző, a Vadász Bisztró, és a Filléres
Söröző vendégeinek, akik az utcabeli
Rau Tomit anyagi támogatásukkal
segítették, hogya fogyatékkal élő éde
sapját mielőbb Gondozási Központba
tudjuk elhelyezni! Köszönjük ember
ségüket! Szilágyiné Rózsika, Jenei Gyöngyi
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Lópici Gáspár életműdíjat kapott
Gyoma szülötte, Szilágyi István színész magas elismerése

Gyermekláncfű Gyermekek Átmeneti Otthona

Kicsit visszhangtalan maradt, noha
lehetne hangos Békés megyei siker,
hogy a 40. Magyar Filmszemle
nyitányán, csütörtök este életműdíjat

kapott Szilágyi István, vagy ha úgy tet
szik, Lópici Gáspár, vagyegyszerűen
csak Pityi, aki Gyoma szülötte.
Szilágyi volt Szerencsejáték Zrt. arca,
tudják: "Aki nem játszik, az nem is
nyer." De százharmincszor ült kamera
elé, megannyi sikeres és emlékezetes
filmes alakítása mellett a színpadon is
sikereket aratott és arat. Jelenleg a
Győri Nemzeti Színház tagja, és min
dannyiszor visszalátogat a Gyomaend
rődről elszármazottak találkozójára.

Szilágyi István 1937. december 7
én, a született Gyomán. Már korán
kacérkodott a színészi mesterség gon
dolatával, amit nem sokkal később tet
tekre is váltott. A kelleténél jóval
kevesebben tudják róla, hogy pálya
futása messze nem merül ki
Lópicizésben és tv-s lottóreklámban,
hanem hosszú évtizedek színpadi és
filmes kalTierjével büszkélkedhet.

Több mint százharminc alkalommal
állt kamerák elé 1959 óta, és több tucat
szerepet kapott különböző színházak
ban. Bár arcát legtöbben a komikusi
alakításokkal kötik össze, főszerepet

játszott a "Bűn és bűnhődésben" és
még sok olyan darabban, ahol elsősor-

A dévaványai Gyermekláncfű
Alapítvány azoknak a gyermekeknek
hozta létre átmeneti otthonát, akik
átmenetileg veszélyeztetetté
válhatnak a család életvezetési
nehézségei miatt. Az. alapítvány
személyes gondoskodás keretébe
tartozó gyermekjóléti alapellátást
nyújt, mint szolgáltatás.
Az átmeneti otthon bentlakásos
intézményként működik, ahol
a gyermek/ek meghatározott
minimális térítési díj ellenében,
teljeskörű ellátásban részesül/nek
maximum l évig.
Forduljon hozzánk bizalommal!

ban nem a nézők rekeszizmainak meg
dolgoztatása volt a cél - írja róla a
napvilag.net kulturális hírportál.

Huszonkét évesen próbálta ki
először tudását filmen: az "Égre nyíló
ablak" jó alkalomnak látszott, hogy
rögtön a mélyvízbe kerülve csillogtas
sa meg tehetségét, hiszen Dajka Margit
és Sztankay István mellett kapott
szerepet. Utóbbival egyébként egy
időben jártak a Színház- és
Filmmivészeti Főiskolára, tőle szár
mazik a főleg szakmai körökben elter-

Bővebb információ:
GyermekláncfűAlapitvány,
5510 Dévaványa, Mátyás út 1.
Telefon: 66/483-041, 20/288-9088
E-maii: gyermeklancfu@Vipmail.hu

Kérjük támogassa Ön is
alapítványunkat adója l %-ával, hogy
a Békés megyében,
gyermekvédelmi gondoskodásban
élő gyermekeken,
fiatalokon
segíthessünk!
Adószám:
18387160-1-04

jedt Pityi becenév is. Szilágyi többek
között olyan legendás produkciókban
is játszott, mint a "Tenkes kapitánya",
a "Rózsa Sándor", az "Indul a bakter
ház", a "Pogány madonna", a ,,Hamis a
baba". De játszott a Borsban (1968),
Talpuk alatt fútyill a szélben (1976), a
Sipsiricában (1980), az Angi Verában
(1979), 1996-ban A három testőr

Afrikában című filmben, s legutóbb
2007-ben a Véletlenül szándékos című

filmben.
Az igazi országos ismertséget

mégis az 1978-ban induló, a
"Keménykalap és krumpliOlT" filmjei
hozták meg neki, amivel együtt
végérvényesen meg is kapta a szakmai
skatulyáját. Önmagát mégis szíveseb
ben tartja színpadi színésznek, aki az
ország szinte minden nagyobb városá
ban megfordult már a helyi színházban
fellépve.

Színpadi szerepei közül a Ványa
bácsi, a Szent Johanna, a Rómeó és
Júlia, a Rokonok, a Nana, a Három
nővér és az Éjjeli menedékhely talán a
legemlékezetesebbek. Ma a Békés
megyétől legtávolabbi teátrum, a
Győri Nemzeti Színház tagja.

Életműdíjához gratulálunk, s
reméljük, minél hamarabb szülőföld

jén, Békés megyében, Gyomaendrő-

dön is üdvözölhetjük őt. B. T. T.

Vicc
A betörő belép egy üresnek hitt házba,

már a második szobánál tart, amikor ezt
hallja:

- Jézus figyel téged.
Nagyon megijed, de mivel nem hallja

többször, folytatja a rámolást.
Kis idő elteltével ismét hallja:
- Jézus figyel téged.
Észreveszi, hogy a sarokban van egy

papagáj. Odamegy hozzá és megkérdezi:
- Te mondtad, hogy Jézus figyel

engem?
- Igen, én.
- És téged hogy hívnak?
- Clarence.
- Micsoda hülye név egy papagáj nak.

Ki volt az az idióta, aki így nevezett el
téged?

- Ugyanaz, aki a rottweilert Jézusnak.



2009. május Szó-Beszéd 11

Érdeklődni: Tóth Jánosné Telefon: 20/9376-738

Eladó ingatlanok

A rétegzés végén 20 cm
földdel takarjuk be a tetejét.
Nedvesen kell tartani folyama
tosan. A többlet vizet a kom
posztáló aUán lévő 5-8 cm-es
hézag elvezeti. A megfelelő

oxigénellátást a komposztáló
oldalain kialakított levegőző

nyílásokon kell biztosítani. A
kész anyag morzsalékos, egy
nemű, nedves, sötétbarna
színű.

A fenti leírást otthon a kert
ben, esetleg a lakótelepeken
költségtakarékos megoldás
ként alkalmahatjuk.

Gurin László

Zöldhulladék kezelés otthon
A ház körüli szerves-

anyagokból (falevél, ág-
nyesedék, gally, megúnt
szobanövény, virág, lenyírt fű,

konyhai hulladék) komposztot
készíthetünk. A hulladékból jó
minőságű viágfóld, tápanyag
ban gzada táptalajt készít
hetünk rövid idő alatt. Az érési
idő fUgg a komposztálandó
mennyiségtől és minőségtől

ftiggően l-2 év.
A komposztálóban elhe

lyezett növényi hulladék érése
közben nem keletkezik
kellemetlen szag, ha a
megfelelő előírások szeirnt
készítjük és kezeljük azt. Elhe
lyezése árnyékos, félreeső

helyre történjen. A növények
aprítás a, darabolása a
lehetőség szerint minél kisebb
legyen. Rétegenként 15-20 cm
növény, amire vékony
rétegben nitrogén tartalmú
műtrágyát szórjunk, majd ned
vesítjsük be alaposan.

m2-es tetőtér beépitéses ház
gyümölcsös kerttel eladó. Viz, villany,
pince van. Ir. ár: 4.3 M Ft

Köröstarcsán a Széchenyi utcában 81
m2-es komfortos családi ház eladó.Ir.
ár: 5,2 M Ft

Köröstarcsán a Paprév Düllőben

zártkert - rajta 50 m2-es tégla építésű

hétvégi házzal eladó. Irányár: 1,6 M Ft
Köröstarcsán 1845 m2 alapterületű

szántó eladó. Irányár: 900.000 Ft
Körösladányban a Bem utcában 69

m2-es komfortos családi ház eladó.
Irányár: 3,2 M Ft

Békésen a Fekete Körös soron 146
m2-es igényesen felújitoll társasház
padlófűtéssel, kandallóval, beépíthető

padlástérrel, garázzsal eladó. 27 M Ft
Békéscsabán a Tessedik utcában 185

m2-es összkomfortos sorhaz eladó. Ir.
ár: 28 M Ft

Csárdaszálláson • Félhalmon zártkert
eladó. 16 m2-es komfort nélküli, átlagos
kivitelű használt épülelIel. Villany van.
Irányár: I.? M Ft

Gyomaendrődön a Vasvári Pál
utcában 100 m2-es összkomfortos
családi ház eladó. Irányár: 9 M Ft

Gyomaendrödön a Vasvári utcában
60 m2-es komfortos családi ház eladó.
Ir. ár: 3 M Ft.

Gyomaendródön a Korányi utcaban
120 m2-es összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 9 M Ft

Gyomaendródön a Sallai utcában 97
m2-es komfortos családi ház eladó. Ir.
ár:5,2 M Ft

Gyomaendródön a Tamási Áron
utcában 80 m2-es központi fűtéses

családi ház beépíthetó padlástérrel,
garázzsal eladó. Irányár: 9 M Ft

Gyomaendródön a Jókai utcában 90
m2-es komfortos (konvektoros) családi
ház eladó. Irányár: 7,5 M Ft

Gyomaendródön a VII.kerületben
komfort nélküli 90 m2es lakóház
(tanya) eladó. Ásoll kút, téglából épült
gazdasági épület van. Irányár: 7 M Ft.

Gyomán a Hösök útján 96 m2·es
összkomfortos ikerházrész eladó. Ir. ár:
6.2 M Ft

Gyomaendródön a Dobi utcában 170
m2-es összkomfortos családi ház
garázzsal eladó. Irányár: 7,9 M Ft

Gyomaendródön a Vásártéri
lakótelepen 340 m2-es emeletes családi
ház eladó. Az ingatlan emeleti része
lakás céljára alkalmas, fóldszinti része
pedig vállalkozás céljára is alkalmas
(központi fűtés, 3 nagy tároló helyiség,
3 fázis, műanyag nyilászárók, kandalló
a nappaliban, stb.) Irányár: 33 MFt.

Gyomaendródön a Kíss Lajos
üdülótelepen 100 m2-es komfortos,
bútorozOlI hétvégi faház önálló
garázzsal, önálló horgász-stéggel eladó.
Irányár: 16 MFI

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

Mezőberényben a Bajcsy-Zs.
utcaban 120 m2-es összkomfortos
csaladi ház eladó. Iranyár: 13 M Ft

Mezőberényben a Tulipán utcában 89
m2·es új épitésl (2000-ben épült)
összkomfortos családi ház SüRGŐSEN
ELADÓ. Irányár: 12,3 M Ft

Mezőberényben a Győri János
utcában 17 m2-es komfort nélküli
társasház eladó. Irányár: 3,2 M Ft

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

Mezőberényben a József Allila
utcában 114 m2-es összkomfortos
családi ház eladó. Iranyár: 6 M Ft

Mezőberény központjában,
frekventált helyen. igényesen,
exkluzivan felújitott 130 m2-es családi
ház beépithető padlástérrel eladó. Az
ingatlan garázzsal, melléképülettel,
gyönyörüen parkositoll udvarral
vallalkozás céljára is alkalmas. Irányár:
24 M Ft

Mezőberényben a Deák Ferenc
utcában 147 m2-es komfortos polgárí
haz 12 család számára is alkalmasi
SüRGŐSEN ELADÓ. Ir. ár: 6,3 M Ft

Mezőberényben a Kereki utcában
122 m2-es tetőteres komfortos családi
ház 54 m2-es melléképülettel, önálló
garázzsal SÜRGŐSEN ELADÓ.
[rányár: 14,2 M Ft

Mezőberényben a Gutenberg utcában
100 ml-es komfortos családi ház eladó.
Irányár: 5,5 M Ft

Mezóberényben a Szénáskert
utcában 55 m2-es komfortos udvari
házrész felújított állapotban eladó.
Irányár: 4,2 M Ft

Mezóberényben a Kunhalom utcában
160 m2·es családi ház eladó.
befejezetlen állapotban (50%-os
készültségi fokú). Irányár: 12,5 M Ft

M.berényben a Vörösmarty utcában
106 m2·es összkomfortos 2 szobás
családi ház eladó. Ir. ár: 6,5 M Ft

M.berényben a Szénáskert utcában
114 m2·es összkomfortos családi ház
nagy melléképülettel, önálló garázzsal
SüRGŐSEN ELADÓ. Ir. ár: 7,9 MFt

Mezőberényben az Újtelep utcában
61 m2·es összkomfortos családi ház,
önálló garázzsal eladó. Ir. ár: 5,4 M Ft

Mezóberényben az Ady utcában 66
m2-es komfortos polgári tipusú családi
ház eladó. Iranyár: 4,3 M Ft

Mezóberényben a Madarász utcában
55 m2-es komfortos családi ház önálló
garázzsal eladó. Irányár: 5,2 MFt

Mezőberényben az Oltványkert
utcában 504 m2-es épitési telek közml
nélkül eladó. Irányár: 1,1 M Ft

Mezöberényben a Kérhalom utcában
97 ru-es komfortos családi ház eladó.
Irányár: 5,8 M Ft

Köröstarcsán a Paprév Kertben 37
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Biliárdban is jók vagyunk

Tóth Zsolt és Bíró Imre

Múlt év nyarán alakult meg a Magyar
Bábus Biliárd Egyesület. A Magyar
Billiárd Szövetségen belül ez a negyedik
szakág, a pool, a snooker és a karambol
mellett. A Bábos Biliárd Egyesületen
belül az országban összesen 21 klub
alakult, elsőként éppen városunkban. A
Gyomaendrődi Korona Billiárd Klub
einöke Csikós Zoltán elmondta hogy
székhelyük Endrődön a szarvasi út mel
letti Korona Sörözőben van, ahol egy új
külön klubtermet alakított ki a 18 fős

tagság saját finanszírozásból.
Idén márciusban ért véget a hat

hétvégén át tartó billiárd verseny
Békéscsabán, ahol az országból összesen
160 versenyző vett részt. Megjegyzem,
ilyen létszámú verseny még nem volt
hazánkban. A 160 billiárdozóból 14
gyomaendrődi játékos volt és az első

helyen is gyomaendrődi végzett Bíró
Imre személyében. A második helyen
szintén gyomaendrődi győzelem

született, Tóth Zsolt állhatott a dobogó
második fokára. A hetedik helyet pedig
Tímár András szerezte meg - tájékoztatta
lapunkat Csikós Zoltán.

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen fizetek!

Telefon:
30/9-533-594

Negyvenhét éve nem találkoztak
l

Az 1962-ben végzett 8. b osztály tanulói közül tizenhárman jöttek össze
április 30-án az egykori 1. számú Általános Iskola Fő úti épületében. A 29 fős

osztályból heten sajnos már nem jöhettek, 4 főt nem tudtak felkutatni a
szervezők, a többiek sajnos nem jöttek el. 47 év elteltével most először találko
zott az osztály. A képen balról jobbra haladva a nevek az alábbiak:
K. Szabó János, Csáki István, Tóth István, Szabó Dénes, Kmetykó János,
Izsó István, Madarász István, Babos László, Czeulédi Ferenc Orovecz, b ,

József, Adám Lajos, Drössler István, Sántha József.

Iskola igazgató: +Kovács Imréné, osztályfőnök: +Puskás László
Tanáraink: +Kocsis Gyula, Kovács Gábor, Kovács Gáborné, +Kovács

Imréné, +Kovács Sándor, Stef Istvánné, Szarka Elemér, Tímár Béláné, Varga
Zsigmondné

Osztály névsor: Ádám Lajos, Babos László, Czeglédi Ferenc, Csáki István,
+Cser Zsi~mond, +Dobó Gábor, Drössler István, Holocsi Lajos, Izsó István,
+Kertész Adám, +Kiss Gyula, Kmetykó János, Kocsis János, Kovács Péter,
Kovács Sándor, Kóti Gyula, Kruchió Endre, Madarász István, Nagy Lajos, +Oláh
István, Orovecz József, +Orbán Béla, Sántha József, Szabó Dénes, K. Szabó
János, Tóth Gábor, Tóth István, Uhrin Sándor, +Weigert Mihály

Agyomai női kézilabda megalapítói

Sáfár Kati, Adamik Emilia, Ágoston Eta, Lázár Erzsi, Papp Rózsa, Szigeti István
testnevelő, (takarva) Szarka Ilona, Fekete László, (takarva), Fülöp Cecília,

Buza Margit, Kiszely Ilona.
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___ Nyílt I~vél egy volt gyomai tsz eln~k részére
Tisztelt Volt Tsz-Elnök Ur! reakciója számomra megdöbbentő tam Onnek-idegennek az üzletet, ezért
Engedje meg, hogy ezen a címen

szólítsam, mert hiszen ezen ismerjük
Önt Gyomán; és gratuláljak a 2009.
április hó 28-i nagyszabású akci
ójához! Valóban értékes termelő

eszközre, vagyis termőföldre tett szert,
amely az idők során bizonyára sok
hasznot hoz majd Önnek.

Apró történet, Önnek biztosan.
Ebben megkerestem édesapám

nagybátyját,- az egyedüli felmenő

rokonomat Anti bácsit, hogy a
Keselyősi földjét vajon eladja-e
nekem. Néhány nap múlva meg
tudtam, hogy eladó a föld, és az árat is
megbeszéli majd Anti bácsi a
gyerekeivel. Anti bácsi napok múlva
telefonált, hogy mennyit kér a földért.
Alkudni nem akartam, egyrészt mert
rokonról volt szó, másrészt ezt az árat
valósnak érzetem.

Arra gondoltam, hogy megbeszé
lem én is a dolgot Anti bácsi gyere
keivel, mert hogy ui. így
tisztességes... Ezt a szót, hogy
tisztesség az édesanyám tanította meg
nekem. A fiai közül az egyikkel sike
rült beszélnünk, aki elmondta, hogy
részéről nincs akadálya, hogy én ve
gyem meg a földet, hiszen rokonok
vagyunk.

Az ügyvédünket ezt követően

elküldtük Anti bácsihoz, aki egyébként
ágyban fekvő beteg. Ő az ügyvéd előtt

elmondta, hogy Dobó Katikának
szeretné eladni a földjét. A többit rész
let talán unalmas meséjétől megkímé
lern Önt és az olvasókat.

Az ügyvédünk javasolta, hogy az
adásvételi szerződés előtt, amelyet
április 28-ára tűztünk ki, szóljunk
Önnek, mert hiszen Ön a föld bérlője,

és ez így tisztességes. Hiszen a bérleti
szerződésben foglaltak szerint a bérlet
bármikor felmondható. A tisztességről

esvén szó, azért illendőnek tartom
megjegyezni, hogy 10 évig Ön
aranykoronánként csupán 25 kg ter
ményt fizetett a bérleti szerződés

szerint egy idős és beteg személy ter
mőföldjének haszonbérletére, amikor
az átlagos haszonbér 40 kg körül
alakul. (Csak egy apró kérdés: mások
nak mennyit tetszik fizetni?) Az Ön

volt. Ön ui. az ügyvédnek azonnal
azzal reagált, hogy Ön nem engedi a
föld megvásárlását, hiszen Önnek
jogai vannak, elővásárlási jogai.
Amelyet a jelen politikai rendszerben
meghozott jogszabály Önnek biztosít.
Ezt követően Ön engem nem keresett
meg, velem nem beszélt, csak az
ügyvéden keresztül perrel fenyegetett.

Igen, a mai jogszabályok szerint
egy bérlőnek a bérlet fennállásáig
elővásárlásijoga van a vonatkozó ter
mőföldre. Ez persze csak akkor áll
fenn, ha a bérlő tud a vásárlási
szándékról. Én büszke vagyok maga
mra, mert ui. tisztességből jeleztem
Önnek a vásárlási szándékomat, bár
Ön bizonyára ismeri azokat a
módokat, ahogyan Önt kijátszhattam
volna (bérleti szerződés azonnali fel
mondása, csereföld stb.) hiszen nekem
azt tanította az édesanyám, hogy ezen
a világon erények közül a tisztesség
való.

Bár én nem vagyok és nem voltam
Tsz elnök, én "csak" Olaszországban
doktorált közgazdász vagyok, így
aztán meg se gondoltam, hogy Ön
ráígér majd a földre, és hamis
szavakkal veszi rá Anti bácsit, hogy
Ön legyen a vevő.

Azzal se foglalkozzon kedves
Elnök Úr, hogy Anti bácsi gyerekei
most mennyire sajnálják a dolgot,
hiszen nekik megígértem, hogy vissza
vásárolhatják majd a földet tőlem bár
mikor, ha akarják ... Elég az Önnek
ugyebár, hogy a jelen jogszabály Önt
védi, még ha ez a szabály majd egy bő

év múlva felszárad a napsugártól, és
elrepül a szélben, hogy megsem
misüljön a szomszéd elővásárlásijoga
áltaL.

Ön 30 perccel előbb érkezett meg,
mint én azon a napon kedves Elnök
Úr! Ön odaért Anti bácsiékhoz a
csodálatos autójával és előadta az
öregnek, hogy az én jogaim semmit
sem érnek az Önéhez képest.

De higgye el Elnök Úr, hogy nem
nincs a szívemben harag Ön iránt, sőt

még én érzem bűnösnekmagam. Azért
érzek így, mert eUátszottam Anti bácsi
gyerekeitől az örökségüket, felhajtot-

a bűnömért majd el kell számolnom
azon a bizonyos órán ...

Nincs a szívemben harag, mert nem
én ítélek. A földi életemet nem holmi
perc-j ogszabályok vezérlik, a szabá
lyaim természettől és csak részben
embertől valók.

Hirtelen haragomban ott és akkor
azt terveztem, hogy ezután az Ön föld
vásárlásait megakadályozni lesz
szándékom, aztán gyorsan letettem
erről. Miért hasonulnék én Önhöz,
áldoznék a tisztességtelenség oltá
rán? .. Én így vagyok büszke magam
ra, így vagyok teljes és egészséges
ember, így vagyok sikeres a gazdasági
és közéleti életben.

Engedje meg, hogy egy jókíván
sággal intsek búcsút, hiszen nem
tudom, hogy találkozunk-e valaha,
vagy lesz-e alkalmam felismerni Önt.
Soha rosszat nem kívánok senkinek,
Önnek is nyílt szívvel és akarattal
kívánok további boldog életet,
egészséget ezen a "Földön"!

Dr. Dobó Katalin
Gyomaendrőd

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

Telefon: 20/388-22-63

FÖLDMÉRÉS
- épületfeltüntetés
- telek átalakítás

- kitűzés

Teljeskörű ügyintézés,
ingyenes tanácsadás!

Mikó Tamás
Telefon: 30/557·4595



INGYENES APRÓHIRDETÉSEK
HÁZ

A Fő úton 3 szobás gázfűtéses

parasztház nagy kerttel eladó. Érd.:
az esti órákban: 70/255-4199

Gyomán a Gárdonyi G. u. 21.
szám alatt 3 szobás, ebédlős, össz
komfortos családi ház nagy kerttel,
terasszal, melléképűlettel 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
gázfltéses 1440 m' területű családi ház
nagy melléképülettel eladó. Irányár:
3,9 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.: a
helyszínen

Öregszőlőben a kondorosi
kövesút mellett a 21. szám alatt, 1,5
szobás ház sürgősen eladó. Bővebb

információ az interneten az express.hu
oldalon. Irányár: 2 millió Ft. Érd.: a
helyszinen 7-16 óráig, 30/595-5045

Gyomán a Tanács u. 4. sz. alatt 2
szobás kockaház termő gyümölcsössel
eladó. Irányár: 8 millió Ft.
Érd.:30/509-2435

Endrődön 3 szobás, ebédlős, 2
ftirdőszobás, ház dupla portával,
melléképületekkel, 2 garázzsal eladó.
Irányár: 18 millió Ft. Érd.: 70/416
6484

Gyomán a Bajcsy u. 40. sz. alatt
kertes családi ház eladó. Éreklődni.:

70/415-6774
Gyomán felújított, összkomfortos

parasztház melléképülettel, garázzsal,
rendezett udvarral eladó. Irányár: 9,5
millió Ft. Érd.:20/356-1854

Gyomán 700 m'-es telken 70m'
es lakóterülettel, melléképületekkel
parasztház eladó. Ugyanitt búza,
használt bútorok eladó. Érd.: 20/942
8257

Gyomaendrődön a Kulich Gy. u.
24. sz. alatti kertes 3,5 szobás házamat
elcserélném lakótelepi lakásra, vagy
eladnám. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
70/420-7712

Bánomkertben nagy portával, I
szoba, konyha, fürdőszoba, kamra, fás
kamrával ellátott ház eladó. Víz,
villany van. Irányár: 2 millió Ft. Érd.:
70/608-7631

Gyomán a Kis Bálint u. 5. sz. alatt
felújításra váró ház eladó. Érd.:
30/372-0292,30/358-4198

Endrődön a Fő úton 3,5 szobás,
nappalis, tetőtérbeépítéses családi ház
garázzsal, alsó épülettel, ipari
árammal, rendezett kis udvarral, jó
állapotban eladó. Érd.: 30/525-6611

Gyomán a Hantoskerti utcában
120 m'-es családí ház gyönyörű

parkosított kerttel eladó. Nyaralásra is
alkalmas. Érd.: 30/8461-905

Öregszőlőben a Polyákhalmi u.
17. sz. alatt ház eladó. Irányár: 800
ezer Ft. Érd.: 66/283-553

150 m'-es 3 szobás ház eladó,
vagy kis házat beszámítok. Irányár: II
millió Ft. Érd.: a helyszínen.

Gyoma központjában családi ház
eladó. Irányár: 14,5 míllió Ft. Érd.:
66/285-665

Gyomán a Zrínyi utcában kertes
családi ház eladó. Érd.: 70/327-4389

Noszvaj-Síkfőkúton, Egertől 8
km-re gyönyöríí erdei környezetben 6
8 fő részére összkomfortos nyaraló
kiadó. Irányár:2000 Ft/fő/éj. Érd.:
30/8461-905

Gyomán az Attila utcában szépen
felújitott 80 m'-es ház eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 70/428-8273

Budapesten 2 szobás lakás kiadó.
(Corvin mozihoz közel, Klinikák
metró áll. 3 perc) Dija: 65.000,
/hó+rezsi. Érd: 30/5464-683

lAKÁS
A Vásártéri ltp.-en 2 szobás,

erkélyes, fó Idszinti lakás eladó.
Irányár: 7,2 millió Ft. Érd.: 66/282
982, 30/513-6057

Gyomán, Vásártéri ltp. III.
emeleti lakás felújított tetővel,

felújított beltérrel, kedvező áron
eladó. Érd: 30/299-1164.

Az Október 6 ltp-en 2 szobás,
fóldszinti lakás eladó. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 30/417-7101

A Vásártéri ltp-en 2 szobás
fóldszinti lakás eladó. Irányár: 7
millió Ft. Érd.: 30/753-8832

A Vásártéri ltp-en 2,5 szobás,
fóldszinti lakás a 4 lakásos
társasházban eladó. Irányár: 7,5 millíó
Ft. Érd.: 70/945-2547

Az Október 6 ltp-en 2,5 szobás,
felújított lakás eladó. Érd.: 30/238
0914

A Vásártéri ltp-en, a 4 lakásos
társasházban téglából épített 3 szobás,
jó állapotban lévő lakás garázzsal,
alsórésszel együtt eladó. Irányár: 9,5
millió Ft. Érd.: 30/488-4396,30/944
1847

A Vásártér ltp.-en 1,5 szobás, 2.
emeleti jó állapotú, kis rezsi költégű

lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
70/414-7183

A Vásártéri ltp. 21/B. sz. alatt 2
szobás, felújitott lakás eladó. Érd.:
20/344-8742

A Vásártéri ltp-en 1,5 szobás
lakás hosszú távra kiadó. Érd.:
66/386-500

Kiadó lakást vagy kertes házat
keresek. Érd.: 30/639-3281

KERT, TELEK
A Fűzfás-zugban kert eladó.

Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: 70/327
4389

A Torzsás-zugban 2300 m'-es
vízparti telek eladó. Vízparti
telekcsere is érdekel. Irányár: 1,2
millió Ft. Érd.: 30/558-1578

Gyomán a Zrínyi M. u. 41/1. sz.
Alatt bekerített telek fúrott k-iIt:ta.j·
eladó vagy vízpartira cserélhető.

Irányár: 1,3 millió Ft. 30/354-2125

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Korrepetálás, felzárkóztatás,

magánórák, fej lesztő foglalkozások,
dolaozatokra való felkészítés,
általános iskolásoknak. Dolgozatlapok
megrendelhetők. Érd.:30/856-32 I8

Takarítást, vasalást, bevásárlást
vállalok. Érd.: 70/327-4389

Idős nénikénél valamint családi
házaknál takarítást vállalok. Érd.:
70/656-2621

Varrási munkák javítását vállalom
(alja felhajtás, húzózárcsere stb.) Érd.:
70/948-0997

Fűnyírás, kertgondozás, favágás,
egyéb házkörüli munkákat vállalok.
Érd.:70/566-3908

Adóbevallás készítés! Feladási
batárídő: május 20. Személy és
vagyonvédelem. Érd.:70/527-3156

Fiatal lány munkát keres: szakács,
konyhai kisegítő, takarító, ház körüli
munkák. Érd.:20/966-0577

Női-férfi fodrászat, pedikűr,

manikűr, műköröm építés, gyógy
masszázs, szolárium. 70/455-9515

Tetőbontást, kőműves és festő

munkát vállalunk. Érd.: 70/532-3421
Érettségivel, banki ügyintéző és

valutapénztáros végzettséggel, vala
mint gépíró és szövegszerke.sztő

végzettséggel munkát keresek. Erd.:
301371-7784

EGYÉB
Söröző, l. kat. játékteremmel

eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.:
30/628-6172

2 éves Suzuki Jimny terepjáró
megkimélt állapotban sürgősen eladó.
Irányár: 3,5 millió Ft. 70/705-7668

Egyedi gyártású ponyvás utánfutó
eladó, friss műszakival. Érd.: 66/386
539,30/5777-782

Láncfűrész, vasbeton vájúk,
gázfőző, műhordók, régi bútorok,
búvárszivattyú, Singer varrógép,
kaktuszok, somfa, fügefa, tükör,
Trabant-Lada alkatrészek, babakocsi,
búvárszivattyú, terményzsákok eladó.
Érd.: 66/436-086

Nagyteljesítményü termény-
daráló, önetetők, kazánlemezből

vasvájúk, eperfa boroshordók, 50
literes üvegballonok, szőlődaráló prés.
Érd.: 70/416-6484

Fagyasztó láda, kovácso Itvas
kapu, öntöttvas radiátor, lánghegesztő

felszerelés, menetvágó, kézi köszörű,

kovácsoltvas ajtók, Babetta eladó.
Érd.: 30/651-7313

Molnárkocsi, 2 kerekű kézíkocsi,
380 V 2,2 kW-os villanymotor eladó.
Érd.: 30/524-3700

Jó állapotban lévő Hajdú
mosógép eladó. Érd. 70/2798-053

120 literes villanybojler, kettes
ikerablak, wc-kagyló, újszerű nagy
íróasztal, alig használt komplett kettes
mosogató állvánnyal, zuhanyzós
csapteleppel, 10 literes boj lerre I.
Irányár: 5-5-5-15-55 ezer Ft.
Érd.:20/5198-764

Kukorica eladó. Irányár: 3000
Ft/q. Érd.: Fáy u. 26.

Új fenyő étkezőgarnitúra, asztal
(l27x76) 6 db székkel eladó. Irányár:
79 ezer Ft. Érd.: 30/4434-258

3 db televízió eladó. Irányár: 5
15-25 ezer Ft. Érd.: 30/298-3099

Elektromos húsdaráló, beton
keverő, hegesztőtrafó, festékszóró
pisztoly, 24 kalapácsos terménydaráló
eladó. Érd.: 66/285-548,30/656-6958

I db 26-os női-, és I db
montenbike kerékpár eladó. Irányár:
6-10 ezer Ft Érd.: 30/298-3099

Használt FÉG gázkonve\"'10r és 80
literes Hajdú villanybojler eladó.
Irányár: 25-5 ezer Ft. Érd.: 30/6599
048

Állíthatós vasállvány, állvány
pallók, vastaligák, bontott ajtók tokkal
és tok nélkül, 8 hónapos kan puli.
Érd.: 70/273-4406

Kerekes szék wc-ve l, I db
franciaágy eladó. Érd.: 66/386-084

Számítógép javítást vállalok:
30/366-8306

Kézi hajtású állványos
kukoríca morzsoló eladó.
(villanymotor szerelhető rá)
Érdeklődni a 06-66-285-143-as
telefonszámon.

Öt személyes finn szauna
eladó. Telefon: 30/3326075

Elado: nőí félversenykerékpár
10 eFt, 2db autógumí, nyári 2
eFt/db, monitor 5 eFt, Samsung tv
55 cm-es 12 eFt, Íróasztal 5 eFt.
Telefon: 30/50-75-718

Eladó Gyomán,
a Liget Gyógyfürdő melletti

Termál Panzió,
tulajdonostól.

Üzletrész átruházás lehetséges,
így a vétel illetékmentes!

Irányár: 28 millió Ft.
Telefon: 20/9342-171



Ariston AQXL 105
előltőltős mosógép:
- 6 kg tőltet

- Centrifuga fordulat:
1000 ford/perc

- Energiaosztály: "A"

67990 Ft

AUX KC-25Y
mobil klima:
- Hűtési teljesitmény:

2,6 Kwh
- Légszállitás: 350m'/h

49990 Ft

LG 42PG2000
42" (107cm) Plazma TV:
HD Ready plazma
televízió
- Felbontás:

1024 x 768 pixeles
- Kontrasztarány:

20.000:1
- 100 Hz-es képfrissités
- Fényerő: 1500 cd/m'

124990 Ft

...
LG 42PG6010
42" (107cm) Plazma TV:
HD Ready plazma
televízió
- Felbontás:

1024 x 768 pixeles
- Kontrasztarány:

30.000:1
- Válaszidő: 0,001 ms
- 100 Hz·es képfrissités

139990 Ft

mY.grx.hu

IGLOO BCD-88
kombinált
felűlfagyasztós

hűtőszekrény:

- 61 liter hűtő rész
űrtartalom

- 27 liter
fagyasztórész
űrtartalom

LG W2242T
1680x1050 pixeles felbontás,
8000:1kontraszt arány,
5 ms válasz idő

37990 Ft

Ingyenes az apró!
A Szó-Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a sze1vényen 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 felelősségetnem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

Irányár: .

Érdeklődni: .

Aláírás: .

ACER 2920
Ultra kompakt
Lapotop: 12,1" WXGA
CrystalBrite LCD,
megemelt fényerejű ,
1280x800 felbontás
Core 2 Duo T57500 • _
4MB L2 2,2GHz ..
250GB 5400 rpm, SATA
Memórai: 2 x 1024MB DDR-1I2 Gb
Optikai meghajtó: 8x DVD+-RW DL
SM drive
beépítetl1,3 Megapixeles Webcamera

129990 Ft

LG W1942T
1440x900 pixeles felbontás,
8000:1 kontraszt arány,
5 ms válasz idő

27990 Ft

GYOMAENDRŐD, FŐ ÚT 188. (A STOP- L)
H-P: 9.00-18.00 • Sz: 9.00-13.00 • Telefon: 66/61 -586

BÉKÉSCSABA, GYÓNI G. U. 11. (a Csaba Ce ter mögd

p--------------------------------,

KÓbe\té'lé
+ I"ternet
+ leleto"
mól ho'll

5990 ft

BEL,SŐÉPíJÉ~ZeT
SZARAZEPITÉS

CELLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS
HOSZIGETELIIS
GIPSZKARTON

SZERELlIs
DlNDB.YIIZá

Prokoncept
energiatakarékos építési rendszer

kétoldali höszigeteléssel
• SO-?O%-kal kevesebb fűtési

költség' Höhidmentes szerkezet

Aljzatkiegyenlítő 2200 Ft/25 kg
gú rag Ó 00 F Il5 k

Flex ragasztó 2280 Ft/25 kg
z o fehér 600 Ft/25

Tekercses hőszigetelő (10/5)
5990 Ft/tekeres

cm hoszige elő r d r
már 211 F 1m2

Váltson ADSL-ről kábel internetre
és fizessen kevesebbet!

Mini internet csomag

2 790 Ff/hó
Letöltési sebesség 512 Kbit/s (gorontóli 128 Kbit/s)
Feliöltési sebesség 96 Kbit/s (gorontóli 32 Kbil/s)

Ügyfélszolgólat: 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 46
Az Ön üzlelkötöje: Gubuez Tamós, Tel: (70) 9449279
Viszonteladó: Magus Comp, Fö u.230, Tel: (661 581 610

Az ajánlot 20 I0.08.3I-ig tartó hüségnyilatkozot vállalása mellett.
kábeltévé elöfizetés esetén érvényes.



~RaiHeisen
UJ UJ lU Közösen

www.kozosen.hu

Jocó, Loci és Laura, o Hüvösvölgyi Gyermekottflon lakói Szekeres
Adrienn I, o RaiFfeisen Közösen Program Ikötelezett tó!"ogotójóval-

IVI Raiffeisen
VElÜNK KÖNNYEBB 10I BANK

.'

hír .hu
GÉPEINKKEL AZ ALÁBBI
MUNKÁKAT VÁLLALJUK:

- Árokásás és kapcsolódó munkák, iJtátfúrás
- kosaras emelővel épülethomlokzatok,
tetők javítása, valamint gallyazás 15

méter magasságig

Telefon: 66/581·540

Nézz be hozzánk! Gyomaendrőd, Fő út 188. Tel.: 66/283-474
Akémll6~,.k 2009.05.04-tóI2009.0S.17-Ig ~9Y. k6szlot eroJ61g 'I'Vényes-k. Aml"fl(lylDtn ügyfelünk 4 vás.1rUs MP~ tobb fel:allb dmt~lel

IS feUOlIl~l C$.)k.:lZ tI:6 r~tolt~ óss...'tg6'e k..:lp t:6nJm Az .:Jka6~n Wl16 tö..~lel kUlon reglSltl<l06t I"\el"fl~ A b6nusl O~~ az
("wenl~gfelIol1.:st kOvttll munll,.)rlJpon 16~d:sta kerVl. meIYr6l ,)2 ügyfeiek~1 SMS-l)e(l ~JékolU~k. (gy ::zern8y l~djebb 2 VltaM,'-X CO~l
'4s.SrolhJt , 2 tlón.loon tl~ül A k~pck IlliUltaclOk. Tovj~bllnrOl'1'Md6. r6zle:ek il 127Q-es Sl~mon é: .ll Üllelell.ben.lW.'W.WKIJ(otIe.hu



Ára: 199 Ft

18. évf. 5. szám FÜGGETLEN VÁROSI LAP 2009. június
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

FIli ,lIY . IITElIlll1
HITELÜGYINTÉZÉS KOMOLY BANKI - és MAGAS SZÍNVONALÚ ÜGYINTÉZÉSI

HÁnÉRREL, 9 ÉVES SZAKMAI GYAKORLAnAL, JOGI HÁnÉRREL!
LAKÁSCÉLú- ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK

KEDVEZŐ KAMATOKKAL!!!
Adidi Ideje .I~tt ls folyamatos II hltolklhelynb, csak sdgorubb felt'tolokkol I

Pl:J mllU6loM! uj 1aIW tplteK, uj 1alc.bvts.1J1bI ek1I:n lHUFllNiWoaltaanylar!n:;tn.x]. ot.:: dlÓ5 ("\'bcn

10 <:vre 10.630" Fl/M 15 i:vre 8.320" Fl/M 20 <:vre 7.240, Fl/M 25 <:vre 6.610" Fl/M

, ,

Pl.: ll'llltll,; lorint l'.wnill1alW~ bó"ti1C!. ldüjltis adrn fHUF}mdul6~,. lbrle=b$cJ· A.: ds6 S C'rbm·

10 ém 11.810,· Fl/M 15 i:vre 9.460,· Ft/Itó 20 im 8.330,· Fl/M 25 im 7.700,· Ft/Itó

, ,., ,'

_Batár Gyózó Városi;~~"

zel

I '1111111. "UUlITT .ITEI, IlIUI! 11I11I.YIlIH'1 I
Jel.záloghitelek ügyintézése SORON KivŰL akár l hét lllatt isi

AKÁR elózehs költségek meghiteletésével isi

Hiteikihelyezés AKÁR az ingatlan forgalmi értékének IOO%-ig!
BAR VÉGREHAJTAs APEHTARTQZÁSésMAGAN1IITELKJVÁJ,TAsA megoldható!!!

(EGYEDI FELTÉTELEKKEL)
Hitelek már minimálbértöl is igényelhetöek!

fO'iTOS!!! Ahitel zmódbek ment élerbizto ít:i köté e :'iD! zük ~e\!

A hitelügyintézés az Ön kényeImének és igényének megfelelóen lakiÍsiÍn,
vagy aZ irodJnkban történik - személyre szabottan, gyorsan, szakszerúen!

LEINFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNKI HÍVJON BIZALOMMAL!

HITELEK HITELEK-HITELEK
UJLAW\'ÁSÁRÚS UJul'ÁStf'trts UKÁsrUWITÁS
IlASl.'(ÁLfLAKÁS vÁSAIU.ÁS w.:As5Ó\1lts UKÁSKOIlSU:RlislTt:s
Ft.s7.JAl.u::O~rm.LKlJS"n~ KŰlAIAAL\tAlOTTllfJTtl.O.: KOmSZTYlSt:LóIHfTtl.[K
SZOCPOLOC'l'L'Ttzc.s CVOlSHlTtUK(~KÁR'M'Al.Arn SlL\lU'I1KfTtl.,[K
TWID.TL"G.4.TUlI"J.\lSn.liSlHrTtlUlltTóstC AllÓSSÁCJtL"oots IIlTtLKI\'ÁLTÁS
UKÁS1ll.IlIC \'tmLiZl;o.:c \'rLÁcUZillc
ÁnUDAlÓ HmL \'Á1l.A~OZ6111ITD.Dí: rOLD\'ÁSÁR1ÁSRA lIrttL
JJRToKmWZTt:slllrrtL(lITA,u,áDlnhl IDÓSKORlJtl.lÁLOGJÁRAOtK 1000KOlUtuTJÁAAOOCtltl..

T6bb bank ajánlata k6zQI választhatl
FOLYAMATOS AKCIÓ!!!

Mindenkori aktuáUs akciónkról érdeklődésére telefonon vagy személyesen tájékoztatjuk
(IDÖPONT EGYEZTETÉSE SZÜKSÉGESI)

RESZLEGES BANKI KÖLTSEGlIENTESSEGll1
~ LAKÁSCÉlÚ HITELEK ESETéJI MUf, CHF, JPY, EUIII
, UJ UKA5 EPfrt:~ úJ. ..KA3ZlW.T L.&K.4S vAUAusA. FEIZEXIWtO KtTEL.. QYORSHrTEt..

KóZlJJltAL.UZOTTJ., KOZTiSZTVISEtÓI HITEl., FEI.UJtTA!. tC.ORSZBOStrts.1..AKASL.lzJNGI

~SZABAD fELHASZIlALAsú HITELEK ESrrao MUF. C>lF, J>"f. EUilI

~HITELKlVÁLTÁS 60 AIlÓSSAGREItDEZES!_.......--~ ...... "" _J

~VÁL1AI.KOZÓIHITELEK ""....ozua. v.tuAlJ<..olo,..,...-..... y
• SZÉCHEIIYI KÁRTYA KfIMZllbfYU roz.u'AL

Ilz ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLlLUNKI I
Ügyfélfogadás es teljes körű tájékoztatás bármikor lhétvéqén ls), idópont eqyeztetésseH

Plusz szolgáltatásunk: INGATUHKOZVETITÉS ES ÉRTÉKSECSLÉS,
IZTOsITAsOK, BEFEKTETÉSEK KOTÉSE ÉS TELJES KORO OGYINTÉZÉSE

T~V"etI": TÓTH JANOSNÉ TÓTH JANOS BOROS KRISZTINA
llz10tl föul\;Ícsado Irodavezot6 IRODAI ügyviteli .15Szisztens

Inga1I:l1nk5zvotltó,ort6kbocsló 06120-9·220-990 06I2D-4,5-1211 v.06I71).558-9247
06f2o-~J7-67·J8 HlvAsRA HAzHoz MEGYONKI T,IJ Fax: 661424-314

IllU•• cin 1151.uIIEIIIY. fllTIlI Tllll.l1JTTtIt.-u



Kovacsics Imre kapta meg afürdő irányítását
A Liget Fürdö Kft előző

ügyvezetője Furka Sándor
távozásakor a fürdő mar
keting vezetőjét Szabados
Krisztinát nevezte ki egy év
re az önkormányzat, majd
pályáztatás híján a követke
ző évben újabb egy évvel
meghosszabbították megbí
zat~sát.

A fürdőigazgatói állást
idén tavasszal pályáztatták
meg, ám a benyújtott hat
pályázat közül egyik sem
nyerte el a városvezetés tet
szését. A képviselő-testület

által létrehozott bírálóbizott
ság meghallgatta a pályázó
kat, s megállapították, hogy a
pályázati eljárás ugyan ered
ményes volt, de a meghallga
tás során egyik pályázó sem
győzte meg a bizottságot ar
ról, hogy minden szempont
ból megfelelő lenne az ügy
vezetői feladat ellátására:

Lapunk megtudta, hogy
Szabados Krisztina - aki szin
tén a pályázók között volt 
május 5-én írásban jelezte a
város vezetésének, hogy csu
pán ez év végéig tudná még

vállalni a fürdő vezetését, mí
vel kismama.

A város legnagyobb turisz
tikai attrakciójának számító
termálfürdő vezetéséről a kép
viselő-testületnek mihama
rabb döntenie kellett.

A megoldást nagyban
segítette, hogy Várfi András
polgármester egy hetedik sze

.mélyben látta meg a kiutat. Az
országban már több fürdőt,

köztük a Gyulai Várfürdőt is
egy Spa Hungary Holding ne
vű cég irányí~a, melynek tula
jdonos igazgatója Kovacsics

Imre. Őt kereste fel Várfi And
rás polgármester, hogy vállal
ná-e a gyomaendrődi fürdő

vezetését. Kovacsics Imre lá
tott fantáziát a felkérésben.

- Egy új stílust, egy új
struktúrát szeretnénk megho
nosítani ezzel az új működte

tési formával - nyilatkozta la
punknak Várfi András polgár
mester és hozzátette, hogy a
működtető cég több háttér
szervezettel is kapcsolatban

. áll, van jogászuk, közgazdá
szuk, marketingesük, s emel
lett egyértelműen megfogal
mazták azt a fontos elvet,
hogy lehet nyereségesen mű

ködtetni a fürdőt.

Kovacsics Imre, akit iga
zán sikeres válságmenedzser
nek tartanak, ugyan több ven
déget nem ígért a gyomai ter
málfürdőbe, viszont az önkor
mányzat zárt ülésén azt mond
ta, hogy a szolgáltatásokat ma
gasabb színvonalra emelve a
maximális árat kell kérni a

.vendégtől. A képviselők több-
sége szerint ez a fürdőbelépők

és szolgáltatások árainak eme
lésével jár majd.

Kovacsics vállalta, hogy
5 év alatt folyamatosan csök
kentik az önkormányzati tá
mogatás összegét. Ismeretes,
hogy a gyomaendrődi fürdő

veszteségesen üzemelt a fel
újítása óta: évente mintegy
50 millió forint közpénzt
pumpált a város a fürdő kft.
be. Ezt a tendenciát kívánja
megfordítani Kovacsics Imre
úgy, hogy a fürdő idővel nye
reséget termeljen.

Meg nem erősített infor
mációink szerint Kovacsics
az ügyvezető i feladatok ellá
tásáért havonta nettó 750 ezer
forint megbízási díjat kap, s
emellett saját gépkocsija
használatáért havonta 3000
km után átalánytérítést kap,
valamint a mobiltelefon
használat költségét is meg
kapja.

A gyomaendrődi képvise
lő-testület tagjait mintegy
másfél órás· tájékoztató és
vita után meggyőzte Kova
csics Imre programja, s a tes
tület többsége megszavazta
kinevezését.

H.E.
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Új vezérigazgató
a Gyomai Kner Nyomdában

Fürdőket vezetnek
Akik összefognak mindig

erősebbek, mint az egyedülállók, - ez
így igaz a jiirdők esetében is. Mi már
tudjuk biztosítan i azt az erőt, amivel
sikert érhetiink el a spa és wellness
szo/gáltatások területén. Szem e/őll

tartva azt, hogy minden tevékeny
ségiink alapja avendégközpontúság,
kiváló színvonalú szolgáltatások vár
ják a vendégeinket minden egyedi
hangulaIlal és arculaIlal rendelkező

jiirdőnkben.

A Spa Hungary Holdingjiirdőlánc

nJinden /étesítménye várja Önt és
családját, hogy átélhessék a valódi
kikapcsolódás és szórakozás é/mé
nyét, és a magyar jiirdőkultúra újjá
éledését - olvasható a cég honlapján.

A Spa Hungary Holding Zrt. az
országban több jiirdőt üzemeltet:

- 2003-ban, Győrben az akkori
szocialista városvezetéstől közbe
szerezés útján elnyertiik a Rába
Quelle mííködtetését 25 évre. Ez olyan
hosszú idő, mintha az ember sajátja
lenne. Nem amortizálja le, nem szedi
ki belőle a nyereséget. Most tapossuk
a hatodik évet. Utána jöll az agárdi
jiirdő. Most lesz két éve, hogya régi
vezérigazgató helyébe /éptem. Ezt
követően bíztak meg az 1905-ben
épített székesfehérvári Arpád Fiirdő

teljes rekonstrukciójával, s ha
elkészül, az iizemeltetésével. Ügy
vezetés ez is Egy régi fiirdőt a 21.
század technológiájához iflesztiink. A
negyedik a tatabányai jiirdő, ami
önkormányzati tulajdonú 3,4 milliár
dos beruházással. Július elsején
nyitjuk ezt a strandot. Az ötödik
Dunaújváros, ami még nem az
iigyvezetésem alall van. 111 elkésziilt
egy 4,7 mifliárdos beruházás, de nem
tudta megnyitni a kapuit. 111 szakmai
irányításról írtam alá szerződést.

Most találjuk ki, hogy az önkor
mányzat maga iizemelteti, kiadja
bérbe, eset/eg engem kérnek fel
iizemeltetésre. Így a gyulai a hatodik 
vall egy interjúban Kovacsics Imre a
cég vezetője.

Idén május közepén
vezérigazgató-váltás volt
a Gyomai Kner Nyomda
élén. Papp Lajos 17 évig
vezette és fej lesztette az
1992-ben privatizált
nagymúltú könyvmű-

helyt, most nyugdíjba
vonult, helyét a Fazekas
Péter (36 éves) vette át.

A szarvasi Fazekas
Péter előtt nem isme
retlen a gyomai nyomda,
hiszen 1995-től 200 l-ig
kereskedelmi osztály
vezetőként dolgozott a
Knerben. Friss diplo
másként került ide,
akkor végezte el a
Könnyűipari Műszaki

Főiskolát.

- Pályakezdő nyom
daipari mémökként nagy
kihívás volt ez számom
ra, annak ellenére, hogy
a szakma nem ismeretlen
előttem, hiszen második
generacIOs nyomdász
családban nőttem fel. A
Gyomán eltöltött idő

nem volt kevés, a hat év
alatt megismertem a
nyomdát, a munkatár
sakat és a piacot is. Úgy
gondolom, hogy sikerült
telj esítenem az elvárá
sokat és megfeleltem az
elvárásoknak. Moz
galmas évek voltak ezek
a cég életében, erre az
időszakra esett a nyomda
egyik legnagyobb gépi
fej lesztése. A gyomai
évek alatt sok kapcsola
tot alakítottam ki, ami-

Fazekas Péter

nek előnyeit most tudom
igazán kamatoztatni 
nyilatkozta lapunknak az
új vezérigazgató.

- Azután 200l-ben
mégis úgy döntött, hogy
hazatér Szarvasra...

- Ekkor született meg
az első gyermekem, s
úgy döntöttem, hogy a
családom miatt inkább
az otthoni vállalkozás
ban dolgozok tovább.
Múlt év elején keresett
meg Papp Lajos vezér
igazgató azzal az ajánlat
tal, hogy jöjjek vissza a
Gyomai Kner Nyomdá
ban dolgozni. Az ajánla
tot elfogadtam és múlt
esztendő márciusában
tértem vissza Gyomára.
Az elmúlt egy év alatt
volt alkalmam bebi
zonyítani a nyomda
tulajdonosai számára,
hogy Papp Lajos nyug
díjba vonulását követően
át tudom venni a nyomda
irányítását és erre most
májusban megbízást is
kaptam.

- Kinevezésével mi
lyen elvárásokat fogal
maztak meg Önnel szem
ben a Gyomai Kner
Nyomda tulajdonosai ?

- Az ismert gazdasági
körülmények között el
sődleges célom, hogy az
elmúlt 17 évben pro
dukált fej lődést tovább
folytassam és munkale
hetőséget biztosítsak a
dolgozóknak. A gazdasá
gi válság miatt érzékel
tünk egyfajta megtor
panást a megrendelés
állományban, azonban a
nyomda eredményessége
és árbevétel tervei tel
jesíhetők.

- Milyen útravalót
kapott elődjétől?

- Olyan tanácsokat
kaptam Papp Lajostól,
amelyekkel jómagam is
azonosulni tudok: tisz
tességgel, becsülettel és
következetesen kell a
munkámat végezni.

- Gondolom a nyom
da tulajdonosai anyagi
lag is érdekelté tették a
nyomda eredményes míí
ködtetését illetően.

- Mint minden vál
lalkozás első számú
vezetője, így én is szigo
rú feltételek alapján
érdekelt vagyok a nyom
da eredményességében 
mondta végül a Szó
Beszédnek Fazekas Péter
a Gyomai Kner Nyomda
új vezérigazgatója.

H.E.

Felnőtt úszásoktatást
tartok június 22-től

a gyomai slrandfürdóben 18.30-19.30 közölt.

Érdeklődni: Kiss Gábor (testnevelő)
Telefon: 20/45-11-244 vagy

kiss.gabor@dktv.hu

Üzlethelységek kiadók
Gyomán,

a városközpontban!

Telefon: 30/33-26-075

Gyomán, 1500 m2·es
ipari csarnok kiadó

termelésre vagy raktározásra!

Telefon: 66/282-790
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Stancolt és
hagyományos

papírdoboz
gyártása minden
méretben! -.
Szitázás! lt~
Stancforma,
szitaforma készítés!
Telefon: 20/9142·122
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

wwwJozakft.hu

-papír és írószer C-i
- irodaszerek I~

-nyomtatványok / / / /
· nyomtatópatronok fi! /
· selyemvirágok \p/)
- DVD filmek
-ajándék, játék, illatszer
- AVON, Oriflame
-ÖKONET termékek

Hazai gyártású pólók,
pizsamák

gyermek mérettő/ a7XL
méretig!

Fénymásolás, spirálozás, iralfúzés!

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,
30/524-52-35

Szó-Beszéd

Endrődi felújítások
A volt endrődi tanácsháza épületének akadály

mentesítése az elmúlt évben már megtörtént, idén
pedig 30 millió forintos költségből végzik el az
épület külső és belső felújítását. A költségek
harminc százaléka városi pénz, azaz saját erő, a
hetven százalék pedig pályázati támogatás.

Az endrődi közösségi ház felújítása is időszerű

volt. Jelenleg a nagyterem és a két kisterem
felújítását végzik kilenc millió forintos, javarészt
pályázati pénzből. Az emeleti részen konferencia
termet alakítanak ki. Amennyiben sikerül újabb
pályázati pénzt nyernie az önkormányzatnak, úgy
az épület homlokzati részét is felújítják.

Hídlezárás decemberig
A Mezőtúr-Gyoma vasútvonal felújítási

munkálatai még a múlt évben kezdődtek el, s
várhatóan idén szeptember 30-án fejeződnek be.
Ezt követően kezdődhet meg a 46-os főút és a
Mezőtúr-Gyoma vasúti szakasz kereszteződésében

az aluljáró építése. A vasúti felújítás során
egyébként átépítik a gyomai vasútállomás peron
jait, ahová gyalogos aluljáró fog vezetni és a
mozgáskorlátozottak számára Iiftek is épülnek.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
beruházásában újítják fel és építik át az endrődi

közúti hidat. Jelenleg a pontonhídra vezető utat
építik ki. A híd bontása várhatóan júniusban
kezdődik, s a forgaimat csak ez év végén terelik
vissza az új hídszerkezetre.

POLITIKAI HIRDETÉS

,
A SZOCIALISTAK

CSÖKKENTIK
A NYUGDÍJAT,

ÉS EMELIK ,
A NYUGDÍJKORBATART

.r

AZ ÁLLANDÓ
BIIONYTALANSÁGBÓL!

2009. június

HuIladékgyűjtés
Gyomaendrőd Város Önkormány

zatának szervezésével, 2009. április
22-én, a Föld Napján, szemétszedési
akció zajlott a város belteruletén,
valamint a Körös-Maros Nemzeti Park,
város felőli szakaszán. A szemét
szedési akcióban 1118 helybéli vett
részt, felnőttek gyerekek egyaránt. A
gyűjtés során 2200 kg hulladékot
szedtek össze. A szemétgyűjtési akció
célja, többek között a figyelem
felkeltése környezetünk iránt, valamint
a környezettudatos gondolkodási mód
kiterjesztése egyre szélesebb körben.
Napjainkban egyre rohamosabban nő a
tiszta, ápolt környezet értéke, így
közös ügyünk védeni, tisztán tartani.

Meleg helyzet
Mint köztudott a tavasz a szerelem

hónapja. Beszéli a falu, hogy jóságos
rendőreink éppen a közúti hídon
cirkuláltak, amikor lent a Körös-parti
bozótosban egy ott parkoló járműre

lettek figyelmesek.
Nosza, megfordultak és legurultak

a híd alá. A rendőrkocsiból kiszállva
körbejárták az autót, s mivel senkit
sem találtak tovább szimatoltak.
Gondolták rabsicokat fognak majd a
vízparton, ugyanis az utóbbi időben az
orvhorgászat jelentős méreteket öltött.

A parti bozótosban mocOlgást,
nyöszörgés t hallottak, s amikor a
növényzete t félrehajtották egy
szerelmesnek tűnő párt találtak félre
érthetetlen helyzetben. A rendőrök

arcára csupán azért ült ki a döbbenet,
mert a párocska mindkét tagja férfiú
volt. Az egyik egy helybeli oktatási
intézmény dolgozója, a másik egy
csabai fiatalember. Ez utóbbi felesége
és gyerekei úgy 200 méterrel odébb
horgásztak. ..

A tavaszi szerelmi aktust megsza
kítva az egyik férfi, teljes diszkréciót
kért a rendőröktől, akik sietve távoztak
a tetthelyről...

Hirdetésfelvétel!
Telefon: 70/22-632-99
szobeszed@index.hu
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Mindenki azt kapja, amit megérdemel. Előbb vagy utóbb.
Az igazságot nem idelent osztják...

Lapunk előző számában írtunk arról, hogy Fülöp Istvánné a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda igazgatónője,a Kossuth úti tagóvoda eljárása miatt kényszerült bocsá

natkérésre a képviselő-testület áprilisi ülésén. Az óvoda Anyák Napi ünnepségére
ugyanis nem mehettek el a gyermekek nagymamái, a zsúfoltság elkerülése érdekében.

Az óvoda vezetője az alábbi írás megjelentetését kérte lapunktól.

Univerzális 3 részes alulétrák,
háztartási létrák.

GAZDA KISÁRUHÁZ
Vetőmagok, virágmagok és
virághagymák érkeztek!

Széles választékban vásárolhat, tápolda
tokat, növényvédőszereket,
műtrágyákat, virágföldeket.

Fűmagot válasszon kínálatunkból.

Elektromos és benzines fűnyírógép,

kerti kisgép kínálatunkat!

Jó minőségű locsolótömlők és

hozzávaló csatlakozók, szórófejek.

Kerítésdrótok, műanyag hálók,
kertirácsok és huzalok.

Grillezők, bográcsok,
bográcsállványok.

Drótfonatok, kerti rácsok, műanyag hálók,
szúnyoghálók.

YárjuR. fi.eáves vásárfóínfi.at!

Gyomaendrőd,Pásztor u. 39.
Telefon: 66/386-359

•Kéziszerszámok
•Barkácsgépek

Watt Villamosság
Gyomaendrőd,

Fő út 214.

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Izzók, energiatakarékos izzók
• Háztartási gépek, hűtők

• Háztartási gépek alkatrészei

ÚJ GUMIABRONCSOKI
Árusítás mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!

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

dokban a gyermekek nemcsak édes
anyjukat, hanem nagymamáikat is

megköszöntik ezen a napon. És ha az
épületben kevés a hely, akkor egy
meghitt ünnepséget meg lehet ren
dezni akár az udvaron, a tavaszi fák
alatt is. Cserenyecz Éva a mai világ
ban pedig örvendhetne, hogy zsúfolt
olykor az óvodája a gyermekek/ől, az
édesanyáktól és a nagymamáktóll

Egyébként Fülöp Istvánné, az is
kola és óvoda igazgatója kényszerült
felvetni a témát, s kért nyilvánosan
bocsánatot az óvoda eljárásáért a
képviselő-testület áprilisi ülésén...

..
Unnep az óvodában

ez idő alatt sokfélét tapasztaltam.
Ebben az óvodában sok nagyszerű

programot szerveztünk gyermekeknek,
szülőknek, nagyszülőknek. Lelki
ismeretesen, a családokkal együttmű

ködve alakítottuk és alakítjuk minden
napjainkat, ünnepeinket.

Talán ezért olyan fájó, hogy egy
egy eset kapcsán felszínes érte
sülésekből ítélnek meg bennünket, és
ítélkeznek felettünk különböző

fórumokon. Az óvoda kapuja eddig és
ezután is nyitva áll minden kedves
Édesanya, Édesapa, Nagyszülő előtt.

Rendezvényeinkre továbbra is
szeretettel hivjuk és várjuk Önöket!

Köszönetet mondunk a Gyerme
keknek, Szüleiknek, akiktől oly sok
tapasztalatot, szeretetet, tiszteletet
kapunk és kaptunk, és akik oly sok
nehézségen átsegítettek; hiszen ez ad
erőt és hitet munkánkhoz.

Pedagógiai értékrendünkben min
dig fontos volt, és őszintén valljuk:

"Valódivá válni, azaz megtalálni
saját belső igazságainkat, azokat
másokra figyelve is képviselve tudni!"

Százszorszép Óvoda Nevelőtes

tülete nevében: Cserenyecz Éva tag
intézmény-vezető

Cserenyecz Éva tagintézmény
vezető gondolataira az alábbiakat
tartjukfontosnak megjegyezni:

Az óvodát nem az idei anyák
napja megszervezése miatt érte szó,
hanem az érintett nagyszülők kifogá
solták az óvodapedagógusoknak azt
az eljárását, hogy az óvodás
unokákkal üzentetik meg, hogy nagy
mamák lehetőleg ne jöjjenek az
anyák napi műsoros ünnepségre.
Lehet, hogy óvodapedagógusainknak
igaza van, anyák napja és nem
nagyanyák napja van május első

vasárnapján. Minden esetre a csalá-

Hosszasan vívódtam azon, hogy hol
és hogyan mondjam el az idei Anyák
napja megszervezése miatt óvodánkat
ért támadásokkal kapcsolatos gondo
lataimat.

A tavalyi év tapasztalata alapján
(adottságaink miatt nem tudtuk a sok
vendéget úgy elhelyezni, ahogy
szerettük volna) a legjobb indulat és
jószándék mellett kollektívánk és a
szülők közös véleménye, döntése volt,
hogy az idei Anyák napi ünnepség
szűk körben, csak az Édesanyák
részvételével valósuljon meg. A
gyakorlati oknál sokkal hangsúlyosabb
volt pedagógiai, szakmai hitvallásunk:
tudjuk és tapasztaljuk, hogy az óvodás
életkorú gyermekek a megszokott,
szűk környezetükben érzik jól
magukat, hiszen ez jelenti számukra a
biztonságot. Valamint hisszük, hogy
mi felnőttek (szülők és pedagógusok)
empatikus ráhangolódásunkkal meg
értj ük a gyermekek személyiségét,
lelkét.

Óvodai szakirodalmak, nevelési
programok több helyen is jelzik, hogy
ezen ünnepségek ilyen formában való
szervezése nem egyedülálló! Húsz éve
gyakorló pedagógusként dolgozom, és



6 Szó-Beszéd 2009. június

Adókedvezmény
tűzoltóknak

Köztestületi feladatokat ellátó
tűzoltók részére adódik az a jogszabá
lyi lehetőség, amely a helyi adó alóli
mentesítést ad a tűzoltóknak. A
képviselő-testület 15 gyomaendrődi

tűzoltót mentesít idén az építményadó,
a telekadó valamint a kommunális adó
meafizetése alól. Az így be nemb

fizetett adó összességében 60.862
forint - írtuk előző lapszámunkban.

Egy olvasónk jogtalannak és
iaazsáatalannak tartja a tüzoltóknakto b

adott adókedvezményt:
- Semmi bajom a tűzoltókkal, vi

szont inkább adjanak a munkájukat
elismerő, megfelelő fizetést. Ha
adókedvezményt kapnak, akkor majd
jönnek a 45 éves korukban nyugdjíba
vonuló rendőrök, tanárok és pékek,
hogy kapjanak ők is adómentsséget...

Szerintem ezt az országot többek
között az ilyen támogatások tették
tönkre - mondja olvasónk.

Szó-Beszéd
Szerkesztősége

Telefon: 70/22-632-99
E-maii: szobeszed@index.hu

Fekete László reklámozná városunkat
Fekete László erőművész és fia

május közepén járt Gyomaendrődön.A
csolnoki születésű sportembereket az
ugyancsak csolnoki Parti Ferenc
gyomaendrődi szálláshely tulajdonos
csábította el városunkba. A nem titkolt
cél az volt, hogy az Európa- és
világhírű sportolók jó hírét vigyék
városunknak.

A Fekete László által az erős ember
versenyeken lenne lehetőség reklá
mozni Gyomaendrődöt, Békés megyét.
Ez ügyben tárgyaltak Várfi András pol
aármesterrel és Glózik Klárával ao
Békés Megyei Tourinform Iroda
vezetőjével.

Magyarország örökös Toldi
Miklósa 2002. március IS-én megkap
ta a Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovag Keresztjét. Gyermekkora óta
sportol. Kézilabdásként kezdte amit
ma is rendszeresen űz. 1988 óta indul
rendszeresen a Világ Legerősebb

Embere versenyeken. Soha semmilyen
tiltott teljesítménynövelő szert nem
szedett. Fekete mai napig naponta edz,
a világ minden részébe meghívják
versenyezni, erőműsorain mindig
teltház van. Az erő vele született
adottsága. A fia is apja nyomdokaiba
lépett.

GYOMAENDBOD KOSSUl'lLUT • 8 n
TEL:~

Teljes körű

vénybeváltás!

• vérnyomásmérők

• vércukorszintmérők

• gyógypapucsok
• ortézisek

otthonápolási termékek
• lázmérők

• mankók, járókeretek, botok
• terápiás és gyógyító eszközök

más egyéb termékek

G10~1_r IA,.lKFT

+
GYÓGYÁSZATI EGÉ ESZKÖ

BO
TE ÉKE N

Múzeumi ügyek
Bezárt a nyomdaipari múzeum

- Mind a Gyomai Kner anyagi áldozatot hozni 
Nyomda, mind pedig mondta lapunknak :'ár~

Gyomaendrőd hírét emelné, András polgár~~ster.. Jo ,hIr
ha a Kner Nyomdaipari viszont, hogy Iden varhatoan
Múzeum továbbra is nyitva megnyílik a gyomai tájház a
állna a látogatók előtt, mert a Zrínyi utca végén.
város is fontosnak tartja a
kneri hagyományok ápolását.
Ismeretes, hogy a Kner
Nyomda tulajdonosai a gaz
dasági helyzetre hivatkozva
ideiglenesen bezárták a
múzeumot. Sajnálatos ugyan
akko~ hogy a város Európa
hírű magán motormúzeuma
évekkel ezelőtt bezárt, és ma
sem működik. A Kner
Múzeum és amotormúzeum
megnyitása érdekében is haj
landó lenne a városvezetés
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Halász István kitüntetése

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-maii: kreiszagnes@anet.hu

Telefon: 30/206·5050
f -'

li 1"';
II \.~y,": ~--v'- •

'~,~.,.OO}""
l ~ ...... /'-- .~ ..

Körösi Weekend
Horgász-, hobby-, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
teljes márkakínálat!

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

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

Pál a Magyar Olimpiai Bizottság
elnöke, majd Gyulai István alelnök
szólt, majd sor került az ünnepélyes
fogadalomtételre.

"Arra kérlek benneteket, érezzétek
át, milyen szeretet vesz benneteket
körül, mennyien törődnek veletek,
hogy odaérjetek az ifjúsági olimpiára,
érezzétek át, hogy most ti vagytok,
lesztek tizenötmillió magyar szíve
csücske. Gondoljatok arra, hogy most
rátok figyel egy egész nemzet, és ha
mindaz bekövetkezik, amiről álmod
tok, egy egész nemzet lesz büszke
rátok. Továbbá a fiatalok tudnak a fia
talok számára példaképet alkotni, akik
azt tudják bebizonyítani, lehet nehéz
körülmények között is világraszólót
alkotni."- mondta Schmitt Pál, a MOB
elnöke.

A MOB elnöke arra kérte a fia
talokat, ezen a napon lélekben mond
janak köszönetet mindenkinek, aki
eddig egyengette pályafutásukat, akár
a szüleikről, akár az edzőikről,

tanáraikról, apályamunkásokról,
sofőrökről van szó, vagy az első

edzőkről, az első testnevelő-taná

rokról.
Tóth Dominika jelenleg a Szolnoki

Városi Sportiskola csapatában judózik.
Idén végez a Kis Bálint Általános
Iskolában és a szolnoki Széchenyi
Gimnázium sporttagozatán folytatj a
tanulmányait.

Május hónapban két levelet is
hozott a postás Tóth Dominikának a
Kis Bálint Általános Iskola 8. osztá
lyos tanulójának. Mindkettő feladója a
Magyar Olimpiai Bizottság volt.

Az első levélben tájékoztatták a 9
éve judózó lányt, hogy tagja lett a
20 l O-ben Szingapúrban megren
dezésre kerülő Ifjúsági Olimpia
keretnek, míg a második levél
meghívót tartalmazott a 2009. május
22-én Budapesten a SYMA csarnok
ban megtartott első csapatgyűlésre,

ünnepélyes tanúságtételre és az ezt
követő gálára.

A rendezvényen Kokó Kovács
István és Szepesi Nikolett úszó volt a
műsorvezető. A megjelent kétszáz
legjobb ifjúsági sportolóhoz Schmidt

Május 24-én adták át a Magyar
Diáksport Szövetség küldött
gyűlésén Halász István nyugalma
zott testnevelő tanár részére a hazai
diáksportért végzett kiemelkedő

munkája elismeréséül a Magyar
Köztársaság kitüntetését. Az elis
merő oklevelet és a plakettet
Martinák János a Szöuli Olimpia
kétszeres olimpiai bajnok öttusázó
ja adta át a Magyar Olimpiai
Bizottság képviseletében a kis
Bálint Iskola volt tanárának, aki
évtizedeken át nevelte a gyomaend
rődi ifjúságot.

Tóth Dominika olimpiai kerettag
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Sztrájkoltak a gyomaendrődi vasúti hidat felújító munkások

POLITIKAI HIRDETÉS

Munkabeszüntetés mellett dön
tött május 21-én a gyomai vasúti
híd felújításán dolgozó szakem
berek egy része. A munkáért ugya
nis nem kapták meg a bérüket.
Munkaadójuk, Rácz Imre, a
gyomaendrődi Rekordép Kft.
vezetője maga is úgy látja jónak:
nem szabad a munkát folytatni. Ők
ugyanis mindaddig nem tudnak
alkalmazottaiknak fizetni, amíg a
fővállalkozótól nem kapják meg a
13 milliós tartozást.

Kérdésessé vált, hogya tervezett
határidőre, azaz szeptember végéig
valóban befejeződik-e a Mezőtúr

Gyoma vasúti szakasz felújítása. A
projekt részét képező gyomai vasúti
híd javításán, átépítésén dolgozó
szakemberek egy része ugyanis ma
reggel óta nem hajlandó folytatni a
munkát, mert nem kapták meg a
fizetésüket.

Bérüket az alvállalkozói szerep
körben lévő gyomaendrődi Rekordép
Kft. vezetői azért nem tudják
kifizetni, mert ők maguk is hiába
követelik 13 milliós számlájuk
ellenértékét a budapesti fővál

lalkozótól.
A gyomaendrődi Rekordép Kft.

tulajdonosainak, Rácz Imrének és
feleségének nem ez az első, álmatlan
éjszakákat okozó kalandjuk. Még
nem heverték ki azt sem, hogy az
azóta már felszámolt békéscsabai
Cementárius Kft.-n hiába keresik 38
millió forintjukat. Az ügyben felje
lentést is tettek a rendőrségen, úgy
vélik ugyanis, hogy a Cementárius
tulajdonosai kimentették vagyonukat,
újabb céget alapítottak, miközben
őket nem fizették ki. A 38 milliót
Rácz Imréék úgy gazdálkodták ki,
hogyeladták munkagépeik egy
részét, s odalett a család szinte min
den vagyona. Most pedig már attól
félnek, hogy fedél sem lesz a fejük
felett, mert nem tudják a bankhitelt
tovább fizetni.

Mindezzel tisztában van az a hu
szonöt alkalmazottjuk is, akik ma
reggel már nem vették fel a munkát.
Nem Rácz Imrééket okolják, hanem a

fővállalkozót. Többségük tíz-tizenöt
éve dolgozik a Rekordép Kft.-nél, s
mindig megkapták a bérüket, még
akkor is, amikor Rácz Imrééknek a
38 millió miatt fájt a fejük.

Szerkesztőségünk utánajárt, s
kiderült: a mostani 13 millióról szóló
történetnek igen sok szereplője van.

A gyomaendrődi cég ugyanis a
budapesti Pilontechnika 52 Kft.-től

kapta a megbízást a hídfelújítás
lakatos- és hegesztési munkáira.
Liptai Béla, aPilontechnika 52 Kft.
igazgatója viszont megkeresésünkre
leszögezte: a pénzek nem náluk akad
nak el. Felettük ugyanis még szintén
több lépcső van, s megítélése szerint
a felső, állami szinteken kellene
gyorsítani akifizetéseket.

A többszereplős történet tetején a
Viharsarok II. konzorcium áll, ők

kapták a megbízást a Nemzeti
Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.-től a
Mezőtúr-Gyomaendrőd szakasz
felújítási munkáinak kivitelezésére.
Ez a konzorcium egy brnói építőipari

cégből és a budapesti Középszolg.
Kft.-ből áll. Fejér Istvántól, a
Középszolg Kft. vállalkozási igaz
gatójától végül kaptunk magyarázatot
a késedelmes kifizetésre.

Minden előre megrendelt
munkáról szóló számlát kifizetett
nekünk a NIF Zrt., s mi ezeket az
összegeket továbbítottuk is. Bízom
abban, hogy a pénz a több lépcsőn

keresztül valóban el is jutott ahhoz,
aki a munkát elvégezte. Másutt van a
probléma. Amikor a gyomai vasúti
híd szerkezetét megbontották, akkor
derült ki, hogy nagyon rossz állapot
ban van, s emiatt több tízmilliós töb
bletmunkára lesz szükség. A többlet
munkák állami elszámolása viszont
jóval hosszadalmasabb, ezért késnek
akifizetések - hangsúlyozta Fejér
István.

A gyomaendrődi cég vezetői tehát
még reménykedhetnek. Kérdés per
sze, hogy ki tudják-e várni, amíg az
illetékesek megvizsgálják, valóban
indokolt-e a pluszmunka, s az érte
járó fizetség.

Az Európai uniós támogatással
megvalósuló beruházások esetében
egyébként alapesetben is igen hosszú,
hatvan napos a fizetési határidő.

Amennyiben pedig többletmunkák
akadnak, akkor ez az idő akár meg is
duplázódhat.

L. J.
beol.hu
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Csíksomlyói búcsú: mégis itt vagyunk!
9

- Itthon vagyunk Szűz

Mária ősi kegyhelyén, a ma
gyar nemzet szíve itt dobog
most ebben az ünnepi órában.
Égi Édesanyánk összefog ben
nünket, a világ különböző

tájairól érkezett magyarokat 
e szavakkal kezdte Bábel
Balázs Kalocsa-kecskeméti
érsek a Pünkösdi Nagybúcsút
május 30-án Csiksomlyón.

Bábel Balázs érsek
szentbeszédében utalt a 2004.
december 5-i szavazás ered
ményére és kérte: akik nemet
mondtak a nemzet összetar
tozására, vagy közömbösek
maradtak, bánják meg
bűneiket! Bábel Balázs beszé
dében rámutatott:

- Ha mi ezeréves törté
nelmünkre gondolunk ezen a
tájon, akkor látjuk, mennyi
megpróbáltatás érte, S már-már
a pusztulás szélére sodorta az
ellenség ezt az országrészt. A
sokszoros tatár és török
pusztítások, majd a ISO évig
betöltetlen gyulafehérvári püs
pökség, a háborúk harcai,
országfeldarabolások, a falu
rombolás már a megsem
misülés vízióját vetítette elő. A
török hódoltság ideje alatt már
csak a ferencesek maradhattak
meg, akik a katolikus hit őrzői

voltak és ebből a kicsiny mag
ból újra tudtunk kezdeni,
mostani ittlétünk is ennek
bizonyítéka.

A szónok kitért a világ
magyarságának helyzetére is:

- A mi világunk benne a
magyarság sorsa különösen is
nagy válságban van. A ma
gyarországi gondjainkat azért
hozom elő, mert az ottani
életünk visszahat a világon élő

összes magyarra, és a mindent
megosztó szándék ellenére mi
egy nemzet vagyunk. A
legtöbb ember csak a gazdasá
gi bajokat érzékeli, hogy
drágább lett az élet. Némelyek
mélyebbre tekintenek, s azt
mondják, mindez az erkölcsi
válság miatt van. Az igazi okot
kell keresnünk. Az európai
ember az újkor óta elveszítette
Istenbe vetett komoly hitét.

Egy darabig még az erkölcsi
érzéke megmaradt a jó és a
rossz iránt, de hit hiányában ez
is megszűnt. Az erkölcs
támaszt kíván. Már
Dosztojevszkij megállapította:
- Ha nincs Isten, mindent
szabad.

Az istenhit hiánya magával
hozta az erkölcsi válságot: a
korrumpálódást, a bűn bot
rányig való fokozódását. Ezt
követte az értékválság, amikor
minden a pénz szerint ítéltetik
meg és az emberi munka nem
kapja meg az igazi értékét. Az
erkölcsi válságban még az is
fájó seb, hogy az emberiség
őssejtjét, a családot rombolják
és vele szemben mindenféle
más együttélést a család
rangjára emelnek.

Az ifjúságot pedig elbi
zonytalanítják és megrontják a
különböző Gender progra
mokkal, amit röviden úgy le
hetne összefoglalni, hogy a
mai ember szabadon döntse el,
hogy férfi vagy nő,

heteroszexuális, vagy homo
szexuális, vagy épp transz-
szexuális lesz-e. Aztán
ajánlják, hogy legálisan
fogyasztható legyen a kábító
szer, mert az nagy bevételt
hozhat az államnak. A szen
vedélyeknek kiszolgáltatott
ifjúság céltalanul sodródik,
depresszióssá válik és nagyon
sokszor öngyilkosan végzi az
életét. Az ifjúság és a család
tudatos rombolásának ellent
kell állnunk - mondta a
szónok.

Bábel Balázs kijelentette:
- Olyan mély depressz

ióban van népünk, s olyan a
magyar lelkiállapot, hogy már
szinte nem is hisz semmiben
és nem reménykedik. Ilyenre
nem volt még példa nagy
háborúk után sem. Évekkel
ezelőtt hallhattuk az eget verő

gőgös kijelentését egy poli
tikusnak: "Magyarok Nagy
asszonya levette rólunk a
kezét, majd mi gondoskodunk
ezután a magyarokról" .

Másvalaki pedig azt mondta:
"jóléti rendszerváltást ho
zunk". És mi a valóság?
Kisemmizettek lettünk és
kifizethetetlen adósság jár
mában nyögünk. Az egyre
növekedő munkanélküliség, a
hadisarc szintű adózás mil
liókat dönt szegénységbe. A
gátlástalanul gyorsan meggaz
dagodóknak természetesen ez
nem jelent lelkiismereti prob
lémát. A demoralizált isko
lákról és katasztrofális hely
zetben lévő egészsegugyi
intézményekről már ne is

szóljunk. Emberileg nincs már
remény. És mégis! Társada
lomlélektani kutatások bizo
nyítják, hogy az elkötelezetten
vallásos emberek jobb testi,
lelki egészségnek örvendenek
az ő családjukban nagyobb a
gyermekvállalás és még vár
ható földi élettartamuk is
hosszabb.

Az érsek hangsúlyozta:
- Nem vette le rólunk a

kezét a Magyarok Nagyasszo
nya, a csíksomlyói Szűz

Mária. Abban is remélhetünk,
hogy Európáról sem.

A Székely Gyors, a tavalyi
nagy sikerre való tekintettel
850 utassal, 13 kocsival
második alkalommal indult
útnak.

A különvonat idén is befu
tott a Gyimesekbe, az ezer
éves, történelmi Magyar
országlegkeletibb vasúti határ
állomásához.
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Gyurcsány meghal

880 Ft/adag
Étkezési utalványokat

elfogadunk!

E-maii: info@timarpanzio.hu
www.timarpanzio.hu

""'Árjuk s~lves

me9ren-teléseiket!
Telefon/fax:66/386-444

Mobil: 20/9808-842, 70/3655-360

Június 7. Mediterrán gyümölcs
leves. Dreher batyu burgonyapürével.
Káposzta saláta. Házi rétes.

Június 14. Májgaluska leves. kijevi
jércemell, hercegnő burgonya, kerti
saláta. Kapros-túrós lepény.

Június 21. Orjaleves finommetélt
tel. Harcsapaprikás túróscsuszávai.
Gyümölcskehely.

Június 28. Tyúkhúsleves lúdgége
tésztával. Májával töltött csirkecomb
sonkás rizzsel. Uborkasaláta. Csokis
piskóta.

Családi Vasárnap
a Dreher Söröző-Étteremben

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. 212. ~~~

66/284-989, 20/359·6842

Mikó Tamás
30/557·4595

FÖLDMÉRÉS
- épületfeltüntetés
- telek átalakítás

- kitűzés

Teljeskörű ügyintézés,
ingyenes tanácsadás!

hatott a klubban. Hamar vége lett a
napnak, s GY F alig akarta hinni, hogy
nem a mennyben volt, hanem a pokol
ban.

Másnap a mennyben járt. Tetszett a
nyugalom, a felhőkön repkedő angyal
kák kacagása, az áhítatot sugalló zene.
Jó volt - de mégis más, a korábbi
életétől teljesen eltérő dolog. A har
madik napon azután Szent Péter
megkérdezte:

- Nos, hogyan döntöttél?
- Szégyellem egy kicsit, és ne is

engedd le a hírt a Földre, de a tapaszta
lataim szerint mégis inkább a poklot
választom.

- Legyen, ahogy akarod!
GY F tehát bevonult a pokolba. A

klub helyén hatalmas szeméttelep, s
barátai némi ételmaradék után kL/tat
tak, ha ugyan nem a golfpályán elhe
lyezett üstökben főttek. Az üstök alatt a
tüzet maga a főördög rakta, s GY F
azonnal egy fortyogó üstbe került.

- Hogyan? Hiszen tegnap minden
más volt!

- Az volt a kampány! Most már
szavaztál - felelt az ördög.

Bolondballagó diákok a Bethlen iskola előtt

~~

Már Gyomán is kipróbálhatja
a jade köves masszázságy
egyedülálló hatásait! j

-./

·masszázs ~-/

-akupresszúra .~ II
l

-fényterápia, hőterápia .
-kristályterápia •
Számos betegségre hatékonyan alkalmazható!
5500 Gyomaendrőd, Semmelweis utca 4.

Bejelentkezés: 20/360-20-25

Gyurcsány Ferenc elhalálozott... Az
új helyzetben úgy érezte, nincs mitőlfél

nie. Amikor végre Szent Péter elé került,
határozottan kopogott és szinte megál
lás nélkül akart bevonulni a Mennyek
Országába.

- Tetteid és szavaid nem mindig
fedték egymást, ezért nem is tudunk
egyértelmííen dönteni rólad - mondta a
nagy kapus. - Ezért újszeríí megoldást
választottunk. Egy-egy napig leszel a
pokolban és a mennyben, utána te
magad dön tesz, hová akarsz menni.
Döntésed végleges, sőt az örökké
valóságra szól.

- Minek ez? A mennyet választom.
- Teheted, de csak a két próbanap

után.
Gy F ezért elment a pokolba, s igen

meglepődött. Ott voltak barátai és
barátnői. Joviális öregúr fogadta, vic
ceket mesélt és Camparit ivott. Meg is
kínálta, enni, inni bőven volt, s a fel
szolgáló leányok mellett más hölgyek is
voltak, akik szemmel láthatóan készek
voltak minden gondot elíízni GY F
homlokáról. A golfpályán is vidám volt
az élet, a zene pedig vérpezsdítően



Volt aki kapott is, meg nem is...

Tóth Jánosné
ingatlanközvetítő,értékbecslő 20/9376-738,20/455]-211
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valamint a városi rendez
vényeket rendszeresen támogató
cégek, vállalkozások részesül
jenek előnyben az idegenforgal
mi alapból történő támogatások
elosztásánál.

Az önkormányzat idegenfor
galmi alapjára idén 3,3 millió
forintot különített el a város,
melynek 90 százalékát osztják ki
a pályázók között. A vissza nem
térítendő támogatásban azok az
alapítványok, egyesületek vala
mint az idegenforgalom és
vendéglátás területén működő

vállalkozások részesülhetnek,
amelyek Gyomaendrőd teruletén
végzik tevékenységüket.

A legfontosabb pályázati
célok között szerepelt a színvon
alas programok szervezése, a
vendéglátóhelyek virágosítása,
diszkivi lágí tása, a reklám
tevékenységek, közös kiad
ványok, szakmai programok
támogatása. Idén a 10 pályázó
által az igényelt támogatási igény
összesen 7,2 millió forintot tett
ki, a rendelkezésre álló idegen
forgalmi alapban lévő szé
tosztható pénzkeret pedig 2,9
millió forint volt.

Nem járt jól Illés János
önkormányzati képviselő azzal a
javaslatával, hogy osszák el újra
az idegenforgalmi alap pénzét. A
korábban benyújtott pályázóknak
odaítélt összegek mértékét
kifogásolta Illés képviselő,

akinek az érdekeltségébe tartozó
Hárs Thermái Hotel is pályázott
a vissza nem téritendő pénzre. Az
első döntést követően a Hárs
Hotelnek 70 ezer forintot szavaz
tak meg, viszont az újraosztást
követően már nem adtak támo
gatást az Illés János-féle szál
lodának. Mellesleg a városháza
illetékes osztálya még az első

hivatalos döntést megelőzően

elektronikus levélben értesítette
az érintetteket, hogy mennyi
összeget nyertek, s szerző

déskötésre be is rendelték a vál
lalkozókat...

Ugyancsak nem részesült
támogatástban a Dél-alföldi
Európai Unió Gazdasági
Kulturális Oktatási Egyesület, de
elvették a korábban megítélt 200
ezer forintos támogatási pénzt
Roszik János vállalkozótól is. Az
előzőleg megítélt 400 ezer forin
tos támogatás helyett visL;ont l
millió forintra emelték a szarvasi
bejegyzésű Suttyomba Ala
pítvány hagyományőrző és nép
művészeti programsorozatának
támogatását. A Körösmenti
Néptáncegyüttes Alapítványt 110
ezer forintos támogatásban
részesítették, melyet három
részre osztottak.

Illés János képviselő az
önkormányzatban indítványozta
az idegenforgalmi támogatások
elosztásának UJ alapra való
helyezését. Indítványának lénye
ge, hogya több idegenforgalmi
és iparűzési adót befizető,

Szó-Beszéd

Mezöberenyben a Liget úton
frekventált helyen 100 m2-es
összkomfortos családi ház önálló
garázzsal, melléképületekkel eladó.
Irányár: 9.9 MFt

Köröstarcsán a PAPREV Kertben 37
m2-es tetőtér beépítéses ház gyü
mölcsös kerttel eladó. Víz, villany,
pince van. Irányár: 4,3 MFt

Köröstarcsán a Kossuth utcában 94
m2-es komf0l10s családi ház eladó.
Irányár: 6,7 MFt

Köröstarcsán a Pap rév Düllöben
zártkert - rajta 50 m2-es tégla építésű

héTVégi házzal eladó. Irányár: 1,6 M Ft
Gyomaendrödön a Vasvári Pál

utcában 60 m2-es komfortos családi ház
eladó. Irányár: 3 M Ft

Gyomaendrődön a Jókai utcában 90
m2-es komfortos családi ház
SüRGŐSEN ELADÓ. Ir. ár: 6,9 MFt

Gyomaendrödön a VU. kerületben
komfort nélküli 90 m2-es lakóház
(tanya) SŰRGŐSEN ELADÓ. Ásott
kút. téglából épült gazdasági épület van.
Irányár: 6,5 MFt

Gyomaendrödön a Hösök útján 96
m2-es összkomfortos íkerházrész eladó.
Irányár: 6.2 MFt

Gyomaendrödön a Dobi utcában 170
m2-es összkomfortos családí ház
garázzsal eladó. Irányár: 7,9 MFt

Gyomaendrődön a Kiss Lajos
üdülötelepen 100 m2-es komfortos,
bútorozott hétvégi faház önálló
garázzsal, önálló horgász-stéggel eladó.
Irányár: 16 MFt

Gyomaendrödön a Fáy András
utcában 150 m2-es összkomfortos
családi ház garázzsal eladó (gázkazán,
kandalló, 2 fürdőszoba -pezsgöfurdővel.

masszázs kabinnal). Irányár: 19,5 millió
Ft

Gyomaendrödön az Erkel utcában 95
m2-es összkomfortos (központi fútes,
gázfútés, padlófútes) családi ház
SÜRGŐSEN, ÁRON ALUL ELADÓ.
Irányár: 14 MFt

Gyomaendrődön a Deák Ferenc
utcában SO m2-es komfortos -
konvektoros családí ház önálló
garázzsal eladó. Irányár: 5,9 MFt

Gyomaendrödön a Fegyvernek
utcában 117 m2-es új építesű

összkomfortos. központi fútéses családí
ház 23 m2-es önálló garázzsal eladó.
Irányár: 9,5MFt

Gyomaendrödön a Hunyadi utcában
84 m2-es összkom fortos vegyes falazatú
családi ház eladó. Irányár: 5,4 MFt

Gyomaendrödön a József Attila
utcában 139 m2-es komfortos családi
ház garázzsal, gazdasági épülettel
SüRGŐSEN ELADÓ. Irányár: 8,7 MFt

Devaványán a Madách utcában 75
m2-es félkomfortos családí ház eladó.
Irányár: 3 M Ft

2009. június

Mezöberenyben a Györi János
utcában 77 ml-es komfort nelküli
társasház eladó. Irányár: 3.2 M Ft

Mezöbereny központjában. frek
ventált helyen, igenyesen, exkluzívan
felújitott 130 m2-es családi ház
beépithetö padlás térrel eladó. Az
íngatlan garázzsaJ. melléképülettel,
gyönyörűen parkositott udvarral
vállalkozás céljára is alkalmas. Irányár:
20,6 M Ft

Mezöberényben a Kereki utcában
121 ml-es tetőteres komfortos családi
ház 54 m2-es melléképülettel, önálló
garázzsal SŰRGŐSEN ELADÓ.
Irányár: 11,9 M Ft

Mezöberényben Szénáskerl
utcában 55 ml-es komfortos udvari
házrész felújított állapotban eladó.
Irányár: 4,2 M Fl

Mezöberényben a Kunhalom utcában
160 ml-es családi ház eladó.
befejezetlen állapotban (50%-os
készültség i fokú). Irányár: 11,9 M Ft

Mezőberényben a Vörösmarty
utcában 106 ml-es összkomfortos 2
szobás családi ház eladó. Ir. ár: 6,5 M Ft

Mezőberényben az Újtelep utcában
61 ml-es összkom fortos családi ház.
önálló garázzsal eladó. Irányár: 5,4 MFt

Mezőberényben a Fö úton 63 ml-es
konvektoros 1+2 fél szobás 3. emeleti
lakás liftes tömbben SŰRGŐSEN,

ÁRON ALUL ELADÓ. Ir. ár: 7,3MFt
Mezöberényben az Ady utcában 66

ml-es komfortos polgári típusú családí
ház eladó. Irányár: 4,3 MFt

Mezöberényben a Madarász utcában
55 ml-es komfortos családi ház önálló
garázzsal eladó. Irányár: 5,2 MFt

Mezöberényben a Kérhalom utcában
100 ml·es komfortos családi ház eladó.
Irányár: 7,5 MFt

Mezöberényben az Oltványkert
utcában 504 m2-es épitési telek közmű

nélkül eladó. Irányár: 1,1 MFI
Mezöberényben a Kereki utcában

116 m2-es új építésű összkomfortos
(központi fútéses) családi ház újszerű

állapotban eladó. Ir.ár: II MFt
Mezöberényben a Deák Ferenc

utcában 105 ml-es szépen felújított
összkomfortos (padlófútés és beépített
csempekályha is van) nagy polgári ház
önálló garázzsal eladó. Irányár: 9,5 MFt

Mezőberenyben a Szénáskert
utcában 85 m2-es konvektoros
téglaépitésű ház eladó. Mellékepület,
garázs van. Irányár: 7,5 MFt

Mezöberényben a Zrinyi sugárúton
120 m2-es padlásteres összkomfortos
családi ház eladó. Irányár: 16 MFt

Mezőberenyben a Szent János
utcában Uó helyen) 93 m2-es
összkomfortos családi ház hasznos
melléképületekkel, önálló garázzsal
SüRGŐSEN ELADÓ. Irányár: 7,2 MFt
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Halált és temetkezést ajánlanak aszocialisták amagyaroknak?
Az európai parlamenti

választási kampányban a
szocialisták és a szabad
demokraták semmilyen
pozitív, értelmes üzenetet
nem tudtak megfogal
mazni.

Televíziós reklámklip
jeik, óriásplakátjaik, szóró
lapjaik nem szólnak semmi
másról, mint hogy azért kel
lene őket választania a ma
gyar polgároknak, mert fél
niük kell a szélsőjobb

oldaitól, maga lenne az
apokalipszis, ha a Jobbik
képviselői kij uthatnának
Brüsszelbe, és a különféle
deviáns magatartásformák
sokkal inkább elfogadhatók,
mint a Magyar Gárda vagy
történelmi jelképeink, mint
például Árpád-sávos lobo
gónk használata. Nos, akkor
itt álljunk meg néhány gon
dolat erejéig.

l. Számos felmérés iga
zolja, így a legfrissebb,
Jobbik szimpátiával a
legkisebb mértékben sem
vádolható, Gyurcsány
közeli, Dessewffy Tibor
Demos alapítványa által
készített közvélemény-ku
tatás, hogy a magyar tár
sadalom többségét a leg
kisebb mértékben sem
érdekli a "fasisztákkal" való
riogatás, sokkal inkább az
egzisztenciális lecsúszás, a
kiszámíthatatlan politikai
gazdasági viszonyok, a
munkahely elvesztésétől

való félelem, a borzalmas
közbiztonság, a clgany
bűnözéstől való rettegés,
tehát csupa olyan dolog,
amit a szocialista - szabad
demokrata koalíció hét esz
tendős politikai ámokfutása
szabadított erre a szeren
csétlen országra.

2. Való igaz, emberfelet
ti nehézséget igénylő feladat
lenne ezen pártok részéről

bármiféle pozitív jellegű

kampány lebonyolítása,
mert mit is mondhatnának
potenciális választóiknak,
különösen a legkiszolgálta
tottabbaknak, az időseb

beknek és a nyugdíjasok
nak?

Ezt csináltuk hét évig!
Történelmileg soha nem
látott mélységekbe taszítot
tuk hazánkat! Uralkodó
közhangulattá tettük az
apátiát, ki lá tástalanságot,
elkeseredést! Elnyomo
rítottuk a magyar társadalom
nagy részét! Az igazi meg
próbáltatások még csak
ezután várnak rátok! Igen,
ha mindezt bevallanák, még
az 5 százalék is merész
célkitűzés lenne részükről.

3. A szélsőségekkel való
riogatás egy szűk szabad
demokrata-szocialista bel
tenyészet kivételével senkit
nem érdekel, sőt növekszik
a Jobbik és a Magyar Gárda
népszerűsége. Csupán azért
veszik elő teljesen hatásta
lan fegyverként, mert rossz
a lelkiismeretük és el akar
ják terelni a közvélemény
figyeimét nemzetpusztító
tevékenységükről és poli
tikai impotenciájukról.
Tökéletes sikertelenséggel,
hiszen - mint fentebb már
volt róla szó - még az ő

közvélemény-kutatóik és
alapítványaik is - nagy fáj
dalmukra - azt mérik, hogya
magyar embereket ez a
probléma totálisan nem
érdekli, ezzel szemben nyu
galmat, rendet, biztonságot
és jogegyenlőséget szeret
nének, például azt, hogy ne
érvényesüUön a kettős

mérce az igazságszolgál
tatásban, tehát azonos
bűnért azonos büntetés jár
jon, függetlenül a bűnös tár
sadalmi helyzetétől, érvé
nyesüUön viszont az

arányosság, vagyis a pitiá
ner, a társadalomra nagy
veszélyt nem jelentő bűn

elkövetők kapjanak felflig
gesztett börtönbüntetést, a
brutális lincselőkre és
gyilkosokra pedig örökre
záruljon rá a fegyház kapu
ja, ámbár a halálbüntetés
visszaállításáról is megémé
elgondolkodni esetükben.

És akkor Hagyó Miklós
MSZP-s budapesti főpol

gármester-helyettes kel
lőképpen aljas és cinikus
kampánylépéséről: történt,
hogy Hagyó kampány
anyagát egy borítékban
kézbesítették egy biztosító
társaság meg egy temet
kezési vállalat reklámkiad
ványával, melyben ez utóbbi
felhívja a megajándékozot
tak figyeimét kegyeleti szol
gáItatásaikra, arra, hogy már
életükben gondoljanak túl
világi üdvösségükre, s gon
doskodjanak majdani teme
tésükről, s ők megfelelő és
méltó kegyeleti szolgáltatás
ban részesítik majd a meg
boldogultat.

Na persze, ráadásul nyil
ván jó summáért. E társaság
tagjai már nem tudnak olyat
tenni, amin a jóérzésű ember
megbotránkozna. Jól ismer
jük valamennyiüket. Ennek
a Hagyóhoz köthető lépés
nek azonban van egy szim
bolikus üzenete is. Ezek
legszívesebben minél hama
rabb temetnének minket,
mert csak tehertételt j elen
tünk számukra.

Egész politikai tevé
kenységük, egészségügyi
reformjaik, szociálpoli
tikájuk, a tervezett ingat
lanadó és minden más arról
szól, hogy minél hamarabb a
túlvilágra küldjenek ben
nünket, valamint más
vonatkozásban is a halál
kultúrájának képviselői,

értve ezen például abortusz,
eutanázia és a homoszexu
álisok "párkapcsolatának"
ügyében vallott álláspont
jukat.

Mindazonáltal mind
többen vannak Magyar
országon, akik ezt a gyá
szos, bűnöző kompániát
kívánják már igencsak a
pokol fenekére, s minél
hamarabb részesítenék
őkeiméiket méltó végtisz
tességben, konkrét és poli
tikai értelemben egyaránt.

L. Zs.

Levélcímünk:
Szó-Beszéd

Szerkesztősége

5500 Gyomaendrőd,

Hősök útja 51.
E·mail:

szobeszed@index.hu

Kerttulajdonosok
'figyelem!

Tűzifavágást, veszélyes és
egyéb fák kivágását, met·
szést, továbbá fűnyírást,

kaszálást, rotálást,

telkek gondozását,
elhanyagolt kertek és porták

rendbetételét vállalom!
KISTRAKTORRAL
KERTSZÁNTÁS!

Hermann Mihály
Telefon: 20/388-22-63

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen fizetek!

Telefon:
30/9·533·594



2009. június Szó-Beszéd 13

__Magyar Bálint kísérlete
Egy magas rangú japán kato- through" él, autójából ki sem szállva

natiszt sorba állítja katonáit a intézi szánalmas kis élete szánalmas
második világháború vége felé, és a kis ügyeit, aztán otthon fotelből nézi
következő szózatot intézi hozzájuk: a tévét, közben chipset zabál, hatal
"Katonák! A hazának és a császár- mas valagat ereszt, s ebből

nak szüksége van önökre! Önöket kifolyólag azt a reklámot is meg
most kiképezzük kamikazénak. nézi, amelyben a mozgás nélküli
Beleülnek a harci repülőbe, s azzal fogyást kínálják őneki.

rázuhannak az ellenséges célpontra. Idióták egy idióta világban.
Van valakinek kérdése?" A katonák Ez a liberális oktatási rendszer
rémülten állnak, végül a leghátsó veleje. Csakhogy: legidősebb fiam
sorban egy kicsike japán tétován éppen egy jó budai nyolcosztályos
jelentkezik, és felteszi a kérdését: gimnáziumba jár, s oda fogom járat
"Te teljesen hülye vagy, b... meg?" ni középső s legkisebb fiamat is. A

Éppen ezt a lényegre törő, a legkisebb pedig ősszel megy
maga tömörségében zseniális és általánosba, s nem szeretném, ha 13
hibátlan kérdést kell feltennünk éves koráig egy hülye, beteg lelkű és
most Magyar Bálintnak: te teljesen kényszeres társadalom átalakító
hülye vagy, b... meg? ötletei szerint tanulna.

Tömör kis kérdésünk kiváltó oka Ezért aztán van egy nagyszerű

pedig Magyar Bálint legújabb ötletem, te Bálint! Mi lenne, ha
(illetve régi ez, csak fel lett végre egyszer elmennétek mindan
melegítve) ötlete a magyar oktatás nyian a francba innen?
szétverésére. Tehát az ötlet: gyere- Keressetek egy jó kis lakatlan
keink hetedik osztályig ne tanul- szigetet valahol a Csendes-óceánon.
janak tantárgyakat, csak ún. Nem kell túl nagy, ti nagyjából az
készségfejlesztésen essenek át, ezzel ország egy százalékát képviselitek,
párhuzamosan pedig szüntessék úgyhogy elfértek rajta. Menjetek el
meg a nyolcosztályos gimnáziu- oda, mindnyájan. Vigyétek a gyere
mokat, mert azok - úgymond - keiteket is. És ott szabadon, senkitől

"válogatott" gyerekekkel dolgoz- sem zavartatva, csináljatok maga
nak. toknak egy olyan világot, olyan tár-

Értem én, persze, hogy értem... sadaimat, s benne olyan iskolát,
Abban a világban, amelyet Magyar amilyet csak akartok.
Bálint és az SZDSZ megálmodott, Ha gondoljátok, tizennyolc éves
nincsen szükség tudásra, sem korig csak olvasgassatok, ne legyen
gondolkodásra, sem pedig kiművelt semmi szaktárgy. Házi feladatot
emberfőkre. Eszmei csatlósuk, soha, de soha ne adjatok fel maga
bizonyos Buda Péter vallástörténész toknak és a saját gyerekeiteknek.
már leírta: az a jó a globális tőkés Messzire kerüljetek el bármiféle
rendszerben, hogy az megtervezi az identitást, hagyományt. Törö~étek

emberek életét születésüktől a el végképp a múltat. Számo~átok fel
halálukig, s egyenvágyakhoz köti még az "elavult" nemi identitást is.
őket. Ahhoz pedig, hogy ez jól sik- Vigyetek magatokkal sok-sok
erü~ön, teljesen hülyéket kell nevel- lágy drogot. De minket hagyjatok
ni az iskolákban. Ezért nincsen végre békén. Egyszer s mindenkor
szükség falusi iskolákra (Klebels- ra. Majd csak elleszünk valahogyan
berg Kunó hazájában, uramisten, nélkületek. S megígérem, hogy ha
tessenek Móra Ferencet olvasni!! !), évente nem is, de úgy négyévente
ezért nincsen szükség tantárgyakra, egyszer megnézzük, hogy hol tarto
ezért nincsen szükség nyolcosztá- tok a teljes idiótává válás útján.
lyos gimnáziumokra és tehetséggon- Érted, Bálint? Kísérletezgessetek
dozásra. Az ideális Magyar Bálint- magatokon. Mert mi már nem
féle embertípus ugyanis nem gondo- tűrünk sokáig, te Bálint!
lkodik, hanem fogyaszt. S "drive Bayer Zsolt

Natúr világ
Bár úgy gondoltam, hogy a modem

világunk már nem lehet őrültebb, csalód
nom kellett. Csak egy pár példa az elmúlt
napok terméséből:

1. Az Egyesült Államokban egy 13 éves
fiú szüleit a bíróság arra kötelezte, hogy
gyermeküket kemoterápiával kezeltessék.
Az indoklás szerint a kemoterápia az
"egyetlen gyógymód". A szülők jogai itt
megszűnnek és a média is úgy állítja be
őket, mint gonosz ördögök, akik gyer
mekük életére törnek azzal, hogy alternatív
gyógymódokat keresnek.

2. A BBC riportere talált egy orvost, aki
azt javasolta, hogy minden 55 év feletti
embemek kötelezően szedni kelljen
vérnyomáscsökkentőgyógyszert. Malcolm
Law professzor szerint nem kell innentől

diagnózis, csak vegyék a gyógyszert és
egyék, úgyis magas a vérnyomásuk.

Nem hiszik el? Olvassák csak el:
(http://news. bbc.co. uk/2/hi/health/8057850
.stm).

Azt mondta a doki: "Mindenkinek hasz
na származna a gyógyszer rendszeres
fogyasztásából. " És ez egy mértékadó
konzervatív országos média.

3. Aztán a napokban a Massachusetts-i
szenátus (USA) elfogadott egy rendeletet,
aminek értelmében a rendőrség betörhet és
razziázhat bárkinek a lakásába, amennyi
ben úgy gondolja, hogy ott influenzás beteg
van. (http://www.infowars.com/swine-flu
martial-Iaw-bill-clears-massachusetts-sen
ate/).

4. És a mai legfrissebb hír: emlékeznek
még, hogy milyen lelkesen támadta a média
a kínai melaminna:I szennyezett tejter
mékeket a közelmúltban? Mellesleg úgy
tudom, Kínában embereket ítéltek halálra
az eset miatt. Kíváncsi vagyok, most mi
lesz. Hexán-t, egy igen mérgező, benzin
adalékolásához és ipari ragasztókban
használatos anyagot találtak az amerikai
eredetű bio minősítésű szójaprotein ter
mékekben. A hexán idegrnéreg.

A szójaproteint mellesleg olyan ételekbe
basználták fel, mint csecsemőtápszerek,

sportolóknak szánt energiaszeletek, vege
táriánus bamburgerek, stb...

És hogyan kerülhet ezekbe hexán? Hát
úgy, hogy te~esen legális, engedélyezett
e~árás során belefőzik.



INGYENES APRÓHIRDETÉSEK
HÁZ

A Fő úton 3 szobás gázfűtéses

parasztház nagy kerttel eladó.
Érd.: az esti órákban: 701255-4199

Gyomán, a Bocskai utcában
összkomfortos 160 m'-es, 4 szobás
ház+lakható, 40 m'-es mellék
épület eladó. Ir. ár: 18,5 millió Ft.
Tel.: 70/566-3938

Gyomán az Arany J. u. 16. sz.
alatt 4 szobás komfortos ház eladó.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.: a
helyszínen

Öregszőlőben a kondorosi
kövesút mellett a 21. szám alatt,
1,5 szobás kertes családi ház
s ü rgősen eladó. Bővebb infor
máció az interneten az expressz. hu
oldalon. Irányár: 1,8 millió Ft.
Érd.: 30/595-5045

Családi okok miatt csendes
környezetben, a folyóparthoz kö
zel reális áron sürgősen eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft. Érdeklődni:

70/418-1756
Gyomán a Gárdonyi G. u. 21.

szám alatt 3 szobás, ebédlős, össz
komfortos családi ház nagy kerttel,
terasszal, melléképülettel eladó.
Érd.: 20/823-2513, 661285-506

Endrődön a Fő úton 3 szoba
nappalis, tetőtérbeépítéses családi
ház jó állapotban, alsó épülettel,
garázzsal, rendezett kis udvarral
eladó. Érd.: 30/525-6611

3 szoba összkomfortos ház 300
négyszögöl telken melléképülettel
eladó vagy kis házra cserélhető

Gyomán. Érd.: 20/488-4899
GyomaendrődönVU. kerület

ben tanya, istálló, fold eladó. Víz
és villany van. Irányár: 5 millió Ft.
Érd.: 66/285-475

Öregszőlőben a Polyákhalmi
u. 17. sz. alatti ház eladó. Irányár:
8 millió Ft. Érd.: 66/283-553

Gyomán a Hősök útján kertes
ház eladó, az udvar leválasztható.
Irányár: 19,5 mill ió Ft. Érd.:
66/386-954

Gyomán az Erkel F. u. 8. sz.
alatti kertes ház sürgősen eladó.
Irányár: 6,8 millió Ft. Érd.:
70/946-9644

Gyomán a Tompa utcában
teljesen felúj ított 3 szobás ház
lakható melléképülettel, garázzsal,
gondozott udvarral eladó. Irányár:
14 millió Ft. Érd.: 66/283-943,
201227-6536

Gyomán a Bajcsy u. 59. sz.
alatt komfort nélküli családi ház
sürgősen eladó. Irányár: 3 millió
Ft. Érd.: Fáy u. 9. sz. alatt

Gyomán a Pennytől 5 percre,
csendes környezetben, kis rezsijű,

összkomfortos kertes ház eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
30/366-7044

A Liget Gyógyfürdővel

szemben 3 szobás családi ház
eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.:
66/386-058

Gyomaendrődön 3 szoba,
étkezős, főzőfúlkés ház, vegyes
tüzeléssel, kis udvarral, sok
alsóépülettel eladó. Irányár: 15
millió Ft. Érd.: 20/485-1675,
66/284-253

Kertes családi ház eladó. Érd.:
70/327-4389

Kertes ház albérletbe kiadó
Endrődön. Érd.: 30/975-9238

Öregszőlőben a Diófa u. 4. sz.
alatti ház 3917 m' fólddel
kövesúthoz közel eladó. Áram és
ásott kút van. Érd.: 30/326-9584

Gyomaendrődön a Kürt utca
15. sz. alatt lebontásra váró ház
eladó, vagy telekárban megvehető.

Irányár: 700-800 ezer Ft. Érd.:
70/452-5409

lAKÁS
A Vásártéri ltp. 19-es

épületben, foldszinti, 2 szobás
lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft.
Érd.: 30/753-8832

A Vásártéri ltp. 33. B. 3/9 alatt
2 szobás, 55 m'-es, egyedi órás,
gázkonvektoros lakás eladó.
Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.:
20/422-8075

A Vásártéri ltp-en foldszinti,
1,5 szobás, gázkonvektoros,
egyedi vizórás lakás eladó.
Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 70/366
2811

A Vásártéri ltp. 31. B
épületben beépített konyhás,
légkondicionált lakás eladó. Érd.:
66/386-398

A Vásártéri ltp-en 1,5 szobás
lakás sürgősen eladó. Irányár: 7
millió Ft. Érd.: 30/426-7320

A Vásártéri ltp. 21/A.
épületben 3. emeleti középső lakás
bútorozottan vagy bútorozatlanul
eladó. Érd.: 30/362-9812

Az Ifjúsági ltp-en 2,5 szobás,
I. emeleti lakás felújítva, kifestve
eladó. Irányár: 8 millió Ft. Érd.:
70/368-7774

Az Október 6. ltp-en 2 szobás,
3. emeleti lakás eladó, kertes házra
történő csere is érdekel. Érd.:
20/576-7879

A Vásártéri ltp-en 1,5 szobás
lakás hosszú távra kiadó. Érd.:
66/386-500

KERT, TELEK
Gyomán a Zrínyi M. u. 43/1.

sz. alatti bekeritett építési telek
fúrott kúttal eladó vagy vizparti
telekre cserélhető. Irányár: 1,3
millió Ft. Érd.: 30/354-2125

A Templom-zugban vízpartra
menő ingatlan eladó. Csendes,
nyugodt környezet, horgászási
lehetőség. Érd. : 70/9438-212

Gyomán a Sirató-holtágnál a
volt egyesületi horgásztanya eladó.
Lakóház besorolás, központi fűtés,

két fürdőszoba, kl íma, telefon.
Irányár: 4,8 mi llió Ft. Érd.:
30/9155-886

300 négyszögöl kert a Fűzfás

zugban eladó. Érd.: 70/327-4389
Személy és vagyonvédelem.

Érd.: 70/327-4389

MUNKÁT KERES, KíNÁL
A Hárs ThermáI Hotel

recepcióst keres. 66/282-790
Minden jellegű hidegburkolást

nagy tapasztalattal és hozzá
értéssel vállalok. Fehér Attila,
vállalkozó. Érd.: 30/360-8128

Adminisztratív, eladói
munkakörbe keresünk

női munkatársat!
Elvárásaink:

- precíz, pontos munkavégzés
- jó kommunikációs készség

Ha szívesen csatlakoznál egy
dinamikusan fejlődő csapathoz,

kézzel írott, fényképpel ellátott
önéletrajzodat juttasd el

2009. június 19-ig az
Azul Fürdőszobaszalonba!
(volt Csempe és Csillárszalon)
Gyomaendrőd, Toldi u. 111.

(a Mezöberényi út mellett)

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása, tüzifa felvágása, elha
nyagolt porták kaszálása, udvarok
fűvágása géppel, elérhető áron.
Érd.: 70/283-0347

Érintésvédelem, villámvé-
delem, tűzvédelmi szabványossági
felülvizsgálat. Villamos kézi
szerszámok, áramvédő kapcsolók
műszeres ellenőrzése. Érd.:
20/8049-416, Dajkó Zoltán

Érettségivel, banki ügyintéző

és valutapénztáros végzettséggel,
gépíró és szövegszerkesztő vég
zettséggel munkát keresek. Érd.:
30/371-7784

Kőműves munkát vállalok.
Érd.: 301314-9280

Takarítás!, vasalást, bevásár
lást, idős gondozást vállalok. Érd.:
70/316-7286, 70/420-6 t 52

EGYÉB
A Fő út legforgalmasabb

helyén 20 m'-es helyiség irodának,
fodrászatnak, üzletnek mosdóval,
wc-vel olcsón kiadó. Irányár: 18
ezer Ftlhó. Érd.: 20/972-9796

Varrógép, 3 szálas Textima
összeállító eladó. Irányár: 40 ezer
Ft. Érd. 30/549-0220

Használható betonkeverőért

adok ECO segédmotort sok-sok
pótalkatrésszel. Irányár: 30 ezer Ft.
Érd.: 30/264-4119

Régi, lábbal hajtható gyerek
Moszkvicsot vennék. Érd.:
30/348-1591

40 q kukorica eladó. Irányár:
3000 Frlq. Érd.: 66/285-477

Állíthatós vasálIvány, áll
ványpallók, vastaligák, ajtók
tokkal, tok nélkül, 9 hónapos kan
puli eladó. Érd.: 70/273-4406

2 db ágyneműtartós heverő, 2
db fotellel, dohányzóasztal, szek
rény, szobabicikli, Hajdú centri
fuga, hangfalak eladók. Érd.:
30/325-79R9

Gázfőző, láncfűrész, vasvájúk,
üstök, Singer varrógép, bútorok,
terményzsákok, diszes tükör,
kaktuszok stb. eladó. Érdeklődni:

66/436-086
Csökkentse gázszámláját 8%

kal! Éves fogyasztás I havi
megtakarítás. Hívjon bizalommal,
segítünk. Érd.: 701278-9567

Jó állapotban lévő kanapé, gáz
palack eladó. Érdeklődni: Pásztor
J. u. 7. 10 órától.

4 db vágni való birka eladó.
Érd.: 20/475-5654

26-os női kerékpár, 3 db
televízió, vágni való csirkék
eladók. Érd.: 661282-798, 30/298
3099, késő este

Budapest-Zuglóban a XlV. ker.
összkomfortos lakásban bútorozott
szoba kiadó nem dohányzó 2
személy részére. Irányár: 40 ezer
Ft + rezsi. Érd.: 70/618-]745

Búza, seprükötőgép, Thomas
benzines szivattyú, pucolt dió
eladó. Érd.: 70/327-4389

Emeletes gyermekágy eladó
(200 cm x 90 cm). Irányár: 20 ezer
Ft Érd.: 661283-060

Eladó l db 190x 150 cm
méretű, jó állapotban lévő

franciaágy eladó. Irányár: 10 ezer
Ft. Érd.: 20/370-1441

Búcsúzunk
Fájó szíwel búcsúzunk a

2009. május 30-án tragikus
hirtelenséggel elhunyt
GVÁNVIGÁSOR

szeretett
munkatársunktól,

s egyúttal részvétünket fejez
zük ki a gyászoló családnak!

Az OTP Gyomaendrődi

Fiókjának dolgozói



Emberségesen, türelmesen,
hatékonyan
a biztonságos közlekedésért!
OKÉV: 06-0121
Akkr. lajstromszám: AL-1851

A Victória Autósiskola Kft.

személygépkocsivezetői ,
motoros, C, CE
és autóbuszvezetői

tanfolyamot indít
2009. június 24-én,
17 órakor!
A tanfolyamindítás és
a tanfolyarl) helye:
Kis Bálint Altalános Iskola
Gyomaendrőd., Fő út 181.
Iskolánk címe:
Békéscsaba, Szemere u. 2/1.
Ügyfélfogadás: 7.30-16.00 IT I
Telefon: 66/323-626

További információ:

Bosnyák József
tanfolyamszervező

Tel.: 30/409-2868
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Az. ajánlat 2009. .mius 1B-tól 2009. augusztus 31-ig (-rvényes. Abónuszok dijmemessége norm~ll"\.)~lat esetéo értendő.

További fe(rétetek és információk az üztetekcen. a 127Q-en es a w.....'ItI.voda'one.hu-n.

Nézz be hozzánk! Gyomaendrőd, Fő út 188. Tel.: 66/283-474
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AZ ajónlat 201 0.08.31-ig tartó hüségnyilatkazat vóllalósa
mellett. kóbeltévé elofizetés esetén érvényes. kizórólag
új internet elofizefés esetén.

Aljzatkiegyenlítő2200 Ft/25 kg
Emelt minóség raga ztó 1100 F /25 kg

Flex ragasztó 2280 Ft/25 kg
E tra Flex rag ztó fehér 3600 FV25kg

'.."......-rorL"'-~.,.... Tekercses hőszigetelő (10/5)
t ", l, 5990 Ftltekercs
l::'! JI.'" 8 cm hőszigetelő rendszer

; "'; ~I~-. már 2118 Ft/m2

• -'v........ .
· Prokoncept

energiatakarékos építési rendszer
kétoldali höszigeteléssel

• So-700/0·kal kevesebb fűtési

költség· Hőhídmentes szerkezet

Ön is megengedheti magának!
Mikro internet csomag csak

1 490 Ff/hó
Letöltési sebesség 256 Kbit/s (garantólt 64 Kbit/s)
Feltöltési sebesség 64 Kbit/s Igarantólt 16 Kbit/s)

Ügyfélszolgólat: 4200 Hajdúszaboszió. Dózsa György u. 46.
Az Ön üzletkötoje: Gubucz Tamós. Tel: 170) 944 9279
Viszonteladó: Magus Camp. Fo u.230. Tel: 166) 581 610
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A VOLT CSEMPE ES

CSILLÁaslALONBAN
GYOMAENDRŐDÖN,

A MEZŐ8ERÉNYI ÚT MELLETT!

GÉPEINKKEL AZ ALÁBBI
MUNKÁKAT VÁLLALJUK:

-Árokásás és kapcsolódó munkák, útátfúrás
- kosaras emelővel épülethomlokzatok, •
tetők javítása, valamint gallyazás 15

méter magasságig

Telefon: 66/581·540

Gyomaendrőd, Toldi u. 111.
Telefon: 66/284-528 • fax: 66/284-528 • Mobíl: 30/382-0378

Az kció időtartama: 2009. június 5-30.

lámpák, csillárok • háztartási kisgépek
• fürdőszobafelszerelés • csempék, padlólapok

Tulajdonosváltás miatt
~ ~
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HŐSZIGETELÉS MESTERFOKON
HaZáriIban, igy Gyomaefliódön is egyre Ióbbell iSmeIil

fel a csaláli és tárSaSlálJlk kilsó hÓS2igeIeIéSéne

fontos1;ágál. Az erllllgia árak. kÖZÜ.iI afúlésre is használt
gázárak folyamails emellledése egyre lillXleI<el kéSZIel a
1akarélrDssáwa. alIár lIJYiS. 00gY az éPfJIeleket
hószígeleló laIbtJlWlaIOkka Iálják el. Ell kirteIt1el
egyrészt saját eróOOI, saját pénzbóI, de iOOni id6re
pályázati pénzeldlez is lehet julri állami~
AKiss István és Fiai Kft. már tlXillársaSlázal is
hÓSZigeleII GyomaeOOnídOn az elmLlt éYeldlell.Legu!óbIl
a Bajcsy úton készütek el egy 41akásos lársashá2zaI.
amelynek kIJSÓ falát 8an vastag hÓSZigeIelŐ anyaggal,
map vaIlOIallaIledtÉit be. EgYéWnl miOOen laItíPUSIm
és falvaslagsálPJz megleIelÓ vastagságú Nla:aJ
hószígelelót ajárIanak és biZIOSítanak amegeOOeliinel

Ingyenes

árajánlatért
keressek

Kiss Isl'lan! •

7031D-424D-es

r.....-.:..<"--__~ lelelonszámon.

és hőszigetelőcentrum
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Áraink az áfát tartalmazzák! Ingyenes házhoszállítás Gyomaendrőd területén.
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Sza: 8-12, V: zárva· www.azul-furdoszobaszalon.hu



Ára: 199 Ft

18. évf. 6. szám FÜGGETLEN VÁROSI LAP 2009. július
Felelíis 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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T6bb bank 3jánlata k6z01 választhatl
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Mindenkori aktualis ak.ciónkról érdeklódésére telefonon vagy személyesen tájékoztatjuk
(IOÓPONT EGYEZTETÉSE SZOKSÉGESI)
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2 Szó-Beszéd

Gyomaendrődi ingatlanügyek
2009. jlJlius

A szarvasi rendőrkapitányságbűnügyi
osztálya elutasította annak az öt
gyomaendrődi állampolgárnak a
feljelentését, akik ez év elején levélben
tettek bejelentést a Szarvasi Vámsi
Ügyészségen a Gyomaendrőd, Szabadság
tér 7. szám alatti, egykori orvosi rendelő,

valamint több volt önkormányzati
ingatlan értékesítése miatt.

A feljelentők szerint az említett
ingatlanok (a volt Endrődi Cipész Szö
vetkezet irodaépülete, az egykori gépállomás
területe, az endrődi mirhói iskola) irreálisan
alacsony áron lettek értékesítve.

A szarvasi rendőrkapitányság által
lefolytatott nyomozás során a gyomaendrődi

városházától kértek információkat a
kifogásolt ingatlanok értékesítésével
kapcsolatban. A feljelentés elutasításában
többek között az áll, hogy egyetlen
értékesített ingatlan esetében sem állapítható
meg a hűtlen kezelés bűntette, a büntetőjogi

felelősség. "Az értékesítések a hatályos
jogszabályok betartásával jöttek létre" és
nem merült fel annak gyanúja, hogy az
akkori önkormányzat, városvezetés a
kötelességét megszegte volna.

A volt gépállomás területét az
önkormányzat még 1993-ban vásárolta meg
a Győzelem Tsz-től bruttó 2,8 millió
forintért. A Penny Market Kft. 1997-ben

ajánlatot tett, hogy áruház és parkoló
építéséhez megvásáro1ná a területet bruttó 5
millió 250 ezer forintért. A képviselő-testület

1997. június 26-án ellenszavazat nélkül
elfogadta az áruházépítő cég vételi ajánlatát.

A Szabadság tér 5. szám alatti volt
orvosi rendelő értékesítését 1997. novembe
rében hirdette meg a képviselő-testület

"kereskedelem, vendéglátás profilkötött
séggel valamint az épület felújításának
kötelezettségével". Az első hirdetésre 750
ezer forintos ajánlattal egyetlen pályázat
érkezett, ezt a testület kevésnek találta, így
az 1998. januári ülésen úgy döntöttek, hogy
új pályázatot írnak ki. Az új kiírásra két
pályázat érkezett be: 2 millió forint és 1,5
millió forintos ajánlattal. A 2 milliós vételi
ajánlatot tevő pályázót kizárták, mert nem
nyilatkozott az épület felújításáról és a
profilkötöttség szerinti üzemeltetésről. A 1,5
millió forintos ajánlatot tartalmazó
pályázatban ezen nyilatkozatok megvoltak.
A pályázatban vállalt munkálatok költsége
akkori árszinten 14 millió forintot tett ki, így
az ingatlant 1998. március 19-i testületi
ülésen értékesítették Tímár Andrásné
vállalkozó részére.

A Mirhói út 14. szám alatti ingatlan
korábban iskolaépület volt, hosszabb ideje
használaton kívül állt, sőt már bontási
kötelezést is kiadtak rá, amikor egy

gyomaendrődi lakos, Tőgyi Angéla 2000.
júliusában ajánlatot tett az ingatlan
megvásárlására. Az értékbecslő az ingatlan
forgalmi értékét 199 ezer forintban
állapította meg, így dr. Dávid Imre
polgármester saját hatáskörében eljárva 200
ezer forintos ajánlatot adott a vevő számára,
aki ezt elfogadta.

A felszámolás alatt álló Endrődi Cipész
Szövetkezet irodaépületét és a hozzá
kapcsolódó ingatlanokat bruttó 15,5 millió
forintért vásároita meg még 1997-ben az
önkormányzat, majd 2000. júniusában arról
döntöttek, hogy megpróbálják értékesíteni az
ingatlant. Bár többször meghirdették az
országos és a helyi sajtóban, nem jártak
sikerrel. Az ingatlanok egy részét közben
bérbe adták különböző cégeknek, vállal
kozásolcnak. Az ECO-Consult Hungary Kft.
2006. szeptemberében tett ajánlatot az
egykori Enci irodaépületegység megvá
sárlására bruttó 25,2 millió forintos
összegben. A képviselő-testület 2006.
szeptember 6-i ülésén az ajánlatot elfogadta.

A feljelentő gyomaendrődi állampol
gárok a szarvasi rendőrkapitányság

határozata ellen fellebbezést nyújtottak be,
melyet a szarvasi ügyészség elutasított.
Ezután a Budapesten székelő főügyész

séghez írtak, amely megbízta az üggyel a
Békés Megyei Főügyészséget.

~ ·a·····:·~·.,' ~. . •.':'i.~;
• ',.'ol('
c. 'd'r~'" Jvo o one~.:

_o - ~ 0 ••-.;' ',' -- ·,1

Samsung
J700
~

17970Ft

Sony ErJcsson W302
+ 512 MB memóriakártya
~

19990Ft

Nokia
1661
~

6970 Ft

Az akciós készüLékeinkböL
új VitaMAX csomagban.

Egyre tö~bet ad~n.!<,', ,; . ' _.
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.mostS 'OOOFt~óté'r! '
Raiffeisen Egyet Vissza Személyi Kölcsön

Ezt hozta
a nyári Mikulás!

Az okcio a 2009. iúliu. l ai.től iúlius 30a ig forint alapon i~y.1t .. 2009.
augusztus 7·ig fotyósitott, 8 éves futamidejú, fedezet nélküli, akciós RciFfeisen Egyet Vi~·
'1%0 Személyi Kölcsön ai6nlo~kra érvényes. Jóyoíró~ro o%on ügyfeleke~ kerülhet sor,
akik valamennyi ólloluk igénybe ve~ banki termék. illeM> szolg61kJ16s tekinJeMben
szerzödé.....rüen ..Ij..i"'nek. Az akeló és a lóvóirás részl....s fel""'lel megtalál,
hatóak a Bank aktuális Lakossági Kondiciós Listáiában••A THM m"9hotóromso
az oklváH. feihilelok, illetve o hatólyos jogszabályok ~9Y.lombovét.l"'ol történt" a feItéIolek
....;IIOzO$Oe~ mértéke rnódosulhot, érteke nem tükrözi o hitel ~omotlcodcozotót. A specióli~

olo:io. ojónlaobon fellUn_ tö<!eszIó<észl.. az .106 12 hónopos kamatpe,iódusbon .Ninyes.

Várjuk bankfiókunkban: Gyomaendrőd,Hősök útja 51.

© 06·4G-48-48·48

IV! Raiffeisen
Vf'IfiNKKONNYCBJl~ BANK

wvvw.raiffeisen.hu

Nézz be hozzánk! Gyomaendrőd, Fő út 188. Tel.: 66/283-474
Az aitmiat 2009. Június 1S-t~l2009. "uCJusztus 16-1g. vagy" készLet erefélg éN~nye'5.!1Z akciÓs késxUl~kekte. új VrtJMAX
csorT\4Ql)an, EO>' szeméty l.egfeUebb 2 VrtaMA.X csomagot vásAroLhat 12 hólillpon belül Továbbllnform.!d6 az uzletekbe:n.
, 270·eo és a w.o.w.ved"rone.hu hOnlllpO/l talJlható.
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Uj igazgatónöt választottak
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda vezetőjének a megbízatása 2009. augusztus

IS-én lejár, ezért az önkormányzat pályázatot írt ki a tisztség betöltésére. Az április IS
i határidőig két érvényes pályázat érkezett, az eddigi vezető Fülöp Istvánné és az
intézmény pedagógusa, Ágostonné Farkas Mária jelentkezett a pozícióra. A képviselő

testület júniusi ülésén titkos szavazással döntött és megbízta Ágostonné Farkas Máriát
az intézmény vezetésével. 2009. augusztus 16-i hatálJyallép érvénybe a szerződés, ami öt
éves időtartam ra szól. A leköszönő igazgatónő 11 évig töltötte be a posztot.

2009. július

Ágostonné Farkas Mária ugyan
orosházi születésű, de családja
szarvasi származású. Immárom 20
éve él Gyomaendrődön és 18 éve első

munkahelyén dolgozik tanítóként a
Kis Bálint Általános Iskolában. A
Békéscsabai Tanítóképző Főiskolán

végzett 1991-ben rajz-gyógytest
nevelés szakon. Munka mellett
végezte el az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskola logopédia
szakát, majd 2008-ban tett pedagógus
szakvizsgát a Tessedik Főiskola kom
munikációs szakán. Két lánya van:
Boróka most lesz 8. osztályos,
Dorottya pedig II éves, mindketten a
Kis Bálint Általános Iskola diákjai.
Az új igazgatónővel beszélgettünk

- Régóta dédelgetett álma volt,
hogy egyszer iskolaigazgató lesz?

- Igazából soha sem voltak ilyen
álmaim, bár a pedagógus szakvizsga
első évfolyamán vezetési ismereteket
is elsajátítottunk. Pedagógus kol
légáim egy része gondolta azt néhány
hónappal ezelőtt, hogy én is alkalmas
lennék iskolaigazgatónak. Lassan 20
éve dolgozom az iskolában, tanítok,
nap, mint nap a kollégák között
vagyok s gondolom ismernek is.
Tehát tulajdonképpen nem bennem
merült fel először az a gondolat, hogy
pályázzak az igazgatói posztért. Sokat
töprengtem, s végül megírtam a
pályázatom. Kíváncsi voltam, hogy
valóban alkalmasnak találnak-e és
persze a kihívás is vonzott, mert én
tényleg olyan iskolát, óvodát
szeretnék, ahová a diák és a pedagó
gus is szívesen jár.

- Eddig nem ilyen volt ez az isko
la?

- Úgy gondolom, lehet javítani
rajta, s jobbá tenni az intézményt.

- Eléggé elhúzódott az iskolaigaz
f!atói oálvázatok beadása és a döntés

Szó-Beszéd

közötti időszak. Voltak-e konfliktusai
az elmúlt hónapokban?

- Igyekeztem a konfliktusokat úgy
kezelni, hogy abban ne legyen vesztes
és nyertes ...

- Az iskola pedagógusai és dolgo
zói a júniusi önkormányzati döntést
követően már megelőlegeztékÖnnek
a bizalmat...

A pályázatok benyújtását
követően első alkalommal a
nevelőtestület tagjai véleményezték a
pályázatokat, majd arról szavaztak,
hogy melyik vezetői programot
fogadják el. 51 pedagógus közül 48
an gondolták úgy, hogy az én vezetői

programommal is tudnának együtt
dolgozni. A második körben az iskola
alkalmazotti közössége szavazott a
vezető személyéről. 44-en mellettem
és 31-en a korábbi iskolaigazgatónőre

voksoltak. Megnyugtatott és biza
kodóvá tett mindkét szavazás ered
ménye.

- Melyek lesznek igazgatóként az
első feladatai?

- Nekem nincsenek vezetői tapasz
talataim, ezért számítok a munkatár
saimra. Gyökeres változásokat nem
tervezek. Az eddigi pedagógiai folya
matokat továbbviszem, szeretném
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bővíteni a sportolási lehetőségeket,

bevezetni az úszásoktatást az l. és a 2.
osztályban, az egészséges életmódra
és a környezettudatosságra való
nevelést éppúgy szorgalmazom, mint
például a német nyelvtanulás
bevezetését az első osztálytól kezdve.
Szeretném megkönnyíteni az
átmenetet az óvoda és az iskola,
valamint az iskola és a középiskola
között. Tágítani kívánom az iskola
tanulási környezetét, bevonva ebbe a
szülőket és a civil szervezeteket is.
Fontosnak tartanám a szorosabb kap
csolat kialakítását a művelődési

intézményekkel és a gyomaendrődi

iskolákkal is. Ez utóbbiakkal a sport,
a nyelvoktatás és az informatika
területén látok lehetőségeket. A
pedagógusok munkájának meg
könnyítését érintő ötleteim: az admi
nisztráció csökkentése mellett
szeretném, ha újra két igazgatóhe
lyettes segítené munkánkat, ez az
iskola belső kommunikációján is javí
tana. Szeretném, ha a pedagógusok
egymás munkáját is megismernék, és
emellett kezdeményezni fogom egy
városi, oktatási fórum létrehozását,
amelyben közoktatási intézmények
vezetői vennének részt, s havi
rendszerességgel találkozva beszél
hetnék meg az oktatásügyet érintő

dolgainkat.
- Közismert volt elődje politikai

kötődése. Ön folytatja-e ezt a trendet?
- Véleményem szerint soha nem

volt meghatározó iskolánkban a poli
tika és szeretném ha a jövőben sem
lenne az.

Gyomán, 1500 m2·es
ipari csarnok kiadó

termelésre vagy raktározásra!

Telefon: 66/282-790

Üzlethelységek kiadók
Gyomán,

a városközpontban!

Telefon: 30/33-26-075



Nem ahelyi pékek nyertek

Sokan szavaztak a változásra

Hirdetésfelvétel: szobeszed@index.hu Telefon: 70/22·632·99

Átvertek bennünket
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Stancolt és
hagyományos

papírdoboz
gyártása minden
méretben! :--
Szitázás! ll~

I...~·

Stancforma,
szitaforma készítés!
Telefon: 20/9142-122
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

www.rozakft.hu

- papír és írószer Q
-irodaszerek ~

-nyomtatványok ! ,I/ I
-nyomtatópatronok fL0/
-selyemvirágok V
• DVD filmek
•ajándék, játék, illatszer
-AVON, Oriflame
-ÖKONET termékek

Hazai gyártású pólók,
pizsamák

gyermek mérettő/ a 7XL
méretig!

Fénymásolás, spírálozás, iratfüzés!

MAZSI
PAPíR-íRÓSZER
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

AUTÓSOK
FIGYELEM!
Környezetvédelmi
zöldkártya!
- Környezetvédelmi

állapolfelmérés

- Számítógépes

futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika
- Hibakód-olvasás

Varga Béla,
autószerelő mester
Gyomaendröd, Csokonai u. 37.
Telefon:
66/610-650 30/289-6465,
30/524-52-35

Szó-Beszéd

Panaszkodnak a helybeli vállalkozók,
hogy a városháza az adót ugyan beszedi
tőlük, de ott tesz keresztbe nekik, ahol csak
tud. Farkas István helybéli pék vállalkozó
1995 óta volt kenyér és pékáru beszállítója az
önkormányzati fenntartású idősek otthoná
nak, ahol naponta több mint 100 emberre
főznek. Eddig nem volt pályáztatva a beszál
lítás, ám most először múlt év őszén pályáza
tot írt ki a fenntaltó önkormányzat a pékáru
beszállításra minden előzetes értesítés és
egyeztetés nélkül - mondja Farkas István.
Ekkor az én cégem és az ugyancsak helyi
Sikér Kft. pályázott, de hiába, mert állítólag
a pályáztatás formai hibák miatt érvénytelen
volt. Idén tavasszal újra kiírták a pályázatot,
s immár öt pékség versenyzett: egy
kecskeméti, egy debreceni, egy békéscsabai,
és a már említett két helybéli pékség. Ezek
közül furcsa módon a békéscsabai vál
lalkozás pályázata nyert, annak ellenére,

Köszönöm Békésszentandrás, Csabacsűd,
Hunya, Gyomaendrőd, Kardos, Kondoros,
Örménykút, Szarvas lakosságának, hogy
elmentek véleményt nyilvánítani. A Európai
Parlamenti választások kapcsán bebi
zonyosodott, hogy a Fidesz-KDNP kor
mányképes erőt alkot, az MSZP-vel és az
SZDSZ-szel szemben pedig a választók tel
jes bizalmatlansága nyilvánult meg. Az
emberek, akik reményt, rendet és biztonságot
akarnak, azok a Fideszben megtalálják a
kiszámíthatóságot, a válság túlélésének
megoldását.

Annak ellenére, hogy ennek a választás
nak nem volt közvetlen hatása a legtöbb
választópolgár életére, mégis, Közép
Európában a legtöbben Magyarországon
járultak az urnákhoz, hogy kifejezzék

Nem volt szüksége Magyarországnak
arra a 25 milliárd dolláros hitelre, amelyet
az IMF, az EU és a Világbank tavaly köl
csönzött a Gyurcsány-kormánynak - állít
ja Varga István, a Magyar Adófizetők

Országos Szövetségének alelnöke. A
nemzetközi pénzügyi folyamatokat

2009. július

hogy hiánypótlásra is kötelezték pályá
zatukat. Később kiderült, hogya csabaiak
havonta 40 ezer forinttalolcsóbban vállalták
a pékáru beszállítását.

Így történt, hogy Farkas István
gyomaendrődipék kiesett a beszá11ítók közül
s ennek köszönhetően három dolgozójától
megválni kényszeliil.

Saj nálattal tapasztaljuk, hogy a
gyomaendrődi önkormányzat egyre kevésbé
áll a helyi vállalkozók mellé, az intézmények
élére rendre vidéki vezetőket helyeznek és
még egyforma feltételek mellett is inkább a
vidéki cégek juthatnak munkához
Gyomaendrődön. Mi már csak valóban az
adófizetésre kellünk a városházának és a pol
gármesternek?! S emellett még valóban
elvárják, hogy helyi vállalkozók támogassák
a gyomaendrődi városi rendezvényeket
pénzzel és pogácsával - tette hozzá Farkas
István.

véleményüket a belpolitikáról. A választás
országos eredményeiből az is kitűnik, bogy
az MSZP kormány a változás akadályává
vált.

Gyomaendrődön - Fidesz-KDNP 1750,
MSZP 565, Jobbik 758, MDF 175, SZDSZ
32 voksot szerzett.

Szarvason - Fidesz-KDNP 2485, MSZP
759, Jobbik 1960, MDF 156, SZDSZ 67
szavazatot kapott.

Hunyán - Fidesz-KDNP 143, MSZP 29,
Jobbik 37, MDF 12, SZDSZ 2 volt a
szavazatok megoszlása.

Kondoroson - Fidesz-KDNP 835, MSZP
158, Jobbik 163, MDF 71, SZDSZ II
szavazatot kapott.

Domokos László
országgyűlésiképviselő

mémökszemmel elemző szakértő szerint a
magas összegű hitel csupán a nemzetközi
pénzügyi közösség igényét szolgálta
azzal, hogy a beáramlott spekulatív tőke

kivonásához biztosítsa a devizafedezetet 
írja 2009. június 4-i számában a Magyar
Nemzet.



Akérdések

Sokallják az új fürdőigazgató fizetését
Nyolc kérdés a polgármesterhez

2009. július

Ötvenhat gyomaendrődi látta el
aláírásával azt a nyílt levelet, melyet a
helyi képviselő-testület június 25-i
ülésén az aláírók nevében Dezső

Zoltán adott át Várfi András pol
gármesternek. A kérdések többsége az
új fürdőigazgató megválasztásának
körülményeire irányul.

Ismeretes, hogy önkormányzat
május végén döntött arról, hogy
június l-től ötéves időtartamra

Kovacsics Imrét bízzák meg a
fürdőigazgatói teendőkkel. Ugyan
arról a Kovacsics Imréről van szó, aki
a gyulai (s emellett még jó néhány)
fürdő igazgatói tisztségét is betölti.

A nyílt levél aláírói most azt fir
tatják, miért utasították el azt a hat
jelentkezőt, akik az igazgatói posztra
korábban kiírt pályázatra jelent
keztek, s miért döntöttek a vezető

személyéről zárt ülésen a nyil
vánosság kizárásával. Ugyancsak
kérdőre vonj ák az aláírók a
városvezetést azért, mert a
Gyomaendrődön szokásos vezetői

fizetéseknél jóval nagyobb összegről

- havi 750 ezer, plusz költségtérítés 
írtak alá szerződést Kovacsics
Imrével.

Várfi András polgármester a
beol.hu-nak elmondta: örül annak,
hogya lakosság élénk érdeklődéssel

figyeli a városvezetés munkáját. A

l. Miért írtak ki pályázatot a fürdő

igazgatói állásra, ha azokat végül elutasí
totta a képviselő-testület?

2. Milyen felhatalmazás alapján tár
gyalt a polgármester a pályázók között
nem szereplő, és a pályázatban kiírt
feltételeknek nem megfelelő, s végül
mégis kinevezett személlyel?

3. Mi indokolta a kinevezett igazgató
nak a helyben szokásosnál jóval maga
sabb, havi 750 ezer forintos fizetését?

4. Mi az oka annak, hogy bizottsági
tárgyalások nélkül, előkészítetlenül, a
testületi ülésen kiosztott információs
anyagból, a nyilvánosság kizárásával
hozott döntést a ftirdőigazgató kine
vezése tárgyában a képviselő-testület?

5. Kinek az érdekeit képviselték azok

Szó-Beszéd

fürdőigazgató kinevezésével kapcso
latban leszögezte, hogy a korábbi
pályázatra jelentkezők közül öten
nem feleltek meg a feltételeknek, a
fennmaradó egy pályázó pedig nem
kapott többséget.

Kovacsics Imre havi 750 ezer
forintos díjazásával kapcsolatban
megjegyezte: profi munkáért profi
fizetés jár, ami mögött komoly vál
lalások vannak. Az új fürdőigazgató

ugyanis vállalta, hogy már az idén 10
millió forinttal csökkenti a flirdő

fenntartásához szükséges önkor
mányzati hozzájárulás összegét (ez
jelenleg évi 54 millió forint), 2012-re
pedig önfenntartóvá teszi a fürdőt.

A nyílt levél egyik kérdése arra
irányul, miért nem találja alkalmas
nak a városvezetés a gyomaend
rődieket a vezetői posztokra, azaz
miért neveznek ki egyre több
intézmény és önkormányzati cég
élére vidékről jött vezetőket. Várfi
András erre a következőket mondta:
minden intézmény élére pályázat
útján, illetve testületi döntéssel
neveznek ki vezetőt. Ha nem jelent
kezik alkalmas pályázó Gyoma
endrődről, akkor természetes, hogya
vidéki mellett döntenek. Hozzátette:
csak gazdagabb lesz a város azzal,
hogy nagy tudással rendelkező sza
kemberek jönnek ide.

a képviselők, akik megszavazták az új
igazgató kinevezését?

6. Mi indokolja az ilyen kapkodással
megszavazott átgondolatlan döntést,
amikor az előző ügyvezető továbbra is a
fLirdő dolgozója, az eddiginél magasabb
fizetésért?

7. Kérjük hozza nyilvánosságra az
ügyvezetővel kötött szerződést, valamint
azt, hogy milyen garanciák biztosítják a
város legnagyobb turisztikai léte
sítményének további működőké

pességét?
8. Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy

miért nem alkalmasak azonos feltételek
mellett a gyomaendrődiek az önkor
mányzati intézményekben vezetői

munkakör betöltésére?

Rablások
Gyomaendrödön

Július l-én egy rablási kísérlet és
egy befejezett rablás is történt Gyo
maendrődön.Egy idős, mozgáskorlá
tozott embert a rablási kísérlet során
megvertek, egy 14 éves lánytól pedig
idős férfi rabolta el kerékpáIját, hiába
próbálta a lány ezt megakadályozni.

Váratlan vendég érkezett egy
mozgáskorlátozott, idős, gyomaen
drődi férfi lakásába a szerdára virradó
éjszakán. Este tíz óra tájban egy bün
tetett előéletű, gyomaendrődi fiatal
ember kopogott be hozzá, s az idős

embert megfenyegetve pénzt, vagy
televíziókészüléket követelt. A lakás
bejárati ajtaját berúgta és a kerekes
székes férfit fellökte, majd ütlegelni
kezdte. A férfi nyolc napon belül
gyógyuló, könnyebb sérüléseket
szenvedett.

Ezután az események váratlan
fordulatot vettek: a fiatalember a ke
rekesszékes férfit kívitte a házból és
hosszú ideig tologatta az éjszakában
a gyomaendrődi utcákon. Hajnali ne
gyed négykor végül betolta a tolóko
csis férfit a rendőrségre, ahol azt
mondta: valaki bántalmazni akarta az
idős embert, ő pedig a segítségére si
etett. A kihallgatások során aztán fény
derült arra, hogy ő maga volt az, aki
rablási szándékkal érkezett hozzá.

A fiatalembert - aki ellen egyéb
ként egy tavalyi rablás miatt jelenleg
is eljárás folyik -, őrizetbe vette a
Szarvasi Rendőrkapitányság, s kezde
ményezték az ügyészségnél a letar
tóztatását. Az éjszakai kaland miatt a
gyomaendrődi középiskolás fiatalem
bernek most rablási kísérlet, magán
lakséltés és aljas indokból elkövetett
személyes szabadság megsértése mi
att is felelnie kell - tájékoztatta a
beol.hu-t Lós István őrnagy, a Szar
vasi Rendőrkapitányság bűnügyi osz
tályának vezetője.

A másik eset szerdán déltájban
történt Gyomaendrődön, a Hősök

utcai orvosi rendelőintézet előtt.

Egy 68 éves helybeli férfi el akart
vinni egy lezáratlan kerékpárt. A tu
lajdonos - egy 14 éves lány - azon
ban észrevette és utánaszaladt. Rá
kíáltott, hogy adja vissza a bicikli
jét, s meg is fogta a kormányt. Az
idős férfi azonban ellökte a lányt és
elmenekült a helyszínről. A rendőr

ség néhány órán belül kézrekerítette
és őrizetbe vette az idős elkövetőt.
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Gyomaendrődi anziksz· helyi specialitásokkal
Újra visszatérünk a Körös-parti gyöngyszembe

6

Gyomaendrőd kis város, helyes
város, gazdag látnivalóval, különleges
figurákkal. Tíz éve idejárok, először a
sajt illata csábított ide, azóta már a
halászléé, házikolbászé és persze a
Körösé. Gyomaendrőd megnyert magá
nak!

Ismerkedésünk, barátságunk jó tíz
éve kezdődött a sajtfesztivállal. A Körös
étterem előtti kis utcában sorakoztak fel
az ország legjobb sajtkészítői.

Hangulata volt azoknak, míg a ren
dezvény ki nem nőtte magát és át nem
került a Lidl mögé. Mostanra kissé
zajossá, hangossá vált a rockbandáknak
köszönhetően, ami nem tett jót eddig
kialakult szakmai jó hírének, sokan 
nem véletlenül -, idő előtt távoztak a
helyszínről. .. A neves vállalkozó Oskó,
a pedagógus Gubucz, és a vendéglátós
Tímár (János) család feje azért
láthatóan jól érezte magát, vendégsze
retetük követésre méltó. Homok Ernő

szerkesztő-mindenesis megállás nélkül
kereste a témát - meg is találta
Velezéknél, az alföldi neves
borásznál. .. Aztán a magaslatokba tört,

Szó-Beszéd

felülről is megnézte a várost egy új
"daruról", amely a lombkoronákig viszi
a fűrészes embereket. Éppen tanúja
voltam a magaslesről tüzelő

fényképész-riporternek, rossz volt
nézni amint jó húsz méter magasságban
billegett egy kosárban - élménnyel
gazdagabban szállt a földre, hogy
tovább turkáljon zaftos témák után.
Sokan megnyugodtak volna, ha fenn
marad!

Kis város ez, annak minden hibájá
vai és erényével. A turista - szerencsére
- csak az utóbbit veszi észre - a szépet,
a jót, a kedves embereket. A sajton kívül
természetesen ők is idevonzanak engem
évről évre. Ennyi idő alatt megismer
hettem a már említett neves lokálpatri
otákon kívül a művészetpártoló Dobai
családot (Terike nagyoperett rajongó, s
kedvenceit, mint Oszvald Marikát,
Szóka Júliát és Virág Józsefet az
előadások után nem egyszer vendégül
látta otthonában), Varga Misit a lelkes
nyomdatulajdonost, aki remek munkái
val ideköt fővárosi szerzőket, megren
delőket is, a kissé (mindig) gondterhelt
nek tűnő Németh Dezsőt, aki él-hal a
disznóságokért (és persze a kolbásztöltő

sztárzenészekért, énekesekért, akik
szinte már hazajárnak és viszik
Gyomaendrőd jó hírnevét), Winkler
Jánost, aki kazánjaival munkát ad a
helybélieknek, mint dr. Csoma Antal, a
helyi halszövetkezet elnöke, aki finom
ságokkai eteti a magyart.

Legutóbb újságíró csapat járt erre a
fővárosból és élvezte Várfi András pol
gármester és Tímár Jánosék, Szonda
Istvánék vendégszeretetét, elhűlve mi
minden látni való van ebben a kis
városkában - táj házak, templomok,
múzeumok. S mennyi híresség kerult ki
innen! Felsorolni is sok volna. A
gyomaendrődi képeslap most betelt egy
dararabig a számomra, még egy jó
fürdőzés a kissé drágán megújuló (új
vezető, új fizetéssel) Liget Fürdőben és
irány Budapest - hogy mi is hírét
vigyük ennek a Körös-parti
gyöngyszemnek. Előbb-utóbb úgyis
visszatérünk!

Temesi László

2009. július
,

Ujra megynyílik
a nyomdamúzeum

A Gyomai Kner Nyomda
közleménye: Örömmel tájékoztatjuk az
érdeklődőketarról, hogy július közepétől

ismét kinyit a gyomai Kner Nyomdaipari
Múzeum a hétvégén és a munkaszüneti
napokon, a 2009. szeptember 30-ig ter
jedő időszakban.

Az általános gazdasági válság egyik
nagy vesztese a nyomdaipar. Csökkent a
megrendelők száma és a megrendelések
mennyisége. Ezért kényszerültünk a
múzeum költségeinek csökkentésére. A
privatizáció óta a tulajdonosok több mint
100 millió forintot költöttek a múzeum
fenntartására.

A jelenlegi nehéz gazdasági
helyzetben a munkahelyek megorzese
mindennél fontosabb a nyomda számára
is. A magyar kultúrkincs szerves részét
képező múzeum működtetéséhez az
elmúlt másfél évtizedben semmiféle álla
mi támogatást nem kaptunk. A Gyomai
Kner Nyomdán kívül a költségeket a
személyi jövedelemadó egy százalékos
felajánlásai, valamint néhány tárgy be
szerzésére és helyreállítására elnyert
kisebb pályázati összegek fedezték.
2002-ig a békéscsabai Kner Rt. is hoz
zájárult a fenntartáshoz.

A múzeum támogatására jött létre a
Kner Múzeum és Könyv Alapítvány.

Azok a magánszemélyek és
intézmények, akiknek velünk együtt
szívügye a múzeum nyitva tartása, illetve
annak bővítése, valamint a gyűjtemény

gyarapítása - az alapítvány támogatásá
val fejezhetik ki ebbéli szándékukat.

Számlaszám: Kner Múzeum és
Könyv Alapítvány

10402609-26012582-00000000
Fazekas Péter
vezérigazgató

Hirdetését
az interneten
is olvassák!

www.szo-beszed.hu
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Gazdahírek

8. osztályt végzettek
(16. évet betöltöttek) részére:

- Lótartó, - tenyésztő szak
Képzési idő: 2 év

Érettségizettek részére
felsőfokú szakképzés:

- Agrárkereskedelmi
menedzserasszisztens

- Hulladékgazdálkodási technológus
- Vadgazdálkodási technológus

Képzési idő: 4 félév

FVM Kelet-magyarországi
Agrárszakképző Központ

Bethlen Gábor Szakképző
Iskola

és Kollégium

képzési ajánlatai
2009/201 O-es tanévre:

a függetlenül attól, hogy milyen az
aktuális termés. A helyi gazdák koráb
ban a termés százalékában kapták a
fóldbérlet díját a bérlőtől, ha nagyon
gyenge volt a termés, akkor arányosan
kevesebbet vihettek haza bérleti
díjként.

A dombegyházi nagyüzem már har
madik éve gazdálkodik a gúnyhatár
túloldalán, és eddig minden évben ren
tábilisan termeltek. A cég Domb
egyházán 4.000 hektáron gazdálkodik,
hasonló növénykultúrákkal, mint
Erdélyben. Komoly hagyománya van a
nagyüzemben a sertéstartásnak is.
Tavaly 2,5 milliárd forint árbevételt ért
el a társaság, és a nyereség meg
közelítette a bevétel 10 százalékát.

Reméljük, hamarosan többen is
kedvet kapnak ahhoz, hogy az elcsatolt
területeken béreUenek, vegyenek
fóldet, s ott (is) gazdálkodjanak.

(SZKR)

Erdélyben bérel földet
Dombegyházi Agrár Zrt.

Mintegy l OOO hektár fó1det bérel
az erdélyi Zimánd térségben a
Dombegyházi Agrár Zrt. Alapvetően

kalászos gabonát, kukoricát termeszt a
társaság a hozzávetőleg 30 aranyko
ronás minőségű erdélyi fóldeken.

Isztin Ferenc elmondta: a jelenleg
szomszédos országban, a közeli
Zimánd térségében egyeztek meg
mintegy 300 fóldtulajdonossal a föld
bérlés feltételeiről. Ezt követően von
ták művelés alá a megközelítőleg

1.000 hektárt. Hozzátette: a fóldterület
egy részét korábban nem művelték,

míg a nagyobb részén, a csonkahoninál
kevésbé korszerű technológiával
hasznosították a gazdák a fóldeket.

A dombegyházaik ajánlata azért
aratott sikert a földtulajdonosok
körében, mert bérleti díj ként hek
táronként 8 mázsa kukoricát ajánlottak,

Sikeres kajakos szereplés az országos diákolimpián
A Körös Kajak SE versenyző i aktuális

megmérettetésként június 26-28-án az
Országos Diákolimpián versenyeztek
Sukorón, a Velencei-tónál. Minden versenyző

döntős volt - sokan több versenyszámban is 
és igen szép számmal felállhattak
Gyomaendrőd képviselői a dobogóra is.
Álljanak itt az eredmények:

K-l férfi ifi VII. évf 1000m Kiss Csaba
5.hely

K-I férfi ifi VII. évf 500m Kiss Csaba
5.hely

K-I férfi ifi 2000 m csapat CsITke
Richárd, Csőke Zsolt, Tímár Richárd 8. hely

K-I serdülő fiú VI. évf 1000 m Gyarmati
Balázs 3. hely

K-2 serdülő fiú VI. évf 500 m Gyarmati
Balázs, Litauszky Tibor 3. hely

K-I férfi serdülő 2000 m csapat Tótka
Sándor, Gyarmati Balázs, Köpe András 2.
hely

K-I serdülő fiú V évf 1000 m Tótka
Sándor 2. hely

K-I serdülő fiú V évf. 500 m Tótka
Sándor I. hely

K-I serdülő fiú V évf. 1000 m Gellai
Tamás 6. hely

K-l serdülő fiú V évf. 500 m Gellai
Tamás 6. hely

K-I serdülő lány V évf. 1000 m Ágoston
Kata 9. hely

K- 2 serdülő lány V évf. 1000 m Ágoston

Kata, Kéri Virág 4. hely
K-I serdülő lány V évf. 500 m Kéri Virág

9. hely
K-I kölyök lány IV évf. 1000 m Lövei

Kitti 6. hely
K-2 kölyök lány IV évf 1000 m Lövei

Kitti, Lövei Fanni 4. hely
K-2 kölyök lány IV évf. 4000 m Lövei

Kitti, Lövei Fanni 4. hely
K-2 kölyök fiú IV évf 1000m Kurilla

Zsolt, Bukovszky Péter 9. hely
MK- I gyermek fiú II. évf. 2000 m Csatári

Bence 6. hely
MK-\ fiú kölyök fiú III. évf. 4000 m

Epresi Konrád 8. hely
MK-I kölyök lány III. évf 4000 m Bela

Lili 4. hely
Kezdő kajakosaink között meggyőző

eredmények születtek szabadidős mezőnyben.

A későbbiekben igazolt versenyzőként

állhatnak rajhoz. Aranyérmeseink: Székely
Endre Péter, Hanyecz Gitta, Szabó Márk,
Bótos Attila. Ezüstérmes: Varga Gergő.

Gyermekeink továbbra sem pihennek a
nyári szünidőben: Napi két edzés mellett a
júliusi edzőtábor után tovább folytatódnak az
országos pontszerző és a regionális kisebb
versenyek. Az utánpótlás biztosítása
érdekében továbbra is várjuk 9 - 10 éves
gyerekek jelentkezését. Jelentkezni lehet
Kovácsné Kozma Diánánál a 30/291-36-26
os telefonszámon.

A képzések előnyei:

Tanulói jogviszony.
Tandíjmentes,

nappali tagozatos oktatás.
Teljes ellátás kulturált tanszállóban.

Külföldi szakmai gyakorlati
lehetőség, EUROPASS bizonyítvány

szerzése.

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Telefon/fax:
66/386-028

Körösi Weekend
Horgász-, hobby-, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
teljes márkakínálat l

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

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

A Mamutec Hungary Kft. az elmúlt
években több átalakuláson esett át.
Legutóbb ez év elején történt változás a
cég életében: a gyomaendrődi cég a sváj
ci tulajdonú Ulimann cégcsoport tagja
lett. A vállalat profilja azonban nem vál
tozott, továbbra is Gyomaendrődön

gyártj ák a biztonsági és sportcélú,
valamint a rakományrögzitő köteleket.

Medve Norbert és Csipai Béla
cégvezetőka Szó-Beszédnek elmondták,
hogy a termékskála a közelmúltban
kiegészült a játszótéri felszerelések
gyártásával. Speciális, drótszál erősítésű

műanyag kötél anyagból állítanak össze
mászópiramisokat, hintákat. A Mamutec
Hungary Kft. 80 dolgozója közül heten
foglalkoznak a játszótéri termékek
összeszerelésével.

A Gyomaendrődön készült ter
mékeket a cégcsoport brémai leányvál
lalatához szállítják, s az értékesítés
innen, Németországból történik. A
cégvezetőktől megtudtuk még, hogya
gyomaendrődi,Körösladányi úti üzemet
a tulajdonos svájci cég jövőre bővíteni

szeretné, ami az itt dolgozó emberek
számára is biztató jövőt ígér...

Családi Vasárnap
a Dreher Söröző-Étteremben

Július 5. Vegyes gyümölcsleves,
Cordon bleu hasábburgonyával,
Káposzta saláta, Tiramisu

Július 12. Májgaluska leves,
Rozmaringos csirkemell párolt
rizzsel, Görög saláta, Darázsfészek

Július 19. Görög gyümölcsleves,
Körösi finom falatok burgonyapüré
vei, Tsatsiki saláta, Gyümölcskrémes

Július 26. Orjaleves eperszalaggal,
Brassói aprópecsenye sült bur
gonyával, Túrógombóc

"'Árjuk s~lves

me!Jrendeléselket!
Telefon/fax: 66/386-444

Mobil: 20/9808-842, 70/3655-360

880 Ft/adag
Étkezési utalványokat elfogadunk!

E-maii: info@timarpanzio.hu
www.timarpanzio.hu

Hirdetésfelvétel!
Telefon: 70/22-632-99
szobeszed@index.hu

Verso Biztosítási
Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa
biztosítások teljes körű

űgyintézése.

- kárfelmérés
- korrekt, gyors kárrendezés,
- vagyonbiztosítás

(lakás, üzlet, üzem, stb)
- kötelező felelősség

- Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugdíj-előtakarékosság

- egyéb módozatok C'
az ügyfél igényei szerint. f~
Gyomaendrődi képviselet: -{.j~'"'-'-/1 \~;}(,-\

Kiss Lajosné (Éva) ~®i_\J r~
Gyomaendrőd, ~--'í~~_
Madách u. 2/2. ...-J7 ~
66/284-989, 20/359-6842

Mikó Tamás

30/557·4595

FÖLDMÉRÉS
- épületfeltüntetés
- telek átalakítás

- kitűzés

Teljeskörű ügyintézés,
ingyenes tanácsadás!

-masszázs
-akupresszúra
-fényterápia, hőterápia

-kristályterápia

Számos betegségre hatékonyan alkalmazható!
5500 Gyomaendrőd, Semmelweis utca 4.

Bejelentkezés: 20/360-20-25

Már Gyomán is kipróbálhatja
a jade köves masszázságy
egyedülálló hatásait! ,-----~j,----------,

-/

....c:--/",.,

:- / t'
r
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FAIR PLAY· HITELIRODA
Önálló, Független Hitel· és Ingatlahközvetítő, Értékbecslő Iroda

5650 Mezőberény, Fortuna tér 11,
Tel: 06·20/455·1211, 06·70/558·9247, Tel/Fax: 06·66/424-314

Csúcstechnológia Gyomaendrődön

Alegmodernebb géppel erősített

a Hőtechnika
Eladó ingatlanok

Tóth Jánosné
ingatlanköz"etitö, értékbecslő 20/9376-738, 20/4551-211

államtitkára adta át. A június
24-én megtartott ünnepélyes
átadón részt vett: Domokos
László, Földesi Zoltán,
Latorczai János országgyűlési

képviselők, Várfi András pol
gármester, illetve a cég több
partnere.

- Nyolc éve határoztuk el,
hogy mindenképpen fejlesz
téseket kell végrehajtani a vál
lalaton belül, ha a világ
cégekkel versenyben szeret
nénk maradni. Három ütem
ben próbáltuk ezt elérni,
először egy korszerű fes
tőüzemet hoztunk létre,
második ütemben egy tech
nológiai raktárt valósítottunk
meg, a mostani átadással pedig
teljesítettük a harmadik
lépcsőfokot is, illetve óriásit
léptünk előre a 42 éve piacon
lévő vállalat életében - mondta
Winkler János, igazgató.

A Hőtechnikai és Gépipari
Kft. finomplazma lemezmeg
munkáló központtal bővítette

gépparkját. A legmodernebb
technológiát jelentő gép,
illetve a hozzá kapcsolódó
infrastruktúrális beruházás az
Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretein belül valósult
meg. A projekt teljes költsége
közel 40 millió forint volt,
amihez az állam 13 millió 400
ezer forinttal járult hozzá, azaz
vissza nem térítendő támo
gatás formájában kapta a vál
lalat.

A beruházás segítségével
lehetőség nyílik a meglévő ter
mékek fejlesztésére, illetve új
piacok nyíltak meg az üzem
előtt. Az új technológiát
Winkler János, ügyvezető

igazgató és Varju László, a
Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium

Mezőberényben Liget úton
frekventált helyen 100 m2-es
összkomfortos családi ház őnálló

garázzsal, melléképületekkel eladó.
Irányár: 9,9 MFt

Köröstarcsán a PAPREV Kertben 37
m2-es tetőtér beépitéses ház gyü
mőlcsös kerttel eladó. Víz, villany,
pince van. Irányár: 4,3 MFt

Köröstarcsán a Kossuth utcában 94
m2-es komfortos családi ház eladó.
Irányár: 6,7 MFt

Köröstarcsán a Paprév Düllőben

zártkert - rajta 50 m2-es tégla építésű

hérvégi házzal eladó. Irányár: 1,6 M Ft
Gyomaendrődön a Vasvári Pál

utcában 60 m2-es komfortos családi ház
eladó. Irányár: 3 M Ft

Gyomaendrödön a Jókai utcában 90
m2-es komfortos családi ház
SÜRGŐSEN ELADÓ. Ir. ár: 6,9 MFt

Gyomaendrődön a vn. kerúletben
komfort nélküli 90 m2-es lakóház
(tanya) SÜRGŐSEN ELADÓ. Ásott
kút. téglából épült gazdasági épület van.
Irányár: 6.5 MFt

Gyomaendrődön a Hősök útján 96
m2-es összkomfortos ikerházrész eladó.
Irányár: 6,2 MFt

Gyomaendrődön a Dobi utcában 170
m2-es összkomfortos családi ház
garázzsal eladó. Irányár: 7.9 MFt

Gyomaendrődön a Kiss Lajos
üdülőtelepen 100 m2-es komfortos.
bútorozott hétvégi faház önálló
garázzsal, önálló horgász-stéggel eladó.
Irányár: 16 MFI

Gyomaendrődön a Fáy András
utcában 150 m2-es összkomfortos
családi ház garázzsal eladó (gázkazán,
kandalló, 2 mrdőszoba -pezsgőfurdővel,

masszázs kabinnal). Irányár: 19,5 millió
Ft

Gyomaendrődön az Erkel utcában 95
m2-es összkomfortos (központi fútés,
gázfütés, padlófütés) családi ház
SÜRGŐSEN. ÁRON ALUL ELADÓ.
Irányár: 14 MFt

Gyomaendrődön a Deák Ferenc
utcában SO m2-es komfortos -
konvektoros családi ház önálló
garázzsal eladó. Irányár: 5,9 MFt

Gyomaendrődön a Fegyvernek
utcában 117 m2-es új épitésű

összkomfortos, központi fütéses családi
ház 23 m2-es önálló garázzsal eladó.
Irányár: 9.5MFt

Gyomaendrödön a Hunyadi utcában
S4 ml-es összkomfortos vegyes falazatú
családi ház eladó. Irányár: 5,4 MFt

Gyomaendrődön a József Attila
utcában 139 m2-es komfortos családi
ház garázzsal, gazdasági épülettel
SÜRGŐSEN ELADÓ. Irányár: S,7 MFt

Dévaványán a Madách utcában 75
m2-es fél komfortos családi ház eladó.
Irányár: 3 M Ft

Mezőberényben a Győri János
utcában 77 m2-es komfort nélküli
társasház eladó. Irányár: 3.2 M Fl

Mezőberény központjában, frek
ventált helyen, igényesen. exkluzivan
felújitott 130 m2-es családi ház
beépíthető padlástérrel eladó. Az
ingatlan garázzsal, melléképülettel.
gyönyörűen parkosított udvarral
vállalkozás céljára is alkalmas. Irányár:
20.6 M Ft

Mezőberényben a Kereki utcában
122 m2-es tetőteres komfortos családi
ház 54 m2-es melléképülettel, önálló
garázzsal SÜRGŐSEN ELADÓ.
Irányár. 12.9 M Ft

Mezőberényben Szénáskert
utcában 55 m2-es komfortos udvari
házrész felújitott állapotban eladó.
Irányár: 4,2 M Ft

Mezőberényben a Kunhalom utcában
160 m2-es családi ház eladó,
befejezetlen állapotban (50%-os
készültségi fokú). Irányár: 11,9 M Ft

Mezőberényben a Vörösmarty
utcában 106 m2-es összkomfortos 2
szobás családi ház eladó. Ir. ár: 6,5 M Ft

Mezőberényben az Újtelep utcában
61 m2-es összkomfortos családi ház,
önálló garázzsal eladó. Irányár: 5,4 MFt

Mezőberényben a Fő úton 63 m2-es
konvektoros I +2 tel szobás 3. emeleti
lakás liftes tömbben SÜRGŐSEN,

ÁRON ALUL ELADÓ. Ir. ár: 7,3MFt
Mezőberényben az Ady utcában 66

m2-es komfortos polgári tipusú családi
ház eladó. Irányár: 4,3 MFt

Mezőberényben a Madarász utcában
55 m2-es komfortos családi ház önálló
garázzsal eladó. Irányár: 5,2 MFt

Mezőberényben a Kérhalom utcában
100 m2-es komfortos családi ház eladó.
Irányár: 7.5 MFt

Mezőberényben az Olrványkert
utcában 504 m2-es épitési telek közmű

nélkül eladó. Irányár: I, I MFt
Mezőberényben a Kereki utcában

116 m2-es új épitésű összkomfortos
(központi fütéses) családi ház újszerű

állapotban eladó. Idr: 12 MFt
Mezőberényben a Deák Ferenc

utcában 105 m2-es szépen felújított
összkomfortos (padlófűtés és beépített
csempekályha is van) nagy polgári ház
önálló garázzsal eladó. Irányár: 9,5 MFt

Mezőberényben a Szénáskert
utcában 85 m2-es konvektoros
téglaépitésű ház eladó. Melléképület,
garázs van. Irányár: 7,5 MFt

Mezőberényben a Zrínyi sugárúton
120 ml-es padlásteres összkomfortos
családi ház eladó. Irányár: 16 MFt

Mezőberényben a Szent János
utcában Uó helyen) 93 m2-es
összkomfortos családi ház hasznos
melléképületekkel, önálló garázzsal
SÜRGŐSEN ELADÓ. Irányár: 7,2 MFt
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Beszélgetés Jenei Lászlóval

Indul a halfőző-szezon

Tudni kell becsülni emberségüket,
tisztességüket, egész mentalitásukat.
Ettől lesz autentikus a tánc, nem
pusztán a mozdulatok hűségétől.

Tanította a szokás rendszert is, vitte a
gyerekeket a helyekre, ahol még ere
detiben láthatták a táncot, hallhatták a
zenét, vendégül látta az úgynevezett
adatközlőket, néniket, bácsikat a világ
eldugott helyeiről, akik még őrizték a
múltak szépségeit.

Folyton szervezkedett. Lótott
futott, harsogott. Az élete volt az
együttes, klasszikus nevén a Szeged
Táncegyüttes; a név az idők során vál
tozott, mindig bele kellett venni a fenn
tartót, de a lényeg maradt: gyerekek,
csak pontosan, szépen! Mutassuk meg
a világnak, micsoda kincs a mi hagyo
mányunk! És mentek, szerepeltek, fel
léptek, fesztiváloztak itthon, kül
földön. Amit ma PR-nak nevezünk,
arra Nagy Albertnek nem maradt ideje
- mégis megismerte a szegediek nép
táncát ország-világ. Szegediek? 8
másik Csongrád megyei településen
tanított, táborokat szervezett Erdély
ben, a Bánságban, 9 Temes megyei, 5
Bihar megyei helységben oktatnak a
tanítványai - akik egyébként az egész
országban is jelen vannak.

Mindent akart, és mindenből a
tökéleteset - nem bírta a tempót a
szíve. Amíg lesznek néptáncosok,
népzenészek, emlékeznek rá.

Június 19-én 12 órakor volt a
gyászszertartás a Belvárosi temetőben.

Sulyok Erzsébet

Elhunyt Nagy Albert
Meghalt Nagy Albert. 50 évvel

ezelőtt szervezte meg első néptánce
gyüttesét Gyomán; három hiján 40 éve
működött Szegeden. Generációkat
tanított a táncra. Táncra? Gyakran
mondogatta: nem elég tudni, melyik
lépés következik! Ismerni kell, hogyan
éltek, miként gondolkodtak a régiek.
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GYDMAENDRÖO

gyomaendrődi halételek népszerűsí

tését helyi és országos szinten,
versenyeken, bemutatókon.

Kiemeit feladatának tekinti váro
sunk és környezete természeti szép
ségeinek, kulturális értékeinek bemu
tatását azokon a rendezvényeken,
melyeken részt vesz, színvonalas
tablók, prospektusok és egyéb rek
lámhordozók felhasználásával. Külö
nösen hangsúlyosan szerepel tervei
között a város idegenforgalmi
értékeinek, jelentősebb ipari üze
meinek, színvonalas vendéglátó
helyeinek bemutatása.

Az egyesület együttműködik az
önkormányzattal és mindazokkal, akik
haj landóak támogatn i ezt a
tevékenységet.

Az anyagi fedezet biztosításával
kapcsolatban elmondta, hogy mintegy
420 ezer forint költségvetést fogadott
el az egyesület, amiből fedezni kellene
2 helyi és 5 vidéki rendezvényen való
részvételt, valamint a működési költ
ségeket. A helyi főzőversenyeken

kívül Tiszabercel, Szeged, Tata, vagy
egy másik helység, Sáregres Rétimajor
- a XXXv. Országos Halfőző Verseny
helyszíne - szerepel. A költségek
érzékeltetésére elmondta, hogy pl. az
országos versenyen való részvétel
előzetesen kalkulált költsége szeré
nyen is 60-70 ezer forint lesz.

Számít a korábbi pénzügyi támo
gatókra is, figyeli a megjelenő

pályázati lehetőséget is, de egyéb, nem
közvetlen pénzügyi támogatást is elfo
gadnak.

Jenei László a legjelentősebb

versenyeken legalább döntős helye
zésekre számít, de meglepetésekre
készül. Előfordulhat, hogy nem csak
halfőző versenyen vesz majd részt.

Ugyanakkor, mint mondta legalább
olyan fontos, hogy ahol a versenyeken
megjelenik, ott messziről lássák a láto
gatók, hol van Gyomaendrőd sátra,
lássák azt, hogy mennyi érték van
városunkban, amiért érdemes idejönni,
tudják azt, hogy a megízlelt halételek
emlékezetesek maradnak...

Jenei László

Arra a kérdésre, hogy melyek az
idei nyári szezon tervei, Jenei László
elmondta, hogy új formában,
egyesületi keretek között próbálja meg
az anyagi és emberi erőforrásokat job
ban kihasználni. Január 12-én II fővel

megalakították aHalgasztronómiai
Egyesületet, amit a bíróság bejegyzett.
Az egyesület elnöke Jenei László lett.

Az egyesület céljáról röviden
elmondta, hogy alapszabályában célul
tűzte ki a helyi gasztronómiai hagyo
mányok kutatását és őrzését, a

Ez évben első alkalommal a Szó
Beszéd Szerkesztősége által a külön
böző horgász, vadász és turisztikai
szaklapok újságírói részére szervezett
program második napján találkoztunk
a halfőzőüst mellett Jenei Lászlóval,
aki évente több főzőversenyen is öreg
bíti városunk és a körösi halételek
hírnevét. Most is örömmel mondott
igent felkérésünkre, hogy egy jó
halászlé főzésével segítse elő a váro
sunkban kellemesen eltöltött két napját
a meghívott újságíróknak.
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Barta Mónika az év arca lett Szegeden
11

Igazán büszke lehet lányaira
Gyomaendrőd!

Barta Mónika 200S-ben Szegeden
kezedte egyetemi tanulámányait rajz
hittanári szakon. A tanulmányai mellett
a Művészeti Dikákköri Konferencia
versenyén többször is indult, ahol tűz

zománc kategóriában 3. helyezést és
szobrászati kategóriában 2. helyezést
ért el, amivel az országos megméretet
tésen, a Magyar Képzőművészeti

Egyetemen kiállították alkotásait és
elismerő oklevelet is kapott.

Résztvett az Egyetem Arca
verenyen is, ahol a szegedi TiszapArt
Televízió különdíját kapta meg a 38
versenyző közül. A zsűri tagjai között
volt a Beatrice együttes frontembere,
Nagy Feró is. Mónika a piros sapkás
képpel pedig jelentkezett a versenyre.

A csinos gyomaendrődi lány 2008
ban a Gál Ferenc Hittudományi
Főiskola Intézmény Ösztöndíjasa lett.

- Iskola mellett cserkészkedem
Gyomaendrődön,ami azt jelenti, hogy
a helyi gyerekeknek és fiataloknak
olyan közösséget igyekszünk
megteremteni évek óta, abol olyan
értékeket közvetítünk, amelyek
segítenek eligazodni a jelenlegi
értékválságban. Emellett tagja vagyok
a VAK-nak, a Világi Apostolok
Közösségének és a Szegedi Belvárosi
Plébánia egyetemi csoportjának is.
Szabadidőben barátokkal találkozom,
szívesen biciklizem vagy éppen filmet
nézek - nyilatkozott lapunknak Barta
Mónika.
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Watt Villamossági Bolt
•Villanyszerelési anyagok
• Izzók, energiatakarékos izzók
• Háztartási gépek, hűtők

• Háztartási gépek alkatrészei

• Kéziszerszámok
•Barkácsgépek

Watt Villamosság
Gyomaendrőd,

Fő út 214.

ÚJ GUMIABRONCSOKf
Árusítás mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!

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

A torontói Rákóczi Alapítvány szervezésében június 27-én Gyomaendrődről indult a 16.
Magyarságismereti Mozgótábor, melynek keretében 150, a Csonkaország határain kívül élő

magyar középiskolással ismertetik meg két hetes kirándulás alatt az ország nevezetességeit

Verespatakról a torontói anyacégben

Újra Gyomaendrődről indult aRákóczi tábor

Június 24-én Torontóban tartotta éves
közgyűlését az erdélyi Verespatakon kül
színi ciántechnológiás aranybányászatot
meghonosítani kívánó Gabriel Resources
Ltd., amely az Erdélyben bejegyzett Rosia
Montana Gold Corporation S.A. anyacége.
Dollármilliós fizetések. A közgyűlésen

részvényesként jelen volt a Magyarok
Világszövetségének kanadai vezetője, aki
kiállt a verespataki kulturális örökség
megőrzése mellett, és tiltakozott a
környezetet és a Tiszát súlyosan fenyegető

technológia használata ellen.
Bogyay Elemér, a Magyarok

Világszövetsége Kanadai Országos
Tanácsának elnöke, aki részvényesként
jelen volt a Gabriel Resources Ltd. torontói
éves közgyűlésén tájékoztatta sajtószol
gálatunkat a Verespatak ügyének
fejleményeiről.

A közgyűlés megállapította, hogy
jóllehet egy évvel korábban 60 millió
kanadai dollárt irányzott elő a verespataki
külszíni bányászat beindítására, e téren
jelentős haladás nem történt.

A Gabriel Resources Ltd. közgyűlésén

felszólaló Bogyay Elemér cáfolta a cég
vezetőjénekállítását, mely szerint a veres
pataki bánya "alacsony műszaki kockáza
tot" hordozna, és tiltakozott a környezetet
és a Tiszát súlyosan fenygető ciántechnoló
gia használata ellen, amelyet egyébként a
kanadai törvények tiltanak.

Figyelmeztetett arra, hogy Verespatak
egyetemes érték, a világ kulturális örök
ségének része, és tiltakozott a település ter
vezett lebontása ellen.

Sajtószolgálatunknak nyilatkozva,
Bogyay Elemér elmondta: Úgy tűnik, hogy
az MVSZ három évvel ezelőtt indított
harca, amellyel Kanadában próbálja a
befektetők és a kormányzat figyeImét a
verespataki terv veszélyeire felhívni, nem
haszontalan.

A Gabriel Resources Ltd. elnök
vezérigazgatója 2009. március 16-án
lemondott hivatalából, és március 31-én
távozott a cégtől. 200S-ban, az előző év
közel másfél millió dolláros fizetéséhez
képest mindössze 921 ezer kanadai dollárt
keresett, ám kárpótolta őt a távozásakor
számára kifizetett 2,4 millió dolláros
végkielégítés.

Az igazgatótanács tagjai - tizenketten,
akik nem voltak a cég alkalmazottai - az
igazgatótanács ülésein való részvételükért,
költségtérítés eimén, 200S-ban 107 ezer
dollár és 320 ezer dollár közötti összegeket
vettek fel.

A közgyűlés csak arra az esetre
engedélyezte a további verespataki köl
tekezést, ha bizonyossá válik az arany
bányászat beindítása.

Budapest-Torontó 2009. június 24-én
Magyarok Világszövetsége Sajtószolgálat

GAZDA KISÁRUHÁZ
Vetőmagok, virágmagok és
virághagymák érkeztek!

Széles választékban vásárolhat, tápolda
tokat, növényvédőszereket,
műtrágyákat, virágföldeket.

Fűmagot válasszon kínálatunkból.

Elektromos és benzines fűnyírógép,

kerti kisgép kínálatunkat!

Jó minőségű locsolótömlők és

hozzávaló csatlakozók, szórófejek.

Kerítésdrótok, műanyag hálók,
kertirácsok és huzalok.

Univerzális 3részes alulétrák,
háztartási létrák.

Grillezők, bográcsok,
bográcsállványok.

Drótfonatok, kerti rácsok, műanyag hálók,
szúnyoghálók.

'Várjuk keáves vásárróínkat!
Gyomaendrőd, Pásztor u. 39.

Telefon: 66/386·359



Olcsó sajtra éhes anép...

Nyílt levél egy volt ügyvezető igazgatónőhöz!
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Június 7-én 18.55-kor érkeztem meg
a Penny Market üzletébe, ahol akkor
éppen sajt-akció volt. Nem sajtot venni
mentem. Kb. 200 ember állt és várako
zott, hogy 19 óra legyen és vásárolhas
son az akciós sajtból. 19 órakor el is
kezdődött az akció, de nem csak a sajt
akció, hanem az egyik üzletvezető

magánszáma is! Rendőrök kíséretében
(2 db rendőrautó érkezett az akcióra)
megjelent a raktárajtóban és minősít

hetetlen hangnemben rendre utasította a
várakozókat, az addig áruval megrakott
kocsikat a tömeg elkezdte hátra tolni és
egysoros vonalban kellett sorakozni.
Elkezdte osztani a bolt dolgozói szerint
raktáron lévő 60 db sajtot a kb. 200
embemek. Kb. 8 méterről figyeltem az
eseményeket. Nem telt el 10 perc és
elfogyott a sajt. Ekkor az üzletvezető

Ön engem 2008. végén egy mond
vacsinált ügy miatt kirúgott az állásom
ból. Ezzel egy 51 éves embert tett
lehetetlenné, aki 15 éves fiát egyedül
neveli. Engem szüleim mindig be
csületességre és igazmondásra neveltek,
ami - úgy látszik - Önnél nem kifizetődő.

Múlt év végén egy mondvacsinált
indokot talált arra, hogy tőlem megsza
baduljon. Arra való hivatkozással bocsá
tott el, hogy én a Liget Fürdőben mint
szolgálatot teljesítő úszómester
megkértem egy nőt, hogy az utcai
cipőjével fáradjon ki a fedett furdőből, a
medencéktől. Ön ezt úgy írta le a
jegyzőkönyvben, hogy: "trágár ill.
nyomdafestéket nem türő hangon közöl
tem ezt". Ez nem igaz! Az utcai cipőben

a fedett medence körül sétáló hölgy
tudtommal az Ön egykori osztálytársa
vagy barátja volt.

Ezúton is közlöm Önnel, hogy nőkkel

soha nem voltam tiszteletlen, vagy
udvariatlan. Soha nem használtam trágár
illetve nyomdafestéket nem tűrő

szavakat. Ez csupán az Ön retorziója volt
velem szemben, mert nem tudta elviselni
a kritikát! Ön egy hiú vezető, aki nem
tudja elviselni, ha valaki ellentmond
Önnek. Még a beosztott véleményeit
sem hallgatja meg, ezzel szemben nagy
ra értékeli azokat az embereket, akik
mézes-mázos szóval hízelegnek, s ilyen

Szó-Beszéd

Leveleinkből

újabb akciója következett. Magasra tar
tott fejjel, torkaszakadtából ordítva
végigvonult az üzleten, hogy "Ennyi
volt, lehet menni a pénztárhoz fizetni!".
35-40 éve járok vásárolni, tudtam
mindig, hogy kell fizetni, nincs rá szük
ségem, hogy egy üzletvezető figyel
meztessen erre. Gondolom, hogy a többi
200 ember is tudta, hogy kell fizetni!
Hetente kétszer járok vásárolni, mindig
fizettem. Elnézést kellett volna kérnie a
vásárlóktól, hogy képtelen volt lebonyo
lítani egy ilyen sajt-akciót, vagy hogy
bedobott a saját postaládámba egy olyan
hirdető újságot, amit nem kértem, és a
hirdetésével sok-sok embert fél
revezetett.

További sok sikert kívánok a
munkájához, majd akkor is amikor üres
lesz az üzletük. J. J.

anus-nyalókkal veSZI körbe magát
(tisztelet a kivételnek). De van még ideje
tanulni ...

Minden esetre büszke vagyok arra,
hogy az elmúlt 24 év alatt nagyszerü
helyeken dolgozhattam, mint úszó
mester. Volt egy-két igazi FŐNÖKÖM,
aiktől emberséget még Ön is tanulhatna.
A gyomaendrődi Liget Fürdőben is volt
egykor egy ilyen vezető, úgy hívták:
VASS IGNÁC. Mindezek után én csak
azt kívánom Önnek, hogy élje át azt a
kilátástalanságot és reményvesztettséget,
amit én élek át most. Ne a beosztottak
ban keresse a hibát először, hanem saját
magában. Gondolom ezek után elnézi
nekem, hogy nem drukkoltam Önnek,
amikor újra megpályázta a Liget Fürdő
vezetését. Szerencsére nem Ön nyert!

Dobai János, úszómester

FELHívÁs!
A Magyar Vöröskenszt 2009.júliusll-én,

szombaton országszerte egész napos adomány
gyűjtés szervez közterületeken. Ehhez az akcióhoz
csatlakozik Magyar Vöröskereszt Gyomaendrődi
Területi Szervezete is július ll-én 8 -ll óráig a
Pásztor J. úti piactéren és környékén.

A gyűjtést a MVK Gyomaendrőd Területi
Szervezet Önkéntesei végzik egységes megjelenés
sei (vöröskeresztes póló, vöröskeresztes emblémá
val ellátott perselyek).

A beérkezett pénzadományokból élelmiszer
vásáninak, amivel a helyi rászorulókat támo
gatják. Tisztelettel kérjük, aki teheti, adományá
val segitse a rászorulókat.
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Adiszkréciónak is van határa
Meleg helyzet címmel jelent meg

írás a Szó-Beszéd júniusi számában,
mely írással kapcsolatban gondolataim
támadtak, melyeket szeretnék közread
ni. Az írásban nagy igazságok fogal
mazódtak meg.

A tavasz a szerelem időszaka.

Valamennyien érezzük. A hideg, sötét,
zord időszak után végre süt a nap, javul
az idő, a téli vastag ruházatot egyre
könnyedebb, a szép női testet egyre
kevésbé rejtő ruházat váltja fel. A
szépet, s jót kedvelő idősödő férfiak is
gyakran legeltetik szemeiket ebben az
időszakban az alig takart bájos női dom
borulatokon.

Rendőreink jóságosak. Végzik dol
gukat. Védik a közöst, a közrendet,
igyekeznek védeni a magántulajdont.
Éberek. Mint a példa is mutatja, a ma
gasból is felfigyelnek az alant történő

eseményekre. Munkájuk végzése során
gyakran kerülnek kellemetlen helyzet
be. Mint például most is. Akaratukon
kívül szegték meg azt az íratlan szabá
lyt, hogy szeretkező és vécéző szemé
lyeket nem illik zavarni. Mentségükre
legyen múlhatatlan kötelességtudatuk.
A többség által elfogadott összetételű

szerelmi aktus megzavarása is borzasz
tóan kellemetlen lehet, hát még az egy
neműek szeretkezésének megzavarása.
Nem tudom mit válaszoltak a teljes
diszkréció kérésére. Gondolom, csak
dadogtak, és hátrálva ismételgették:
persze, persze. Az én gondom itt kezdő
dik. Meddig tarthat a teljes diszkréció?

Az egyik nyakig szerelmes férfi
ugyanis egy helybéli oktatási intézmény
dolgozója. Sok-sok, még majdnem
gyerrnekkorú, őszinte ember között dol
gozik. Még megrontható ifjoncok
között. Akármilyen beosztásban, de 
legyűrhetetlen tavaszi vággyal ölében 
ott van közöttük...

Remélem nem tanító, vagy tanár.
Remélem azt is, a teljes diszkréció

abban merül ki, hogy a két rendőr az
iskola vezetését tájékoztatta a történ
tekről. Reményem pedig abban merül
ki, hogy utódainkat az élet minden
területén egészséges pedagógusok,
egészséges iskolai dolgozók próbálják
felkészíteni az életre. Úgy legyen.

B.L.



INGYENES APRÓHIRDETESEK '
HÁZ

Gyomán az Arany J. u. 16. sz.
alatt 4 szobás komfortos ház eladó.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.: a
helyszínen.

Kertes családi ház és
lakótelepi lakás eladó. Irányár: 9
és 6 millió Ft. Érd.: 30/2199-734

Mezőtúron a Gorkij u. 12. sz.
alatt családi ház eladó. Irányár: 9
millió Ft. Érd.: 30/317-0265

Gyomán parasztház el adó.
Gáz, víz bevezetve, szennyvíz
vezeték az udvaron. Ugyanitt 10 q
búza eladó. Érd.: 20/629-9 154

Gyomaendrőd központjában a
Napkeleti u. 4. sz. alatt 2 szobás
gázfűtéses családi ház nagy
melléképülettel eladó. Irányár: 3,8
millió Ft. Érd.: 62/442-858,
20/413-2770

Gyomán a Gárdonyi G. u. 21.
szám alatt 3 szobás, ebédlős, össz
komfortos csa ládi ház nagy kerttel,
terasszal, melléképülettel eladó.
Érd.: 20/823-2513, 66/285-506

Gyomaendrődön a Zöldfa u.
311. sz. alatt 3 szobás ház eladó.
Érd.: 66/282-006

Eladó Gyomán,
aLiget Gyógyfürdő melletti

Termál Panzió,
tulajdonostól.

Üzletrész átruházás lehetséges,
így a vétel illetékmentes'

Irányár: 28 millió Ft.
Telefon: 20/9342-171

Gyomaendrődön a Bartók B.
u. 44. sz. alatt 3 szobás családi ház
eladó. Érd.: 661282-006

Gyomán 2 szoba össz-
komfortos ház garázzsal,
melléképületekkel eladó, akár
szocpol ra is. Kisebb csere is
érdekel rá fizetéssel. Irányár: 11,5
millió Ft. Érd.: 66/280-196

Gyomán a Pennytől 5 percre
csendes környezetben 2 szobás, kis
rezsijű összkomfortos kertes ház
eladó. Érd.: 30/366-7044

Gyomán a Zrínyi M. utcában
kertes csal ádi ház eladó. Érd.:
70/327-4389

Endrődön a Vaszkó M. utcában
családi ház melléképülettel eladó.
Irányár: 5,5 mi II ió Ft. Érd.:
301211-1946

Endrődön a Sugár úton
összkomfortos ház eladó. Irányár:
8,2 millió Ft. Érd.: 30/309-8512

Endrődön a Fazekasi út l. sz.
(Ridegváros) alatt régi ház 1000

m'-es közművesített saroktelekkel
sürgősen eladó. Irányár: 1,5 millió
Ft. Érd.: 201226-8723

Kertes ház albérletbe kiadó!
Érd.: 20/335-8558

Gyomaendrődön az Ifjúsági
ltp-en 2,5 szobás teljesen felújított
lakás garázzsal eladó vagy ki~ebb

ház és lakás csere is érdekel. Erd.:
70/368-7774

Mezőtúron az Ifjúsági Itp.-en
4. emeleti 1,5 szobás jó állapotú,
klímás lakás eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.. 30/998-0132

Gyomán a Vásártéri Itp.-en 2
szobás fel új ított 3. emeleti lakás
eladó. Érd.: 20/344-8742

Gyomaendrődön az Okt. 6.
Itp.-en fóldszinti 2 szobás I~kás

eladó. Irányár: 6 millió Ft. Erd.:
30/417-7101

Gyomán a Vásártéri ltp. 31
ben kívül-belül teljesen felújított,
légkondicionált, új fűtésrendszeru,

szép lakás eladó. Ugyanitt a
garázssoron újrabetonozott garázs
eladó. Érdeklődni: 30/349-3740,
30/431-9633

Gyomán a Vásártéri Itp.-en 1,5
szobás lakás hosszú távra kiadó.
Érd.: 66/386-500

Az Október 6. Itp.-en lakás
kíadó. Érd.: 70/932-5645

KERT, TELEK
Gyomán a Zrínyí M. u. 43/1.

sz. alatti bekerített építésí telek
fúrott kúttal eladó vagy vízparti
telekre cserélhető. Irányár: 1,3
millió Ft. Érd.: 30/354-2125

A Templom-zugban vízpartra
menő ingatlan eladó. Csendes,
nyugodt környezet, horgászás i
lehetőség. Érd.: 70/9438-212 (este
17 óra után)

Öregszőlőben a kondorosi
kövesúthoz közel (Diófa u. 4.)
nagy ház 3917 m' földdel, vagy
nélküle bontásra olcsón eladó.
Érd.: 30/326-9584

A Fűzfás-zugban kert
gyümölcsösse I eladó. Érd.:
70/327-4389

MUNKÁT KERES, KíNÁL
A Hárs Thermái Hotel

recepcióst keres. 661282-790
Minden jellegű hidegburkolást

nagy tapasztalattal és hozzá
értéssel vállalok. Fehér Attila,
vállalkozó. Érd.: 30/360-8128

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása, tüzifa felvágása, elha
nyagolt porták, udvarok kasz~lása

fükaszával elérhető áron. Erd.:
70/283-0347

Takarítást, mosást, vasalást
vállalok. Érd.: 30/986-6293

Ereszcsatorna takarítást,

fűnyírást, kerítésfestést, kisebb
házkörüli munkát vállalok. Érd.:
30/557-5995

Takarítást, vasalást, idősek

oondozását szociális gondozó i
~égzettséggel vállalok. Érd.:
70/316-7286

Gondoljon értékeire! Személyi
és vagyonvédelmet vállalok éjjel
nappal. Érd.: 70/327-4389

Munkalehetőség

Gyomaendrődi székhe
lyű faipari vállalkozás keres
részmunkaidős munkára
olaszul beszélő munkatársat.
Több nyelv ismerete előny.

Nyelvvizsga nem követel
mény.

Érdeklődni: 70/3965-965

EGYÉB
3 kerekű babakocsí megkímélt

állapotban eladó. Irányár: 25 ezer
Ft. Érd.: 30/559-6327

Gyomán 1500 m' ipari csarnok
termelésre és raktározásra kiadó.
Érd.: 66/282-790

Vörös-cirmos kölyökmacská
kat elajándékoznánk állatbarát
gazdiknak. Érd.: Szélmalom u. 24.

Piros 205-ös Peugeot Diesel,
2009. novemberig érvényes
műszakival, vonóhoroggal megkí
mélt állapotban eladó. Irányár: 150
ezer Ft. Érd.: 66/285-293

Kisbálás gyepszénát és
szalmát vennék. Érd.: 30/219
2971,30/410-3363

Benzines szivattyú, komp
resszor, cirkula, demizsonok,
műanyag hordók, nyúlketrec
eladó. Érd.: 70/254-9875

Jó állapotban lévő, stabílan
működő komplett számítógép IT
os LG monitorral eladó. Irányár:
25 ezer Ft. Érd.: 20/554-3121

Simson-Star, Simson-SN50,
Simson SN51 motor eladó.
Irányár: 30-40-50 ezer Ft. Érd.:
30/307-6927

Vasvájúk, gázfőző, láncfűrész,

üstök, terményzsákok, régi
bútorok, Singer varrógép,
búvárszivattyú, tükör, somfa,
fügefa stb. eladó. Érd.: 66/436-086

Nyáron előkészítő, ismétlő,

gyakorló, fejlesztő, tehetség
gondozó, pótvizsgára, középis
kolai felvételire felkészítő fog
lalkozások indulnak általános
iskolásoknak. Érd.: 30/856-3218

164/59/36 év gyermektelen,
elvált endrődi férfi megisrner
kedne korban hozzá illő hölggyel.
Gyermek nem akadály. Érd.:
70/570-800

Verendaablak, spájzablak,
kétszárnyú ajtó, centrifuga, 2 db
ágyneműtartós heverő 2 db
fotellel, szekrények, dohányzó
asztal eladó. Érdeklődni: 30/325
79-89

Első osztályú borovi fenyőből

ajtók, ablakok
készítése

egyedi méretben!
Bontás nélküli beszerelés!

Konyhabútorok,
gardróbszekrények,
türdőszobabútorok

készítése egyedi méretben.
Bútorlapból vákumfóliázott
felülettel vagy tömör fából!

Telefon: 30/9554-571

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen fizetek!

Telefon:
30/9·533·594

Kerttu lajdonosok
figyelem!

Tűzifavágást, veszélyes és
egyéb fák kivágását,

metszést, továbbá fűnyírást,

kaszálást, rotálást,

telkek gondozását,
elhanyagolt kertek és porták

rendbetételét vállalom!
KISTRAKTORRAL
KERTSZÁNTÁS!

Hermann Mihály
Telefon: 20/388-22-63

Köszönet
A Dobó utca lakói

köszönetet mondanak a vá
ros vezetésének az utcában
elkészíteII járda és közvi
lágítás kiépítéséért!
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és hőszigetelőcentrum

,
A VOLT CSEMPE ES,

CSILLARSZALONBAN
GYOMAENORŐOŐN,A MEZŐBERÉNYI ÚT MELLETT!

Az akció 2009 június 27-től a készlet erejéig tart!

Gyomaendrőd,Toldi u. l/l. Telefon: 66/284-528 • fax: 66/284-528 • Mobíl: 30/382-0318

k.AUf gipszkarton lap

már:

fényes padlólapok 41x41-es

ÍVES lUHANYKABIN
39,900 Ft tálcával!

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 felelősségetnem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: ..

Irányár: .

Érdeklődni: .

Aláírás: _ .

GÉPEINKKEL AZ ALÁBBI
MUNKÁKAT ÁLLALJ

~~g~~1 -Árokásás és kapcsolódó munkák, útátfúrás
- kosaras eme/ővel épülethomlokzatok,

tetők javítása, valamint gallyazás
15 méter magasságig

Telefon: 66/58 ·5 O

Hőszigetelő rendszer hihetetlen áron!
Pl.: 5cm·es rendszer 1.110 ft

8cm·es: 1.498 ft

BE~SŐÉPíTÉ~ZET
SZARAZEPITÉS

GiLLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS
HÖSZIGETELÉS
GIPSZKARTON

SZERELÉS
ZSINDELYEZÉS

Prokoncept
energiatakarékos építési rendszer

kétoldali höszigeteléssel
• So-70%-kal kevesebb fűtési

költség' Hőhídmentes szerkezet

Aljzatkiegyenlítő 2295 Ft/25 kg
Emelt minőségű ragasztó 1100 Ft/25 kg

Flex ragasztó 2390 Ft/25 kg
Extra Flex ragasztó fehér 3940 Ft/25kg
~ , Tekercses hőszigetelő (10/5)

'~." . . .', 5990 Ft/tekeres
• I '

... .' ; .' 8 cm hőszigetelő rendszer
;, ..- már 2218 Ft/mz

lalakerámia akciókI CSEMPÉK, PADlÓLAPOK uffa 5ű;se~~y:~~:s

l 662 ft! 2 G,uroU,'Ii', valtozatban!

· m "PROVANCE" falicsempe már:
Többfajta méret 20xlO, 1,1. o.,
, , , I ' k' mogyoro
es szmva aszte • színben:Jjl.W-fl1ífii



Ha szerda, akkor Invitel- Ügyfélkapcsolati nap Gyomaendrődön is!

Gyomaendrőd fontos az Invitelnek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a közelmúltban végrehajtott műszaki

fejlesztések, amelyeknek köszönhetően a város nagy része ADSL és inv',m lefedetté vált. Ennek köszön

hetően egyre többen és egyre jobb minőségben élvezhetik az Invitel internet- és hangszolgáltatását ill.

idővel az új generációs, interaktív IPTV-szolgáltatást, amely forradalmasítja a televíziózási szokásokat.

Ügyfeleink igényeihez igazodva a településen Ügyfélkapcsolati Pontot is nyitunk 2009. július l-től a

Kossuth Lajos. utca 28. szám alatt található 1. sz. Postahivatal udvarában. Heti egy alkalommal, szerdai

napokon, délelőtt 9 és délután 4 óra között várjuk jelenlegi és leendő ügyfeleinket, hogy könnyen, gyor

san és egyszerűen intézhessék teendőiket, illetve személyesen tehessék fel kérdéseiket szolgáltatásainkkal

kapcsolatban. Pénztári befizetés kivételével teljes körű ügyintézéssel állunk Gyomaendrőd lakosainak

rendelkezésére. Lehetőséget biztosítunk hang-, internet- és TV-szolgáltatások megrendelésére, szerződés

kötésre. Ezen kívül bőséges információt kínálunk minden érdeklődőnek, legyen szó akár termékcsomagok

ról, akár adminisztrációs kérdésekről.

A település műszaki ellátottságát folyamatosan

fejlesztjük annak érdekében, hogy az InviTV-szol

gáltatás Gyomaendrőd teljes területén elérhetővé

váljon. Az interaktív televízió legkedveltebb funk

cióinak egyike a piacon egyedülállónak számító

Tegnap TV-je, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos

műsorokat akár három napra visszamenőleg is

megtekinthessünk. A Megállítható adás funkció

segítségével pedig bármikor megszakítható a mű

sor, amely később a megállítás pillanatától újra

indítható. A szolgáltatáshoz tartozó tárhelyen a

Személyes videofelvevő haszálatával több csator

náról azonos időpontban is rögzíthet műsorokat.

r ";; "
: \

!"Ha. felkeltettük érdeklődését, további információért július l-jétől hívják Ügyfélkapcsolati Pontunkat

k·;a 66/386-380 telefonszámon vagy szerdánként keressék személyesen munkatársainkat, akik

l" készséggel állnak rendelkezésükre.
l
~



Ára: 199 Ft

18. évf. 7. szám FÜGGETLEN VÁRUSI LAP 2009. augusztus
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: szober·zed@index.hu

Hídfelújítás
--~---~

BOROS KRISZnNA
IRODA/ügyviteli asszisztens

06/10-455-' l II
06/70-558-9247

•• LOTTÓZÓ mellett)

TÓTH JÁNOS
Irodavezető

06/Z0-9-110-990
Tel./ fax: 66/424-314

HiVÁSRA HÁZHOZ MlGYÜNKI

TÓTH JÁNOSNÉ
üzleti főtanJicsad6

Ingadanközvetftö. ~rt~kbecsJő
06/Z0-9-37-67-38

fAIR PLAY - HITELIRODA
HmLÜGYINTÉZÉS KOMOLY BANKI - ÉS MAGAS SZiNVONALÚ ÜGYINTÉZÉSI HÁ1TÉJlREL,

9 ÉVES SZAKMAI GYAKORLATTAL, JOGI HÁTTÉRRfL!
LAKÁSCÉLÚ- ÉS SZABAD fELHASZNÁLÁSÚ HlTtLlK KLDVUÓ KAMATOKKAL!II

A VÁLSÁG IDlJl ALATT IS fOLYAMATOS A HITtLKlHELYEZÉS,
CSAK SZIGORÚBB flLTÉTlLEKKEL!

HITELEK- HITELEK- HITELEK
ÚI LAKÁS vÁsÁRLÁs· Új LAKÁS ÉPirts· LAKÁS mÚJÍTÁs, HASZNÁLT LAKÁS vÁsÁRLÁs·

LAKÁS BÖvirts • LAKÁS KORSZERŰSirts • FÉSZEKRAKÓ HmLEK • SZEMÉLYI HmLEK •
SZÉCHENYI KÁRTYA' nRHELT INGAnANRA IS PLUSZ HmLLEHETősÉG • ADÓSSÁGRENDEZÉS •

HmLKlVÁLTÁS • LAKÁSLiz'NG • V1SSZLizING • V1LÁGLiz'NG • ÁTHIDALÓ HmL
• VÁLLALKOZÓ' HmLEK • fÓLDVÁSÁRLÁSRA HmL • BIRTOKfElLESZTÉSI HmL (NfA p.\Iy.\zatra ls)

• IDŐSKORI JELZÁLOGlÁRADÉK • IDŐSKORI ÉLETJÁRADÉK. stb.

TÖBII BANK AJÁNL TA KÖZÜL "ÁLASZTHATI!I FOLYAMATOS AKCIÓIII
MJndcnkor1 .-kN.llI}. .o.kdónkr61 étdckl6clb~rc rc:lcfQn4ll V"'1)' o.zcm~~ntJ,~kou.uluk /IOOPONT lGYl.ZJutSl. SZÜKStGLSIl

RÉSZLEGES BANKI KÖUSÉGMENTESSÉGIII
- LAKAsctLú HITllEK EUR-b.an ALAPKAMAT mM 5.1%-t61111 (plus%: kez. ktsg.l

IÚJ LAKÁs trírtsE. ÚJ- 's HASZNÁLT LAKÁs VÁSÁJl1ÁSA. ffsZEKRAKÓ HITEL. FElÚJírÁS.
KORSZERaSírts. LAKÁSLWNQ

- SZABAD IllHASZNÁlÁSÚ HITElEK ESErtN IUU'. EURI

:~~~~:~~~~~~~~~~~~fsb:;g~~t~~~~;: (~~~~~~::~~;:~:~~}Kkt. stb.lj
- SZÉCHENYI KARTYA kEOVUMtNYES KAMATOZASSAL

~v.ísirl.is .,set<!n .... In ;on fo'$Alml ~rt<!kén.,kü.ir 85%-1 OO%-Ig!
(EGYEDI fELTETELEKKHll!)

KORHATÁR NÉLKÜLI (akár 100 <!ves korig) LAKÁSCÉLÚ-
ÉS SZABAD fELHASZNÁLÁSÚ JHZÁLOGHITELEK 5M ft-os értéku Ingatlantól!

(jó állapotú. összkomfortos ingatlan esetén - településtől függően)

JELZÁLOGHITELEK ÜGYINTÉZÉSE SORON KíVÜL AKÁR I HÉT ALAn IS!
AKÁR ELŐZETESKÖLTSÉGEK MEGHffiLEZÉSÉVEL IS!

BAR, VÉGREHAJTÁS, APEH TARTOZÁS ÉS MAGÁNHffiL KIVÁLTÁSA
MEGOLDHATÓ!!! (EGYEDI fELTÉTELEKKEL)

HITELEK MÁR MINIMÁLBÉRTŐLIS IGÉNYELHETŐEK!

FONTOS!!! A HITELSZERZŐDÉSEK MELLÉ ÉLETBIZTosíTÁS KÖTÉSE

NEM SZÜKSÉGES!
A hlt.,lügylnt<!z<!s .... ön k<!ny.,lm<!n.,k <!s Ig<!ny<!n.,k m.,st.,I.,lö.,n I.k.is.ín.
v..gy .... Irod.\nk"'" t"rténlk - sz.,m<!lyr., subott.>.n. gyors.;m, suksz.,rü.,n!

LEINFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNKI HíVJON BIZALOMMAL!

AZ ELVÉGZEn MUNKÁNKÉRT fELELŐSSÉGETVÁLLALUNKI
Ügyf~lfogadás~s teJles köril táJ~koztatásbJirmlkor (hétv~g~n isi. Időpont egyeztet<!ssell

PLUSZ SZOLGÁLTATÁSUNK:

INGATLANKÖZVE1ÍTÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS,
BIZTOSrrÁSOK, BEfIKTETÉSEK KÖTÉSE ÉS TELJES KÖRŰ ÜGYINlÍZÉSE
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Felvidéki testvérvárost köszöntünk

Ruttkai városháza A Turóc folyó A téli Ruttka madártávlatból

Gyomaendrőd immáron negyedik
testvérvárosát köszöntheti. Az erdélyi
Nagyenyed, a lengyelországi Pilzno, a
németországi Schöneck városai után
július 6-a óta a szlovákiai Ruttka
(Vrutky) is Gyomaendrőd testvér
városa.

A felvidéki település és
Gyomaendrőd polgármestere július 6
án írta alá az erről szóló okmányt. A
kapcsolat évekkel ezelőtt kezdődött,

amikor Zsolna és Békés megyék között
testvérmegyei kapcsolat létesült. A

gyomaendrődi Kner Ginmáziuzm igaz
gatója, dr. Kovács Béla a megyei köz
gyűlés tagjaként találkozott a ruttkai
gimnázium igazgatójával és a két
oktatási intézmény baráti kapcso
latából érlelődött ki a testvérvárosi
egYŰttműködés. A Gyomaendrődtől

380 km-re lévő településről a 3.
oldalon olvashatnak.

Július végén Várfi András pol
gármester vezetésével a németországi
testvérvárosban, Schöneck-ben járt
gyomaendrődi delegáció. A pol-

gármester felesége, valamint a Kis
Bálint Általános Iskola új igazgatónő

je, Ágostonné Farkas Mária és az isko
la német nyelvtanára, Balla Károlyné
utazott Németországba.

A delegációt a német kórus
meghívására elkísérte a Gyomaendrődi

Zenebarátok Kórusa is, akik koncertet
adtak a büdesheimi Lámpás
Fesztiválon. A gyomaendrődi kórus
tagjait családoknál helyezték el, amely
rendkívül szívélyes és baráti viszony
kialakítását tette lehetővé.

KÓbe"évé
+ Internet
+ le\elon

mór ha'"

5990 ft

Az ajÓnlai 201 0.03.31-ig tartó hűségnyilatkozaivállalása
mellett, kábeltévé elófizetés esetén érvényes, kizárólag
új internet elofizetés esetén.

Ügyfélszolgálat: 4200 Hajdúszoboszló. Dózsa György II 46.
Az. Ön üzletkötöje: GllbllCZ Tamás, Tel: (701 9449279
Viszonteladó: Maglls Comp. Fo ll.230. Tel: 166) 531 610

.. ,
On is megengedheti maganak!

Mikro internet csomag csak

1 490 Ff/hó
Letöltési sebesség 256 Kbit/s (garantált 64 Kbit/s)
Feltöltési sebesség 64 Kbit/s (garamólt 16 Kbit/s)

Ingyenes számlanyitás
2009. július 13. és szeprember 18. között. amennyiben I€galább havi 10 OOO Ft betét elhelyezését vállalja.

A tájél<ozla1ás nem teljes köni A Ialcástakafél<pénztari szerIDdés részletes lelrását és a uw.lbbi feltételeke!
oz OTP Bank Nyn. banldi6kjalban és oz OTP Lakástakarék lIt. honl-Wn (www.o!plakastakatek.hu) közzétett
~ Szm6dés; FeItéle!ek és Ozletszabályzat tarta~k.

_w.otplakastal<arek.~u. 06 1 3666 888 (!; otp Lakástakarék
. azOn_,

Kény Imesebb otthon.
B ne van?
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Ruttka históriája

Üzlethelységek kiadók
Gyomán,

a városközpontban!

Telefon: 30/33-26-075

Anyád!
Anyád! Ezzel a nem éppen

vere1es felkiáltással egy
autóstársát tisztelte meg egy
önkormányzati képviselő július
26-án vasárnap délután az endrő

di pontonhídnál.
Történt ugyanis, hogy az

Endrődről Nagylapos irányába
várakozó kocsisornak már egy
perce zöldet mutatott a jelzőlám

pa, ám szemből még néhány autó
surrant át a piroson, a ko
csisorban a szenátor autójával. A
hídon áthaladva, a felhajtón
azután a lenyitott ablakon át egy
várakozó ismerőse rá is kiáltott:
Te is a piroson hajtottál már át!

Erre válaszul a Körösök
Vidékéért Egyesület színeiben a
közügyekre felesküdött, képviselő

rekedt hangján, nemes egysze
rííséggel a címben foglalt felki
áltással válaszolt.

A képviselő - úgy tíínik - teheti
mindezt, hiszen ő önkormányzati
ember, neki akár a piroson is
szabad áthajtania, sőt a
választópolgárokat is lehet anyáz
nia.

Tudjuk, a képviselő-testület

tagjai között vannak olyanok is,
akiket nem az eszükért tisztelünk, s
egyszer már ennek is szólhatna
valaki, hogy vissza mehetne oda
ahonnan jött...

Gyomán, 1500 m2·es
ipari csarnok kiadó

termelésre vagy raktározásra!

Telefon: 66/282-790wikipedia

először 1557-ben, majd a 17. században
öt, a 18. században 13 alkalonunal. A
Turóc 1689-ben, 1695-ben okozott
árvizet. A legszörnyűbb katasztrófát 1813.
augusztus 26-án a Vág kiöntése okozta.
1831-ben a kolerajárvány 40 áldozatot
követelt. 1843-ban és 1845-ben tűzvészek

pusztítottak.
A reformáció a 16. században Ruttkát

is elérte. I560-tól a ruttkai templom is az
evangélikusoké lett. Azt csak 1709-ben
sikerült a katolikusoknak visszaszerezni.
A település első katolikus iskoláját 1779
ben aiapították, ez az épület még fából
volt. Evangélikus iskola is működött a
településen. 1870-ben a katolikus iskola
állami népiskola lett. 1894-ben a régi
épületet lebontották és a felsőruttkai

részen új iskolaépületet emeltek.
1784-ben Ruttka 92 házában 433 lakos

élt. I809-ben már 15 nemes család élt itt.
1828-ban 51 háza és 366 lakosa volt. A 19.
században fűrésztelep, téglagyár, faüzem
müködött itt. A település fejlődése azután
indult meg, hogy 1871-ben itt találkozott a
Budapest-Fülek-Zólyom-Ruttka, valamint
a kassa-oderbergi vasútvonal és ezzel

vasúti csomóponttá vált. 1874-ben MÁV
vasúti járműjavító üzem, I887-ben MÁV
oktatóközpont épült Ruttkán. A 19. század
végén már mintegy 900 munkás élt a
településen, többségüket a MÁv
foglalkoztatta. 1878-ban itt alakult meg
Magyarország első munkáspártja.

1910-ben 6262 lakosából 3213
szlovák, 2164 magyar és 770 német volt.
1949-1954, majd 1971-1990 között ismét
Turócszentmártonhoz tartozott Martin
Vrútky (Turócszentmárton-Ruttka) hiva
talos elnevezéssel. I990-ben alakult ismét
önálló községgé és egyúttal városi rangot
is kapott.

Testvérvárosai: Németország Bebra,
Csehország Fulnek, Lengyelország
Góme, Csehország Nymburk és
Gyomaendrőd.

család ősi birtoka, akik már a 13.
században a település birtokosai voltak.

Felsőruttkát a 14. században
alapították Ruttka határában. Ettől kezdve
a korábbi Ruttka Alsóruttka néven
szerepel az okiratokban. Felsőruttka helyi
nemesek birtoka volt. A 19. század
közepén egyesítették Alsóruttkával és
ezzel Ruttka újra egységes település lett.

A 15. században Ruttka három
meghatározó családja aMatus, Miklian és
Dauko család volt. A 16. században
Ruttka valamennyi lakosa nemes volt.
l560-ban Zegedinus Mihály vizitátor
névszerint a következő nemeseket említi:
Nedeczky Balázs, Garda György, Sekerka
Márton és Miklós, Roman Dávid és
András, valamint Zsigmond és Kristóf.
1599-ben említik a helyi Ruttkay családot,
a 17. század elején még Wrutkay, a század
közepén már Ruttkay néven. 1698-ban
Ruttkán négy nemesi kúria állt a Ruttkay,
a Miklián, a Dauko, valamint a Balázs és
Cseh családok birtokában.

A 17. század viharos évtizedeiben a
település sokat szevedett a hadak
dúlásaitól. 1683-ban panaszkodnak a
császárnak a lengyel-litván hadak dúlásai
miatt. Többször elöntötte az árvíz is a
várost. A feljegyzések szerint a Vág

Ruttka (szlovákul Vrútky, németül
Ruttek) város Szlovákiában a Zsolnai
kerület Turócszentmártoni járásában.
Alsó- és Felsőruttka egyesülésével jött
létre. 2002-ben 7300 lakosa volt.
Turócszentmárton északi szomszéd
ságában, vele egybeépülve a Turóci
medence északi csücskén, a Turóc és a
Vág összefolyásánál fekszik.

Ruttkát 1255-ben "Vrutk" alakban
emlitik először. 1285-ben IV. László egyik
oklevelében felsorolja valamennyi ruttkai
lakost: a településen 16 család élt. Ruttka
még így is a népesebb Turóc megyei
települések közé tartozott. A Ruttkay
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Stancolt és
hagyományos

papírdoboz
gyártása minden
méretben! :--
Szitázás! ~~

l........~

Stancforma,
szitaforma készítés!
Telefon: 20/9142-122
Gyomaendröd, Ipartelep u. 1/1.

www.rozakft.hu

Szó-Beszéd

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

és a Körös-Vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság között létrejött
együttműködésimegállapodás alapján 2009.
július hónaptól a rendőrség ellenőrzi a Körös
folyót és a Körös-holtágot körülvevő

árvízvédelmi töltéseken történő közlekedés
szabályainak betartását.

Pljesovszki György, a Szarvasi Rendőr

kapitányság Közlekedésrendészeti Alosztá-

2009. augusztus

lyának vezetője elmondta, hogy az elmúlt
időszakban két alkalommal került sor
ellenőrzésre, melyek során számos jár
művezetővel szemben kellett intézkedést
kezdeményezni a vízügyi hatóság engedé
lyének hiánya miatt.

Az ellenőrzéseket a rendőrség a pol
gárőrökkel, a halőrökkel és a vízügyi hatóság
szakembereivel közösen az év során
folyamatosan végzi.

Hirdetésfelvétel: szobeszed@index.hu Telefon: 70/22-632-99

Alegjobb operatőri munka

-papír és írószer r-
o irodaszerek .~n0- nyomtatványok ! ,. .' i

; I : I

o nyomtatópatronok N /
-selyemvirágok \p/)
- DVD filmek
-ajándék, játék, illatszer
- AVON, Oriflame
- ÖKONET termékek

ISKOLAKEZDÉSt
TANSZERVÁSÁRt

Fénymásolás,
spirálozás, iralfúzés!

MAZSI
PAPíR-íRÓSZER

Gyomaendrőd,

Kossuth u. 34.

AUTÓSOK
FIGYELEM!

Környezetvédelmi
zöldkártya!
- Környezetvédelmi

állapotfelmérés
- Számítógépes
futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika
• Klíma javítás

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

66/610-650,
30/524-52-35

A Barátság Hete alkalmából 2009. június
29. és július 4. között már hatodik alkalom
mal látták vendégül a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda nevelői, diákjai a nagyenye
di testvérvárosunk gyermekeit és pedagógu
sait.

Az öt nap alatt 12 enyedi tanuló három
felnőtt kíséretében ismerhette meg

Békési településeket népszerűsítő filmekkel
lehetett versenyezni a HÍV Fest-en, amelyet a
közelmúltban tartottak Szarvason. A versenyre
az alkotók kétperces kisfilmekkel pályázhattak,
amelyek Békés megye, pontosabban Gyula és
Szarvas erényeit, szépségeit voltak hivatottak
kidomborítani. Olyan kisfilmek létrejöttét
szeretnék elősegíteru a szervezők, amelyek
akár az interneten, vagy televíziókban népsze
rűsítenék a környéket.

Babák Mihály, Szarvas polgármestere
elmondta, örömteli, hogy egy ilyen cél
érdekében politikai hovatartozástól függetlenül
összefogtak a polgármesterek, és szép számmal
érkeztek filmek is. Szabó László Zsolt, az Echo
Televízió vezérigazgatója, az alkotásokat
elbíráló zsűri elnöke elmondta, apályázóknak

Gyomaendrőd, Szeged és Dévaványa
nevezetességeit. Az iskola és a családok
színes programokkal mélyítették el a két
város diákjainak barátságát. A csereüdülés
sikerességét nemcsak a családok és az
intézmény, hanem Gyomaendrőd Város
Önkormányzata is támogatta 80 ezer forint
tal, melyet ezúton is köszönünk.

nagyon jó elképzeléseik voltak, a zsűri pedig
azt az alkotót díjazta, aki az ötletét a
legszínvonalasabban valósította meg.

Az Echo Tv által felajánlott, a legjobb
operatőri munka díját a gyomaendrődi Weigert
József kapta. Szarvas város különdíj asa Soós
Tamás, a Békés Megyei Önkormányzat
különdíjasa a VAVI Stúdió, Gyula város
különdíjasa pedig Morvay Zalán lett. A fődijas

alkotás Karácsony Sándor: Gyulai vízjátékok
című filmje lett. Az elismeréssel egymillió
forint is járt a rendezőnek.

A versenyben induló kisfilmek is megmu
tatták, Békés megyét érdemes meglátogatni.
Szarvas pedig, ugyan nem a világ, de a
történelmi Magyarország (mértani) közepe.

Zalka Szilvi
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Acigánytábor nem ment astrandra
2009. augusztus

Rendkívüli sajtótájékoztatót tar
tott Gyomaendrőd Cigány Kisebb
ségi Önkormányzata július 23-án.
Dógi János szerint, a helyi Pájer
strandot üzemeltető vállalkozóval
már megegyeztek, hogy a szabad
strandon töltik a cigány gyerekek,
illetve a halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek a nyári táborukat.
Ám az üzemeltető később vissza lé
pett, mondván: a táborba meg kell
válogatni a gyerekeket, hogy ez ne
zavarja a vendégkörét. Ezzel szem
ben a strand üzemeltetője másként
látja a helyzetet.

A Gyomaendrődi Cigány Kisebb
ségi Önkormányzat (CKÖ) a Minisz
terelnöki Hivataltól nyert pályázaton
szerette volna táboroztatni a roma
gyerekeket és a nem cigány halmozot
tan hátrányos helyzetű tanulókat 
kezdte mondanivalóját Dógi János, a
város CKÖ elnöke. Többször egyeztet
tünk Pájer Sándorral, a helyi szabad
strandot üzemeltető vállalkozóval, nála
szerettük volna a mintegy 30 gyereket
elhelyezni. A szóbeli egyeztetés után,
már a végleges aláírás előtt Pájer
Sándor egy új igénnyel lépett fel, mi
szerint a táborba válogassuk meg a
gyerekeket úgy, hogy ne legyen sok
barna bőrű, mert ez zavarja az ő

vendégkörét, mint ahogy a fogyatékos
gyerekeket sem látják szívesen - foly
tatta a helyi politikus.

Tudom, hogy sokan fognak támad
ni az üggyel kapcsolatban, mert
manapság nem divat kiállni a
megkülönböztetés ellen, de így is vál
lalok, vállalunk mindent. Sőt, felszólí
tom a Gyomaendrődi Önkormányzatot
lS, hogy bontson szerződést a vál-

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen fizetek!
Telefon:

30/9·533·594

Szó-Beszéd

lalkozóval, ugyanis a tábor önkor
mányzati tulajdon. Az ügy érdekében
az Esélyek Házához, illetve az Egyenlő

Bánásmód Hatóságához fordultunk.
A hír6-nak nyilatkozott a Pájer

strand üzemeltetője, Pájer Sándor.
- A helyi CKÖ ez év júniusában

megkeresett, hogy szeretnének egy
egyhetes bentlakásos tábort szervezni,
20 gyerek részvételével. Ezzel kapcso
latosan írásos foglalást nem adtak be,
annak ellenére, hogy folyamatosan
kértem őket erre. Július lO-én ismétel
tem jeleztem feléjük, hogy szükséges
lenne egy ilyen nyilatkozat. Július 13
án felhívott Dógi János, hogy a szóban
megbeszélt feltételeken változtatni kel
lene. Egy hét helyett, két vendégéjsza
kát töltöttek volna nálunk a táborlakók,
ráadásul az étkezést is önerőből oldot
ták volna meg. A gazdasági érdekeim
ekkor azt diktálták, hogy adjam ki
másnak a szállást arra a hétre. Július
17-én személyesen mentem el, azzal a
szándékkal, hogy keressünk egy min
denkinek megfelelő időpontot. Ez már
nem tetszett Dóginak és különböző

vádakkal illetett, azt mondta, csak
azért akarok új időpontot választani,
mert ők cigányok és nem akarok velük
foglalkozni, a fogyatékkal élőkről szó
sem volt.

A vádakra reagálva azért szeretném
leszögezni az alábbi tényeket: idén
július közepén már fogadtunk egy
magyarszéki csoportot, itt a gyerekek
több mint fele volt roma származású,
valamint augusztusban érkezik egy
csoport Csobánkáról, akik jelentős

része halmozottan hátrányos. Ennyit a
vádakról - zárta a beszélgetést a Pájer
strand üzemeltetője.

Rablások
Gyomaendrodön

Július l-én egy rablási kísérlet és
egy befejezett rablás is történt Gyo
maendrődön. Egy idős, mozgáskorlá
tozott embert a rablási kísérlet során
megvertek, egy 14 éves lánytól pedig
idős férfi rabolta el kerékpárját, hiába
próbálta a lány ezt megakadályozni.

Váratlan vendég érkezett egy
mozgáskorlátozott, idős, gyomaen
drődi férfi lakásába a szerdára virradó
éjszakán. Este tíz óra tájban egy bün
tetett előéletű, gyomaendrődi fiatal
ember kopogott be hozzá, s az idős

embert megfenyegetve pénzt, vagy
televíziókészi.iléket követelt. A lakás
bejárati ajtaját berúgta és a kerekes
székes férfit fellökte, majd ütlegelni
kezdte. A férfi nyol::: napon belül
gyógyuló, könnyebb sérüléseket
szenvedett.

Ezután az események váratlan
fordulatot vettek: a fiatalember a ke
rekesszékes férfit kivitte a házból és
hosszú ideig tologatta az éjszakában
a gyomaendrődi utcákon. Hajnali ne
gyed négykor végül betolta a tolóko
csis férfit a rendőrségre, ahol azt
mondta: valaki bántalmazni akarta az
idős embert, ő pedig a segítségére si
etett. A kihallgatások során aztán fény
deriilt arra, bogy ő maga volt az, aki
rablási szándékkal érkezett hozzá.

A fiatalembert - aki ellen egyéb
ként egy tavalyi rablás miatt jelenleg
is eljárás folyik -, őrizetbe vette a
Szarvasi Rendőrkapitányság, s kezde
ményezték az ügyészségnél a letar
tóztatását. Az éjszakai kaland miatt a
gyomaendrődi középiskolás fiatalem
bernek most rablási kísérlet, magán
laksértés és aljas indokból elkövetett
személyes szabadság megsértése mi
att is felelnie kell - tájékoztatta a
beol.hu-t Lós István őrnagy, a Szar
vasi Rendőrkapitányság bűnügyi osz
tályának vezetője.

A másik eset szerdán déltájban
történt Gyomaendrődön, a Hősök

utcai orvosi rendelőintézet előtt.

Egy 68 éves helybeli férfi el akart
vinni egy lezáratlan kerékpárt. A hl
lajdonos - egy 14 éves lány - azon
ban észrevette és utánaszaladt. Rá
kiáltott, hogy adja vissza a bicikli
jét, s meg is fogta a kormányt. Az
idős férfi azonban ellökte a lányt és
elmenekült a helyszínről. A rendőr

ség néhány órán belül kézrekerítette
és őrizetbe vette az idős elkövetőt.

5
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Szilágyi István rokonlátogatáson Gyomán

A művészbázaspár a gyomai rokonok körében

- Tulajdonképpen 1937. december 6-án születtem éjjel otthon
de a hivatalban másnap jelentették be, ezért december 7-ére

lett beírva a világrajöttöm...
Szilágyi István és felesége Humenyánszky Jolán

H.E.

tendőn át nagy mellénnyel
jártunk-keltünk a világban,
különös művészi kife
jezéseket használtunk és las
san azt vettem észre minden
megnyilvánulásomon, hogy
ez nem én vagyok. Vissza
gondoltam gyermekkoromra
és egy idő után óvakodtam
attól, hogy megjátsszam az
agyam. Úgy hiszem
szerencsére nincsenek
művészi allűrjeim.

- Egyszer azt mesélte,
hogy géplakatos tanulóként
kezte afővárosi életet!

- Az általános iskolában
Darvas Tibor volt az osztály
főnököm, a 8. osztály után
tanítóképzőbe és a gimnázi
umba jelentkeztem, de nem
vettek fel. A család napokig
fűzte az agyam, hogy men
jek mezőgazdasági pályára
és néhány év után agronó
mus lehetek. Én azonban
nem akartam agronómus
lenni, így amikor a Ganz
Mávag ipari tanulókat tobor
zott a fővárosba, én is jelent
keztem. De géplakatos sem
akartam lenni, az igazi
célom az volt, hogy Buda
pestre kerülhessek.

- Itt beszélgetiink a
rokoni körben, rotyog a
birkapörkölt a bográcsban.
Gyakran jár Gyomára ?

- A múlt évben voltam
legutóbb Gyomán az 55 éves
általános iskolai találkozón,
most pedig rokonlátogatás
ra, ünnepségre jöttem. Ifj.
Kató Béla apai nagymamája
- Szilágyi Lídia - és az én
apám testvérek voltak. Azt
szoktam mondani, hogy így
nekem unokakisöcsém ifj.
Kató Béla, akinek a lánya
ballagási ünnepségére va
gyunk most hivatalosak ide
Gyomára.

A Tisza malom
közelében felcseperedve,
hogyan lett Szilágyi István
ból színész?

- A gyomai kaszinóban
nálamnál nagyobb diákok
éppen a Lúdas Matyi szín
darabot adták elő, s hazafelé

menet elgondolkodtam
azon, hogy bizony vannak
olyanok, akiknek a színészet
a munkájuk és ebből élnek.
Ekkor határoztam el, hogy
nekem is erre vezetnek az
útjaim.

- Mit adott aszülőfalu,

Gyoma Szilágyi István
színészi munkájához?

- A főiskolás évek alatt, s
azt követően néhány esz-

- A berényi úton, a Tisza
malomrnal szembeni ház
volt Szilágyi nagyapa háza,
ezt örökölte volna édes
apám, de neki ehelyett
inkább egy tanya és egy
darab szántóföld kellett
1942-ben. A zsellérföldön

kapott is 6 hold földet, de
aztán az ötvenes évek elején
kiderült, hogy ez az egész
rossz ötlet volt. .. Azután 53
évesen álmában szívkoszo
rúgörcsöt kapott. Itt temet
tük el a gyomaszéli reformá
tus temetőben. Édesanyámat
1961-ben temettük el apám
mellé, én ebben az évben
végeztem el a Színház és
Filmművészeti Főiskolát.

Kedves ismerőst kö
szönthettünk Gyomaend
rődőn: a gyomai születésű

Szilágyi István színművész

feleségével Humenyáoszky
Jolán szobrászművésszel

járt rokonlátogatáson
városunkban. Az idei film
fesztiválon életműdíjjal

kitüntetett Szilágyi István
nal a rokonoknál beszél
gettünk inkább személyes
dolgokról, elsőként a
házasságról.

Kedves felesége
Borsodnádasdon született.
Hol ismerkedtek meg?

- Egerben jártam bará
taimnái 1968-ban, amikor
Budapestre utazva az egri
vasútállomáson egyik bará
tom bízta rám Jolánt, hogya
fővárosig együtt utazva
vigyázzak rá. A vigyázás
azután úgy sikerült, hogy két
hét múlva megkértem Jolán
ke2.ét. Jolán szülei persze
eleinte rettenetesen ellenez
ték a dolgot, nehogy már a
lányuk egy színészhez, egy
komédiáshoz menjen fele
ségül. Azt mondták a szülők,

hogy egy színész általában
bohém és rendszerint meg
bízhatatlan. Jolán egyébként
akkor végezte a képzőmű

vészeti főiskolát és már taní
tott a Kafka Margit, mostani
nevén Szent Margit Gimná
ziumban. Péter fiúnk 1970
ben született, ő operatőr lett,
bár korábban színészkedett
is kisebb szerepeken, azután
úgy döntött, hogy inkább a
kamere mögött akar lenni.
Van egy hat éves unokánk:
Szilágyi Nándor, kereszt
nevét feleségem édesapj a
után kapta - beszél család
járól Szilágyi István.

- Gondolom rengeteg
gyermekkori emléke van
Gyomáról. ..
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Az ötvenedik aratás

Újabb hadjárat a magyar falu ellen:
betiltanák a disznóvágást is

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-maii: kreiszagnes@anet.hu

Telefon: 30/206-5050

Körösi Weekend
Horgász-, hobby-, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
teljes márkakínálat!

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

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

rendszerváltoztatást. Z. Nagy Ferenc
1966-ban a ványai gépállomásról
átkerült Gyomára az Új Élet Tsz-be.
Az Új Élet egyesült a Győzelem Tsz
szel. Az előbbi szövetkezetet Megyeri
Bálint elnök vezette, a Győzelemben

pedig Gellai Imre irányított.
A rendszerváltás után már a

Keselyősi Kft.-től vonult nyugdíjba
1997-ben, de kollégái minden aratási
szezonban visszahívják dolgozni a
tapasztalt szakembert.

vendéglátás és az üdülési csekk
megadóztatása után tovább nehezíti a
falusi turizmus helyzetét - írja a lap.

Kisebb ünnepséget szervezett a
Keselyősi Kft. az egyik júliusi regge
len, munkakezdéskor. Egyik munka
társuk Z. Nagy Ferenc az 50. aratási
szezonját kezdte meg a napokban.

A körösladányi Z. Nagy Ferenc
1954-ben kezdett el dolgozni a
Nagykunsági Állami Gazdaságban
traktorosként, majd egy év múlva a
dévaványai gépállomásra került, egy
cséplőgép mellé. Kombájnt először

1958-ban bíztak rá: egy Csepel típusú
AC 400-as aratógéppel indult neki a
búzatábláknak.

- Ez a kezdetleges, benzinmotoros
munkagép nyitott fülkés volt, a
vezetőülés mellé egy rongyos
napernyő volt felrakva, ez védte a
kombájnost a tűző nap sugaraitól.
Azután jött az ACD343-as dízel
motoros Csepel kombájn, majd a 60
as évek elején a hőskorban a szovjet
gyártmányú SZK4-es, majd a 70-es
évek közepén a CLAAS Dominator
típusok - emlékezik a kezdetekre Z.
Nagy Ferenc.

Közben nemcsak a traktorok és a
kombájnok haladtak a korral, hanem
elzúgtak Z. Nagy Ferenc feje felett is
a politikai változások: megélte a
kulákrendszert, a Rákosi-érát, majd a
Kádár-korszakot, legutóbb pedig a

A kormány 20 10-től megszüntetné
a hagyományos disznóvágást a falusi
turizmusban - írja a Magyar Hírlap.

A készülő rendelet szerint például
jövőre már csak akkor készíthető

pörkölt a disznóból a vendégek
számára, ha az állatot vágóhídon ölik
le. A Falusi és Agroturizmus Országos
Szövetségének főtitkára a lapnak azt
mondta, hogy a kevés pénzből, vagy
segélyből élő falusiak havi 60-80 ezer
forinttól eshetnek el emiatt.

Zalai Andrea szerint egy ősi ma
gyar hagyomány tűnhet el, hiszen a
vendégek éppen a különleges hangulat
miatt vesznek részt a disznóvágá
sokon. A rendelet módosítása a vidéki
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Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Color Shop Papírbolt
Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.

Telefon: 66/284-552 E-maii: uhrinzoltan@gllobonet.hu

Tanszervásár!

Családi Vasárnap
a Dreher Söröző-Étteremben

Augusztus 16. Vanniás körteleves.
Marhalábszár pörkölt vajas galuská
val, kovászos uborka. Túrógombóc.

Augusztus 23. Ponty halászlé.
Haltepertős túróscsusza. Gyümölcs.

Augusztus 30. Májgaluska leves.
Rántott sertésszelet sült burgonyá
val, káposztasaláta. Vargabéles.

"'VÁrjuk s~ives

megrelJf'eléseiket!
Telefon/fax: 66/386-444

Mobil: 20/9808-842, 70/3655-360

920 Ft/adag
Étkezési utalványokat elfogadunk!

E·mail: info@timarpanzio.hu
www.timarpanzio.hu

Hirdetésfelvétel!
Telefon: 70/22-632-99
szobeszed@index.hu

Augusztus 9. Magyaros zöldborsó
leves. Griliezett pulykajava sajt
mártással, párolt rizzsel. Mese
almás.

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
- nyugdlj-előtakarékosság

- egyéb módozatok
az ügyfél igényei szerint.
Gyomaendrődi képviselet:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd,

Madách u. 2/2.

66/284-989, 20/359-6842

Mikó Tamás

30/557·4595

FÖLDMÉRÉS
- épületfeltüntetés
- telek átalakítás

- kitűzés

Teljeskörű ügyintézés,
ingyenes tanácsadás!

Már Gyomán is kipróbálhatja
a jade köves masszázságy
egyedülálló hatásait! r----./~-------,

- ,/

-masszázs
-akupresszúra
-fényterápia, hőterápia

-kristályterápia

Számos betegségre hatékonyan alkalmazható!
5500 Gyomaendrőd, Semmelweis utca 4.

Bejelentkezés: 20/360-20-25

meg.
A szobor elkészítését és a felállítás

költségeit közadakozásból teremtették
elő. A szervezők megköszönik a
Közútkezelő Kbt. valamint a városháza
segítségét és az adományozó szemé-
lyek anyagi támogatását. A szobrot dr. Szonda István készítette

EmlékműavatásNagylaposon
A hajdani nagylaposi és varjasi

iskolák tiszteletére augusztus l-jén,
szombaton 10 órakor emlékművet

avattak. A szervezők szeretettel hívtak
és vártak mindenkit, aki valaha
Nagylaposon és Varjason élt és ott járt
iskolába. Meghívták kedves tanító
inkat, akik annak idején oly sok vi
szontagság ellenére is vállalták a
tanyai gyerekek tanítását, nevelését.
Várták mindazokat, akik munkájukkal
és adományaikkal segítették az emlék
mű állítását.

- Az ünnepség célja az volt, hogy az
emlékhely kialakításával méltóképpen
tisztelegjünk régi iskoláink előtt, egy
baráti beszélgetés keretében felidézzük
gyermekkorunk felej thetetlen emlé
keit, megköszönjük tanítóink áldozatos
munkáját, és megemlékezzünk azokról
is, akik már nem lehetnek közöttünk 
mondta lapunknak Hunya Elek, az
egyik szervező. A szobrot az avatást
követően Tímár Mihály atya áldotta
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Eladó ingatlanok

Tóth Jánosné
ingatlanközvetítő,értékbecslő 20/9376-738,20/4551-211

FAIR PLAY· HITELIRODA
Önálló, Független Hitel· és Ingatlanközvetítő, Értékbecslő Iroda

5650 Mezőberény, Fortuna tér 11.
Tel: 06-20/455·1211, 06·70/558·9247, Tel/Fax: 06·66/424·314

Fanni IV évf. (páros 1000 m,
páros 4000 m és váltó), Lövei
Kitti IV évf. (páros 1000 m,
páros 4000 m és váltó), Tímár
Tímea IV évf. (váltó), Bela Lili
III. évf. (4000 m és váltó),
Csatári Zsófia IV évf. (váltó),
Litauszky Gréta IV évf. (váltó),
Bótos Attila-Varga Richárd II.
évf. (páros 2000 m)

Ezüstérmet szerzett: Kiss
Csaba, Gyarmati Balázs, Ágos
ton Kata, Kéri Virág, Csatári
Bence, Varga Richárd, Varga
Gergő, Bótos Attila, Szabó
Márk, Székely Endre

Bronzérmesek: Gyarmati
Balázs, Gellai Tamás, Ágoston
Kata, Kéri Virág, Bukovszky
Péter, Kurilla Zsolt, Csatári
Bence, Hanyecz Gitta

A gyerekek edzője Kovács
Gábor és Kovácsné Kozma
Diána.

Gratulálunk: minden sporto
lónak és edzőjüknek, a hónap
végén megrendezésre kerülő

Országos Bajnokságon és
Ifjúsági Bajnokságon pedig
további sportsikereket kívá
nunk!

Augusztus 22-én a Hármas
Körös gyomai szabadstrandján
rendezik meg a Viharsarok
Kupa Kajakversenyt.

11 vidék bajnoki cím aKörös Kajaknál

Ajúlius végén, Sukorón megrendezett országos bajnokságon min
den eddiginél szebb sikerek születtek: hét Magyar Bajnoki CÍmet
hozhattak haza a gyomaendrődi kajakosok. Bővebben a következő

számban olvashatnak.

Júliusban ismét kiemelkedő

sikereket könyvelhettek el váro
sunk: kajakosai.

Július 11-12-én a szarvasi
Körös Kupán a gyomaend
rődiek bizonyultak a legered
ményesebbnek, így ők hozhat
ták haza a kupát.

A legtöbb aranyérmet 3-3
db-ot szerzett: Kéri Virág, Lövei
Kitti, Kiss Csaba, Tótka Sándor.
Két aranyat vihetett haza:
Gyarmati Balázs, Ágoston Kata,
Lövei Fanni. Egy aranyat
kapott: Bela Lili, Csatári Bence,
Kurilla Zsolt, Bukovszky Péter,
Gellai Tamás és Köpe András.

Kiemelkedően teUesített
még Csőke Zsolt, aki 10 km-en
a felnőtt mezőnyben ezüstérmet
szerzett.

Július 17-19-én Szolnokon
rendezték meg a Vidék
Bajnokságot, ahol a budapesti
egyesületek kivételével az
ország legjobbjai mérték össze
erejüket.

Az éremeső tovább folytató
dott: II Vidék Bajnoki címmel
térhettek haza sportoló ink.
Vidék Bajnokaink: Kiss Csaba
ifjúsági (páros 1000 m),
Gyarmati Balázs VI. évf. (páros
500 m) Tótka Sándor Vévf.(500
m, 1000 m és 4000 m), Lövei

Mezőberényben a Zrinyi
sugárúton 86m2-es összkomfortos
téglaépitésü családi ház eladó.
Irányár: 6,8MFt.

Füzesgyarmaton a Damjanich
utcában 70m2-es nádfedeles,
aláfalazott, részben fel új itott
vályogház eladó. Irányár: 7,5MFt

Köröstaresán 1845 m2
alapterületi szántó SÜRGŐSEN

ELADÓ. Irányár: 150.000,- Ft
Békéscsabán a Zsiros utcában

88m2-es összkomfortos társasházi
rész eladó. Felújított, padlófütéses
ingatlan. Irányár: l 0,5MFt

Békéscsabán a Csányi utcában
80m2-es összkomfortos családi ház
SÜRGŐSEN, ÁRON ALUL
ELADÓ. Irányár: 8,9MFt
Gyomaendrődön a Jókai utcában

90m2-es komfortos (konvektoros)
családi ház SÜRGŐSEN ELADÓ.
Irányár: 6,9MFt

Gyom.aendrődön a VII.
kerületben komfort nélküli 90m2-es
lakóház (tanya) SÜRGŐSEN

ELADÓ. Ásott kút, gazdasági
épület van. Irányár: 6,5MFt

Gyom.aendrődön a Hősök útján
96m2-es összkomfortos ikerházrész
eladó. Irányár: 6,2MFt

Gyom.aendrődön a Dobi utcában
170m2-es összkom fortos családi
ház garázzsal eladó. Ir.ár: 7,9MFt
Gyomaendrődön a Kiss Lajos

üdülőtelepen 100 m2-es komfortos,
bútorozott hétvégi faház önáll ó
garázzsal, önálló horgász-stéggel
eladó. Irányár: 16MFt

Gyom.aeodrődön a Fáy András
utcában 150m2-es összkomfortos
családi ház garázzsal eladó
(gázkazán, kandalló, 2 fürdőszoba 
pezsgőfürdővel. masszázs kabin
nai). Irányár: 19,5MFt
Gyomaendrődön az Erkel

utcában 95m2-es összkomfortos
(központi fJtés, gázf1tés, padlófltés)
családi ház SÜRGŐSEN, ÁRON
ALUL ELADÓ. Irányár: 14MFt
Gyomaendrődön a Deák Ferenc

utcában 80m2-es komfortos "
konvektoros családi ház önálló
garázzsal eladó. Irányár: 5,9MFt
Gyomaendrődön a Fegyvernek

utcában 117m2-es új épités!
összkomfortos - központi fütéses
családi ház 23m2-es önálló
garázzsal eladó. Irányár: 9,5MFt
Gyomaendrődön a Hunyadi

utcában 84m2-es összkomfortos
vegyes falazatú családi ház eladó.
Irányár: 5,4MFt

Gyom.aeodrődön a József Attila
utcában 139m2-es komfortos
családi ház garázzsal, gazdasági
épülettel SÜRGŐSEN ELADÓ.

Mez6berényben a Győri János
utcában 77m2-es komfort nélküli
társasház eladó. Irányár: 3,2M Ft

Mezőberényben a Kereki utcában
122 m2-es tetőteres kom fortos
családi ház 54m2-es melléké
pülettei, önálló garázzsal SÜRGŐ
SEN ELADÓ. Irányár: 12,9M Ft

Mez6berényben a Kunhalom
utcában 160m2-es családi ház eladó
befejezetlen állapotban (50%-os
készültségi fokú). Ir. ár: 1I,9M Ft

Mez6berényben az Újtelep
utcában 61 m2-es összkomfortos
családi ház, önálló garázzsal eladó.
Irányár: 5,4MFt
Mezőberényben az Ady utcában

66m2-es komfortos polgári tipusú
családi ház eladó. Irányár: 4.3MFt

Mez6berényben a Madarász
utcában 55m2-es komfortos családi
ház önálló garázzsal eladó. Irányár:
5.2MFt

Mez6berényben a Kérhalom
utcában 100m2-es kom fortos
családi ház eladó. Irányár: 7,5MFt

Mez6berényben a Kérhalom
utcában 97m2-es 3 szobás
komfortos családi ház eladó.
Irányár: 6,5MFt

Mez6berényben az Erkel utcában
128 m2-es (3 szoba+nappali)
kom fortos családi ház eladó.
Irányár: IO,5MFt

Mez6berényben a Kereki utcában
116 m2-es új épitésl összkomfortos
(központi fütéses) családi ház
újszerü állapotban eladó. Irányár:
12MFt

Mezooerényben a Belentai úton
120m2-es összkomfortos családi
ház eladó. Irányár: II ,5MFt

Mez6berényben a Szén ás kert
utcában 85m2-es konvektoros tég
laépitésü ház eladó. Melléképület.
garázs van. Irányár: 7,5MFt

Mez6berényben a Zrinyi
sugárúton 120m2-es padlásteres
összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 16MFt

Mez6berényben a Szent János
utcában Uó helyen) 93m2-es
összkomfortos családi ház hasznos
melléképületekkel. önálló garázzsal
SÜRGŐSEN ELADÓ. Irányár:
7,2MFt

Mezooerényben a VésztCEi úton
96m2-es 3 szobás nagy teraszos
konvektoros családi ház dupla
garázzsal, mühellyel, 3 fázissal.
kábel TV-vel. stb. eladó. Irányár:
9,9MFt

Mez6berényben az Ady utcában
100m2-es összkomfortos családi
ház felújitott állapotban (klima,
központi fütés, stb.) eladó. Irányár:
IO,8MFt
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Univerzális 3részes alulétrák,
háztartási létrák.

GAZDA KISÁRUHÁZ
Gyomaendrőd, Pásztor lj. 39.

Telefon: 66/386-359

Grillezők, bográcsok,
bográcsállványok.

Drótfonatok, kerti rácsok, műanyag hálók,

szúnyoghálók.

Yárjuli lieáves vásárróínliatf

Első osztályú borovi fenyőből

ajtók, ablakok készítése
egyedi méretben!

Bontás nélküli beszerelés!

Konyhabútorok,
gardróbszekrények,
fürdőszobabútorok

készítése egyedi méretben.
Bútorlapból vákumfóliázott
felülettel vagy tömör fából!
Telefon: 30/9554·571

Széles választékban vásárolhat, tápoldalokat,
növényvédőszereket,

műtrágyákal, virágföldeket.

Fűmagot válasszon kínálatunkból.

Elektromos és benzines fűnyírógép, kerti
kisgép kínálatunkati

Jó minőségű locsolótömlők és

hozzávaló csa~akozók, szórófejek.

Kerítésdrótok, műanyag hálók,
kertirácsok és huzalok.

Akoncepciós per
pert kreáltak a Magyar Gárda ellen? életünk megy rá, s a gyermekeink,
Szerintem egyáltalán nem. Sőt azt kell unokáink jövője.

mondjam, hogy a legkézenfekvőbb A politikai osztály által is
megoldás volt a részükről. Csak egy előidézett alacsony szintű jogkövetés
dolgot hagytak ki a számításból. Ezzel miatt a Gárda feloszlatását sem fogja
szétoszlatták az emberek fejében azt a senki olyan nagyon komolyan venni, s
gyanút - amelyet a legnagyobb ellenzé- ez szintén lehetőséget ad majd a poli
ki párt hintett el -, miszerint a Jobbikot tikának, hogy fasisztázzon egy kicsit,
(és így a Magyar Gárdát is) az MSZP illetve elhatárolódjon. Így fonódnak
hozta létre a Fidesz gyengítésére. egybe az érdekek, amelyek látszatra

A választók ma még a Fideszt teljesen ellentétesek.
helyezik az első helyre, de semmi sem Szeged, 2009. július 3.
tudja jobban gyengíteni a pozícióját Dr. Bene Gábor S.
mint saját maga annak elhallgatásával,
hogyarendszerváltásnak nevezett
átmentő akció megbukott és valódi
rendszerváltásra van szükség. A
választók már nem fognak bianco
csekket kiállítani egyetlen pártnak
sem! A Fidesz vezetői ezt valószínűleg
éppen úgy tudják mint én, és készülnek
is meglepni a választókat olyan kom
munikációval amelyet a Kossuth tér
indított el 2006 őszén.

Mert a Fidesz jogászai és jogtanác
sosai is, valószínűleg pontosan tudják
azt, hogy a történelmi magyar állam
okkal való jogfolytonosság és a valódi
magyar alkotmányosság nélkül nem
lehet tovább lépni! Tudják azt is, hogy
a Rákosi-Kádár rendszerrel való jog
folytonosságot ma már a saját szava
zóbázisa is elutasítja és nem hajlandó a
Sztálin által ránk erőszakolt alap
törvény weimari változatát elfogadni a
jövőben. Hiába mondja tehát az 1949.
évi XX. tv. fő-fő átalakítója, hogy min
den rendben van az "alkotmánnyal"
amikor megtapasztaltuk, hogy ez nem
így van!

Kíváncsi vagyok arra, hogyan fogja
ezt a kérdést kommunikálni a polgári
szövetség és hogyan szeretne rendet
teremteni Magyarországon, egy jogi
kiskapuk lehetőségétől hemzsegő és
szabályozatlanságok miatt használ
hatatlan alaptörvénnyel. Aki nem hiszi,
járjon utána. Persze a lelke mélyén
mindenki tudja, hogy a ránk erőszakolt

alaptörvény (amely nem alkotmány,
csak annak hazudják') alkalmatlan a
feladat ellátására, hiszen éppen miatta
nem tud senki fellépni a jelenlegi párt
diktatúra ellen, "alkotmányosan"!
Ugye milyen vicces? Csakhogy az

A Magyar Gárda Mozgalom
elindítói felismerték, hogy csak akkor
lehet áttörni a balliberálisnak csúfolt
média elhallgatás falát, ha egy olyan
szervezetet hoznak létre, amely "kiveri
a biztosítékot" a politikai osztály szél
sőségeseinél. Rá kell ugyanis mutatni,
hogy van Magyarországon szélsőség,

mégpedig az SZDSZ nevű pártocska
gyűlölködő és kirekesztő vezérkara
révén. Ezek a bolsevik mentalitású és
gátlástalan ál-liberálisok még azt sem
tudják tolerálni nekünk, hogy magya
rok vagyunk. Sőt ez, egyenesen
idegesíti őket.

Amikor tehát megjelent a Magyar
Gárda, akkor nem is csak a Gárda 
tehát a katonás megjelenés - volt a fő

problémájuk, hanem a Magyar szó,
amelytől ezek a gyűlöletbetegségtől

alaposan megfertőződött emberek
elveszítették az önuralmukat és a
"híres" toleranciájukat. (Érdekes, hogy
a Szlovák Gárdával nem foglalkoz
nak!) Azonnal támadásba lendültek és
már az első 56 fő várbeli felavatása
napján megkezdték aknamunkájukat.
Provokáltak, gyalázkodtak és azonnal
fellármázták a nyugati sajtót, hogy íme
a fasiszta veszély Magyarországon. A
sajtóvilág olyan kezekben van, akik
nagyon is vevők ezekre a hamisítá
sokra, hazugságokra mert ez számukra
pénzthozó hírérték és csócsálható
téma, amelyen a fantáziadús újságíróik
és az alaposan megvezetett olvasóik is
rágódnak majd egy darabig.

A magyarnak csúfolt kormányzat
pedig igen erőteljesen fUgg régóta a
törpepárt korifeusaitól, s a szava
zatukra olyan mértékben volt szüksége
az Országgyűlésnek hazudott illegitim
alsóházban, hogy ha nem akarta volna
a felesleges cirkuszt a Gárda körül,
akkor is rákényszerült volna. Viszont
az MSZP vezetése is akarta, hogy jó
nagy médiavisszhang legyen, mert
eközben az emberek a Magyar
Gárdával foglalkoznak majd és ők

tovább rabolhatják szét a még meg
maradt közvagyont és vicsorogva mor
molhatják a fogük között, hogy: kapi
talizmust akartatok, hát megkaptátok!

Ezek után kérdezem én a kedves
olvasót: meglepő, hogy koncepciós
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Hazám, hazám, te mindenem
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Magyarország helyzetéről most nyi
latkozni ahhoz hasonlatos, mint mikor egy
szülő beszél Down-kóros gyerekéről.

Beteg, szinte csak vegetál, gyógyíthatat
lan, gyakran idegesítő, kicsit szégyellni
való, de az enyém és szeretem. Állítólag
minden ország olyan vezetőket kap, ami
lyet megérdemel. E tétel szerint nem vala
mi fényes a helyzetünk. A mi parlamen
tünkbe nem jutottak be Gandhi-k,
Churchill-ek, de Gaulle-ok, Deákok,
Széchenyik. Sajnos azt kell, hogy mond
jam; tehetségtelen, jellemtelen, önző,

harácsoló, kis stílű, korrupt, buta figurák
irányítják országunkat.

Írás közben hallgatom a rádiót, egy
New York-ban dolgozó magyar kutatót
faggat a riporter;

Miként képzeli el a jövőt?

Hazajön vagy itt marad?
Itt maradok Amerikában. Mun

kám környezetspecifikus, itt adottak mind
a technikai, mind az anyagi lehetőségek.

És érzelmileg? Nem hiányzik
Magyarország?

Gyakran hazalátogatok. De csak
az anyukám, a barátaim hiányoznak, az
ország, az nem.

Sokan vagyunk így!
Eladták, lezüllesztették, tönkretették

az országot. Mindezt büntetlenül tették,
sok-sok évre kényszerpályára helyezve a
gazdaságot. Milliárdos miniszterek
kezében a döntés, akiknek fogalmuk sincs
mennyibe kerül egy kiló kenyér vagy egy
liter tej. És az újgazdagok árnyékában
ismét három millió koldus tengeti életét, s
ha tehetné kivándorolna. Aki tud,
menekül, a többiek senyvednek. Persze mi
is hibásak vagyunk, mert hagytuk
magunkat kisemmizni, becsapni. Ezeket a
politikusokat le kellett volna puffantani,
illett volna börtönbe csukni őket, de
legalább is félreállítani, hogy több kárt ne
okozhassanak.

Virágzó mezőgazdasági ország lehet
nénk Európa közepén. És mi van? A
hagymát Új-Zélandról, a krumplit
Lengyelországból, fokhagymát Kínából,
szőlőt Spanyolból, dinnyét Görögország
ból hozzák hozzánk. Vietnámi csirkét,
brazil marhát, szlovák disznót eszünk. A
virágot Hollandiából, a fát Ukrajnából
szállítják ide. Eladták az összes konzerv
gyárat, húsfeldolgozót és cukorgyárat a
külföldi befektető knek. Zalában a ter
mőföld nagy része már osztrák kézen van.

Mit tehetnek a magyar gazdák? Kivágják
az almafákat, magára hagyják a
szőlőtőkéket, nézik, hogy a szilva a fa alatt
rohad meg és csatornába öntik a tejet. A
legszebb húzás; kis hazánkban bárhol
lefúrunk, vizet találunk. Alattunk van
bőven termálvíz, ásványvíz, ivóvíz. És a
boltban Ausztriából importált ásványvizet
árulnak! Ez olyan mint Afrikába homokot,
vagy az Északi-sarkra jeget szállítani.

Üzleteini nagyon tudunk. A kormány
úgy értékesített több erőművet, hogy
évekre előre még a várható nyereséget is
garantálta. (Ha úgy alakulna a helyzet,
hogy nem jön össze az iksz százalék,
akkor az állam kiegészíti, hogy meglegyen
szegény külföldi barátainknak az ígért
profit. Nincs kockázat, biztosra mentek.)
Az elektromos művek német, a vízművek

francia, az olajipar jelentős hányada orosz,
az élelmiszerfeldolgozó ipar nagy része
osztrák kézre került. Óriási bánatom,
hogy már a MALÉV, a magyar légitár
saság sem a mienk. Nekünk megmaradt
minden veszteséges vállalat. És ezt jól
kvalifikált, diplomás gazdasági szakem
berek intézték. A nagy külföldi multik
uraUák a piacot és zsákszámra viszik ki a
nyereséget. Széchenyi forog a sirjában!

Az egészségügy padlóra került, az
oktatás színvonala a béka feneke alatt
keresendő. Koszos vonatokon, roncs
telepre való buszokon utazunk - méreg
drágán. Párizsban olcsóbb a metró mint
nálunk. Könyv, színházjegy az átlagem
bernek megfizethetetlen. Szeméthegyeket,
elhanyagolt lakótelepeket, lepusztult
műemlékeket láthatunk lépten-nyomon.
Az ipari teljesítmény több mint hat száza
lékkal csökkent, a munkanélküliség
közelít a tíz százalékhoz. Gyárakat, üze
meket nem építenek már, csak irodaháza
kat. Három nyereséges üzletág tarol; a
bankszektor (90 százaléka külföldi
érdekeltség), a mobiltelefon business és a
jó öreg McDonald's. No de fel a fejjel, sza
kértők bíztatnak (vígasztalnak?) minket,
hogy 10-15 év alatt (újra) eljuthatunk arra
a szintre, ahol 1978 táján voltunk. Szép
perspektíva!

A németek, osztrákok, franciák,
angolok ötször annyit keresnek mint a
magyarok, és a bolti árak mégis egyfor
mák - sőt, van ami náluk még olcsóbb isi

Az államadósság úgy alakult, hogy
azért veszünk fel újabb, és még újabb köl
csönöket, hogy legalább a kamatokat tör-

leszteni tudjuk.
Anyám csupán nyolc elemit végzett 

nem saját hibájából. Ilyen lehetőségei

voltak, de egyszer azt mondta nekem:
"Fiam, nézd meg a történelem

alakulását, ötven évenként szinte mindig
kitört egy háború. Ilyenkor átrendeződtek

a viszonyok. Lerombolták ami t addig
felépítettek, a gazdagok földönfutóvá vál
tak, megváltoztak a tulajdonviszonyok.
Igaz sok ember elpusztult, de nem volt
probléma a túlnépesedés. Vagyis ötven
hatvan év alatt a harácsoló, gátlástalan,
ügyeskedő, pofátlan, önző emberek (csalá
dok, klikkek) olyan anyagi erőre és ezzel
együtt hatalomra tesmek szert, hogy
befolyásuk, tevékenységük megfékezhe
tetienné válik. (Soros György majdnem
államháztartási csődöt okozott nekünk.
Akár megvehetné az országot szőröstül

bőröstül.) Egy kis csoport kihasználja a
többséget és árt a közösségnek.
Szükségessé válik az újraelosztás, az
államosítás és talán a büntetés is. A
kialakult igazságtalan egyenlőtlenségeket

korrigálni muszáj. Magyarországon száz
gazdag emberből csupán egy olyan mint a
Bűvös Kocka feltalálója, Rubik Ernő.

Kilencvenkilenc olyan "szerencsés" volt,
aki egy forintért gyárat vehetett.
Könnyedén ígéretet tett, hogy nem lesz
elbocsátás, működni, tenneini fog a cég.
Ezek után első lépésben eladta (jó pár mil
láért) a vállalati sportpályát és lakóparkot
építetett rá. Majd bezárta a gyárat, a ked
vezőtlen a piaci helyzetre hivatkozva. A
privatizáció során sok bunkó (aki - vagy az
apukája - közel ült a tüzhöz) jutott mesés
vagyonokhoz. Én nem vagyok híve sem a
szocializmusnak, sem a kommunizmus
nak, sem az értelmetlen egyenlősdinek

(mindig lesz buta és okos, ügyes és
ügyetlen, lusta és szorgalmas, haszontalan
és hasznos ember), de ide most már
hiányzik egy kis forradalom, államosítás,
erőszakos rendcsinálás. Mert akik
kimerték a húsosfazékból a javát, azok
önként és dalolva nem fognak lemondani
előjogaikról, felesleges luxusukról.

Minden esetre (bár szeretek élni)
örülök, hogy életem vége felé járok és nem
muszáj átélnem a holnapokat, nem kell
szembesülnöm a jövő eseményeivel.

Budapest, 2009. június 13.
Egy olvasó



Magyar rovásírást rejt a piramis
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Igencsak meglepődtek a világ vezető

tudósai és régészei, amikor a bosnyák
származású amerikai régész, Semir
Osmanagic azzal a megdöbbentő fel
vetéssel állt elő, hogya legősibb bosnyák
város, Visocica hegyei piramisokat
rejtenek. Közülük a legnagyobb a Nap
piramis, amely 220 méter magas.

Így az eddigi legnagyobbnak hitt
Kheopsz-piramist is felülmúlja. Korát
több tízezer évesre becsülik. Ráadásul
alagútrendszerében magyar rovásírásra
bukkantak a régészek.

Ha piramisok kerülnek szóba,
Egyiptom jut eszünkbe, pedig világszerte
több tízezer ilyen jellegű építmény talál
ható. Semir Osmanagic ezek nagy részét
bejárta, ám a világot megrengető

felfedezésre szülőfoldjén bukkant.
Szarajevótól 25 kilométerre fekszik

Visokó városa, ahol a kutatónak feltűnt a
hegyek különleges formája. Kiderült: a
hegy szívében egy hatalmas kőtömbök

ből készült lépcsőzetes piramis bújik
meg.

- Korábban talán azért nem fedezte fel
senki a létezését, mert vastag fold és erdő

borította - mondta magyarországi láto
gatásán Semir Osmanagic.

- A piramis sarkcsillagi tájolású, pont
úgy, mint Kheopsz fáraóé Egyiptomban.
A hőkamera kimutatta, hogy gyorsabban
elnyeli a hőt, mint a környező hegyek, ez
arra utal, hogy üreges. Egy fold alatti
alagútrendszer bejáratára is rábukkan
tunk. A hegyek alatt öt piramis rejtőzik,

ezeket a kutató el is keresztelte: a leg
nagyobb a Nap, amely 220 méter magas,
ezt követi a 190 méteres Hold, aztán a
Sárkány, a Föld temploma és a Szerelem
piramisa. Tovább borzolta a kedélyeket,

Szó-Beszéd

hogy a Nap, a Hold és a Sárkány piramis
tökéletes háromszöget zár be, oldalaik
pontosan két kilométeresek. Az alattuk
futó alagútrendszer mind az öt piramist
összeköti. Osmanagic a terepmunkálatok
során emberi maradványokat nem talált,
csupán néhány tárgya t: kőkereket,

amulettet és öntőformát. Előkerült egy
olyan bizonyíték is, ami átírhatja az
emberiség történeimét.

- Egy fadarab ágyazódott be a kőtöm

bök közé, amit több ország tudósai
megvizsgáltak, és arra a döbbenetes ered
ményre jutottak, hogy minimum 30 ezer
éve egy árvíz öntötte el a környéket, és az
alagútnak már akkor ott kellett lennie. Az
iskolában azt tanítják, hogy akkoriban
csak primitív népek éltek a Földön, de
azok nem képesek egy ilyen tökéletes
építményt megalkotni - magyarázza a
tudós.

A Nap piramis több kilométeres
alagútjában egy háromtonnás kőtömbön

furcsa írásjelekre bukkantak. Szakács
Gábor kutató a magyar rovásírásra
ismert.

- A homokköveken a Tordos-Vinca
műveltség rovásjelei találhatók, aminek
39 írásjeléből több mint húszat megtalál
tunk a két piramisban. Például a korong
jobb alsó sarkában megfeszített íjra
helyezett nyílvessző van, ami egy össze
rótt D és N vagy NY betű. Ezt a több ezer
éves írást csak a magyarok használ ták 
állítja a régész.

Semir Osmanagicot sokan támadják,
számos geológus azt állítja, hogy ezek a
képződmények természetes úton alakul
tak ki. Ő azonban tovább folytatja a
piramisok rejtélyének megfejtését.

borsonline-szentkoronaradio
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Tisztelt "Sajtos"
Panasztevő!

Levelét olvasva egy kissé fel
háboradtam. Mi jogon jön Ön ahhoz,
hogy egy ott dolgozó embert bíráljon.
Június 7-én én is ott voltam a Penny
Marketben. Nem gondolnám, hogy az
ott dolgozó üzletvezető valakit is
megsértett volna. Azt hiszem az ott
várakozó emberek magatartását kellett
volna Önnek megfigyelnie. Többen
kimentek üres kézzel az üzletből, mivel
az olcsó sajtra éhes nép nem engedte
vásárolni. Kérdezem én Öntől, hogy
akkor ki viselkedett helytelenül?
Felnőtt emberek, és nem tudnak egy
akciós dolgot megvásárolni úgy, hogy
ne sértegessék egymást, úgy az üzlet
ben, mint az újságon keresztül, mint azt
Ön is teszi.

A hirdetéssel kapcsolatban csak
annyit, hogy nem az üzletvezető és nem
a dolgozók viszik az Ön postaládájába
az újságo t, ha meg Ön nincs
rákényszerülve az akciós termékekre
akkor ne menjen abban az időben az
üzletbe!

Én is sok sikert kívánok Önnek az
ilyen cikkekhez, de remélem nem Önön
múlik, hogy ki jár vásárolni a Penny
Marketbe. Az Ön helyében én nem
járnék be többet, tudja ehhez a mon
dathoz van egy közmondás is. Remélem
tudja melyik, a kútkávával kapcso
latos ...

Tisztelettel:
Sz. E.

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Izzók, energiatakarékos izzók
• Háztartási gépek, hűtők

• Háztartási gépek alkatrészei

•Kéziszerszámok
•Barkácsgépek

Watt Villamosság

Gyomaendrőd,

Fő út 214.
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Tájékoztatás a Térségi szociális
Gondozási Központ 500 adagos
főzőkonyhájára történő nyersanyagok
közbeszerzési eljárásáról.

Intézményünk 2009. március 23-án a
központi főzőkonyha élelmiszer beszer
zésének tárgyában közbeszerzési eljárást
indított.A közbeszerzési eljárás lefoly
tatása a közbeszerzési törvény és a hatá
lyos jogszabályok alapján kötelező. Az
eljárás lefolytatása a Közbeszerzésről

szóló törvény (Kbtv.) betartásával az
intézmény Közbeszerzés i szabályzata
alapján valósult meg.

A kiírt közbeszerzési eljárás teljesítési
időtartama: 2009. 07. Ol. - 2010. Ol. 31.

A közbeszerzésben minden olyan
ajánlattevő részt vehetett, aki az ajánlati
felhívás III. szakaszában meghatározott,
szerződésekre vonatkozó feltételeknek,
részvételi feltételeknek, jogi, gazdasági
és pénzügyi alkalmasságnak, műszaki,

illetve szakmai alkalmasságra vonatkozó
minimum követelményeknek megfelelt.

Szó-Beszéd

Alegolcsóbbat választották
Az ajánlati felhívás IV 2. szakasza a

bírálati szempontot határozza meg, mely
Kbtv. értelmében kétféle lehet:

l. A legalacsonyabb összegű ellen-
szolgáltatás.

2. Összességében legelőnyösebb

ajánlat szempont, súlyszám szerint.
Intézményünk az ajánlati felhívásban

a legalacsonyabb összegű ellenszolgál
tatást jelölte meg és alkalmazta bírálati
szempontként. Az ajánlati felhívásnak
megfelelően azokkal a pályázókkal került
megkötésre a szállítási szerződés, akik
megfeleltek a kiírás valamennyi
feltételének és az ajánlati felhívásban
megjelölt bírálati szempont alapján a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
adták.

Az ajánlattételi határidő 2009. május
25. 9.00 óra volt,mely időpontig 12
pályázó tette meg ajánlatát a különböző

élelmiszerfajtákra vonatkozóan. A
közbeszerzési eljárás lefolytatása során
lehetősége volt az ajánlattevőknek egy
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alkalommal a teljeskörű hiánypótlásra.
Az említett időszakra kiírt pályázat

lehetőséget ad intézményünknek arra,
hogy a 2009. évre vonatkozó,
Gyomaendrőd Város KépviselőTestüiete

által elfogadott nyersanyagnormát tartani
tudjuk. Így 2009. július l-től a Térségi
Szociális Gondozási Központba az alábbi
beszállítóktól vásároljuk az élelmi
szereket:

Pékáru: Sütőker Zrt. Békéscsaba
Tejtermék: MAUS Kft. Szeged
Szárazáru: Kizárólag érvénytelen

ajánlatot nyújtottak be. Ennek értelmében
az eljárás ezen része eredménytelen.

Sertéshús, marhahús, birkahús:
Rostélyos Kft. Gyomaendrőd

Baromfihús-mirelit áru: Baromfi
udvar 2002. Kft. Debrecen

Töltelékáru: Szarvas-Alfa Bt. Szarvas
Zöldség, gyümölcs: Mezőker Kft.

Békéscsaba
Mraucsik Lajosné

intézményvezető

Honfitársaim, Becsapott Magyarok!
Meddig akarjátok még elviselni, amit a

bankok a gazdasági válság ra hivatkozva
velünk művelnek? Becsaptak bennünket,
kihasználták helyzetüket, hogy rászorul
tunk a különböző hitelekre.

A konnány semmit nem tesz azon kívül,
hogy teletömi a bankokat az IMF-től felvett
pénzekkel, amelyeket valójában nem
kirablóinknak, megnyomorítóinknak kellene
kapni, hanem mindazoknak az állampol
gároknak, akik a gazdasági válság leple alatt
tönk szélére kerültek.

A Bankszövetség elnöke, Felcsuti Péter
az egykori munkásőr. (egy régebben vele
készült interjúban elmondta, boldogan
emlékszik élete azon szakaszára) Az egykor
Moszkvában végzett őskommunista a külön
böző baloldali televíziókból arcunkba
röhögve nyilatkozta többízben, számunkra
nem kíván semmilyen megoldást találni.
Tevékenységét ölbe tett kézzel nézzük, pedig
nincs semmi okunk a nyugalomra!

Helyettese, az az ifjabb Nyers Rezső,

akinek apja, Nyers Rezső - Kádár sírjánál ő

mondta a búcsúbeszédet -, azonban a kom
munista kor egykori illusztris tagja most is a
Parlamentben ül, mint MSZP-s képviselő.

A Magyar Nemzeti Bank elnöke közel 8
millió Ft-os tízetésért az offshore-ozó Simor

András, akinek minő véletlen, apja Simor
János ha emlékezetem nem csal, a Kádár kor
mányban szintén magas pozíciót töltött be, de
helyettese Király Júlia apja is országgyűlési

képviselő volt az átkosban.
Mire várunk még? Miért gondoljuk, hogy

ezek fognak nekünk segíteni? A nagy részben
külföldi kezekben lévő bankok abból élnek,
hogy kihasználva azt, ez egy
következmények nélküli ország, mindenféle
lelkiismeret furdalás nélkül lerabolnak ben
nünket. Sokan belerokkantak a hitelek
nyomasztó THM-jébe, sokan feladták, öngy
ilkosságba menekültek, mert nem volt kiút
számukra.

Tudjátok jól, hiszen tapasztalhatjátok
rendszeresen, a bankok semmiféle
segítőszándékot nem mutatnak. A bankban
lévő előadóknak pedig fogalmuk nincs arról,
hogyan változnak a különböző szabályzók,
ők csak parancsot teUesítenek. A bajban lévő

emberek tőlük csak a "nem" választ hall
hatják. Ha bármelyik banknak levelet írtok,
választ nem kaptok, reklamálásotokra
zavaros, ellentmondásos választ kaphattok,
ha egyáltalán szóba állnak a hosszadalmas
telefonálgatás során veletek.

Tennészetesen mindenkinek lehetősége

van panasszal élni az intézkedéssel szemben,

írogathat levelet a pszÁF felé, azonban biz
tosan megtapasztaltátok, teljesen felesleges,
mert a felügyeleti szerv nem mellétek, hanem
a bankok mellé áll. Még fel sem mondják a
bankok a szerződést, már rátok küldik a velük
együttműködő behajtó cégeket, akik azonnal
fenyegetőznek.

Amit annak idején a Gyurcsány nevű,

rabolt villában élő öszödi böszme összehazu
dozott nekünk a különböző banki könnyí
tésekről, abból egy szó sem igaz, mivel olyan
feltételeknek kellene megfelelni, hogy ha ez
így lenne, nem lenne szükség a segítségre. A
KHR listára már 60 nap után is fel lehet
kerülni, ha valaki tartozásával eléri a nettó
minimálbért.

A forint javulásával a törlesztő részletek
"csodálatos módon" nem alacsonyabbak,
hanem magasabbak lettek, egyedül nálunk,
Magyarországon. A pénz, amely mint tudjá
tok, nem mindig boldogít, mára már egy ter
rorista eszközzé lett, amivel sakkban lehet
tartani bennünket. Ébresztő honfitársaim!
Magyarok! Vegyétek már tudomásul, zse
bünk üres, a bankok gúnyt űznek belőlünk,

nincs tovább!
Vámos György

(nemzeti) köZÍró



INGYENES APRÓHIRDETÉSEK
HAZ

Gyomán az Arany J. u. 16. sz.
alatt 4 szobás komfortos ház eladó.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.: a
helyszínen

Gyomán parasztház eladó.
Gáz, víz bevezetve, szennyvíz az
~dvaron. Ugyanitt búza eladó.
Erd.: 20/942-8257

Gyomán a Pennytől 5 percre
csendes környezetben 2 szobás, kis
rezsij ű .összkomfortos kertes ház
eladó. Erd.: 30/366-7044

Gyomán a Bánomkerti u. 22.
sz. alatt központi fütéses ház
melléképűlettel, két kúttal'
gyümölcsfákkal, 5325 m' földdei
eladó. Irányár: 3 millió Ft. Érd.:
66/282-244

Gyomán, a Semmelweis u. 3.
sz. alatti (a fürdővel szemben) ház
eladó. Irányár: 12 millió Ft. Érd.:
30/9828-221

Gyomán a Hősök úton
kertesház nagy portával eladó.
Irányár: 19,5 mili ió Ft. Érd.:
66/386-954

Eladó Gyomán,
a Liget Gyógyfürdő melletti

Termál Panzió,
tulajdonostól.

Üzletrész átruházás lehetséges,
így a vétel illetékmentes!

Irányár: 28 millió Ft.
Telefon: 20/9342-171

Gyomán a Bocskai utcában
felújított 2 szobás családi ház
csendes környezetben eladó. Érd.:
70/360-5582

Öregszőlőben a Polyákhalmi
u. 17. sz. alatt ház eladó. Irányár
800 ezer Ft. Érd.: 66/283-553 .

Hantoskerti utcában padlás
szobás, 4,5 szobás, dupla oarázsos
h' öaz, gyönyörű parkosított kerttel
eladó. Irányár: 20 millió Ft. Érd.:
30/8461-905

Gyomán a Gárdonyi G. u. 2 I
szám alatt 3 szobás, ebédlős, össz~
komfortos családi ház naoy kerttel
t.erasszal, melléképülett~l eladó:
Erd.: 20/823-2513

Endrődön az Apponyi u. 20.
sz. alatt 3 szobás gázkonvektoros
fürdőszobás családi ház eladó:
Irányár: 6,4 millió Ft. Érd.:
20/437-2777,56/373-832

Endrődön az Ifjúsági Itp.-en
2,5 szobás lakás felújított
garázzsal eladó vagy kisebb
lakásra cserélhető. Érd.: 70/368
7774

. E~drődön az Október 6 Itp.-en
foldszmtt 2 szobás lakás eladó.
Irányár: 6 millió Ft. Érdeklődni:

30/417-101
A Vásártéri ltp-en földszinti 2

szobás, erkélyes, szép állapotú
lakás eladó vagy gyomai részen
kertes házra cserélhető. Érd.:
661282-982

A Vásártéri ltp-en beépített
konyhás, légkondicionált lakás
azonnal beköltözhető állapotban
eladó. Irányár: 6 millió Ft. Érd.:
301257-6654

A Vásártéri ltp-en 55 m'-es ')
szobás konvektoros, egyedi órás' 3~
emeleti lakás eladó. Irányár: 6 3
millió Ft. Érd.: 20/422-8075 '

A Vásártéri ltp-en 1,5 szobás
lakás azonnal beköltözhetően

hosszú távra kiadó. Érdeklődni:

66/386-500
Gyomán a Fő úti társasházban

53m'-es lakás kiadó vagy eladó.
Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.:
30/339-6840

Kertes házná I hosszú távra
albérlet kiadó. Érd.: 30/366-7044

Budapest XlV. ker.-ben
Egressy úton 80 m'-es össz
komf0l1os lakásban bútorozott
szoba kiadó 2 személy részére. A
Keleti pályaudvar és a Stadionok
közel. Irányár: 35 ezer Ft/fő +
kaució. Érd.: 70/618-1745

Noszvaj-Síkfőkúton EgertőI 8
km-re 6-8 férőhelyes összkom
fortos nyaraló csendes erdei
környeze~ben kiadó. Irányár: 2000
Ft/fő/éj. Erd.: 30/8461-905

KERT, TELEK
Gyomán a Zrínyi M. u. 4311.

sz. alatti bekerített építési telek
fúrott kúttal eladó vagy vízparti
telekre cserélhető. Irányár: I 3
millió Ft. Érd.: 30/354-2125 '

~ Templom-zugban vízpartra .
meno mgatlan eladó. Csendes
nyugodt környezet, horgászás;
I.ehető~ég. Érd.: 70/9438-212 (17
ora utan)

Gyomán a Gyóni G. u. 44. sz.
alatt bekerített kert, építési telek
~Iadó. Szennyvízcsatorna van.
Erd.: 70/213-6938 (17 óra után)

Szántóföldet bérelnék vaoy
részes művelésre kivennék. Érd.:
30/314-9280

Gyomán, az Arany J. u. 10. sz.
alatti telek IOx20 méteres tárolóval
eladó. Irányár: 5 millió Ft. Érd.:
30/9828-221

Gyomán, a Kecseoésben
hor!?íÍszásra is alkalmas ö 3 db
ví.~arti telek egyesítve vagy
kulon-külön is eladó. Irányár: 4
millió Ft. Érd.: 30/9828-221

MUNKÁT KERES, KíNÁL
. . Első osztályú borovi fenyőből

aJt.ok, ablakok készítése egyedi
meretben! Bontás nélküli
beszerelés! Konyhabútorok oard
róbszekrények, ftirdőszobab'ú~orok
készítése egyedi méretben.
Bútorlapból vákumfóliázott felü
I.ettel vagy tömör fából!
Erd. :30/9554-57 I

Munkalehetőséob
Gyomaendrődi székhe

lyű faipari vállalkozás keres
részmunkaidős munkára
olaszul beszélő munkatársat.
Több nyelv ismerete előny.

Nyelvvizsga nem követel
mény. Érdeklődni: 70/3965
965

Minden jellegű hidegburkolást
nagy tapasztalattal és hozzá
értéssel vállal ok. Fehér Attila
vállalkozó. Érd.: 30/360-8128 '

Ves~élyes fák kivágása,
gallyazasa, tüzifa felváoása
elhanyagolt porták, ud:arok
~aszálása fűkaszával elérhető áron.
Erd.: 70/283-0347

Tüzifa fűrészelést, fűnyírást

gaztalanítást, köművesmunkáka;
vállalunk. Érd.: 70/222-6355
30/429-6619 '

Érintésvédelmi, villámvédel
mi, tűzvédelmi szabványossáoi
felülvizsgálatot vállalok. Érd~:
Dajkó Zoltán, 20/804-9416

Patkányirtás gyorsan, hatéko
nyan görénnyeJ és kutyával. Érd.:
30/446-9157,30/374-5583

Nyáron előkészítő, ismétlő,

gy'a~orló, fej lesztő, pótvizsgára,
kozeplskolai felvételire felkészítő

foglalkozások indulnak általános
iskolásoknak. Érd.: 30/856-3218

Két gyermekét egyedül nevelő

~nyuka takarítás t, vasalást vállal.
Erd.: 30/8461-905

32 éves megbízható nő

kereskedelmi végzettséggel bármi
lyen munkát keres' Érdeklődni:

70/428-8273

EGYÉB
Vasvájúk, gázfőző, láncfűrész

üstök, terményzsákok, régi búto~
rok, Singer varrógép, búvárszi
vattyú, tükör, babakocsi, kaktu
szok stb. eladó. 66/436-086

Endrődön az Apponyi u. 20.
sz. alatt 30 10' üzlethelyiség és 20
m' mellékhelyiség kiadó. Érd.:
20/437-2777

Alig használt, átalakítható
kiságy, utazóágy, járóka, autóban
rögzíthető babahordozó, több
fokozatban dönthető sport baba-

kocsi eladó. Érd.: 30/912-8405
Kerékpár alkatrészek lakatok

bádogos szerszámok,' asztalo~
barkács ké~zlet, Trabant tengely
stb. eladó. Erd.: 30/283-3709

Parapet, spájz ablak, veranda
ab!.ak, kétszárnyú ajtó, padló
szonyeg, dohányzó asztal, 2 db
heverő, 2 db fotel eladó. Érd.:
30/325-7989

1995-ös 1,2-es Fiat Punto
megkímélt állapotban friss
műszaki~al eladó. Irányár: 450
ezer Ft. Erd.: 30/398-3441

Műszakival GPZ 400R
~yorsasági motor kifogástalan
allapotban, új gumival, új lánc
~zettel eladó. Irányár: 250 ezer Ft.
Erd.: 30/612-6740

Roan kombi babakocsi
paprikadaráló, cefredaráló, kiste~
herautó ponyva, Stihl láncfűrész

szecskavágó eladó. Érd.: 70/222~
6355

30 literes, kompresszoros hűtö

box 12/24 Voltos, jó állapotban
eladó, ugyanitt 19 colos monitor
~Iadó. Irányár: 55-10 ezer Ft.
Erd.:70/659-6776

Újszerű (1,5 éves), zöld,
fabetetes ülőgarnitúra (kanapé+2
fotel) kedve~ő áron eladó. Irányár:
75 ezer Ft. Erd.: 20/276-8056

Píng-pong asztal, dohányzó
asztal, nagy ovál étkező asztal
fenyő étkezőasztal 6 db székkel'
betonkeverő gép motor nélküi
eladó. Érd.: 30/317-6944

Kisméretű, fatüzelésű vagy
szenes kályhát keresek jó
~ Ilapotban lévőt, olcsón. Érd.:
30/811-6479

Cefréshordók, fagyasztószek
rény, cirkula, benzines szívattyú,
~ompresszor, nyúlketrec eladó.
Erd. 70/254-9875

~étszárnyú ajtó, centrifuga, 2
db agyneműtartós heverő 2 db
fotellel, szek;ények, dohányzó
asztal eladó. Erdeklődni: 30/325
79-89

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
Telefon: 20/388-22-63
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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, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés
szövege lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirde
tések szövegéért felelősségetnem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve:" , , .

Címe: , ,", " .

Az apróhirdetés szövege: .

Nyári kábeltévé akció!

BEL:.SŐÉPíTÉ~ZET
SZARAZEPITÉS

GE LAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS
HÖSZIGETELÉS
GIPSZKARTON

SZE E ÉS
ZSINDELYEZÉS

Prokoncept
energiatakarékos építési rendszer

kétoldali höszigeteléssel
·SO-lO%·kal kevesebb fütési

költség· Höhídmentes szerkezet

Irányár: ,." .

Érdeklődni: " .

Aláírás: .

GÉPEINKKEL AZ ALÁBBI
MUNKÁKAT VÁLLALJUK:

- Árokásás és kapcsolódó munkák, útátfúrás
- kosaras emelővel épülethomlokzatok,
tetők javítása, valamint gallyazás 15

méter magasságig

Telefon: 66/581·540

Ügy1élszolgólat: 4200 Hajduszoboszió, Dózsa György u "6.

Az Ön üzletkötöje: Gubucz Tamós, Tel: 170) 9"49279 . F-b N t
Viszonteladó: Magus Comp, Fó u.230, Tel: 166) 581610 e=' Ko~mV~k':".'~"-

Kábel TV Alap csomag

3 990 Ff/hó
34 szórakoztató csatorna
• Megbízható kép- és hangminóség

• Egyszerre 1öbb lévén keresztül nézhe'ó adós

• Színvonalas és szórakoztató kikapcsolódós



és hőszigetelőcentrum

,
A VOLT CSEMPE ES,

CSILLARSZALONBAN
GYOMAENDRŐDÖN,A MEZŐBERÉNYI ÚT MELLETT!

Az akáó 2009. augusztus 6-tól a készlet erejéig tart!

Gyomaendrőd,Toldi u. 1/1. Telefon: 66/284-528 • Fax: 66/284-528 • Mobil: 20/414-0399

Üveggyapot 5 és 10
cm-es változatban!

lJ o Ur It

már:

J li

URsa

::::::::::::::::::::::?:;;;
~

kMAUf gipszkarton lap

MARCO lUHANYKABIN • ' I I
88.80 Ft! mar:Vakolatok már: 622 ft/m2·től

YTONG fALAZÓELEMEKI
Pl.: 5cm tégla 420 ft/db

HÁZTARTÁSI KISGÉPEK 40% ÁRENGEDMÉNNYEL!
KIFUTÓ ÉS MEGMARADT

CSEMPÉK: 500 Ftlm2 ÁRON!
DEKOR: 100 Ftldb!

Hőszigetelőrendszer verhetetlen áron!
3-20 cm vastagságig!

YTONG· pl.: 5cm·es rendszer: 1037 ft/m2

Áraink az áfát tartalmazzák! Házhoszállítás Gyomaendrőd területén akár ingyenesen is!
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Sza: 8-12, V: zárva· www.azul-furdoszobaszalon.hu

Nyiss OTP Junior számlát
és meghívunk moziba!

•

" ,, ,

... . .

Nézz be hozzánk!
Gyomaendrőd, Fő út 188. Tel.: 66/283-474
A knzílt~kal'nlat ZOO9. JúnIus 15--t6l2.009. lugumus 16-/g. vagy. kiszlet er~lél; 'rv'nyes. Az. ÁlIDI~nos SzerzódésJ
FeUételek szerint az előfizető hltelJ<épesség vizsgálaton eSik lt Avizsgllat eredményének függvényében aVOdafone J090sulr a
szolgáltarns Igénybe vétetél clőteg vagy egyt.'i> más bIztosíték (pl bankgaranda. kezesség stbJ ad6sához kötnI. További feltélelek
és InformácIók dZ üzletekben, a1270'en és aVM'VI.vodafone,hu·n.



Ára: 199 Ft

18. évf. 8. szám FÜGGETLEN VÁROSI LAP 2009. szeptember
Felelös szerkesztő: Hornok Ernő • Szerkesztöség: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.

Telefon: 70/22-632-99 • Kiadja: Rekline Stúdió Egyéni Cég • Felelős kiadó: Hornok Ernő • E-maii: szobeszed@index.hu

5650 MEZŐBERÉNY,FORTUNA TÉR I I . (LOTTÓZÓ m~lI~tt)

BOROS KRISZTINA
IRODA/Ogyvhell asszisztens

06/20-4SS-1211
06/70-S58-9247

TÓTH JÁNOS
Irodavezetö

06/20-9-220-990
TeI./ Fax, 66/4Z4-314

HivÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNKI

fAIR PLAY - HITELIRODA

TÓTH JÁNOSNÉ
üzleti főtanácsad6

In~tlanközvetftö.én~kbecslö

06/20-9-37-67-38

HmLÜGYINlÍLÉS KOMOLY BANKI - ÉS MAGAS SZíNVONALÚ ÜGYlNlÍLÉSI HÁTTÉJlJlfL.
9 ÉVES SZAKMAI GYAKORLATTAL. JOGI HÁTTÍRRELI

LAKÁSCtLÚ- ES SZABAD FELHASZNÁI.ÁSÚ HmllK KEDVEZŐKAMATOKKAL III
A vÁLSÁG IDEJE ALATT JS FOLYAMATOS A HmLKlHELYEZÉS.

CSAK SZIGORÚBB FUTÉTEllKKELI

HITELEK- HITELEK- HITELEK
úJ LAKÁs vÁsÁRlÁs· úJ LAKÁS ÉPiTÉS· LAKÁS fELÚJÍTÁS' HASZNÁLT LAKÁs vÁSÁRLÁS·

LAKÁS BÖvirts • LAKÁs KORSZER(fSiTÉS • fÉSZEKRAKÓ HmLEK • SZEMÉLYI HmLEK •
SZÉCHENYI KÁRTYA' TERHELT INGAnANRA IS PLUSZ HmLLEHETÖSÉG • ADÓSSÁGRENDUÉS •

HmLKIVÁLTÁS • LAKÁSLJZING • V1SSZLÍZING • VILÁGLíZING • ÁTHIDALÓ HmL
• VÁLLALKOZÓi HmLEK' FÓLDVÁsÁRLÁSRA HmL' BIRTOKfE'LESZTÉSI HmL !NFA páJyúa"'~ ls)

• IDÖSKORI JELZÁLOGlÁRADÉK • IDÖSKORI ÉLETJÁRADÉK. stb.

TÖIlIlIlANK AJÁNLATA KÖZÜL VÁLASZTHATIII FOLYAMATOS AKCIÓlII
M1nd",nllort .dtnYlb Akdtlnkrol "rdddlrd~reIt:ldonon ""I)' u.cml:~n tI....ka~u.. (lD6roNT [GYl.ZT'El'ts.E szQKSlGlSll

RÉSZLEGES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉGIII
- LAKÁSCtLú HITELEK EUR-boUt AlAPKAMAT mb 5.1"'H611t1 (plusz kez. kbg.l

(ÚJ LAKÁs tPlTtSt. Úr- •• HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSA. fÉSZEKRAKÓ HmL. mú/rrÁs.
KORSZERUSiTís. LAKÁSLlzING)

- SZABAD fELHASINÁlAsú HITELEK ESETiN /HUF. EURI
- HmlKIVÁLTÁS b ADÓSSAGRENDUts (m~~lvö" ,abb kcdvuli'dcn hitel cgy httcllt rcndcz.f:se)
- VALLALKOZ61 HITUEK IKIS· • KÖZUES· • ES NAGY VÁUALK ••ok (egyinJ w.tUa.lk.-ok. Bt. Kft. Kkt, stb.lI
- sztCHENYl KÁRTYA K!DVlZMtNYtS KAMATOZASSAL

L.>kúv~rt.\s ~setl!;n AZ InSAdAn forpJml l!;rtékén~k o1lk.\r 85%- 100%-ISI
(EGYEDI FELnnLEKKELIII)

KORHATÁR NÉLKÜLI (akár 100 éves kong) LAKÁSCÉLÚ-
ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHInlEK 5M Ft-os értéku IngadantólI

(jó állapotú. összkomfortos ingatlan esetén - településtól függöen)

JELZÁLOGHITELEK ÜGYINTÉZÉSE SORON KíVÜL AKÁR I HÍT ALATT ISI
AKÁR ELŐZETESKÖLTSÉGEK MEGHmLEZÉSÉVEL ISI

BAR, VÉGREHAJTÁS, APEH TARTOZÁS ÉS MAGÁNHITEL KIVÁLTÁSA
MEGOLDHATÓI!! (EGYEDI fELTÉnLEKKEL)

HmLEK MÁR MINIMÁLIlÉRTŐLIS IGÉNYELHETŐEKI

fONTOS!!! A HmLSZERZŐDÉSEK MELLÉ ÉLETBIZTOSÍTÁS KÖTÉSE
NEM SZÜKSÉGES!

A hlt~IIl~ln ézés AZ ön kl!;ny~lml!;n~kés Igényén~km~sf~I~lö~n '.akás.\n,
VAgy AZ IrocUnkb"" tórtl!;nlk - z~mé'yr~ sz.&bottAn. ~ors;m. sza.ksz~rií~nl

LElNfORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNKI HíVJON BIZALOMMALI

AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT FELELŐSSÉGETVÁLLALUNKI
Ügyfélfogadás és teljes köril tá)ékozu.tás b.vmlkor (hétvégén ls). Időpont egyeztetéssell

PLUSZ SZOLGÁLTATÁSUNK,

INGAnANKÖZVf.TÍTÉ.S ÉS ÉRTÉKBECSLÉS,
BIZTOSÍTÁSOK, BEFEKTETÉSEK KÖTÉSE ÉS TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSE
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zeméttelepi perek · keresik a felelőst

Ki fog itt fizetni a károsult gazdáknak?
Várfi András polgármester a

képviselő-testület augusztus 27-i
ülésén ismét szóba hozta a regionális
hulladéklerakó teleppel kapcsolatos
peres ügyeket. Az aktualitást most az
adta, hogy elkészült az igazságügyi
környezetvédelmi szakértő vélemé
nye. Várfi András elmondta, hogya
kilenc település összefogásával meg
épült szeméttelep körül évekkel
ezelőtt védelmi övezetet alakítottak
ki az érintett íóldtulajdonosok tudta
nélkül.

A 22 károsult Szabó Balázsné
vezetésével beperelte a várost ingatlan

jaik értékcsökkenése miatt. Ugyanis dr.
Dávid Imre akkori polgármester 2005.
február 24-én kérte a foldhivatalt, hogy
az érintett területekre védelmi övezeti
jogot jegyezzenek be. A foldhivatal a
védelmi jogot bejegyezte az érintett
területekre a polgármester kéreime

alapján anélkül, hogy az ingatlantulaj
donosok akár előzetesen, akár utóla
gosan értesítést kaptak volna. A védel
mi övezetben állandó emberi tartózko
dásra szolgáló épület, valamint átme
neti emberi tartózkodásra szolgáló lé
tesítmény nem lehet, s emellett levegő
terhelésre érzékeny, élelmezési célt
szolgáló növényi kultúra nem telepít
hető. Mivel ez jelentősen korlátozza és
akadályozza az épületek további
mezőgazdaságihasznosítását és a meg
lévő épületek értékét lecsökkenti, ezzel
jelentős mértékű kárt szenvedtek el az
ingatlantulajdonosok.

A 22 károsult tulajdonos ingatlan
jainak értékcsökkenése egyik szakvé
lemény szerint összesen megközelíti az
50 millió forintot, más becslések több
mint 100 millió forintról szólnak.

Várfi András polgármester szerint
amermyiben erről bírósági ítélet

születik, meg kell keresni azt a felelőst,

aki az ingatlantulajdonosokat kárta
lanítani fogja.

A hulladéklerakó működtetésével

kapcsolatban is per van folyamatban.
Az elkészült szeméttelepet egy ideig a
Gyomaszolg Kft. működtette, majd
közbeszerzési pályázatot írtak ki, ahol
két cég közül a Remondis Kft. nyert. A
vesztes pályázó, az A.S.A Kft. megtá
madta a döntést és az ügy j elenleg a
Szegedi Ítélőtábla előtt van.
Amennyiben a vesztes pályázónak

adnak igazat, akkor valakinek ki kell
fizetni egy jelentős összegű kártérítsét.

- Ez esetben is meg kell keresnünk
a kialakult helyzetért felelős személyt,
mert sem a gyomaendrődi önkor
mányzat, sem a szemétlerakó nyolc
másik tulajdonos önkormányzata nem
fogja vállalni a kártérítés kifizetését
közpénzekből - mondta végül Várfi.

Prokoncept
energiatakarékos építési rendszer

kétoldali hőszigeteléssel
• SO-70%-kal kevesebb fűtési

költség· Hőhídmentes szerkezet

BEL,SŐÉpírÉ~ZET
SZARAZEPITÉS

GiLLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS
HÖSZIGETELÉS
GIPSZKARTON

SZERELÉS
ZSINDELYEZÉS

ÉG TAVAL ! Árainkbó :
Aljzatkiegyenlítő 2295 Ft/25 kg

Emelt minőségü ragasz ó1100 FV25 kg
Flex ragasztó 2390 Ft/25 kg

Extra Flex ragasztó fehér 3940 FV25kg
. ' Tekercses hőszigetelő (10/5)

':.\ I .~:' \ .. •5990 ,~t/tekercs
.:,-,.1. I j ') .~. 8 cm hoszlgetelo rendszer

, ./ .' már 2218 Ft/m2

• j .. í

Ingyenes számlanyitás

Kényelmesebb otthon.
Benne van?

2009. július 13. és szeptember 18. közön, <mennyiben legalAbb havi 10 OOO Ft betét elhelyezését vállalja.

A táiékoztatás nem teljes körű. A lakástakarékpénztári szerzódés részletes lelrását és a további feltételeke,
az OTP Bank Nyrt. bankfiókjaiban és az OTP Lakástakarék Zrt honlapján (www.orplakastakarek.hu) köuéten
AJtalános Szerződési Feltételek és Üzletszabályzat tanaimazzák.

'.- otp Lakástakarék
\NWN.otplakastakarek.hu • 06 1 3666 a88 '-=' oz On otthonáért
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Rotyogott a halászlé
3

Kilencvenhárom különféle halétel
rotyogott a bográcsokban a XI. Nem
zetközi Halfőző Versenyen, melyet
augusztus 21-én rendeztek Gyoma
endrődön. A hazai ízek mellett erdélyi
és szlovák halételeket is kóstolhatnak a
látogatók.

A versenybe benevezett csapatok
három kategóriában mérték össze
gasztronómiai tudásukat: dunai halászlé,
tiszai-körösi halászlé, valamint egyéb
halétel. A legtöbben - összesen 44-en -, a
tiszai-körösi halászlé elkészítésére vál
lalkoztak. Kilencen dunai halászlevet
főztek, az egyéb halétel kategóriában
pedig negyven különféle finomságo t kel
lett végigkóstolnia a dr. Csoma Antal
által vezetett zsűrinek.

- A verseny színvonala évről-évre nő,

idén pedig rekordszámú nevezés
érkezett. A főzők igyekeznek újítani,
különösen az egyéb halétel kategóriában
- mondta a zsűrielnök.

A magyar halászlevektől külsőre és
ízre is eltért az a halászlé, amely az erdé
lyi testvérváros, Nagyenyed csapatának
bográcsában főtt. Ők többféle zöldséget
- többek között sárgarépát is - tesznek
bele. Az erdélyiek mellett Gyomaendrőd
szlovák testvérvárosából, Ruttkából

Levélcímünk:
Szó·Beszéd Szerkesztőség e

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.

E·mail: szobeszed@index.hu

(Vrutky) is érkezett egy főzőcsapat, ők az
egyéb halétel kategóriában több külön
legességet is felsorakoztattak.

A hazai résztvevők között voltak
bajai, mohácsi, nyíregyházi főzők, s ter
mészetesen gyomaendrődi csapatokat is
szép számmal találtunk. Jenei László, aki

az országos és nemzetközi versenyeken
eddig 18 arany minősítésű ételt főzött,

három étellel is benevezett. Az egyiknek
már az elnevezése is inycsiklandó volt:
tej fölös-gombás, filézett afrikai har
csapaprikás kapros-fokhagymás, kecske
sajtos galuskával.

Üzlethelységek kiadók
Gyomán,

avárosközpontban!

Telefon: 30/33-26-075

Az idén megalakult Gyomaendrődi

Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület bográcsában körösi halászlé
főtt, s az arra járó vendégeket nem
zetiszínű szalaggal átkötött kiscipóval
ajándékozták meg.

A megmérettetésre 93 halételt
neveztek be a versenyzők. A tiszai-körösi
halászlé kategóriában 44 ételt kóstolt
meg a zsűri. Az első helyen a szarvasi
Szucsán György, a másodikon a békés
csabai Márton István, a harmadikon
pedig a gyomaendrődi Soczó Lajos
végzett.

A dunai halászlevek kategóriájában
szintén szarvasi győzelem született,
Hegedűs Zoltán és csapata vitte el a
pálmát. A második díjat a homoródszent
páli Kovács László, a harmadikat pedig a
nagybaracskai Somogyi Tibor kapta.

Egyéb halételek kategóriájában a
zsűri az első díjat Horváth Zsuzsannának
ítélte, aki Balsai korhely halászlevet
főzött. Második lett Milan Marconic, aki
a Szlovák pisztráng fantázianevű ételt
tette a zsűri asztalára. A harmadik díjat a
Várdai Jánosné által vezetett szeghalmi
csapat kapta, az általuk készített étel
neve: Halnyárs bundában.

A nemzetközi versenyen minden
évben abszolút győztest is hirdetnek.
Idén ezt a cÍmet Horváth Zsuzsanna
érdemelte ki. L. J.

Gyomán, 1500 m2·es
ipari csarnok kiadó

termelésre vagy raktározásra!

Telefon: 66/282-790
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Ahosszú élet titka:
együnk minden nap szalonnát!

Századik születésnap Gyomán

Idei nyertes pályázatok

Stancolt és
hagyományos

papírdoboz
gyártása minden
méretben! -.
Szitázás! ~~

1...oouJiii'l
Stancformal

szitaforma készítés!
Telefon: 20/9142-122
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

www.rozakft.hu

-papír és írószer r--

- irodaszerek lr'i,-?
· nyomtatványok . I .

· nyomtatópatronok ?LI/
· selyemvirágok l., l
· DVD filmek ~
· ajándék, játék, illatszer
· AVON, Oriflame
-ÖKONET termékek

ISKOLAKEZDÉSf
TANSZERVÁSÁRf

Fénymásolás,
spirálozás, iratfüzés!

MAZSI
PAPíR-íRÓSZER

Gyomaendrőd,

Kossuth u. 34.

AUTÓSOK
FIGYELEM!

Környezetvédelmi
zöldkártya!
. Környezetvédelmi

állapotfelmérés
- Számítógépes

futóm űbeáll ítás
- Járműdiagnosztika
• Klíma javítás

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

66/610-650,
30/524-52-35

Szalóki Jánosné, Nagy
Ilona 1909. augusztus 18-án,
Ilona napkor született
Gyomán. A 100. születés
napját abban a Kisfaludy
utcai házban ünnepelte, ahol
annak idején született. A
századik születésnapján és
névnapj án családja mellett
ismerősei, barátai szomszéd
jai köszöntötték.

Ilonka néni ma is teUes
szellemi frisseségnek ör
vend, úgy sorolja az évszá
mokat, neveket mintha
könyvbőlolvasná.

- Családjában négyen
voltak testvérek - mondja
Ilonka néni büszkén. Neki
két gyereke született, de a
később meghalt testvérei
unokáit is örökbe fogadta.
Egész életét a családjának
szentelte, kellett is, hiszen
sorba jöttek az ő unokái is,
összesen hárman, majd az öt
dédunoka és most már két
ükunokával is dicsekedhet.

Az életem legszebb
időszaka 1931-től 1948-ig
tartott, drága férj emmel

A városháza idén az első

félévben több pályázatot
készített el és nyújtott be.
Ezek közül az alábbi nyertes
pályázatokról adhatunk szá
mot.

A Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség 19,7 millió forin
tos támogatást nyújtott a pol
gármesteri hivatal új szer
vezési-működési kultúráj ának
kialakítására, melynek kere
tében szervezetfej lesztési kép
zésekre és számítógépes
szoftver fejlesztésre kerül sor.
1,3 millió forint állami
pénzzel támogatták a Nők a

ennyi időt tölthettünk együtt.
Mint mindig, most is a leg
nagyobb boldogságot a
családom jelenti számomra.

- A szalonnát a mai napig
szeretem. Nem igaz az, aki
azt mondja, hogy a zsír
hizlal. Én eszem a szalonnát
és mindenfajta pörköltet 
mondja Ilonka néni aki csak
agyi értágító gyógyszert
szed, más pirula felesleges is
a szalonna mellett...

Ilonka néni a fiával

politikai életben című konfe
renciát. Ugyancsak a Nemzeti
Fej lesztési Ügynökség biz
tosított 47,5 millió forintos
támogatást a fogyatékkal élők

nappali ellátásáboz kialakí
tandó ingatlan korszerű

sítéséhez. Ebből a pénzből a
Magtárlaposi u. 3-9. sz. alatti
társasházat új ítják fel.

Útépítésekre 46,7 millió
forintot kapott a város. Fel
újítják a Sebes György utcát,
tovább a Napkeleti, a Bem, az
Újkert sor és a Toldi utcák
útjainak kiépítésére is sor
kerül.

Cégek,
vállalkozások figyelem!

Munka-, tűz- és
környezetvédelmi
szolgáltatások egy

helyen!
Hívjon bizalommal!

Tóth Mihály
20/2151-970

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
Te/efon: 20/388-22-63

,

Hirdetésfelvétel:
Telefon: 70/22·632-99

A kompetencia alapú
oktatás bevezetésére 82 millió
forintot adott az állam.

Az oktatási és kulturális
minisztérium az Endrődi

Tájház és Helytörténeti Gyűj

temény állagmegóvására, mű
tárgy raktár kialakítására 2
millió forintot biztosított.

A Földművelésügyi Mi
nisztérium 500 ezer forint
pályázati pénzt adott az idei
halfőző verseny támogatására.
800 ezer forintot kapott a
város a kistérségi közmű

velődési múzeumi referens
további foglalkoztatásához.
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Megnyílt
a Gyomai Tájház

A gyomaendrődi augusztus 20-i
programok nyitányaként a Gyomai
Tájház ünnepélyes átadására is sor
került. A Zrínyi utca végén található
parasztházat az 1870-es évek elején
építették. Az akkori stílusjegyeket
magán viselő ház most már megújultan
várja az odalátogatókat.

Dr. Szonda István néprajzkutató
ünnepi beszédében elmondta, hogy két
évvel ezelőtt találtak rá az elhanyagolt
állapotban lévő épületre, amit együttes
összefogással sikerült felújítani.
Segítséget nyújtott az önkormányzat,
de a lakosság önzetlenségét is ki kell
emelni. Többen pénzt adományoztak,
mások munkával segítettek, de akadtak
olyanok is, akik a tájház tárgyi
eszközeit bővítették.

Várfi András polgármester elmond
ta: büszkék lehetünk rá, hogy
Gyomaendrődönkét táj ház is fogadja a
vendégeket. - Mindkét településrészen
eltérő kultúrájú emberek élnek, így
Gyomán és Endrődön is van jogosult-

Kner Múzeum nyitva
A kialakult gazdasági válságra

tekintettel a Gyomai Kner Nyomda Zrt.
a Kner Nyomdaipari Múzeum nyitva
tartását a hétvégi időszakokra korlátoz
ta a nyári szezonban. Az önkormányzat
azonban a nyári és őszi turisztikai sze
zoma való tekintettel kérte, hogy július
és október közötti időszakban

hétközben is nyitva legyen a múzeum.
Ezt a Gyoma Kner Nyomda Zrt. vállal
ta azzal, hogy a nyitva tartási napokon
az önkormányzat naponta bruttó 16.650
forinttal, azaz összesen idén 500 ezer
forinttal járul hozzá a nyitva tartáshoz.

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen 'fizetek!
Telefon: 30/9·533·594

Szó-Beszéd

A Szarvasi Rendőrkapitányság

Bűnügyi Osztálya nyomozást rendelt
el egy középkorú férfi ellen, aki 2009.
augusztus 6-án, a reggeli órákban
Gyomaendrődkülterületén kerékpár
jával közlekedett, és az előtte, vele
azonos irányban közlekedő kerék
páros elé vágott azzal a szándékkal
hogy őt megállásra kényszerítse. A
kerékpáros nő ennek következtében
az út menti vízelvezető árokba esett,
ezután a férfi nemi vágyának
kielégítése céljából megpróbálta faj
talanságra kényszeríteni a nőt. A
dulakodás következtében a sértett 8
napon belül gyógyuló sérülést
szenvedett.

A fenti bűncselekmények elköve
tésével gyanúsítható férfit a Szarvasi
Rendőrkapitányságőrizetbe vette és
előzetes letartóztatását kezdeményez
te.

Végkielégítés
A milliárdos veszteséggel működő

Budapesti Közlekedési Vállalat 100
milliós végkielégítéseket fizetett ki
megbízható embereinek. Ez a fajta
pénzlopás irányította rá a figyelmet a
közszférában történő véokieléol'-b b

tésekre.
Gyomaendrődön nem tudunk jelen

tős pénzkifizetésekről, ame lyet
leköszönő vezetők vettek volna fel. A
polgármester váltáskor a leköszönő

városvezető 3 havi fizetését kapta
végkielégítésként, ami bruttó l millió
435 ezer forintot jelentett és ugyanen
nyi pénzt vehetett fel jutalomként a
több éves polgármesteri munkája
elsimeréseként. Ugyanekkor kapta
meg pénzben a több év alatt ki nem
vett szabadságainak értékét is.

Víz- gáz, fűtésszerelés,
gázkészülékek javítása!

MOLNÁR TIBOR
Telefon: 70/316-5-4-48
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A Gyomaendrődi Térségi
Gondozási Központ újabb létesítmén
nyel gazdagodhat. A fogyatékkal élő

gyermekek vehetik igénybe, remél
hetőleg még az idén az egykoron
Tüzép-házként épült félkész, több
mint húsz éve üresen álló épületet a
Magtárlaposi utcában. Az épület
felújításának összköltsége 52 millió
Ft, amiből 5 millió a saját erő, a fenn
maradó részt pályázati összegből

egészítik ki.

Gyomaendrőd önkormányzata a
nyertes program keretei között infra
strukturális fejlesztést valósíthat mea ab

fogyatékkal élők nappali ellátása szín-
vonalának emelése érdekében. Az
építési beruházás mellett a szakszerű

ellátáshoz elengedhetetlenül szükséges
eszközök beszerzésére is sor kerül. A
felújítást a Gyomaszolg Kft. végzi el.

A félkész társasházat még a Tüzép
vállalat építette a rendszerváltás előtt.

Az épületeket értékesíteni nem sike
rült, s 1994-ben egy akkor megalakult
helyi alapítvány megszerezte az ingat
lan tulajdonjogát. Az Érted Vagyunk
Alapítvány, amely egy akkori város
házi dolgozó nevéhez volt köthető

szintén fogyatékos gyermekek számára
szeretett volna bentlakásos otthont
kialakítani, amihez pályázati pénzt is
nyertek, ám a tevékenység beindí
tásához ez már nem volt elég és újabb
pályázati lehetőségek akkoriban erre a
célra nem voltak - tudtuk meg dr.
Csorba Csaba jegyzőtől.

Az alapítvány 2007-ben térítés
mentesen átadta az épületet az önkor
mányzat tulajdonába.

A jegyző lapunknak elmondta,
hogy a felújítást követően azokat a
fogyatékos gyermekeket költöztetik
ide nappali ellátásra, akik jelenleg a
Blaha úti idősek otthonában kapnak
ellátást.
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Nem az én fizetésem asok, hanem másoké kevés...
Interjú Kovacsics Imrével, a'fürdő új igazgatójával

Kovacsics Imre: Szemléletváltásra is szükség van a Liget Fürdőben

Váltott ki némi értetlenséget és felzú
dulást a lakosság körében, hogy az
önkormányzat több pályáztatás után
sem talált alkalmas fürdőigazgatót a
gyomai fürdő élére, míg végül sebtiben
kinevezték a sokak számára teljesen
ismeretlen, győri Kovacsics Imrét, a Spa
Hungary Holding Zrt. elnök-vezérigaz
gatóját, akinek a telefon- és gépjármű

költségein felül havi 750 ezer forintos
fIZetést is megszavaztak. Ráadásul
Kovacsics országszerte másik hét fürdő
sorsát is irányítja. A hazai gazdasági és
politikai életben ma már megszokottá
vált összefonódásokról, korrupcióról,
nagy pénzlenyúlásokról suttognak a
városban. A kialakult helyzetet tisztázni
ültünk le beszélgetni Kovacsics Imrével,
s hogy igyekezetünk milyen sikerre I
járt, azt döntse el az olvasó.

- Immárom nyolc fürdő mííködtetését
végzi Magyarországon: Győrtől Agárdon
át, GYLt/án keresztül Gyomaendrődig.

Most tehát egy fenékkel nyolc lovon ül. ..
- Erre szoktam mondani, hogy büszkék

vagyunk az alföldi csikósainkra, akik
egyszerre több lovat is hajtanak a ló hátán
állva. Úgy tudom nyolc-tizenhat ló van
befogva és mégis lehet irányítani. De mon
dok más példát: vannak olyan szállodaIán
cok, amelyek a világ több táján üzemeltet
nek hoteleket és egy helyről írányítják az
összeset, egy vezető és egy menedzsment
végzi a munkát. Szerintem ebben semmi
újdonság nincs, csak Magyarországon
furcsa még ez. Azt is megmondom, hogy
miért: korábban voltak a kis fUrdőigaz

gatók, akik mindenhol elhintették a f1.irdőt

fenntartó önkormányzatoknak, hogy a
strandot csak veszteségesen lehet
üzemeltetni. A fürdőigazgatónak akkor is
ugyanannyi volt a fizetése ha 10 milliós
veszteséggel üzemeltette a f1.irdőt, vagy ha
150 millióssal, hiszen az önkormányzat ott
volt mögötte és a város rakta a fUrdőbe a
közpénzeket. A győri f1.irdőt 25 évre kap
tuk meg üzemeltetésre, ez elég hosszú idő

ahhoz, hogy komolyan foglalkozzunk a
működtetésével és mint bérlők érdekeltek
vagyunk abban, hogy minél több pénzt
forgassunk vissza a vállalkozásba. A győri

önkormányzattól nem kapunk egy fillér
támogatást sem, ezért meg kellett tanul
nunk úgy működtetni a fUrdőt, hogy nem

számíthatunk külső, önkormányzati segít
ségre. Ha 100 milliós veszteséget
okozunk, akkor az legyen a mi gondunk,
ha 100 milliós nyereséget érünk el, akkor
az legyen a miénk - mondta az önkor
mányzat. Ráadásul az önkormányzatnak
bérleti díjat is fizetünk melynek összegét a
város a f1.irdő felújítására, karbantartására
szánja, s mi ugyanannyit hozzáteszünk.

A közalkalmazottként dolgozó
fiirdőigazgatókbizonyára utálják önt...

- Én az összes magyarországi önkor
mányzathoz intéztem egy "felhívást",
hogyameglévő f1.irdőigazgatóiknak adják
bérbe I forintért a f1.irdőt és amelyik nem
meri elvállani, hogy kiveszi bérbe a stran
dot, azt el kell küldeni, mert saját magában
sem bízik. Ezért az ellenlábasaim nyilván
valóan megharagudtak rám. Vallom, hogy
minden f1.irdőt lehet előbb-utóbb nyere
ségesen működtetni. Először azonban meg
kell nézni, hogy az adott furdőnek milyen
betegségei vannak, s akkor lehet rá gyógy
módokat, gyógyszert találni.

- Most fejeződött be a gyomaendrődi

fiirdő átvilágítása, melyet az Önök szak
emberei végeztek. Milyen" betegségektől"
szenved a gyomaifiirdő?

- Szeptember elején lesz kész a f1.irdő

átvilágításáról szóló összegzés, melyet a

fUrdő felügyelőbizottsága elé tárak és a
város képviselő-testülete is megismer
majd.

- Azért nekünk már most elárulhat
egyet afiirdő bajai közül!

- A f1.irdő egyik betegsége, hogy nem
találta meg az igazi célközönségét. Nem
tudjuk, hogy valójában kinek is épült ez a
fUrdő. Nem mondhatjuk, hogy a gyó
gyászat lett volna a fontos, mert ehhez a
gyógyászati részleg túl kicsi, éppen ezért a
legkisebb ún. helyi minősítést kaphatta
csak meg. Ahhoz, hogy körzeti vagy
országos gyógyászati minősítést kapjon ez
a gyógyászati részleg túl kicsi. A Liget
Fürdő igazán nem mondható wellness
fUrdőnek sem, a modem családi strand
f1.irdőkkel sem vetekedhet. Akkor tehát
hogyan tegyük versenyképessé a fUrdőt,

miért jöjjenek ide hozzánk a vendégek?
Hozzáteszem, hogy a vízdíj, a munkadíj, a
közterhek itt is ugyanakkorák, mint
Gyulán vagy Győrben, tehát a kiadás
ugyanannyi, viszont a bevételek elma
radnak. Ez az egyik legnagyobb problé
mája a gyomaendrődi f1.irdőnek. A megol
dási javaslataink tehát arról szólnak majd,
hogy miként fejlesszük ezt a fUrdőt, egyál
talán van-e értelme fejleszteni, és milyen
vendégkört szeretnénk majd idecsábítani.
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- Ön szerint fejleszteni kell ajiirdőt?

- Átalakítani, fejleszteni mindenkép-
pen kell, az hogy milyen forrásból történ
jen ez, arról még korai lenne beszélni.
Mindenesetre már most képes vagyok 10
15 millió forintot megspórolni úgy, hogy
éppen csak koncepciót váltunk a fürdőben.

Ez azonban még kevés, hiszen az önkor
mányzat évente több, mint 50 millió
forinttal támogatta a fürdő működését.

- Úgy tudom Ön már idén 10 millió
forinttal kevesebb támogatást kért. ..

- Az önkormányzati támogatásból már
36 millió forintot már az év első hat
hónapjában lehívott a fürdő előző

vezetése, így mire én idekerültem már
szinte elfogyott az önkormányzati pénz.
Szerintem nem voltak megalapozottak a
számok, melyek alapján az önkormányzat
évről-évre megszavazta a sok millió forin
tos támogatást. De ezt is le fogjuk tenni az
önkormányzat asztalára, hogy a városháza
is és mi is tiszta képet lássunk.

- Milyen takarékossági intézkedéseket
tud bevezetni a gyomaendrődijiirdőben a
költségek csökkentése érdekében?

- Hadd mondjak erre egy sportból vett
példát: egy csapatnál általában az edzőt

cserélik le, nem a játékosokat. Az edző

cserével szemléletváltásra is sor kerül. A
szemléletváltás ebben a fürdőben is fontos.
Ezek a ftirdők rendkívül nagy energiafel
használással dolgoznak és bizony mil
liókat lehet megtakarítani egy kis odafi
gyeléssel is. Vagy például nem kötünk
olyan külső szerződéseket, amelyek
előnytelenek voltak a fl.irdő számára. Ez a
szemléletváltás már 10-15 millió meg-

Kovacsics Imre
A szombathelyi Berzsenyi Dániel

Tanárképző Főiskolán végzett testne
velés-földrajz szakon, de mint mondja
a pedagóguspálya nem vonzotta. Tíz
éve alakította meg betéti társaságát,
amely masszőrképzéssel foglalkozik
szerte az országban. Közben megírták
a masszőrképzés tankönyvét, most
dolgoznak a fürdöigazgató-képzés
tananyagán. Az általa létrehozott Spa
Hungary Holding Zrt. nem klasszikus
értelemben vett holding, mert nem
tulajdonol, de szervezeti szempontból
igen.

- Jó szakembereket kértem fel
alkalmazottnak, illetve az igazgató
tanácsba - nyilatkozta a Turizmus
Trend szaklapnak Kovacsics.
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takarítást hozhat és akkor még nem nyúl
tunk a ftirdőhöz szerkezetileg, nem
küldtünk el embereket, nem változtattuk
meg a nyitvatartási időt.

- Ismerve a mai magyarországi poli
tikai, közéleti helyzetet kérdezem, hogy

pusztán csak gazdasági okoknak köszön
hető, hogy az ön cége kapta meg 8jiirdőt

vagy kellett hozzá egy kis politikai hát
tértámogatás is?

- Amikor annak idején a győri ftirdő

üzemeltetését megkaptuk akkor a városnak
szocialista polgármestere és szocialista
többségű képviselő-testülete volt. A pol
gármester úr főkönyvelő volt Bábolnán,
neki csak a számok jelentettek valamit. Azt
gondolom, hogy csak és kizárólag gazdasá
gi érdekből döntött úgy a győri

városvezetés, hogy a győri fürdőt megkap
tuk üzemeltetésre. Akkor, a döntés előtt

kértem mindkét párt képviselőit, hogy egy
öntetűen szavazzanak, hiszen egy fürdőben

nem írhatjuk ki, hogy ide csak jobb- vagy
baloldali érzelmű vendégeket várunk.

- Már csak azért kérdezem, mert azt

hallottam hogy Önnek közeli barátja és
támogatója a Fidesz szóvivője Szijjártó
Péter, s mellette még Tarlós István támo
gatástá is élvezi. ..

- Örülök ennek a kérdésnek. Amint
már említettem Győrött szocialista pol
gármester és városvezetés volt, amikor a
fürdőt átadták nekem, Agárdon fideszes
városvezetés szavazott bizalmat nekem,
Tatabányán fideszes polgármester és szo
cialista többségű testület tette le a voksát
mellettem, Gyulán a fordítottja volt mint
Tatabányán. Egy hónappal ezelőtt írtam
alá a makói ftirdő üzemeltetését, ott szo
cialista önkormányzat vezeti a várost.
Tehát, akkor most az én politikai háttértá
mogatásomróI mit lehet mondani?' Úgy
gondolom, ma már szak1nai alapon ítélnek
meg engem. Szíjjártó mellesleg ugyanúgy
győri, mint én, annak idején közösen
szerveztük meg az NB I-es kosárlabda
csapatot, ahol ő volt az egyesület elnöke
én pedig az alelnöke. Szíjjártó Pétert tehát
nagyon jól ismerem, lehet hogy még barát
ság is van közöttünk, de ő az én
tevékenységembe soha nem szólt bele.
Tartós Istvánnal pedig úgy hoznak össze,
hogy létezik egy fővárosi cég, amely a
budapesti ftirdőket üzemelteti évi mintegy
l milliárdos veszteséggel. Tarlós azt
mondta, ha ő lenne a főpolgármester,

akkor szeretne olyan tanulmányokat látni,
amely átvilágítaná a fővárosi fürdők

működését. Tartós úrnak megjegyeztem,
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hogy én szívesen elkészíteném ezt a tanul
mányt a szakembereimmel. Erre egy
újságíró megkérdezte, hogy ha én annyira
tudom, hogy mit kellene másként csinálni
a fürdőkben, akkor miért nem én igaz
gatom ezeket a strandokat. Erre én azt
mondtam: azért nem én irányítom a
budapesti ftirdőket, mert Demszky főpol

gármester még nem kért fel rá.
- Sokan felhördültek amikor az ön 750

ezer forintos havi fizetéséről olvastak a
sajtóban...

- Ez bruttó összeg, amit egyébként nem
a város fizet, hanem a Liget fl.irdő Kft.
Másutt jórészt többek kapok, mint itt
Gyomaendrődön. Végre ennek az ország
nak meg kellene tanulnia azt, hogy
legálisan is lehet ennyi pénzt keresni. Ha
én ennek a felét adóba befizetem, akkor
ebből a pénzből fizetnek másnak tár
sadalombiztosítást, nyugdíjat. Ha valaki
eredményeket tud felmutatni, az kapjon
rendes fizetést. Az én szerződésemet azon
nal felmondhatja az önkormányzat, ha
nem lát eredményt. Három hónapnyi
fizetést jelentő végkielégítéssel azonnal
elbocsáthatnak a gyomai fürdő éléről.

Viszont, ha eredményes vagyok és meg
tudok takaritani több tíz millió forintot a
városnak és azt utakra, járdákra és egyébre
tudják fordítani, akkor lehet hogy
megérdemlern ezt a fizetést. Azt szoktam
mondani, hogy nem az én fízetésem a sok,
hanem másoké kevés.

- Ön mellett még egy másik igazgatója
is van ajiirdőnek...

- Általános igazgatónak nevezzük a
fl.irdőink napi irányításáért felelős

embereket, de hívhatnánk házmestereknek
is a szó jó értelmében. Mivel sok fürdőt

üzemeltetek, ezért sehol sem ígértem a
mindennapos jelenlétemet. Minden álta
lam irányított· ftirdőben van olyan
munkatársam, aki a nap 24 órájában itt
van. Gyomaendrődre Varga Lajos szemé
lyében egy olyan szakember került, aki
amúgy budapesti lakos, de előzőleg hosszú
éveken át egyik vezetője volt a hévízi
fürdőnek. Neki itt az a feladata, hogy rend
és tisztaság legyen, jó legyen a
vízminőség, feleljünk meg a jogszabályi
előírásoknak, a dolgozókkal és a
vendégekkel törődjön. Magyarán én
vagyok a vezető és Varga úr ahelyettesem,
ennyi a vezetői csapat. Tehát itt nem lesz
műszaki igazgató, értékesítési igazgató,
gyógyászati vezető, ezt a szakmaiságot a
cégem biztosítja, amennyiben szükséges.

Homok Ernő
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Adtak választ a lakosság kérdéseire
A képviselő-testület júniusi ülésén

Dezső Zoltán felolvasta és átadta Várf}
Andrásnak a város képviselő-testületéhez

címzett, 56 választópolgár aláírásával ellá
tott nyílt levelet, melyben a Liget Fürdő új
igazgatójának kinevezésének körülményeit
is kifogásolják. Afeltett kérdésekre az aláb
bi válaszokat fogalmazta meg dr. Csorba
Csaba jegyző:

1. Miért írtak ki pályázatot a fürdő

igazgatói állására, ha azokat végül elu
tasította a képviselő-testület?

Szabados Krisztina volt ügyvezető

megbízása 2009. május 31. napjával lejárt.
A képviselő-testület januári ülésén döntött
arról, hogy az ügyvezető tisztség
betöltésére pályázatot ír ki. A pályázati
kiírás célja az volt, hogy olyan személy
töltse be az ügyvezetői feladatok ellátását,
aki megfelel a jogszabályokban foglalt
követelményeknek. A pályázati eljárást a
képviselő-testület érvényesnek, de ered
ménytelennek nyilvánította. A pályázatokat
bíráló bizottság megállapította, hogy
maradéktalanul csak egy személy pályáza
ta felelt meg a kiírásnak, akivel viszont
nem javasolták megkötni a szerződést. Ez a
pályázó sem gyomaendrődi lakos volt.

2. Milyen felhatalmazás alapján tár
gyait a polgármester a pályázók között
nem szereplő, és a pályázatban kiírt
feltételeknek nem megfelelő, s végül
mégis kinevezett személlyel?

A képviselő-testület a pályázati eljárás
lezárása után úgy döntött, hogy az
ügyvezető i feladatok ellátására vagy
ismételt pályázatot ír ki, vagy határozott
idejű megbízással biztosítja azt. Kovacsics
Imrével 2009. május l3-án tárgyaltunk. A
bizottságból, az alpolgármesterből és a pol
gármesterből álló munkacsoport egy
hangúlag javasolta, hogy Kovacsics úrral
tovább tárgyaljanak. A munkacsoport az
idő rövidsége és a korábbi pályázati eljárás
eredménytelensége miatt tartotta célsze
rűnek azt, hogy az ügyvezető feladatok
ellátásáról megbízás útján rendelkezzen a
képviselő-testület. Minden bizottság rész
letes szóbeli tájékoztatást kapott a meg
bízás feltételeiről.

3. Mi indokolta a kinevezett igazgató
nak a helyben szokásosnál jóval maga
sabb, havi 750 ezer forintos fIzetését?

A megbízott ügyvezető javadalmazása
azért alakult ilyen mértékben, mert a fela-

dat ellátását Kovacsics Imre nem vállalta
alacsonyabb összeg mellett, és a feladatra
is figyelemmel a képviselő-testület elfo
gadta ezt.

4. Mi az oka annak, hogy bizottsági
tárgyalások nélkül, előkészítetlenül, a
testületi ülésen kiosztott információs
anyagból, a nyilvánosság kizárásával
hozott döntést a fürdőigazgató kine
vezése tárgyában a képviselő-testület?

A munkacsoport, valamint minden
bizottság tárgyalta Kovacsics Imre meg
bízását. A munkacsoport és a képviselő

testület személyesen is meghallgatta
Kovacsics Imrét, aki szakmai életútját,
tapasztalatait, elképzeléseit a fLirdő

ügyvezetése terén kifejtette, a képviselők

által feltett kérdésekre részletesen vála
szolt. A megbízás feltételeiről írásos előter

jesztés alapján döntött a képviselő-testület,

melyet időben előre megkaptak a testület
tagjai. A képviselő-testületnek zárt ülést
kell tartania vezetői megbízás adása esetén,
ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem
egyezik bele. A nyílt ülésen történő tár
gyaláshoz a hozzájáruló nyilatkozatot
Kovacsics úrtól nem kaptuk meg.

5. Kinek az érdekeit képviselték azok
a képviselők, akik megszavazták az új
igazgató kinevezését?

A Liget Fürdő Kft. az elmúlt évben
veszteséges volt az önkormányzati támo
gatás ellenére, melynek összege
36.882.000 forint volt. Amegbízásra kerülő

ügyvezető vállalta, hogy az önkormányzati
támogatás folyamatos csökkenése mellett
sem lesz veszteséges a gazdasági társaság,
és a megbízás ideje alatti öt év elteltével
megszűnik az önkormányzati támogatás. A
megbízás mellett szavazó képviselők a
település és a ftirdő érdekeit képviselték és
figyelemmel voltak arra, hogy a kötelezően

ellátandó feladatokra fordítható normatívák
összege csökken, az önkormányzat további
elvonásra számíthat az elkövetkező gaz
dasági évben.

6. Mi indokolja az ilyen kapkodással
megszavazott, átgondolatlan döntést,
amikor az előző ügyvezető továbbra is a
fürdő dolgozój a az eddiginél magasabb
fIzetésért?

A fürdővezetői állás betöltéséről a
képviselő-testület 2009. januárjától
foglalkozik, az eljárás során több alter
natívát is megvizsgált, melyeket követően

döntött a megbízás megadásáról. Szabados
Krisztina az ügyvezető i feladatokat meg
bízás keretében látta el, a Liget Fürdő Kft
nél fennálló munkaviszonya mellett. Az
ügyvezető i megbízásának megszűnése nem
érintette a korábbi munkaviszonyát, mun
kabérét pedig az ügyvezető határozza meg.

7. Kérjük, hozza nyilvánosságra az
ügyvezetővel kötött szerződést, valamint
azt, hogy milyen garanciák biztosítják a
vá ros legnagyobb turisztikai létesí t
ményének további működőképességét?

A megbízási szerződés közzététele
megtörtént az önkormányzat honlapján. A
fürdő működőképességének garanciális
feltételei: a költségvetési rendeletben
meghatározott önkormányzati támogatás, a
megbízási szerződésben rögzített vissza
hívási jog, a felügyelő bizottság működése

és az alapító okiratban meghatározott azon
joga a felügyelő bizottságnak, hogy a
jegyár, illetve a ftirdő területén lévő helyi
ségek bérleti díja, csak az előzetes

jóváhagyást követően módosítható.
Garanciális feltétel a gazdasági társasá
gokról és más jogszabályokban meghatáro
zott tulajdonosi jogok és kötelezettségek
következetes alkalmazása, így pl. a
könyvvizsgáló működése, az ügyvezető

beszámoltatása stb.
8. Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy

Ön szerint miért nem alkalmasak azonos
feltételek mellett a gyomaendrődiek az
önkormányzati intézményekben vezetői

munkakör betöltésére?
Amennyiben az önkormányzati intéz

mények alatt költségvetési intézményt
értünk, úgy két intézmény vezetésével nem
bízott meg gyomaendrődi személyt a
képviselő-testület: ez a Tourinform Iroda és
a Városi Egészségügyi Intézmény. Utóbbi
intézmény vezetői állására gyomaendrődi

lakos nem is nyújtott be pályázatot. A költ
ségvetési intézmények vezetői megbízásá
nak megadását a közalkalmazottak jogál
lásáról szóló törvény és a végrehajtás tár
gyában kiadott rendeletek részletesen
szabályozzák. Önmagában a gyomaendrődi

származás, vagy lakhely miatt nem lehet
előnyben részesíteni senkit, mert ez sérti az
uniós és hazai normákat.

A kérdésekre adott válaszokat az önkor
mányzat pénzügyi bizottsága nem fogadta
el, de a képviselő-testület tagjai összes
ségében megszavazták.
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Várfi Péter alelnök lett Kompetencia alapon oktatnak 82 millióból
Ladó Balázst, Csárdaszállás alpol

gármesterét választotta elnökének a
Fidelitas megyei szervezete - hangzott
el az ifjúsági politikai szervezet
augusztus 27-én tartott sajtótájékoz
tatóján.

A megbízás két évre szól. Ladó
Balázs az orosházi Csizmadia
Gergelytől veszi át a megyei választ
mány vezetését. A Békés megyei
Fidelitas-szervezet az országos nyári
táborral egyidejűleg tartotta tisztújító
választmányát. A doboz-szanazugi
üdülőközpontbantartott rendezvényen
a küldöttek a választmányalelnökének
szavazták meg Vádi Pétert
(Gyomaendrőd), Singer Attilát
(Gyula), Kiss Attilát (Szarvas), Nagy
Gábort (Szeghalom) és Addoun Amart
(Orosháza).

Családi Vasárnap
a Dreher Söröző-Étteremben

Szeptember 6. Tárkonyos csirke
ragu leves. Milánói sertésszelet bur
gonyapürével, káposztasaláta. Som
lói galuska.
Szeptember 13. Fahéjas szil
valeves. Csirkepaprikás galuskával,
tejfölös uborkasaláta. Mogyoró
krémes palacsinta.
Szeptember 20. Csontleves dara
galuskával. Grillezett csirkemell
paradicsomos, sajtos fusilivel.
Gyümölcssaláta.
Szeptember 27. Babgulyás füstölt
csülökkel. Göngyölt sertésszelet
párolt rizzsel. Vaníliás mousse.

"1lÁrjuk s~ives

me9reluleléselket!
Telefon/fax: 66/386-444

Mobil: 20/9808-842, 70/3655-360

920 Fl/adag
Étkezési utalványokat elfogadunk!

E-maiI: info@timarpanzio.hu
www.timarpanzio.hu

Hirdetésfelvétel!
Telefon: 70/22-632-99
szobeszed@index.hu

A magyar közoktatás az elmúlt
évtizedekben, főként a 90-es évek
kezdetétől nagy változásokon ment
keresztül, mind a rendszer hatékony
ságát, mind irányítását és finan
szírozását tekintve. A 2000-ben
elvégzett kompetencia alapú mérés
eredményei világítottak rá először arra,
hogy a 15 éves korosztály mintegy 20
százaléka súlyos olvasási, és a
matematikai nehézségekkel küzd, amit
egy 2006-os vizsgálat is megerősített.

Ugyancsak évek óta elégedetlenek a
munkaadók az oktatásból a munka
erőpiacra kilépők felkészültségével.
Mindezek a negatív jelzések, illetve a
hazai mérések eredményei is a szak
terület korszerűsítését sürgették.

A város önkormányzata 82 millió
forintot nyert azon a pályázaton, amely
a városi fenntartású iskolákban
bevezetné a kompetencia alapú okta
tást. A programban a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola, a Kis Bálint
Általános Iskola, a Kner Gimnázium
valamint a Százszorszép Óvoda vesz
részt.

Dr. Csorbáné Balogh Évát, a Kner
Gimnázium gazdasági vezetőjét a
program projektmenedzserét kérdeztük
többek között arról, hogy mit jelent
valójában a kompetencia alapú oktatás.
Dr. Csorbáné Balogh Éva elmondta,
hogy A pályázat alapvető célja a sike
res munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz
szükséges, az egész életen át tartó
tanulás megalapozását szolgáló képes
ségek fejlesztése és kompetencia alapú
oktatás elterjesztése a magyar közok
tatási rendszerben, ami hozzájárul a
foglalkoztatási helyzet javításához.
Ennek érdekében a pályázatok a kom
petencia alapú oktatás módszertanának
és eszközeinek széleskörű elter
j esztését célozzák, a pedagógusok
módszertani kultúrájának korsze
rűsítését, a tanulók képességeinek és
kulcskompetenciáinak egyénre szabott
fej lesztését és megerősítését, a rend
szerben meglévő szelektív hatások
mérséklésével, valamint az egyenlő

hozzáférés és esélyegyenlőség szem
pontjainak érvényesítésével.

- Tulajdonképpen mai világunkban
a rengeteg információ közül ma már a
diákoknak is tudnia kell szelektálni. A

modern oktatásban már elfeledhetjük
azt a hagyományos módszert, hogy a
tanár bemegy az osztályba és 45 perc
alatt leadja a "rizsát". A kompetencia
alapú oktatás során egy-egy témát
vagy egy-egy tantárgyat tömbösítve
tanulnak a fiatalok, azaz pl. fizikát egy
tanévben csak két hétig oktatnak, de
akkor minden nap. Az ilyen típusú
oktatás azoknak a gyerekeknek jó, akik
nem tudnak folyamatosan teljes
erőbedobással és figyelemmel tanulni.
Akit viszont állandóan terhelni kell,
annak jó a hagyományos rendszer is 
tudtuk meg dr. Csorbáné Balogh
Évától.

A 20 l O. augusztus 31-éig futó prog
ram során az elnyert 82 millió forintot
pedagógusok képzésére, különböző

szakértők dU azására költik el.
Ugyancsak külön fizetést kap a
projektmenedzser, valamint a prog
ramban részt vevő intézmények pénzü
gyi munkatársai és két adminisztrációs
dolgozó. Díjazást kap még ezen felül a
négy érintett intézmény szakmai
vezetője is. A továbbképzéseken részt
vevő pedagógusok helyettesítés i díjait
is ebből az összegből fizetik.

Hogy a pénz elköltésén és a
rengeteg papírmunkán kívül a diákok
okosabbak lesznek-e, az a jövő titka.

Color Shop Papírbolt
Gyomaendrőd, Petőfi u. 4. Telefon: 66/284-552

Tanszervásár!

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Izzák, energiatakarékos izzák
• Háztartási gépek, hűtők

• Háztartási gépek alkatrészei
ENERGIATAKARÉKOS IZZÓK
MÁR 799 Ft·tól!
1év garanciával!
• Kéziszerszámok
• Barkácsgépek

Watt Villamosság
Gyomaendrőd, Fő út 214.
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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. 10fa.
E-maii: kreiszagnes@anet.hu

Telefon: 30/206-5050

Első osztályú borovi fenyőből

ajtók, ablakok készítése
egyedi méretben!

Bontás nélküli beszerelés!

Konyhabútorok,
gardróbszekrények,
fürdőszobabútorok

készítése egyedi méretben.
Bútorlapból vákumfóliázott
felülettel vagy tömör fából!
Telefon: 30/9554-571

Szó-Beszéd
,

Allamtitkár
a hídépítésen

Dr. Oláh Lajos a Közlekedési,
Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
államtitkára és Nagy László (MSZP),
országgyűlési képviselő is megtekintette
az endrődi híd, valamint a gyomai
vasútállomás rekonstrukciós munká
latait. A miniszteri vizit viszont elmaradt,
az előzetes hírekkel ellentétben Varga
Zoltán, önkormányzati miniszter nem
vett részt az eseményen.

Oláh Lajos, államtitkár hivatalos láto
gatáson vett részt Békés megyében, ahol
egyebek mellett a Gyomaendrődön zajló
EU-s finanszírozású beruházásokat is
megtekintette. A Hármas-Körös folyó
felett átívelő hidat ez év júniusában
zárták el a forgalom elől, de várhatóan
december végéig újra megnyitják azt. Az
egy milliárd forint értékű beruházás
20 l O. május 31-ig befejeződik.

Hapák Attila, projektvezető elmond
ta: a munkálatok időarányosan haladnak.
Az alapépítmény megmaradt, mert a sta
tikai vizsgálatok bebizonyították, hogy
azt nem kell megbontani, magassági kor
rekcióra viszont szükség volt. Az út
egyébként, mintegy öt méterrel lesz
szélesebb és kerékpárutat is kiépítenek a
hídon.

Kevesebb esküvő

Történelmi mélyponton van a
házasságkötések száma hazánkban.
Békés megyében is sokkal kevesebben
mondják ki az igent - írja cikkében a
Békés Megyei Hírlap.

Az első világháború éveit leszámít
va 130 éve nem álltak ilyen kevesen
anyakönyvvezető elé, mint most.
Szociológusok szerint a helyzet még
rosszabb lesz, hiszen a párokat már
külső okok sem kényszerítik: a
szocpolt eltörölték, az apa felvállaIhat
ja a gyereket házasságon kívül is, élet
társak is vehetnek fel közösen hitelt.

Gyomaendrődön a frigyek felét
hétköznap kötik. - Tavaly az első

félévben 28 párt adtunk össze, idén
június 30-áig csak 22-t. Júliusban és
augusztusban újabb nyolc pár jött el 
tudta meg a lap Schwalm Mártonné
anyakönyvvezetőtől.

2009. szeptember

Anemzet élni akarását
hirdette volna, ha Sólyom

nem futamodik meg
Mit tudtak volna tenni a szlovákok

Sólyom Lászlóval, ha ő a sarkára
állva, udvariasan, de határozottan 
mint a jogtudományokban, benne az
EU-s jogban is jártas szakember 
elmondja ott a komáromi hídon, hogy
egy tót papírfecni nem írhatja felül az
általános EU-jogelveket, benne az
emberek szabad mozgásának az elvét,
ezért tisztelettel megkéri az előtte

állókat, hogy legyenek szívesek fél
reállni az útból, mert neki fontos
teendője van, ezért folytatnia kell az
útját Komárom városába a szobora
vatóra?

Azt, gondolom, senki sem állítja,
hogy a tótok lelőtték volna ott a hídon?
Ehhez képest meg bármilyen egyéb
esemény csak Sólyom Lászlónak,
illetve a magyar nemzetnek kedvezett
volna!

Ha ezek után akadály nélkül be tud
menni a koszorúzásra, akkor a jelen
létével a magyar nemzet erejét és élni
akarását szimbolizálta volna. Erőt

adott volna a felvidéki magyarságnak
a kiizdelem folytatásához.

Ha pedig a szlovák rendőrök mégis
erőszakot alkalmaztak volna, és
netalán bilincsben, vagy csak egysze
rííen autóba tuszkolva elviszik a
helyszínről, akkor olyan címlapfotókat
lehet volna készíteni, a Fico-Slota tan
dem olyan mértékben járatta volna le
magát, hogy ezek után egyetlen jobb
társaságba se tehette volna be a lábát.

Szégyenükben kénytelenek lettek
volna saját maguk visszavonni a
nyelvtörvényüket, sőt, újabb enged
ményeket tenni a felvidéki magyarság
nak.

Ezekhez képest Sólyom László
államfő a lehető legrosszabb
megoldást választotta, és szégyen
szemre ő ballagott vissza a hídon,
lehetőséget teremtve ezzel a szlovákok
nak a győzelmi mámor megélésére, és
az események saját szemszögükből

történő magyarázására, a fél
rebeszélésre.



Az énekkar sikere Schöneckben
2009. szeptember

A tavalyi Sajt- és Túró Fesztivál ideje
alatt Gyomaendrőd vendége volt egyik
testvérvárosunk, a németországi Schöneck
Intonation nevű énekkara. Műsorukkal

többek között Mezőtúron és a fesztivál
színpadán is szerepeltek. Akkori kedves
meghívásuknak a Gyomaendrődi Zeneba
rátok Kamarakórus most július 30. és
augusztus 2. között tett eleget, s együtt
utaztunk a Kis Bálint Általános Iskola
delegációjával.

A két és fél napos program csütörtökön
egy bőséges ebéddel indult, majd
ismerkedés és elhelyezkedés a vendéglátó
családoknál. Délután a próbát követően az
estébe nyúló grillpartin gyakorolhattuk
"német-angol-activity" tudásunkat.

Pénteken Frankfurtban a DZ Bank
központi épületének 50. emeletéről

gyönyörködtünk a panorámában, sétáltunk
a Majna partján és a belvárosban. Este
került sor a két kórus közös hangversenyére
az 1973-ban épült Christkönig katolikus
templomban.

Endrődi népdalcsokorral indítottuk
műsorunkat, majd Kodály, Bartók, Bárdos,
a második részben Mozart, Palestrina,
Mendelsson kórusművekkel vívtuk ki a
hallgatóság elismerését. A vendéglátó
kórus angol nyelvű gospel-songokat
énekelt, így a magyarok német nyelvű

előadását állva tapsolta a meghatott közön
ség. Dinya Milán bravúros zongorajátéka
még minket is elbűvölt, pedig nem először

hallottuk. A schöneckiek szólistája Conny
Erdreich kellemes szoprán hangj át két
blokkban is élvezhettük. A műsor végén
Mozart: Ave verumát, Friderici: Wir lieben
sehr im Herzenjét és Kodály: Esti dalát

Szó-Beszéd

együtt énekelte a két kórus. Sosem felejtjük
el, hogy amikor a hangverseny végén a sok
kedves gratulációtól elérzékenyülve kilép
tünk a templomból, rózsaszirmokból szórt
szőnyeg fogadott bennünket. Ehhez
fogható elismerésben még nem volt
részünk.

A német énekkart Michael Knopke, a
gyomaendrődi t Gecseiné Sárhegyi Nóra
karnagy vezényelte. Köszönj ük lelkes
munkájukat. Éjszaka egy söröző kerthelyi
ségében felszabadult beszélgetéssel, ének
léssel, evés-ivással vezették le a kórusok a
fellépés izgalmait.

Szombaton délelőtt Hanauban meg
néztük a nevezetes épületeket, a Grimm
testvérek emlékművét, és sétát tettünk a
piacon. Ebéd előtt és után az idősek

otthonának társalgóiban adtunk rövid hang-

versenyeket. Este részt vettünk a Lampion
Fesztiválon, ahol a helyi vállalkozók, civil
szervezetek, iskolák stb. képviselői a váro
son jelmezekben végigvonulva humoros
életképekkel vagy a profiljukba vágó pro
dukciókkal szórakoztatták a jókedvű

nézelődőket. Felvonultak az ilyenkor
megválasztott aktuális szépségkirálynők és
udvarhölgyeik, valamint a környék
fúvószenekarai.

A seregszemle után vendégek és
vendéglátók együtt táncoltunk, és
szerénytelenség nélkül állíthatom, hogya
táncos sátor hangulatát a magyar kórus
vidámsága dobta fel igazán.

A Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórus köszönetet mond mindazok
nak, akik hozzásegítettek bennünket ehhez
a találkozóhoz.

Oláh Gizella
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Uhrin Benedek
újra a Szigeten
Kitörő örömujjongás fogadta Uhrin

Benedeket kedden éjszaka, a fővárosi

Sziget Fesztivál nyitónapján. A jelen
lévők szűnni nem akaró vastapsról és
éljenzésről számoltak be.

A Gyomaendrődön élő sztár, Uhrin
Benedek három éve járt utoljára a
Szigeten, de - mint fogalmaz - nem
utoljára vesz részt a fesztiválon. Állít
ja, számára gyógyszer az, hogy ennyi
fiatal kedveli és csápol neki még most
IS.

Az idős művész, akit az internet tett
igazán ismert előadóvá, kissé fáradtan
lépett színpadra, hiszen elég későn volt
a fellépése. Széket is kellett kérni
számára, ám a végén már nem volt rá
szüksége, annyira tűzbe hozta fiatal
közönsége.

A koncert előtt egyébként auto
grarnkérők és tévétársaságok riporterei
rohanták le a Rebeka és Kispatak című

klasszikusok előadóját, aki türelemmel
válaszolta meg. a kérdéseket, s adta
egyik interjút a másik után.
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Kilenc magyar bajnoki cím aKörös Kajaknál

Kiss Csaba, Gellai Tamás, Tótka Sándor

A II vidék bajnoki cím után 9 magyar
bajnoki címet szerzett a Körös Kajak
Sportegyesület, emellett három verseny
zőjük az Európai Olimpiai Reménységek
Versenyére jutott ki és a Viharsarok Kupát
is megszerezték. Ez az egyesület július
augusztusi mérlege.

Augusztus l-jén és 2-án rendezték
meg a Velencei-tónál az ez évi Gyermek,
Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokságot. A
10-16 éves versenyzőknek kiírt
Országos Bajnokságon egyesületünk 7
bajnoki címet szerzett, a legtöbb
aranyérmet Tótka Sándor nyerte.
Három számban indult, 500 m-en, 1000
m-en és 4000 m-en is ő hozta el a Magyar
Bajnok címet.

Gellai Tamás 1000 m párosban nyert
aranyérmet, Lövei Fanni-Lövei Kitti
Ágoston Kata- Kéri Virág négyese 4000
m-en lett első, valamint a Bela Lili
Litauszky Gréta- Csatári Zsófia és Csatári
Bence- Bótos Attila-Varga Gergő-Varga

Richárd alkotta váltók szereztek
aranyérmet.

A dobogó második fokára állhatott
Ágoston Kata, aki 500 m-es páros, Lövei
Fanni-Lövei Kitti-Tímár Tímea-Fazekas
Györgyi alkotta négyes, akik az 1000 m
es versenyszámban szereztek ezüstérmet.

A dobogó harmadik helyére állhatott
Gyarmati Balázs, Lövei Fanni, Lövei
Kitti, Bótos Attila és Varga Richárd.

Itt két versenyzőnk:Tótka Sándor
és Gellai Tamás kvalifikálta magát az
Olimpiai Reménységek versenyére,
melyet idén szeptemberben Csehor
szágban rendeznek meg.

Az Ifi OB-n újabb Körös-kajakos csat
lakozott hozzájuk Kiss Csaba szemé
lyében, aki párjával 1000 méteren lett
Magyar Bajnok. A májusban Győrben

Tótka Sándor által szerzett Maratoni
Magyar Bajnok címmel ez már az idei 9.
bajnoki cím agyomaiaknál.

A Szolnokon megrendezett U 23 és
Ifjúsági Magyar Bajnokság további ered
ményei: Kiss Csaba-Köpe András
Gyarmati Balázs-Tótka Sándor 1000 m 4.
Kiss Csaba 500 ro páros 5. Ágoston Kata
Kéri Virág-Lövei Fanni-Lövei Kitti 4000
m 6. 1000 m 7. Gyarmati Balázs-Tótka
Sándor 4000 m 8. 1000 m 10. helyezést
ért el. A fiatalok pontszerző ered
ményeinek értékét növeli, hogy míg a

bajnokságot a 17-18 és 19-23 éves
korosztály számára rendezték, döntőseink
- Kiss Csaba kivételével - a 14-16 évesek
közül kerültek ki.

Augusztus 22-én városunk egyik
rendezvényeként a gyomai szabad
strandon Békés megye és Csongrád
kajakosai mérték össze erejüket. Az 5
egyesület szép számmal nevezett
versenyzőket. A helybeli fiatalok fölé
nyes győzelemmel vették magukhoz a
versengés végén a Viharsarok Kupát.

Minden induló versenyzőnk fenn állhatott
a dobogón, volt, aki többször is.
Eredmények:

Felnőtt 200 m: l. Csőke Zsolt, 2.
Hunya Péter, 3. Kondor Balázs; Ifi 500 m:
l. Köpe András, 2. Csőke Zsolt, 3. Tímár
Richárd, 4. Csőke Richárd, páros: l.
Kondor Balázs-Hunya Péter, 2. Csőke

Richárd- Tímár Richárd; 1000 m l. Csőke
Zsolt, 2. Köpe András, páros: l. Csőke

Richárd-Tímár Richárd, 2. Kondor Balázs
Hunya Péter; Serdülő VI. 500 m: l.
Gyarmati Balázs 1000 m: l. Gyarmati
Balázs, V. 500 m: l. Tótka Sándor, 2.
Gellai Tamás, 1000 m: l. Tótka Sándor, 2.
Gellai Tamás V-VI. 4000 m: l. Tótka
Sándor, 2. Gellai Tamás, 3. Gyarmati
Balázs, 7. Köpe András V. 1000 m: l.
Ágoston Kata, 3. Tímár Tímea, páros: l.
Ágoston Kata- Lövei Kitti; Tímár Tímea;
IV 1000 m: l. Lövei Kitti, 3. Lövei Fanni,
4. Rákosfalvi Dóra, 6. Csatári Zsófia,

páros: l. Lövei Fanni-Bela Lili, 3. Tímár
Tímea-Rákosfalvi Dóra, 4000 m l. Lövei
Fanni, 2. Lövei Kitti, 3. Tímár Tímea; IV
1000 m 4. Kurilla Zsolt, 6. Varga Zoltán, 8.
Szabó Gyula, páros: l. Epresi Konrád
Varga Zoltán, 2. Varga Tibor-Szabó Gyula;
4000 m 2. Kurilla Zsolt, 3. Varga Zoltán, 5.
Szabó Gyula, III. 4000 m l. Epresi
Konrád, 2. Varga Tibor, II. 2000 m l.
Csatári Bence, páros: l. Bótos Attila-Varga
Gergő, I. 2000 m 5. Szabó Márk, 7.
Székely Endre Péter, I. 2000 m l. Hanyecz

Gitta, 4. Varga Zsanett, 6. Szabó Laura, II.
szabadidős 500 m l. Szabó Rebeka.

Szeptember közepétől a Kajak Klub
úszásoktatást indít: 8-10 éves gyerekek
jelentkezését várjuk, mind a négy úszás
nemet megtaníDuk nekik. Úszóedzések
hetente kétszer, játékos tomaterrni edzések
hetente egyszer. Kajak edzéseink minden
délután megtekinthetők a Fűzfás zugban.
Érdeklődni: Kovácsné Kozma Diána
30/291-36-26

40 éves találkozó
Az egykori gyomai 1. számú

Általános Iskolában 1969-ben
végzett diákok évfolyam
találkozója lesz 2009. szeptem
ber 26-án. Érdeklődni Varga
Bélánál lehet a 30/524-5235-ös
telefonszámon.
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FAIR PLAY· HITELIRODA
Önálló, Független Hitel- és Ingatlanközvetítő, Értékbecslő Iroda

5650 Mezőberény, Fortuna tér 11,
Tel: 06-20/455-1211, 06-70/558-9247, Tel/Fax: 06-66/424-314

Dr. Morvai Krisztina levele a szocialistáknak

Tisztelt MSZP!
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Eladó ingatlanok

Tóth Jánosné
ingatlanközvetítő,értékbecslő 20/9376-738,20/4551-211

Mezőberényben a Győri János
utcában 77 m2-es komfoI1 nélküli
társasház eladó. Irányár: 3,2 M Ft

Mezoöerényben a Kerdu utcában
122 m2-es tetőteres kom foI1os
családi ház 54 m2-es melléké
pülettei, önálló garázzsal SÜRGŐ
SEN ELADÓ. Irányár: 12,9 M Ft
Mezőberényben a Kunhalom

utcában 160m2-es családi ház eladó
befejezetlen állapotban (50%-os
készültségi fokú). Ir. ár: 11.9 M Ft
Mezőberényben az Újtelep

utcában 61 m2-es összkomfoI1os
családi ház, önálló garázzsal eladó.
Irányár: 5,4 MFt
Mezőberényben az Ady utcában

66m2-es komfoI1os polgári típusú
családi ház eladó. Irányár: 4.3 MFt
Mezőberényben a Madarász

utcában 55 m2-es komfoI1os családi
ház önálló garázzsal eladó. Irányár:
5,2 MFt
Mezőberényben a Kérhalom

utcában 100 m2-es komfortos
családi ház eladó. Irányár: 7,5 MFt
Mezőberényben a Kérhalom

utcában 97 m2-es 3 szobás
kom fortos családi ház eladó.
Irányár: 6,5 MFt
Mezőberényben az Erkel utcában

128 m2-es (3 szoba+nappalí)
kom fortos családi ház eladó.
Irányár: 10.5 MFt
Mezőberényben a Kerekí utcában

116 m2-es új épitésl összkomfortos
(központi fütéses) családí ház
újszerü állapotban eladó. Irányár:
12 MFt
Mezőberényben a Belentai úton

120 m2-es összkomfortos családi
ház eladó. Irányár: 11,5 MFt
Mezőberényben a Szénáskert

utcában 85 m2-es konvektoros tég
laépitésü ház eladó. Melléképület.
garázs van. Irányár: 7.5 MFt
Mezőberényben a Zrí nyi

sugárúton 120 m2-es padlásteres
összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 16 MFt

Mezoöerényben a Szent János
utcában Uó helyen) 93 m2-es
összkomfortos családí ház hasznos
melléképületekkel. önálló garázzsal
SÜRGŐSEN ELADÓ. Irányár: 7,2
MFt

Mezoöerényben a Vésztői úton
96 m2-es 3 szobás nagy teraszos
konvektoros családi ház dupla
garázzsaJ. mühellyeJ. 3 fázissal,
kábel TV-vel, stb. eladó. Irányár:
9,9MFt
Mezőberényben az Ady utcában

100 m2-es összkomfortos családi
ház felújított állapotban (klima.
központi fűtés, stb.) eladó. Irányár:
10,8 MFt

Mezőberényben a Zrinyí
sugárúton 86 m2-es összkomfortos
téglaépitésü családi ház eladó.
Irányár: 6.8 MFt.

Füzesgyarmaton a Damjanich
utcában 70 m2-es nádfedeles.
aláfalazott. részben felújított
vályogház eladó. Irányár: 7,5 MFt

Köröstaresán 1845 m2
alapterületi szántó SÜRGŐSEN

ELADÓ. Irányár: 150.000,- Ft
Békéscsabán a Zsíros utcában 88

m2-es összkomfortos társasházi rész
eladó. Felújított. padlófütéses
ingatlan. Irányár: 10,5 MFt

Békéscsabán a Csányi utcában 80
m2-es összkomfortos családi ház
SÜRGŐSEN. ÁRON ALUL
ELADÓ. Irányár: 8.9 MFt

Gyomaendródön a Jókai utcában
90 m2-es komfortos (konvektoros)
családi báz SÜRGŐSEN ELADÓ.
Irányár: 6.9 MFt

Gyomaendródön a VII.
kerületben komfort nélküli 90 m2
es lakóház (tanya) SÜRGŐSEN

ELADÓ. Ásott kút. gazdasági
épület van. Irányár: 6,5 MFt

Gyomaendródön a Hősök útján
96 ml-es összkomfortos ikerházrész
eladó. Irányár: 6.2 MFt

Gyomaendródön a Dobí utcában
170m2-es összkom fortos családi
ház garázzsal eladó. Ir.ár: 7.9 MFt
Gyomaendrődön a Kiss Lajos

üdülőtelepen 100 m2-es komfortos,
bútorozott hétvégi faház önálló
garázzsaJ. önálló horgász-stéggel
eladó. Irányár: 16 MFt

Gyomaendródön a Fáy András
utcában 150 m2-es összkomfortos
családi ház garázzsal eladó
(gázkazán, kandalló, 2 fürdőszoba 
pezsgőfürdőveJ. masszázs kabin
naI). Irányár: 19,5 MFt
Gyomaendrődön az Erkel

utcában 95 m2-es összkomfortos
családí ház SÜRGŐSEN, ÁRON
ALUL ELADÓ. Irányár: 14 MFt

Gyomaendródön a Deák Ferenc
utcában 80 m2-es komfortos ')
konvektoros családi ház önálló
garázzsal eladó. Irányár: 5,9 MFt

Gyomaendrődön a Fegyvernek
utcában 117 m2-es új épitést
összkomfortos - központi fűtéses

családi ház 23 m2-es önálló
garázzsal eladó. Irányár: 9.5 MFt
Gyomaendrődön a Hunyadi

utcában 84 m2-es összkomfortos
vegyes falazatú családi ház eladó.
Irányár: 5,4 MFt

Gyomaendródön a József Attila
utcában 139 m2-es komfoI1os
családi ház garázzsal, gazdasági
épülettel SÜRGŐSEN ELADÓ.
Irányár: 8,7 MFt

ülvastam mai sajtóköz
leményüket, amelyben harci
asan kikeltek az Új Magyar
Gárda avatás és a Jobbik ellen.
Nagyon megértem elégedet
lenségüket.

Önök 2006 őszén úgy dön
töttek, folytatják dicső elődeik

- a 110 millió ember haláláért
felelős bolsevik vezérek 
szokásait, s aki önöknek nem
rokonszenves, annak kilövetik
a szemét, a nyílt utcán
összeveretik pribékjeikkel,
bebörtönzik, ÁVH-s módsze
rekkel megkínozzák és kon
cepciós büntetőeljárás alá von
ják.

Igen rossz néven vették és
veszik, hogy a magyar nép
végre fellázadt az önök és
testvérkéik, a liberális tör
pepárt terrorja ellen. E lázadás,
a nemzeti ellenállás kiemel
kedő szereplője aZ Új Magyar
Gárda Mozgalom és a Jobbik.
Önök, akik húsz éve a hét ele
jén még marxisták voltak a hét
végére pedig már csak a Tőkét

akarták megtartani Marxból, s
ellopták a gyárakat, a téeszeket
a munkásemberektől és a
parasztoktól, önök beszélnek
törvényességről? Önök, akik
gyarmattá tették a Hazánkat,
akik megfélemlítettségben
tartják a tisztességes munkából
élő embereket, önök oktatnak
bennünket ajogrendről? Önök,
akik véres rendőrterrort

vezettek be és tartanak fenn a
MI HAZÁNKBAN? Önök,
akik Göncz Kinga szemé
lyében egy fő-szemkilövetőt

jelöltek az Európai Parlament
Szabadságjogi, Rendészeti és
Igazságügyi bizottságának
alelnökségére?

Önöknek tényleg sem
miféle határérzékük nmcs,
amikor a magyar nép mega
Iázásáról van szó? (Ezúton is

kérek minden tisztességes
magyart és külföldit: ne nyu
godjunk addig, amíg ez a
gyalázatos helyzet meg nem
változik és Göncz elvtársnő le
nem mond vagy el nem
távolítják! Számoljunk be
külföldi barátainknak is kor
mányuk rémtetteiről az emberi
jogok sárbataposása terén, s
kérjük, hogy ők is követeljék
írásban az EP elnökénél az
alelnök elmozdítását!) Kedves
MSZP vezérek, az önök ideje
lejárt!

A 2010. évi választásokra a
magunkfajta nemzeti érzelmű

embereknek azt kell célul
tűznünk, hogy az önök szemki
lövető, országromboló tolvaj
pártja egyáltalán ne kerüUön
be a Magyar Parlamentbe, s
méltó büntetésük letöltése után
mindenestül tűnjenek el a
történelem süllyesztőjében!

Az SzDSz-t bátor és határo
zott fellépéssel már sikerült
megfékezni az arcátlanságban
és a magunkfajták feletti
uralkodásban. Most az önök
megfékezése, és a magyar
politikából történő elzavarása
van soron.

Adjon az lsten Szebb Jövőt!

Morvai Krisztina
Európa Parlamenti

képviselő

FÖLDMÉRÉS
- épületfeltüntetés
- telek átalakítás
- kitűzés

Teljeskörű

ügyintézés,
ingyenes
tanácsadás!

Mikó Tamás
30/557·4595



INGYENES APRÓHIRDETÉSEK

Aláírás: .

p--------------------------------

Irányár: .

Érdeklődni: .

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

olvasóknak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a
szelvényen küldik be megjelentetés céljából! A szelvényen a
megjelölt helyre kell beírni a kívánt szöveget és a szelvényt
levelezőlapon vagy borítékban elküldeni a következő címre:
Szó-Beszéd 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy
apró hirdetés szövege lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál
többet! A hirdetések szövegéért felelősséget nem vállal a
szerkesztőség!

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

Jószágot beszámítok. Irányár: 10
ezer Ft-tól. Érd.: 70/222-6355

Varrógép Textina 3 szálas össze
állító eladó. Irányár: 40 ezer Ft. Érd.:
30/549-0220

Használt Fég kéményes kon
vektor, mázsa és súlyok, villany
motor, székek, fotel ek, fa káposztás
kád, vasvájúk eladó. Érd.: 20/629
9154, 20/942-8257

Kitűnő állapotban lévő

csináltatott franciaágy, valamint
kitűnő állapotú Hajdú automata
mosógép eladó. Irányár: 70-20 ezer
Ft. Érd.: 30/683-9926

Két talicskás, 220 V-os beton
keverő eladó. Irányár: 30 ezer Ft.
Érd.: 20/472-5038

Újszerű, 3 éves, 8 részes
konyhaszekrény és 3+ I +I textilbőr

ülőgarnitúra sürgősen eladó. Irányár:
35-50 ezer Ft. Érd.: 30/326-2686

Számítógép 17"-os LG monitor
ral, billentyűzettel és egérrel eladó.
Internetezésre, irodai munkára és
kisebb gyermeknek játékra kiválóan
alkalmas. Érdeklődni: 20/554-3121

Jó állapotú Hörmann tipusú
barna színű bi llenős garázsajtó
eladó. Nyílásrnéret: 220x210 cm.
Tokméret: 236x218 cm. Ár: 65000
Ft. Érdeklődni: 06-30-9-452-118

Eladó női kerékpár, piros, jó
állapotú 10 ezer Ft, 2 db autógumi
2500 Ft/db, gyermek íróasztal 5000
Ft, Samsung színes tv, teletextes, IO
ezer Ft. Telefon: 30/50-75-718

30 literes kompresszoros
hűtőbox 12, 24 Voltos, valamint 19
collos monitor eladó. Irányár: 55-10
ezer Ft. Érd.: 70/659-6776

Hauck elektromos babahinta és
Baby Björn bébi hordozó használt de
megkímélt állapotban. Irányár: 10
10 ezer Ft. Érd.: 70/533-9476

Jó állapotú, kéményre szerelhető

Fég és Calor típusú konvektorok
eladók. Érd.: 30/493-5950

44-es Adidas stoplis cipő arany
fekete színben újszerű állapotban
eladó. Irányár: 8 ezer Ft. Érd.:
30/642-7886

Fiatal házőrző, pocokfogó házi
állatot tűrő, szép, kistestű kutyát
keresek. Érd.: 70/210-8065

Emeletes gyermekágy eladó
200x90 cm méretű. Irányár: 15 ezer
Ft. Érd.: Gyoma, Tompa u. 1111.

Fóliavázat (5-8 db) keresek 3
3,5 méter szélességben. Érd.:
70/306-0974

Ülőgarnítúra, (kanapé+két
fotel), valamint ágyazható kanapé
eladó. Fotelek külön elvihetők.

20/276-8056
Műanyag hordók, vascsövek

eladók. Cseréptörmelék ingyen
leborítható. 70/523-7959

165/62/47 férfi keresi társát 50
éves korig. Telefon: 30/861-9646

lakásos, téglából épített társasházban
3 szobás, jó állapotban lévő lakás
garázzsal, alsórésszel eladó,
elcserélhető. Irányár: 9,6 millió Ft.
Érd.: 30/944-1847, 30/488-4396

Az Október 6 Itp.-en fóldszinti,
2 szobás lakás eladó. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 30/417-7101

Noszvaj-Síkfőkúton, Egertől 8
km-re 6-8 férőhelyes összkomfortos
nyaraló csendes erdei környezetben
kiadó. Irányár: 2000 Ft/fő/éj. Érd.:
30/8461-905

300 literes hűtő láda, automata
mosógép jó állapotban eladó.
Irányár: 20-15 ezer Ft. 30/858-6082

Stihl láncfűrész, kovácssatu,
paprikadaráló, Roan babakocsi 22
32-es, elektromos húsdaráló eladó.

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Másodállást vállalok egész

ségügyi végzettséggel, számítógépes
gyakorlattal. Betegápolás, gyermek
felügyelet, adminisztrációs munka
I-I órára is. Érd.: 70/411-6904

Kertek, udvarok gaz-zúzása,
szántása, marása, egyengetése,
rendezése és egyéb talajmunkák
elvégzése. Érd.: 66/386-053

Korrepetálás, felzárkóztatás,
fej lesztő foglalkozások, dolgoza
tokra való felkészítés általános isko
lásoknak. Iskolai dolgozatlapok
megrendelhetők. Érd.: 30/856-3218

Takarítást, vasalást vállalok.
Érd.: 70/316-7286

Takarítást vállalok. Érd.:
20/4567-409

Veszélyes fák kivágása, gallya
zása, tűzifa felvágása, elhanyagolt
porták, udvarok kaszálása fűka

szávai elérhető áron! 70/283-0347

EGYÉB

KERT, TELEK
Gyomán a Zrínyi M. u. 43/1. sz.

alatti bekerített építési telek fúrott
kúttal eladó vagy vízparti telekre
cserélhető. Irányár: 1,3 millió Ft.
Érd.: 30/354-2125

A Templom-zugban vízpartra
menő ingatlan eladó. Csendes,
nyugodt környezet, horgászás i
lehetőség, nagy gyümölcsös. Érd.:
70/9438-212 (17 óra után)

A Fűzfás-zugban 1400 m'-es
vízpartí telek eladó. 20/224-8414

A Fűzfás-zugban 300 négyszö
göles gyümölcsös eladó. Érd.:
70/327-4389,70/4206-152

A Pocosban 1100 m' terűletű

kert eladó kis faházzal, fúrott kúttal.
Érd.: 66/284-242

Bekerített kert, telek eladó. a
Gyóni G. u. 44. sz. alatt. Ugyanitt
gőztisztító gép hozzácsatlakozó
vasalóval eladó. Érd.: 70/213-6938

Gyomán a Hősök útján családi
ház leválasztható portával eladó.
Irányár: 19,5 millió Ft. 66/386-954

Öregszőlőben a Polyákhalmi u.
17. sz. alatt ház sürgősen eladó.
Irányár: 800 ezer Ft. 66/283-553

Öregszőlőben a kondorosi
kövesút mellett 1,5 szobás ház eladó.
Irányár: 1,6 mi llió Ft. Érd.: a
helyszínen, 30/595-5045

Gyomaendrődön a Tanács u. 4.
sz. alatt 2 szobás kockaház gáz,
központi fLitéssel, termő gyümöl
csössei eladó. Irányár: 7 millió Ft.
Érd.: 30/509-2435

Endrőd központjában régi típusú
2 szobás ház melléképülettel eladó.
Konvektoros fiítés, fiírdőszoba.

szennyvízbekötés van. 30/356-3592
Endrődön a Csi Ilagos u. 2. sz.

alatt 2 szobás kertes ház eladó.
Irányár: 5 millió Ft. 30/235-6934

Endrődön az Október 6. Itp.-en 2
szobás, 3. emeleti lakás eladó vagy
kertes házra cserélhető. Érd.:
20/576-7879

Endrődön az Október 6. ltp-en
felújított 84 m'-es lakás klímával,
beépített konyhabútorral, új nyílás
zárókkal sürgősen eladó garázzsal
vagy garázs nélkül. Irányár: 9 millió
Ft. Érd.: 70/866-8716, 30/691-0389

Endrődön az Ifjúsági ltp.-en 2,5
szobás lakás felújított garázzsal
eladó vagy kisebb lakásra cserél
hető. Érd.: 70/368-7774

Gyomán aKollmann telepi
társasházban 53 m'-es lakás eladó.
Irányár: 8 millió Ft. 30/339-6840

Gyomán a Vásártéri ltp. 4

HÁZ
Gyomán az Arany 1. u. 16. sz.

alatt 4 szobás komfortos ház eladó.
Irányár: 9,5 millió Ft. 20/5266-573

Gyomán a Gárdonyi G. u. 21.
szám alatt 3 szobás, ebédlős, őssz

komfortos családi ház nagy kerttel,
terasszal, melléképülettel eladó.
Érd.: 20/823-2513

Gyomán az Arany J. u. 16. sz.
alatt 4 szobás komfortos ház eladó.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.: a
helyszinen.

Gyomaendrőd központjában a
Napkeleti u. 4. sz. alatt 2 szobás,
gázfltéses családi ház nagy
melléképülettel 1440 m'-es telken
eladó. Irányár: 3,7 millió Ft. Érd.:
20/413-2770, 62/442-858

Pihenőövezetben 3 szoba, nagy
nappali, konyha, 2 fLirdőszoba, 2
garázs, 2 melléképület dupla
portával, stéggel eladó. Érd.:
70/416-6484

Gyomán a Zrínyi M. u. 1/5. sz.
alatt kertes családi ház eladó. Érd.:
70/327-4389

Gyomán a Hantoskerti utcában
padlásteres, 4 szobás dupla garázsos
ház parkosított kerttel eladó. Irányár:
19 millió Ft. Érd.: 30/846-1905

Endrődön a Kürt u. 15. sz. alatt
lebontásra váró ház eladó. Komoly
vevők hivjanak' Irányár: 800 ezer Ft.
Érd.: 70/452-5409

Gyomaendrődön 4 szobás,
összkomfortos parasztház melléké
pületekkel eladó vagy 4 lakásos
háztömbben lévő lakásra cserélhető.

Érd.: 66/285-702
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Ajánlatunk az Invitel ln. ~zolgáltar.isi területén 2009. .3ugusz'°
na lJ·tol ViSS1a\'oniisig t?rvényes, amiről a www.invítethu
honlapon lajékozodham. Az 1M ADSL Intemetaomag ga·
rantalt le·Jfeltörte-si sebessége 12001120 kbit/s.~ Az online
angol kurzust a Fast Business Communications billosJtja.
A nyelvi kurzusra szeptembel 30·ig legiml'alhaUL Az akoó
további réslletei a 1288·as Inróvonalon. TelepontjJinkban "'3gy
....'WwJnvitel.hu·n.wWYo!.invitel.hu

Avilág ott va
ahol Te!

Helyszín: Gyomaendrőd,I. sz. Postahivatal udvara,
Kossuth L. u. 28.

Időpont: szerdánként 9.00 - 16.00 óráig

A mobilinternet-szolgáltatás mobilhálózatát a Pannon biztosítja.

Diák internet már

3330 Ft-os
havidíjtól!

A Személyes Ügyfélkapcsolati Napon kívül a békéscsabai Telepon
tunkban (Csaba Center, Andrássy út 37-43. és Szent István tér 1.)
is várunk ajánlatunkkal.

• Net&Go Student 12 mobilinternet-eJöfizetést külön

havidíjért választhatsz a szélessávú otthoni net mellé l

• 2010. július és augusztus hónapban nem kell havidíjat fizetned.

• 1 hónapos online angol nyelvi kurzuson vehetsz részt díj

mentesen:'

• Ervényes diákigazolvánnyal és 1 év hűségidövei rendel

heted meg.

További részletek az Invitel Személyes Ügyfélkapcsolati
Napján!

w1288

Feel the difference

Gyomaendrőd, Endrődi Vásártér

OLCSÓN LESZ TISZTA AUTÓJA,
HA ASZACI-NÁL MOSSA..... "

JDJJDN! PRDBALJA KI!

~~ Sándor Service Kft.
Platós vagy zárt felépítmény

11'1c3i'V"E1'1
a készleten lévő Ford Transit Duplakabinos
tehergépkocsikhoz,

Ford Fusion az .
I •

Oriás kisautónata maSakcióban
minimális áron! már

2.960.000 Ft-tól
Csak Nálunk

4év garanciával
S 310 Kisújszállás
Deák F. u. 69-75 ...
Tel:S9/321-134 ;ro r



YTONG FALAZÓELEMEK!

~

Üveggyapot S és 10
cm·es változatban!

G~UPOU'~

mar:~

YTONG'

=:::::::::::::: ::::::::?;::ijj

~
kMAUl gipszkarton lap

már:~

.;wa
URSa

Hőszigetelő

rendszer
verhetetlen áron!

és hőszigetelőcentrum

Addig is 20% árengedmény a készleten lévő lámpákból és csillárokból!

-------SOLE ZUHANYKA81N MARCO ZUHANYKA8IN-INCA HIDROMASSZÁZS
49~700 Ft! 88.800 Ft! 149.900 Ft! 3-20 cm vastagságig!

Olasz es spanyol csempek, padlólapok,
óriási választékban, közvetlenül az importörtől!

4 fÜRDŐSZOBA SZIi~ AVOLT (~E~PE ÉS"(S~LLÁ~ZALON

fi
~ ·Z' II L GYOMAENDRODON, AMEI08ERENYI UT MEUm!

Gyomaendrőd,Toldi u. l/L Telefon: 66/284-528
Fax: 66/284-528 • Mobíl: 20/414·0399

Az akáó 2009. szeptember3-25-ig, vagy a készlet erejéig tart!

OKTÓBERBEN NYITJUK A LÁMPASTÚDIÓTI

. . Áraink az áfát tartalmazzák! Házhoszállítás Gyomaendrőd területén akár ingyenesen is!
. Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo: 8-12, V: zárva· www.azul-furdoszobaszalon.hu
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USB Modem (K356S)
Iniemel Basic csomagban

2 t:VCS hüscgnYII.HhoZcHlJI

LG KPSOO
Vodafone 100 Plus
csomagban

14990Ft

3990Ft
2 éves hüscgny,IJtko;:",ttJl

Vodafone 736
Vodafone 100 Plus

csomagban

Nokia 2330
Vodafone 100 Plus
csomagban

1990 Ft

Nézz be hozzánkl Gyomaendrőd, Fő út 188. Tel.: 66/283-474
Az. ajánlat 2Oű9.lüniJs 15-töt2009. augusztus 16-lg. vagy cl készlet erejéig érvényes az akciós készülékekre. üj Vita,\W(
csomagban. Egy személy legfeljebb 2 VitaMAX csomagOl vasarolhal 12 hónapon belül További információ az üzletekben.
127D-en és el www.vOClafone.huhonlapon tatath.lIó.
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18. évf. 9. szám FÜGGETLEN VÁROSI LAP 2009. október
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

5650 MEZÖBERÉNY, fORTUNA TÉR J J. (LOTTÓZÓ mellett)
Gyomaiak Igazfalv~~

BOROS KRISZTINA
IRODA/ügyviteli asszisztens

06/Z0-455-1211
06/70-558-9247

~

Oriási gyomaendrődi
siker Csehországban

TÓTH JÁNOS
Irodavezető

0ó/ZO-9-ZZ0-990
Tel./ ru, 66/424-314

HivÁSRA HÁZHOZ MEGYÚNKI

TÓTH JÁNOSNÉ
üzleti fotan~csad6

In~tlanközvetftö.értékbecslö
06/Z0-9-37-67-38

HITUÚGYlNTÚÉS KOMOLY BANKI - ÉS MAGAS SZiNVONALÚ ÚGYINTÚÉSI HÁTTÉRREL.
9 ÉVES SZAKMAI GYAKORLATTAL. JOGI HÁTTÉRREL!

LAKÁSCÉLÚ· ÉS SZABAD FUHASZNÁLÁSÚ HITELEK KEDVUÖ KAMATOKKALIII
A VÁLSÁG IDEJE ALATT IS FOLYAMATOS A HITELKIHELYUÉS.

CSAK SZIGORÚBB FELTtrEUKKEL!

HITELEK- HITELEK- HITELEK
úJ LAKÁS VÁSÁRtÁS' úJ LAKÁS tJ>ÍTÉS • LAKÁS FELúJiTÁs • HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁS •

LAKÁS BŐvIrts • LAKÁS KORSZERűSÍTÉS· FtsZEKRAKÓ HmllK • SZEMllYl HITELEK'
SZÉCHENYI KÁRTYA' TERHELT INGAnANRA IS PLUSZ HmLLEHETŐSÉG • AD6ssÁGRENouÉS •

HmLKJVÁLTÁS • LAKÁSLiZlNG • VlSSZÚZfNG • V1LÁGLizING • ÁTHIDALÓ HITEL
• VÁLLALKOZÓi HmUK • röLDvÁsÁRlÁSRA HITEL' BIRTOKFEILE5ZTÉSI HITEL (NfA p.\ly_tra isi

• IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK • IDŐSKORI llETjÁRAOÉK. slb.

TÖBB B!\.NK !\.JÁNLAT!\. KÖZÜL VÁL!\.SZTH!\.T!I! FOLY!\.M!\.TOS AKCIÓIII
Mlndenlu"l Akni.6lI:lo Akdbnknll trdc:kltlit~n:telefonon .....!)' :o«mttye~n r.\jékort.&l1uk [lo<SroNT [GYLZ11.1ÍSI. szQKStGlSl1

RÉSZLEGES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉGIII
- LAKÁsctlú Hm.U.K EUR-b.ul ALAPKAMAT mk 5.1%-tóllll (plusz kez. kug.)

(Úl LAKÁS _E. Úl' .. HASZNÁlT LAKÁS VAsÁRlÁSA. FtsZEKRAKO HmL. FELÚlirÁS.
KORSZERaShts. LAKÁSLiDNGl

- SZABAD fl.l.HASZNÁlÁSÚ HJTllE.K ESETiN /HUJ. EURI
- HlTUKIVÁLTÁ5 ts ADÓSSÁGRENDEZÍ.S (me~bö tabb kedve.zlídcn httel egy httcll~ rendezbel
- VÁLLALKOZÓi HnnEK /KIS-. KÖZEPES- • ES NAGY VÁLlALK.-ok (egy~nl v.A..Il.uk.-ok. Bt. Kft. Kkt. stb.l/
- sztC.HENYI KÁRTYA I(LDIIUML'IYE.S KAMA,rOZASSA,l

LilkÁSvis.\ri.is esetén OU Inptt.\n forplml ért«kének Ak.\r 85%,1 oo%-lgl
(EGYEDI FELTETELEKKElIlI)

KORHATÁR NÉLKÜLI (akár 100 éves korig) LAKÁSCÉLÚ-
ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK 5M Ft-os értékű IngatlantólI

(j6 állapotú. összkomfortos ingatlan esetén - településtől függ6en)

JELZÁLOGHITELEK ÜGYINTÉZÉSE SORON KíVÜL AKÁR I HÉT ALAn IS!
!\.KÁR ELÖZETES KÖLTSÉGEK MEGHITELEZÉSÉVEL IS!

BAR. VÉGREHAJTÁS, APEH TARTOZÁS ÉS MAGÁNHITEL KIVÁLTÁSA
MEGOLDHATÓlII (EGYEDI FELTÉTELEKKEL)

HITELEK MÁR MINIMÁLBÉRTÖL IS IGÉNYELHETÖEKI

FONTOSm A HITELSZERZÖDÉSEK MELLÉ ÉLETBIZTOSrrÁS KÖTÉSE
NEM SZÜKSÉGES!

!\. hIteiügyintézés ou Ön kényeimének és Igényének megfelelően Illkisin.
vagy ou Irodánkban történik - személyre szaboltan. gyorsan. szakszeriienl

LEINfORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNKI Hiv/ON BIZALOMMALI

AZ ELVÉGlEn MUNKÁNKÉRT FELELÖSSÉGET VÁLLALUNKI
Ügyfé1f0ll"dás és telJes k6rűUjékozta.tás bMmlkor (hétvégén ls). Idopont egyeztetéssell

PLUSZ SZOLGÁLTATÁSUNK,

INGATLANKÖZVlTÍIÍS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS,
BIZTOSíTÁSOK, BEFEKTETÉSEK KÖTÉSE ÉS TELJES KÖRÜ ÜGYINTÉZÉSE

fAIR PLAY - HITELIRODA
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Új termékek a kazángyárban

A Hőterm pellet kazánja

H-5500 Gyomaendröd, Kossuth u. 64.
Tel.: 00-36-661386-422 . 00- -66/386-925

nyaralók ideiglenes, kiegészítő
fűtésére ajánlanak.

Ugyancsak új termék az
idén májusban kereskedelmi
forgalomba került Gigant nevű
kazán, amelynek nagy méretű

tűztere akár szalmabálák és
nagyobb fahasábok eltüzelé
sére is alkalmas.

A gyomaendrődi cég így
ma már nyolc termékcsaládot
gyárt 40 féle teljesítmény
méretben és típusban.

GÉPEINKKEL AZ ALÁBBI MUNKÁKAT VÁLLALJUK:
- Árokásás és kapcsolódó munkák,

útátfúrás
. kosaras emelővel épülethomlokzatok,

tetők javítása, valamint gallyazás
15 méter magasságig

Telefon: 66/581·540

A Hőtechnikai és Gépipari Kft. új
termékekkel jelentkezett a piacon az
őszi szezonra. Mint azt lapunknak
Winkler János igazgató elmondta, a
gazdasági válság mellett az egyre
növekvő piaci kínálattal is meg kell
küzdenie a Hőtechnikai és Gépipari
Kft-nek.

- Napról napra újabb és újabb
külföldi fűtéstechnikai termékek jelen
nek meg a hazai piacon. A közelmúlt
ban például rendkívül olcsó, ám
megkérdőjelezhető minőségű kazánok
jöttek be törökországi gyárakból. A
hazai alapanyagárak és költségek miatt
ezekkel versenyezni nem tudunk.
Ugyanakkor több irányban is
fejlesztettük termékskálánkat - mondja
WiILl<ler János.

- Az Unikalor nevü céggel közösen
fejlesztettük ki azt az új pellet tüzelésű
kaú::t, amelyből már elkészültek az
első n1intadarabok és több kiállításon,
így Budapesten, Aradon, Nagyváradon
és Székelyudvarhelyen is bemutattuk
az érdeklődőknek. Szintén új fejlesz
tésü termék a Hőterm Piccoló 6 kW-os
teljesítrnényú fatüzelésű acéllemez
kandalló, amelyet családi házak,
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Nagydíjas a Körösi halászlésűrítmény

Házias ízek, körösi halásztradíciók

jelzi azt, hogy pl. a halászlé
sűrítmény elkészítésében ala
pul vették a körösi halászok
halfőzésben kialakult mód
szereit.

- Az olajos és a pácolt
halkészítmények gyártásához
az alapot egyik halászunk
Galáth Tamás által elkészített
termékek adták. A házi
elkészítésű pácolt, illetve ola
joshal mind ízre, mind újdon
ságra elnyerte tetszésünket és
az ízek megtartására kellett
kidolgozni üzemi techno
lógiát és csomagolási módot.
Így épültek be termékeinkbe a
körösi halász hagyományok.

- Az elnyert termékdíj a
minőség megtartására is
kötelez bennünket. Ezt
egyébként a Magyar Termék
Nagydij Bizottsága folyama
tosan ellenőrzi is - mondta
végül dr. Csoma Antal.

dr. Csoma Antal

5500 Gyomaendrőd,

Hősök útja 51.

E·mail:
szobeszed@index.hu

Levélcímünk:'
Szó-Beszéd

Szerkesztősége

lésűrítmény egyébként 1972
óta jelen van a hazai piacon és
azóta a minőségét is tartja.
Sőt az elmúlt években a cso
magolás minőségén sokat
javítottak.

A Körösi Halfeldolgozó
Üzem újabb termékcsaládja a
pácolt és olajoshalak, melye
ket 8 évvel ezelőtt kezdték
gyártani, de csak 2008-ban
kerültek az üzletek polcaira.
Több éven át különböző ter
mékbemutatókon tesztelték a
halételeket, melyeknek meg
nevezésében is szerepel hogy
hagyományos módon készül
nek. A címkén a Körösi
Halász Tradíció elnevezés

Csomagolják a sűrítményt

450 tonna halterméket érté
kesítünk a hazai piacon 
mondja Puskás Zoltán a
Körösi Halértékesítő, HaIfel
dolgozó Szövetkezet elnöke.

- Idén mintegy 180 jelent
kező közül 37-en kapták meg
a Magyar Termék Nagydíjat.
A díjra jelentkező cégek a
hazai termelés és szolgáltatás
szinte minden ágát reprezen
tálja: az ipartól a könyvkiadá
son át az élelmiszeriparon
keresztül a különböző szol
gáltatásokig. A nagydíj az
adott termék minőségi elis
merését jelenti. A Magyar
Termék Nagydíj at 1998-ban
alapították, s minden évben
azoknak a cégeknek ítélik,
amelyek a kiváló minőség és
az innováció mellett teszik le
voksukat. A tizenkét esztendő

alatt összesen 208 termék
kapta meg az elismerést, s
ezzel a jogot az embléma
használatára. Idén az élel
miszeripari, illetve az építői

pari termékek köréből került
ki a legtöbb nagydíj as tudtuk
meg dr. Csoma Antaltól a
Körösi Halász Szövetkezet
elnökétől.

A díjazott termékek mind
egyike olyan rendszerben
készül, amely kizárja a
hibázás, a minőségromlás

lehetőségét. A Körösi halász-

A kisüzemi módszer eredménye: a házias ízek

A Parlament felsőházi

nagytermében átadták
szeptember 2-án a 2009. évi
Magyar Termék Nagydí
jakat. A magas minőséget

jelképező, rangos elismerést
idén 37 gyártónak ítélték
oda. A díjazottak között két
Békés megyei cég is van: a
gyomaendrődi Körösi Hal
értékesítő, Halfeldolgozó
Szövetkezet és a Guardian
Orosháza Kft.

A gyomaendrődi Körösi
Halfeldolgozó, Halértékesítő

Szövetkezet nem először

pályázott az elismerésre.
2004-ben körösi halászlé-

Puskás Zoltán

sűrítményükkel nem nyertek
ugyan nagydíjat, de megkap
ták a dicsérő oklevelet, ami
szintén j elentős siker. Idén
"Körösi Halász Tradíciók"
címszó alatt két termékcso
porttal - olajos és pácolt ter
mékekkel, valamint halászlé
termékcsaláddal - pályáztak
és nyerték el a nagydíjat.

- A gyomaendrődi szövet
kezet a hazai édesvízi halfel
dolgozás terén hosszú idő óta
az élvonalban van. A
szövetkezeti tagoktól - őster

melő halászok és halászati
vállalkozások - felvásárolt,
zömében a Tisza vízrendsze
réből származó halakat, leg
nagyobb mennyiségben a
busát dolgozzuk fel. Évente
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Lemondatnák afürdő felügyelőbizoUságát
Nem 50, hanem 70 milliós afürdő éves vesztesége * Szaunaparkot épít Kovacsics afürdőben
A képviselő-testület négy hónappal

ezelőtt, június l-vel nevezte ki a fürdő

igazgatójának Kovacsics Imrét, aki
akkor úgy vállalta el a fürdő kft.
irányítását, hogy évente 10 millió
forinttal csökkenti az önkormányzati
támogatások összegét.

Mint köztudott a ftirdő évente 45-55
millió forintos támogatást kért és kapott a
működésre. Kovacsics azt ígérte, hogya
nyári szezonban nem tervez mélyreható
átalakításokat, ez idő alatt megismeri a
fiirdőt és szeptember végére pénzügyileg
is átvilágítja.

Az erről szóló tanulmányt tárgyalta a
képviselő-testület október l-i ülésén és
ebből kiderül, hogya fiirdő átvételekor
május 3 l-ig a strand előző vezetése már az
önkormányzati támogatás szinte teljes
egészét felhasználta úgy, hogy az előző

félév működésének költségeit ez még nem
is fedezte teljes egészében. Így történt,
hogy a Kovacsics-féle vizsgálat még
mintegy 16 millió forintnyi kifizetetlen
bért és átütemezett villany-, és gázszámla
költséget talált.

- Kiderült, hogya fürdő a nyári
hónapok kivételével nem tudja fenntartani
magát és nem is marad pénz a nyári sze
zont követő hónapokban a működésre. Az
is kiderült számunkra, hogy a fiirdő az idei
évben felhasználható önkormányzati 47
milliós támogatást már az év első 5
hónapjában felhasználta. Így most az őszi

és téli hónapokra újabb önkormányzat
támogatásra lett volna szüksége. Ezt azon
ban már az elmúlt években sem kérte, vi
szont alig várta már a következő év
januárját, hogy újra lehívhassa az önkor
mányzati támogatás éves összegét és
kifizethesse az előző év utolsó hónap
jaiban keletkező veszteségeket. Így tehát a
fürdő nem évi 48-50 milliós veszteséggel,
hanem számításaim szerint évi 70 milliós
veszteséggel működött, amit éveken át
görgetett maga előtt. Ráadásul a fürdő

katasztrofális műszaki állapotban van, a
tulajdonos önkormányzat a napi fenn
tartási kötelezettségeinek évek óta nem
tett eleget. Szomorú, hogy eddig Önöket
erről senki sem tájékozatta - jegyezte meg
Kovacsics Imre.

Vass Ignác képviselő, a pénzügyi
bizottság vezetője hozzászólásában megj-

egyezte, hogy a fürdő átvételekor az új
üzemeltetőnek tudnia kellett arról, hogya
fürdőnek még az előző félévről

kifizetetlen számlái is vannak.
Kovacsics válaszában elmondta, hogy

sajnos nem tudott erről, de a tisztelt
pénzügyi bizottság sem, sőt az önkor
mányzat sem, de a felügyelő bizottság
sem!

Illés János furcsának találta, hogy egy
ilyen elemzésnek kell feltárnia bizonyos
hiányosságokat és megkérdőjelezte a felü
gyelő bizottság hozzáértését, s egyben
lemondásra szólította fel a Csányi István
alpolgármester által vezetett Liget Fürdő

Kft. felügyelő bizottságát, melynek tagja
még Jakus Imre és Papp István.

Csányi István válaszában megje
gyezte, hogy jó lenne, ha a testület tagjai
nem visszafelé mutogatnának, hanem
végre segítenének rendbe tenni és egye
nesbe hozni a fürdőt.

- A furdő üzemeltetésének apró dolgai
ba mi mint felügyelő bizottság nem szól
tunk bele, bár megjegyzem, hogy az előző

ügyvezetőt Szabados Krisztinát sem
segítette mindenben az önkormányzat.

Izsó Csaba a városüzemeltető

bizottság elnöke szerint a felelősség

kérdését nem lehet megkerülni, hiszen a
képviselő-testületet folyamatosan akarva,
vagy akaratlanul valakik folyamatosan
félrevezették a fürdő gazdálkodásának
kérdésében.

Babos László is a felügyelő bizottság
felelősségét vetette fel és megkérdezte,
hogy a felügyelő bizottság három tagja
miért nem vett részt azon az átadáson,
amikor a ftirdő üzemeltetését Kovacsics
átvette és hogy öt éve miért nem szól
senki a jogszabályokban előírt gépészeti
karbantartásokról.

Csányi István a felügyelő bizottság
elnöke szerint a furdő felügyelő

bizottságának tagjai nem furdőszakem

berek, ezért a szakmai dolgokra kevésbé
van rálátásuk. Csányi mellesleg felajánlot
ta lemondását.

Várfi András polgármester azonban
erről nem szavaztatta meg a testület tagjai,
mondván ennek a napirendnek most nem
ez a témája.

Vass Ignác kérte Kovacsicsot, hogya
dolgozókat kezelje humánusabban, mert

információi szerint több dolgozótól vált
meg az új vezetés azzal, hogy holnaptól
nem kell jönni dolgozni...

Kovacsics válaszában megjegyezte,
hogy az önkormányzat megtakarítást akar,
fejlesztést akar és emellett még humánu
mot is elvár. A gyógyászati részlegről

elküldött három ember része a fürdőstruk

túra átalakításának. Kovacsics elmondta
még, hogya fedett fürdő kihasználatlan
galériarészén egy többféle szaunából álló
szaunaparkot kíván építeni saját erőből,

amihez az önkormányzattól nem kér
pénzt. Véleménye szerint a már novem
berben megnyíló szaunapark több
vendéget vonz majd a fürdőbe a téli
hónapok alatt is.

A fürdőben mellesleg a bejárati rend
szert is átalakítását is tervezi az új vezetés:
a fedett fürdő bejáratánál alakítanák ki
recepciós pultot, hogyelválaszthassák a
csak gyógyászati részre, valamint a csak
fürdésre érkező vendégeket. Emellett
szükséges lesz elválasztani a fürdőtől a
kemping területét is, megakadályozva
ezzel a kempingezők éjszakai, felügyelet
nélküli fürdőzését.

Emellett a decemberi testületi ülésre
kidolgozza a gyógyászati részleg
fejlesztésének, bővítésének lehetőségét is,
számításai szerint a felsorolt átalakítások
mintegy 50-80 millió forintos költséggel
járnak majd.

- Az önkormányzat évek óta évi 50
millió forintot adott a ftirdőnek, amit nem
fejlesztésre, költöttek, hanem egyszeruen
feléltek. A mostani beruházások a
vendégek számára több szolgáltatást nyúj
tanak majd, s ezzel növelhetjük a
vendégek számát is - mondta Kovacsics,
aki megszünteti a 16 ftirdőbérletesnek a
reggel 6 órától történő úszását is.

Mint mondta, a furdő eddig is és
ezután is reggel S-tól este 20 óráig van
nyitva, ez idő alatt az előírt módon
úszómester vigyázza a vendégek nyu
galmát és egészségét. Eddig is szabályta
lan volt, hogy a biztonsági őr engedte be
nyitás előtt a vendégeket az uszodába,
ahol senki sem felügyelte őket.

A képviselő-testület több mint két órás
vita után végül elfogadta Kovacsics Imre
beszámolóját.

H.E.
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Ki, mennyit keres?
Nyilvános adatok a 'fizetésekről

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen fizetek!
Telefon: 30/9-533-594

Víz- gáz, fűtésszerelés,
gázkészülékekjavftása!

MOLNÁR TIBOR
Telefon: 70/316·54·48

A közelmúltban
napvilágot látott adatok
szerint a Budapesti
Közlekedési Vállalatnál
több közép-, és felső

vezető vett fel több tíz,
esetenként 100 milliós
végkielégítés t és jutal
mat. A nyilvánvaló
visszásságok miatt a kor
mány augusztus végén
hozott rendeletében
kényszerült átláthatóbbá
tenni a köztulajdonban
álló gazdasági társasá-

Liget Fürdő Kft.
Felügyelő bizottság

tagjai: Csányi István,
felügyelő bizottság el
nöke, megbízási dija:
36.000-Ft/hó.

Jakus Imre, felü
gyelő bizottság tagja,
megbízási díja: 30.000
Ft/hó.

Papp István, felügye
lő bizottság tagja, meg
bízás i díja: 30.000
Ft/hó.

Gyomaszolg Ipari
Park Kft.

Várfi András, a felü
gyelő bizottság elnöke
lemondott a tisztelet
díjáról.

Czibulka György,
felügyelőbizottsági tag.
Tiszteletdíja: 30.000
Ftlhó.

Szabó Balázsné, fel
ügyelőbiz.i tag. Tiszte-

gok működését. Eszerint
közzé kell tenni ezen
cégek felsővezetőinek

bérét, tiszteletdiját és az
egyéb juttatásokat.

Gyomaendrődön az
önkormányzat honlapján
hozták nyilvánosságra
ezeket az adatokat.
Városunkban csupán
négy köztulajdonban
álló gazdasági társaság
működik: a Liget Fürdő

Kft., a Gyomaszolg Ipari
Park Kft., a Gyomaköz-

letdíja: 30.000 Ftlhó.
Gyomaközszolg Kft.
Izsó Csaba, felügye

lő bizottság elnöke.
Tiszteletdíja: 36.000
Ftlhó.

Béres János, felü
gyelő bizottsági tag.
Tiszteletdíja: 30.000
Ft/hó.

Dr. Palya József,
felügyelő bizottsági tag.
Tiszteletdij: 30.000
Ftlhó.

A felügyelő bizottsá
gi tagoknak a megbízási
dijon felüli egyéb járan
dósága nincs, a jogvi
szony megszűnése ese
tén járó pénzbeli juttatá
suk nincs.

Egeresi András, ügy
vezető igazgató. Munka
bére: 524.000 Ftlhó.
Hideg étkezési utalvány:
6.000 Ft/hó. Saját

szolg Kft., valamint a
Zöldpark Kft.

A Gyomaszolgnak és
a Gyomaközszolgnak
egy ügyvezető igazgató
ja van Egeresi András
személyében.

A nyilvánosságra
hozott adatok között
szerepel az említett
cégek felügyelő bizott
sági tagjainak megbízási,
illetve tiszteledíj ai is,
melyet az alábbiakban
olvashatnak.

gépjárműhasználat költ
ségtérítés (munkába já
ráshoz: Békéscsaba
Gyomaendrőd-Békés

csaba): 9 Ftlkm. Céges
gépjármű vezetése: 2,20
Ft/km.

Zöldpark Gyoma
endrőd Nonprofit Kft.

Felügyelő bizottság
elnöke: dr. Kovács Béla.
Megbízási díja: 36.000
Ft/hó.

Tag: Hangya Lajos
né, megbízási díja:
30.000 Ftlhó.

Tag: Lehóczkiné
Tímár Irén, megbízási
díja: 30.000 Ft/hó.

A kft. ügyvezető

igazgatója: Gurin Lász
ló. Munkabére: 200.000
FL/hó. Költségátalánya:
40.000 Ft/hó saját
gépjármű hivatali célú
használatához.

Gyomán, 1500 m2-es
ipari csarnok kiadó

termelésre vagy raktározásra!

Telefon: 66/282-790

Üzlethelységek kiadók
Gyomán,

a városközpontban!
Telefon: 30/33-26-075

PVC, TAPÉTA
Nyitva a hét minden napján!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd, Fő út 29.

Telefon: 66/285-392

Cégek,
vállalkozások figyelem!

Munka-, tűz- és
környezetvédelmi

szolgáltatások
egy helyen!

Hívjon bizalommal!

Tóth Mihály
Telefon: 20/2151·970

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
Telefon: 20/388-22-63

Hirdetésfelvétel:
Telefon: 70/22·632·99
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Gyászos ügyintézés

103. születésnapStancolt és
hagyományos

papírdoboz
gyártása minden
méretben! -,
Szitázás! [t~

1...oauJiii'l
Stancforma,
szitaforma készítés!
Telefon: 20/9142-122
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

www.rozakft.hu

. papír és írószer
- irodaszerek
-nyomtatványok
-nyomtatópatronok
-selyemvirágok
- DVD filmek
-ajándék, játék, illatszer
- AVON, Oriflame
-ÖKONET termékek

Gyomaendrőd máso
dik legidősebb lakóját
köszöntötte Várfi András,
polgármester és Gellai
Józsefné, helyi képviselő

szeptember IS-én. Rácz
Ferencné 103. életévét
töltötte be a napokban 
írja a hir6.hu. A városban
egyébként öten büszkél
kedhetnek azzal, hogy túl
vannak a 100. születés
napjukon.

Rácz Ferencné, Trubó
Ilona 1906. szeptember
10-én született Endrődön.
Négy gyereke született, de
bizony hét unoka és kilenc
dédunoka is szerepel már
a családfán.

A tavalyi születés
napján még énekelt, nótá
zott is, sajnos most már

gyengélkedik és a szeme
sem a regl. Három
gyereke él még Iluska
néninek. Teréz, László és
Piroska közül utóbbi gon
dozza édesanyját éjjel
nappal. Egyébként úgy
látszik, hogy a gének nem
hazudtolják meg önma
gukat, hiszen Piroska néni
elárulta, hogy ő is már 73
éves. A mama szegény
családból származott, de
szerencsésnek mondhatta
magát, amikor férjhez
ment, hiszen az édesapjuk
a környék egyik leghíre
sebb prímása volt. Iluska
néni egész életében a
kétkezi munkájából élt:
meszelt, tapasztott, nap
számosként a fóldekre járt
dolgozni.

GAZDA KISÁRUHÁZ
Gyomaendrőd, Pásztor u. 39.

Telefon: 66/386·359

Októberi akció!
Glialka 1literes gyomirtó 3780 Ft
Glialka 0,2 literes gyomirtó 910 Ft

csak ebben ahónapban!

- Őszi virághagymák, virággumók és rózsatövek.
- Kandallók, kályhák és tűzhelyek kedvező áron!

- Minden ami a szürete/éshez kell itt megta/álható!
- Szürete/ókádak, rekeszek, üvegballonok.
-Borászati eszközök.

- Permetezőszerek, műtrágyák, virágföldek.
- Kerítésdrótok, kertirácsok, müanyaghálók.
- Takaró ponyvák és fóliák minden méretben.
- Kerti szerszámok, talicskák, kukák.
- Fa-, és fém létrák, ereszcsatornák.
- Hullámlemezek.

)'árjuk kedves vásádóínkat!

Hamis pénzzel fizettek
endrődi Rendőrőrsre, mely
szerint a Color Shop Papír
boltban két ismeretlen
személy hamis 10 ezer Ft-os
bankjeggyel akar fizetni. A
helyszínre érkező rendőrök

előállították a hamis pénzt
felhasználni szándékozó két
nőt, akiktől további hamis
Sodexo Pass utalványokat és

TAN51ER!
Fénymásolás,

spirálozás, iratfűzés!

MAZSI
PAPíR-íRÓSZER

Gyomaendrőd,

Kossuth u. 34.

AUTÓSOK
FIGYELEM!

Környezetvédelmi
zöldkártya!
- Környezetvédelmi

állapotfelmérés
- Számítógépes

futóm űbeáll ítás
- Járműdiagnosztika
• Klíma javítás

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

66/610-650,
30/524-52·35

Az ember életét nap, mint nap számtalan
dolog keseríti meg: akár közlekedik, akár ügyet
intéz, akár hivatalba jár, akár temetést intéz. Ez
utóbbival kapcsolatban kereste meg szerkesz
tőségünket egy panaszos olvasónk, aki elmond
ta, hogy a családban történt tragikus halále
setet követően felkeresték a Gyomaszolg. Kft.
temetkezési részlegét, ahol kriptasíl'helyet
vásároltak volna az általuk kiválasztott helyen.

A temetkezési részleg vidékről idehelyezett
vezetőnője azonban pökhendi és kioktató
módon közölte a gyászolókkal, hogy a sírhelyet
nem lehet kiválasztani, hanem a sorban követ
kezőt kell megvásárolni.

Olvasónk persze nemcsak a hivatalnok
modorán háborodott fel, hanem azon is, hogy
az ember százezreket fizet ki egy sírhelyért,
mindenféle költségeket felszámolnak, ennek
ellenére az adott területen nem választhatja ki

A Szarvasi Rendőrkapi

tányság nyomozást rendelt
el ismeretlen tettesek ellen,
akik augusztus 31-én gyo
maendrődi Lidl Áruházban
20 ezer Ft értékben hamis
Sodexo Pass utalvánnyal
fizettek.

Szintén augusztus 31-én
érkezett bejelentés a Gyoma-

a temetkezési helyet. Azután, amikor megtudta
a nem túl barátságos hivatalnokasszony, hogy
a gyászolók a szertartást nem a Gyomaszolg
gal intéztetik, hanem annak versenytársával,
végképp arrogáns és cinikus lett.

A gyászolók előbb aGyomaszolg igaz
gatójáhozfordultak, aki elutasító választ adott,
végül a polgármestert keres ték fel, akinek sza
vára a Gyomaszolg engedett és a kiválasztott
helyen építethették meg a kriptasírhelyet.

A kapott számlán végül olyan tétel is szere
pelt, amit nem kellene fizetni, jelesül a
Gyomaszolg "kriptaépítési eng. " címen kért 32
ezer forintot, ami az önkormányzati rendelet
szerint a kriptaépítés idejére fizetendő

területhasználati díj lenne...
Olvasónk szerint nem kellene vidékről ilyen

vezető beosztású dolgozókat hozni, a hozzá
nem értést, a faragatlan viselkedést importálni!

bankjegyeket foglaltak le. A
rendőri intézkedések során
megállapították, hogy az
előállított két mezőtúri lakos
több hamis 10 ezer Ft-os
bankjegyet, ill. utalványt
használt fel, ill. szándékozott
felhasználni különféle ter
mékek vásárlásakor. A két
személyt őrizetbe vették.
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Anya, lánya és unokája Aromán megszállás áldozatai

Országos Táblavadász akció

LEVELE/NKBŐL

A történet egyik szereplője

Tisztelettel kérem a T.
gyomai-, endrődi, és a
dévaványai lakostársakat, ha
tulajdonukban van a román
megszállással kapcsolatos régi
újság, fénykép, röplap, vagy a
településen valamilyen meg
történt eseményről tudnak, úgy
arról legyenek kedvesek infor
málni.

Segítségüket ezúton is hálás
szívvel megköszönöm!

Dr. Ágoston Sándor történész
5510 Dévaványa, Széchenyi u. 5.

Tel.: 66/220-091 (17 óra után)
agoston.sandor@dktv.hu

Rózsa Bálint 45 éves
dévaványai lakosokat.

A megszálló román katonai

megtorlás másnap is folytató
dott. 1919. április 29-én de. 8
órakor, a dévaványai római
katolikus templom falánál
agyonlövette: Kovács Sándor
23 éves, Győri Imre 24 éves
és Győri Antal 20 éves, Déva
ványán dolgozó vésztői lakost.

Ebből a testet lelket meg
nyomoritó könyörtelen szenve
désből kijutott a vétlen gyomai
és endrődi eleinknek is: 1919.
július 23-24-én, a Mezőtúr alól
visszavonuló rabló román
csapatok lelőtték: Erdei László,
Kereki András és Király
József gyomai lakosokat.

Azzal a kéréssel fordulok a
gyomaendrődi és dévaványai
lakostársakhoz, hogy akik felis
merték hozzátartozóikat, roko
naikat, kérem jelentkezzenek
megadott elérhetőségem vala
melyikén. Kérem, ha van csalá
di feljegyzés, visszaemlékezés,
anyakönyvi kivonat, fénykép a
hozzátartozóikról, úgy azt is
szíveskedjenek hozzám eljuttat
nI.

Kedves Gyomaendrődi és
Dévaványai Lakostársak'

Következő könyvem adat
gyűjtéséhez szeretném kémi az
Önök segítségét.

2010-ben, a román katonai
kivonulás, a szégyenletes
Trianoni-békediktátum 90.
évfordulójára szeretném
megirni és megjelentetni a
"Román katonai megszállás
Gyomán, Endrődön és
Dévaványán 1919-1920" c.
könyvem.

1919. áprilisában az
Antant-hatalmak tiltása ellenére
- a Román Királyi Hadsereg
minden hadüzenet nélkül
felvonult az általuk elképzelt
(óhajtott) Nagy-Románia tiszai
határvonalára. A Nemzetközi
jogot felrúgó román katonai
vezetés hazánkra, a Tiszántúlra
eresztette rabló, erőszakos

kodó csapatait. A túlerőben lévő

ellenséggel szemben a gyenge
magyar Vöröshadsereg vissza
vonulóban volt. Kisebb ellenál
lásra mindenütt számíthatott az
ellenség.

Román katonai áldoza
tokról, sebesültekről kevés
adataink vannak, de arról van
ismeretem, hogy egy~egy

eseményt követően a román
megtorlás nem maradt el. Mint
oly sok esetben a vétlen polgári
lakosságon állt bosszút a
megszálló román katonai ható
ság.

A román katonai vezetés
kíméletlen megtorló intézke
dést foganasított Dévaványán
1919. április 28-án du. 5 órakor,
a dévaványai római katolikus
templom falánál a megszálló
román katonai hatóság agyon
lövette: Bukva János 37 éves,
Cs. Kovács Antal 38 éves,

Atitokzatos harmadik...
A Szó-Beszéd júniusi számában megjelent

"Meleg helyzet" című írás nem tényszerű adatokat
közöl. A történetnek három szereplője volt: két férfi
és egy nő.

szövetkezetnél volt alkal
mazásban, ezt követően lett
kisiparos vállalkozó. 1997 óta
nyugdíjas és a mai napig is üzi
az ipart. Lánya, Bosnyákné
Garai Anikó 1988-ban kapott
fodrász szakmunkás bizonyít
ványt, majd 1999-ben szerezte
meg a mesterlevelet. Lánya,
Beáta idén végzett a békés
csabai Kós Károly Szakképző

Iskolában kozmetikusként.

Táblavadász" akciót. Ez idő

alatt a Békés Megyei Rendőr
főkapitányság a tabla-
vadasz@bekes.police.hu e-
mail címen fogadja a
közlekedők észrevételeit a
hiányos, megrongálódott,
ellentétes értelmű vagy éppen
felesleges közúti jelzőtáb-

. lákról. A rendőrség közle
kedési szakemberei az észre
vételeket rögzítik, és a
helyszíneket megvizsgálják az
illetékes szakhatóságokkal kö
zösen.

A megadott e-maii címre
küldött leveleikben kérik,
jelöljék meg pontosan azt a
helyszínt, amelyre az észre
vételük vonatkozik, és fogal
mazzák meg azt is, hogy miért
tartanának szükségesnek azon
a helyen változtatást, valamint
kérik csatolni a hely bea
zonosításához szükséges fény
képfelvételt.

A fenti e-maii címre tehát
2009. október I. és október 31.
között várják a lakosság
észrevételeit.

Három generáció tagjai
dolgoznak együtt Gyomaend
rődön a Fő út 224 sz. alatti
fodrászüzletben: Garai Sán
dorné lányával Anikóval és
unokájával Bosnyák Beátával
várja a szépitkezni vágyó
vendégeket. Garai Sándorné
1956 és 1958 között a Gyomai
Fodrász Szövetkezetnél töl
tötte tanulóidejét, majd 30
éven át, 1988-ig a szolgáltató

A megyei főkapitányságon

és a kapitányságokon működő

baleset-megelőzési bizottsá
gok évente több programot is
szerveznek annak érdekében,
hogy minél többen megismer
jék a biztonságos közlekedés
szabályait, és minél többen
fontosnak érezzék az előírások

betartását. A legkü[önfélébb
forg:ilmi helyzetekben döntő

fontosságú kérdés, hogy a
közlekedő betartja-e a szabá
lyokat, mennyire figyel a saját
és mások biztonságára.

Mindezek mellett azonban
legalább ennyire fontos, hogy
a gyalogosok, kerékpárosok és
más járművezetők a lehető

ségekhez képest legjobban
kialakított, egyértelműen sza
bályozott csomópontokban,
átkelőkön, kereszteződésekben

közlekedhessenek, hiszen a
megfelelő és jól látható
jelzések nélkülözhetetlenek a
biztonságos közlekedéshez.
Ezért az Országos Rendőr

főkapitányság október hónap
ra meghirdeti az "Országos
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Családi Vasárnap .
a Dreher Söröző-Étteremben

9 órakor
Ünnepi Istentisztelet Gyomán

a református templomban
10 órakor

Ünnepi megemlékezés az 1956-os
Forradalomról és Szabadságharcról

a Szabadság téri országzászlónál
Ünnep beszédet mond

dr. Deutch Tamás
Európa Parlamenti képviselő

A Szent Gellért Katolikus Általános
Iskola diákjainak műsora

Koszorúzás a Hősök Emlékművénél

11.30 órakor
GyomaendrődVáros Képviselő

testületének ünnepi ülése
a Városháza ülésterrnében

donos, hogy a kocsma még nincs meg
nyitva, még engedélye sincs. Az ellenőr

azonban kötötte az ebet a karóhoz, nem
távozott, sőt a jegyzőkönyv rubrikáit
töltögette szorgalmasan.

Mivel a szép szó nem használt, ezért
a tulajdonos diihében egy jól irányzott
seggberúgással penderÍlette ki az
öltönyös embert. Az ellenőr orra esett,
majd szétszóródott p apirlapokat
összekaparva sietve távozott a
helyszinről.

Köszönjük a kajaksport kedve
lőinek, hogy személyi jövedelem
adója l %-ával: 108.335 forinttal
támogatták sportegyesületünket. A
kapott összeget eszközvásárlásra
használtuk fel. Kérjük idén is
támogassanak bennünket.

Adószámunk: 18379431-1-04
Köszönettel: Körös Kajak

S. E. Gyomaendrőd

Köszönet

ANemzeti Ünnep programja
Gyomaendrőd, 2009. október 23.

A gépzene is jogdíjas
Az Artisjus jogdíjat szed minden

zenét szolgáltató vendéglátóhelytől.

Ebből fizeti a zeneszerzőket, az előadókat

és a hangfelvételek kiadóit. A jogdíjak
mértékét évente az üKM határozza meg.
A magyar szerzői jogi törvény szerint a
felhasználó köteles előzetesen bejelenteni
a tervezett zene-felhasználást és annak
változását.

Az Artisjus munkatársai folyamatosan
járják az ország üzleteit. Akiket rajtakap
nak az illegális szolgáltatáson, azoknak
az eredeti jogdíj kétszeresét kell
fizetniük. A vendéglátóhelyek jogdíját
meghatározza a település mérete, az
üzem nyitva tartása és befo
gadóképessége. Az összeg havi 3600-120
ezer forintig terjedhet. A zenés
hangfelvételek másolását is be kell jelen
teni az Artisjusnak, ugyanúgy a rádión,
tévén, CD-n vagy számítógépen tárolt
műveket, bármilyen gyakorisággal
játsszák le.

Csak akkor nincs jogdíj, ha a
zeneszámok szerzője 70 éve elhunyt, és a
felvétel 50 évnél régebbi. Ezt viszont az
üzemeltetőnek kell bizonyítania. A
zenegép léte 20 %-kal emeli a jogdUat. A
karaoke-felhasználás megint jogdíj
köteles, előzetes engedélyhez és mű

sorközlő adatlaphoz kötött. Vonatkozik
ez a zártkörű rendezvényekre akkor, ha az
üzemeltető családtagjain kívül más
személyek is összegyűlnek.

Fenéken rúgtak egyellenőrt
Egy gyomaendrődi vendéglős vál

lalkozó nemrégiben mérgében fenékbe
rúgott egy ellenőrt, aki a szerzői

jogvédő hivataltól érkezett és éppen
birságoini akart.

Ajogvédő hivatal embere egy olyan
több éve bezárt kocsmába lépett be,
ahol két piktor éppen a helyiségeket
festette. Szólt a festők rádiója a
sarokban és a jogvédő ember már elő

is vette a jegyzőkönyvet. Hiába ma
gyarázta neki az éppen ott lévő tulaj-

Október 4. Tyúkhúsleves lúdgége
tésztával. Mogyorós sertésszelet,
hasábburgonya, káposztasaláta.
Szőlős krémes.
Október 11. Májgaluska leves.
Csirkemell csíkok salátaágyon, sajt
mártással. Gundel palacsinta.
Október 18. Magyaros zöldborsó
leves. Sertéscsülök Pékné módra,
tepsis burgonya, párolt káposzta.
Gesztenyepüré.
Október 25. Csontleves cérna
metélttel. Csirkemell burgonya kön
tösben, rizi-bizi, uborkasaláta. Rétes

-VÁrjuk s=ives
megrenAeléseiket!
Telefon/fax: 66/386-444

Mobil: 20/9808-842, 70/3655-360

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Izzók, energiatakarékos izzók
• Háztartási gépek, hűtők

• Háztartási gépek alkatrészei
ENERGIATAKARÉKOS IZZÓK
MÁR 799 Ft-tól!
1 év garanciával!

• Kéziszerszámok
• Barkácsgépek

Watt Villamosság
Gyomaendrőd, Fő út 214.

Color Shop
Papírbolt
Gyomaendrőd,

Petőfi u. 4.
Telefon: 66/284-552

Irodaszervásár!

920 Ft/adag
Étkezési utalványokat elfogadunk!

E-maii: info@timarpanzio.hu
www.timarpanzio.hu

KöszönetnyiIvánítás
Megköszönjük mindazoknak, akik 2009. szeptember 23-án Farkas

Ildikó temetésén megjelentek és sírjára virágot, koszorút hoztak, valamint
részvétüket nyilvánították. A gyászoló család
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Gyomaiak Igazfalván

útlevelet adtak ki az igazfalviaknak
1905-ben.

Igazfalva község önállóságát 1898
ban mondták ki, napjainkban is ez a
község magyar neve, román viszont
Dumbrava. A falu evangélikus, ma
református templomát Alpár Ignác ter
vezte 190 l-ben.

Vésztő Város Önkormányzata
1991-ben létesített testvértelepülési
kapcsolatot a Temes megyei Igaz
falvával, hiszen az akkori vésztői

telepesek alkották a lakosok közel 30
százalékát. Elmondható, hogy azóta is
szoros a kapcsolat Vésztő és Igazfalva
között, mivel az itt és ott élő rokonok
tartották a kapcsolatot. A múlt század
ban viszont sok, már Igazfalván
született személy költözött Vésztőre.

Tehát a gyökerek visszavezetnek
Vésztőhöz.

ácsmunkát, az ajtókat és az ablakokat a
kincstár előlegezte nekik 750
koronáért.

A föld barna agyagos, kissé nyers.
A földek irtása, a cserjéktől és tuskók
tól való megtisztítása csak lassan ha
ladt, 1898 tavaszán a szántóföldeknek,
káposztásoknak csak harmadrésze volt
tiszta. A szorgalmasak telkeit messziről
meg lehetett ismerni, házaikat fehérre
meszelték, istállójuk tele volt marhá-

val, góréjuk tömve kukoricával. Hátul
a nyitott színben egy-két vastengelyű

kocsi, vasborona, eke, itt-ott vetőgép

vagy répavágó is látható volt. A 20-20
kataszteri holdas parcellát és házat
kapott telepesek egy része meggazda
gododtt más részük eladósodott.

Akik nem boldogultak kiván
doroltak Amerikába vagy Kanadába
szerencsét próbálni. Huszonhat

Igazfalva Temesvártól 80 km-re
lévő település Romániában. Léte
zésének legrégebbi írott emléke 1454
ből való, amikor az aradi káptalan
Hunyadi Jánost, a turdi kerület birtoká
ba beiktatta. A falu 1890-re teljesen
elnéptelenedett, s 1895-ben telepeseket
hozattak a községbe.

Az 5752 kat. holdon létesített
kincstári telepítvényre érkezett,
javarészt Békés megyei családok
számára eleinte 205 házhely állt ren
delkezésre. A telepítés i okmányok
aláírása után 1893-ban összesen 186
családfő jött el UJ lakhelyének
felépítésére. A régi gyomai lakóházak
hoz nagyon hasonló épületeket maguk
a telepesek építették vályogból vagy
vertföldből. A faanyagot és az

Jórészt a mintegy 200 km-re fekvő

Vésztő földínséggel küzdő paraszt
ságából telepített ide az állam 69 csalá
dot, de Békés megyéből még
Gyomáról 22 család, Köröstarcsáról
67, Körösladányból 8, Békésről 20 és
Dombegyházáról 4 telepes család
érkezett a Béga folyó forrásától 30 km
re lévő dombos, termékeny vidékre.
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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-maii: kreiszagnes@anet.hu

Telefon: 30/206·5050

Első osztályú borovi fenyőből

ajtók, ablakok készítése
egyedi méretben!

Bontás nélküli beszerelés!

Konyhabútorok,
gardróbszekrények,
fürdőszobabútorok

készítése egyedi méretben.
Bútorlapból vákumfóliázott
felülettel vagy tömör fából!
Telefon: 30/9554·571

Szó-Beszéd

- Volt egyszer egy forradalmunk, mert
a nép azt kiáltotta: elég volt! Van egy
köztársaságunk, ahol egyre többen
mondják, eddig, és ne tovább, mégsem
történik semmi.

- Volt egy szabadságharcunk, amikor
néhány ezer ember, ha csak egy időre is,
de megállította a világ legerősebb had
seregét. Van egy 2006. október 23-ánk,
amikor a hazug kormány gumilövedé
kekkel, vízágyúkkal, brutális verésekkel
és jogtalan bebörtönzésekkel üzent a pol
gároknak: fogjátok be a szátokat és tűr

jétek tovább a megaláztatásokat, mert
semmik vagytok.

És van néhány ezer ember, aki mégis
ezt mondja: hiába ütlegeltek, attól mi
csak még erősebbek leszünk. Vannak
mártírjaink, akik '56-ban életüket adták a
szabadságért. És itt vannak még mindig a
hóhérok, és követőik, akik képmutató
módon megkoszorúzzák áldozataik sír
jait.

- Volt egy forradalom, amikor a
lobogókból kivágták az idegen címert,
mert azt hazugság alkotta meg. Ma meg
gyalázzák nemzeti ereklyéinket, és
jelképeinket, mert a hatalom irtózik
tőlük.

- Volt idő, amikor azt mondtuk,
erősek vagyunk, és büszkék, ma azt
sulykolják belénk, merjünk kicsik lenni.
Mert félnek attól, hogy újra erősek

leszünk.
- Volt egy szabadságharcunk, aminek

a leverése után férfiak és nők egyenes
tartással léptek az akasztófa alá, mert
még akkor is bátorság volt bennük. Most
van egy "politikai elitünk", amely képte
len bevallani a hibáit, és visszalépni, de
még a rossz döntésekből is erényt ková
csol.

- Mindig voltak, és lesznek, akik nem
csak hallgatják, hanem éneklik is a
Himnuszt, és a Szózatot. És ma olyan
gazemberek irányítják ezt az országot,
akik undorral hallgatják ezt a kifejezést:
Hazádnak rendületlenül, légy híve, oh
magyar!

- Volt idő, amikor tömegek álltak a
nemzet oldalán, ma jobb- és baloldali
"vezetőink" nem merik ezt megtenni,
mert globális helytartó ik ellen cseleked
nének.

- Volt idő, amikor lesöpörték a

2009. október

padlást, és elvitték az istállóból az álla
tokat, és ezzel kivívták a béketűrő

emberek haragját. Ma megnyomorítanak
az adókkal, a megszorításokkal és a
közüzemi számlákkal, és lehajtjuk a
fejünket, mert erre tanítottak.

- Van egy köztársaságunk, ahol a
törvény előtt minden ember egyenlő,

mégis megmenekülnek a tyúktolvajok,
és a milliárdokat sikkasztók, mert a be
csületes embert szinte semmi sem védi, a
bűnözőt viszont élteti ez a rendszer.

- Van egy köztársaságunk, ahol a
munkáért aprópénz és megaláztatás jár,
ahol szüleink és nagyszüleink egy ledol
gozott életért csak a nyomorúságot
kapják. Ahol a család már nem szent,
ellenben fogyasszunk, költsünk, pazarol
junk mindenre, amit hamarosan eldob
hatunk, mert nem érték.

- Van egy köztársaságunk, ahol a
reform a nyakunkon szorítja tovább a
kötelet, ahol az egészségügy már
népirtás, az oktatás lebutítás, és ahol a
közbiztonság annyit jelent, hogy állati
sorba lesüllyedt hordák agyonverhetnek,
kirabolhatnak, megerőszakolhatnak bár
kit, mert nekik szabad...

- Van egy köztársaságunk, aminek a
létrehozói ma talán szégyenükben haza
mennének. Mert nem ezt akarták. A
Magyar Köztársaság húszéves fennál
lását ünnepli. Vajon van okunk rá?
Esetleg marad az emlékezés, 1956
október 23-ára.

KUmaj Zsolt
Jobbik Magyarországért

Mozgalom,
Gyomaendrőd

Véradás októberben
A Magyar Vöröskereszt véradást

szervez Gyomaendrődön. Véradás
helye: Gyoma, Katona József
Művelődési Ház. Ideje: 2009.10.15.
(csütörtök) 8-11.30. 2009.10.19.
(hétfő) 8-11.30

Ifjúsági véradás: Gyomaendrőd,

Bethlen Gábor Szakképző Iskola
(Hősök útja 40.) Ideje: 2009. 10. 15.
(csütörtök) 13-15 óra

Személyi igazolványt és TAJ kár
tyát feltétlenül hozzanak magukkal!

Magyar Vöröskereszt Területi
Szervezete
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Mátrai Géza az "inaktív terrorista"
Aki leteperte Koszigint, a szovjet elnököt

Szeptember közepén helyezték
szabadlábra azt az iraki újságírót, aki
tavaly egy bagdadi sajtótájékoztatón
George Bush akkori amerikai elnök
felé dobta cipőjét. Az arab világban
nemzeti hősként, ünnepséggel várták
a férfit, akit 3 év börtönre ítéltek, de
másodfokon l évre enyhítették bün
tetését.

A közelmúltban volt alkalmam
találkozni a Kanadában élő Mátrai
Gézával, aki 1956-ban az édesapjával
ment ki az Újvilágba és 197I-ben
néhány napig világhírű volt.

Történt, hogy Pierre Trudeau akko
ri kanadai miniszterelnök meghívá
sára Ottawába érkezett Alekszej
Koszigin szovjet elnök, akinek láto
gatása ellen a Kanadában élő, a keleti

Korabeli fotó Koszigin fóldre rántásáról

blokk egykori lakói - magyarok,
ukránok - tüntetéseket is szerveztek.
Akkor még élénken élt az 1956-os
magyarországi forradalom emléke,
amikor a magyarok megpróbálták
lerázni a sztálinista igát. Persze a
kanadaiak jelentős része sem volt híve
a kommunista Szovjetuniónak.

Trudeau kanadai elnök természete
sen tudott ezekről a fájdalmakról, de
mint politikust ez nem akadályozta
meg, hogy meghívja az orosz elnököt.
E hír hallatán a kanadai rendőrség

hetekig gyakorlatoztatta a rendőröket,

hogyaKoszigin látogatás idején ne
történjen semmi probléma.

A szovjet elnök ottawai látogatásá
nak második napján Koszigin és
Trudeau kisétáltak a parlamentből, s
autóval indultak volna a közeli

Chateau Lorrier Hotelba ebédre.
Koszigin azonban a szép, napos időre

tekintettel azt indítványozta, hogy
inkább gyalog sétáljanak át a szállodá
ba...

Mátrai Géza

És itt lép be a képbe a magyar
Mátrai Géza, aki a tüntető tömeg
soraiból kilépett amikor Koszigin
elhaladt mellette és ráugrott a szovjet
elnök hátára, balkezével elkapta a
nyakát majd lerántotta a földre. A
kanadai televízió egyenes adásban
közvetítette az incidenst, amely miatt
másnap Pierre Trudeau bocsánatot
kért a kanadai parlamentben.

- Freedom for Hungary! (Szabad
ságot Magyarországnak!) - kiabálta
Mátrai Géza, amikor a rendőrök

leszedték Koszigin hátáról. Összesen
3 hónapnyi börtönt kapott.

Mátrai a KGB-tisztek között tört utat

Mátrai szabadulása után Torontóba
költözött, ahol szociális munkásként
dolgozik ma is. Azt mondja nem bánta
meg, amit tett és az sem érdekli, hogy
rajta van néhány, a kommunisták által
fizetett terrorizmus-ellenes honlapon,
és a státuszához azt a megjegyzést
írták: inaktív. Persze Mátrai azóta is

aktív közéleti szerepet vállal, jelenleg
a Magyarok Világszövetsége Kanadai
Tagozatának alelnöke, s a napokban
szerveztek tüntetést Torontóban a
szlovák követség előtt a szlovák
nyelvtörvény ellen.

A szovjet elnök 8 napos kanadai
látogatása idején persze további inci
densek is történtek. Amikor Koszigint
az Ontarioi Tudományos Központba
vitték gépkocsival látogatásra,
söprögető brigádokat kellett kiküldeni
a 40 l-es főútra, megtisztítani az utat
azoktól a szegektől, melyeket a tün
tetők dobáltak az útra a felüljárókról,
hogya Koszigin-konvojt megállítsák.

Egy kanadai újságíró a napokban
azt kérdezte Mátraitól:

- Van-e hasonlóság a Koszigin eset
és az iraki újságíró cipődobása között?
Mátrai a következőket válaszolta:

- Megértem az iraki újságíró fel
háborodását. Ő a cipőjét vágta Bush
amerikai elnökhöz, én pedig a földre
vittem Koszigin orosz elnököt.
Hasonló heves temészetünk tud lenni
adott helyzetben - mondta Mátrai
Géza.

A National Post cikke nyomán: H. E.

Könyvelő cég
Az Ignácz Könyvvizsgáló

Könyvelő és Tanácsadó Kft.
értesíti leendő ügyfeleit, hogy
2010. január l-től megkezdi
tevékenységét· Gyomaendrődön, a
Hősök útja 52-54. szám alatt a
Hárs Thermái Hotel épületében.
Vállalnak kettős könyvelést,
könyvvizsgálatot. Az érdeklődők

hívják telefonon Ignácz Veronikát
a 70/409-8784, vagy a 66/282
790-es telefonszámon.

Hirdetésfelvétel!

Telefon: 70/22·632·99
E-maii: szobeszed@index.hu
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Oriási gyomaendrődi siker Csehországban
Az Olimpiai Reménységek Versenyéről négy aranyat hoztak haza akajakosok

Gellai Tamás, Tótka Sándor, Kiss Csaba

Szeptember 12-13-án a csehországi
Racicében rendezték meg az Olimpiai
Reménységek Versenyét 14 európai
ország és Ausztrália részvételével a 15
17 éves korosztály kajakosai és kenu
sai számára. Magyarország és ezen
belül a Körös Kajak nagyszerűen
szerepelt: Szinte minden versenyszám
ban álltak magyarok a dobogón, volt,
ahol két egység is. A gyomaendrődi

Körös Kajaktól három versenyző vívta
ki a részvétel jogát, mindannyian dön
tősök lettek.

A 15 éves Tótka Sándor két egyéni
versenyszámban is (500 és 1000
méteren) aranyérmet szerzett az igen
erős nemzetközi mezőnyben. Kiss
Csaba a 17 évesek között szintén két
arannyal gazdagította a magyar
éremtáblázatot 1000 méteren páros
ban, 500 méteren pedig egy négyes
egység tagjaként. Tótka Sándor
ezenkívül 17 évesekkel egy hajóban
500 méteren ötödikként ért célba.
Gellai Tamás a Körös Kajak harmadik
versenyzője a 15-16 évesek között
négyes hajóban 7. helyen végzett. A
magyar csapatból a fiú kajak szakág
ban a Körös Kajak lett a legered
ményesebb 4 arannyal. A három
gyomaendrődisportoló edzője Kovács
Gábor. Gratulálunk a nagyszeru ered
ményhez!

Közben a fiatalabbak sem
tétlenkedtek itthon, két versenyen is
eredményesen szerepeltek. A békési
duatlon versenyen, ahol felváltva kel
lett evezni és futni l. helyen végzett:
Bótos Attila, Csatári Bence, Bela Lili
és Lövei Fanni, valamint a váltóban a

Már Gyomán is kipróbálhatja
a jade-köves masszázságy ~

egyedülálló hatásait! ~
(:)

• <o

-masszazs ~. ~
k

· ~ . (:)
-a upresszura ...c....-/~::. ~

-fényterápia, hőterápia : i i ..~

-kristályterápia I ~

Számos betegségre '. ~
Q)

hatékonyan alkalmazható! ~

Gyomaendrőd, Semmelweis utca 4.

Csatári Zsófi-Bela Lili-Lövei Fanni
Lövei Kitti alkotta négyes. Dobogós
lett még: Varga Gergő, Varga Richárd,
Szabó Márk, Hanyecz Gitta, Lövei
Kitti, Epresi Konrád.

A szolnoki Nagy Zoltán emlék
versenyen is szép eredmények szület
tek: l. helyezett lett: Lövei Kitti, Lövei
Fanni, Csatári Bence, Bótos Attila,
Ágoston Kata, Kéri Virág, Gellai
Tamás, 2. Szabó Márk, Székely Endre
Péter, Hanyecz Gitta, Epresi Konrád,
Kéri Virág és Gellai Tamás. Gellai
Tamás elhozta a "Nagy Zoltán
Vándorkupát" valamint örökös ser
leget is.

Toborzás: Szeptember közepétől a
Kajak Klub úszásoktatást indít. 8-10
éves gyerekek jelentkezését várjuk,
mind a négy úszásnemet megtanítjuk

ÚJ GUMIABRONCSOKf
Árusítás mindenféle gépjárműhöz.
Szerelés, javítás,
centírozás!

Katona György
gumijavító

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

nekik. Úszóedzések hetente kétszer,
játékos tomatermi edzések hetente
egyszer. Kajak edzéseink minden
délután megtekinthetők a Fűzfás zug
ban. Érdeklődni Kovácsné Kozma
Diána: 30/291-36-26

Ágynemű

és lakástextil vásár
termelői áron minden

szerdán és szombaton
10-14 óráig

a Hárs Thermái Hotel
udvarán!

Gyomaendrőd, Hősök útja 52-54.

FÖLDMÉRÉS
- épületfeltüntetés
- telek átalakítás
- kitűzés

Teljeskörű ügyintézés,
ingyenes
tanácsadás!

Mikó Tamás
30/557-4595
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Eladó ingatlanok

Tóth Jánosné
ingatlanközvetítő,értékbecslő 20/9376-738,20/4551-211

FAIR PLAY· HITELIRODA
Önálló, Független Hitel· és Ingatlanközvetítő, Értékbecslő Iroda

5650 Mezőberény, Fortuna tér 11.
Tel: 06-20/455·1211, 06·70/558·9247, Tel/Fax: 06·66/424-314

(x)

kezelésére. Az ügyfelek, az általuk
vállalt törlesztőrészlet nagyságától
függően 3, 6, 12 vagy akár 24 hóna
pos időtartamra áttérhetnek az ala
csonyabb törlesztésre. A bank
ugyanakkor részt vesz az állami
programokban is, és szélesebb körű

engedményeket tett ügyfeleinek,
mint amit a Pénzügyminisztéri
ummal tavaly kötött megállapodás
ban vállalt. A hitelintézet intenzív
érdeklődést tapasztal saját adósvé
delmi programja iránt, eddig több
mint 10 ezer ügyfélnek javasolt
egyéni és személyes megoldást
problémáira. Főleg a törlesztőrész

let átmeneti csökkentését igénylik
az ügyfelek, jelenleg ez a leg
gyakrabban igényelt megoldás 
tájékoztatott Kun-Nagy Klára.

Ugyanakkor azoknak, akik
ingatlanvásárlás előtt állnak és most
igényelnek ingatlanalapú hitelt, az
OTP Bank több kedvezményt kínál:
elengedi az értékbecslési díjat,
valamint a közjegyzői okirat
elkészítésének díját, továbbá 20 l O.
december 31-ig átvállalja a hitelhez
kapcsolódó munkanélküliségi tör
lesztési biztosítás díját.

Kun-Nagy Klára az adósvédel
mi program és a hitelekhez kap
csolódó lehetőségek mellett a meg
takarítási ajánlatokról is beszámolt.
A szülők, a szülői munkaközös
ségek és a pedagógusok figyelmébe
ajánlja az OTP Osztálypénz szám
lát, amelyen iskolai osztályok
helyezhetik el kirándulásra, bal
lagásra szánt megtakarításaikat. A
számlához, amennyiben az adott
iskolai osztályban legalább öt diák
rendelkezik OTP Junior számlával,
díjmentes számlavezetés kapcso
lódik.

A megtakarítási lehetőségek

kapcsán a gyomaendrődi bank
fiókvezető hangsúlyozta azt is,
hogy az idén alapításának 60. évfor
dulóját ünneplő OTP Bank számos
rövid-, közép- és hosszú távú befek
tetési lehetőséget kínál, amelyek
közül mindazok megtalálhatják a
számukra legkedvezőbbet, akik
megtakarított pénzüket a legna
gyobb hazai hitelintézetnél kíván
ják elhelyezni.

A legnagyobb hazai hitelintézet
következetesen konzervatív hite
lezési gyakorlatot folytat, szígorú
hitelbírálati és adósminősítési rend
szert alkalmaz, minimalizálva a
banki és ügyféloldali kockázatokat.
A bank ugyanakkor a tavaly őszi

globális pénzpiac i események,
illetve reálgazdasági kilátások
kapcsán átalakította belső folya
matait. A hitel intézet arra törekszik,

hogy az együttműködő ügyfelekkel
közösen eredményesen tudja kezel
ni a gazdasági válságból eredő, őket

érintő negatív hatásokat. Az
ügyfelek és a hitelt folyósító bank
közös érdeke ahiteltörlesztés
folyamatosságának fenntartása 
mondta Kun-Nagy Klára, az OTP
Bank gyomaendrődi fiókjának
vezetője.

Az OTP Bank hatályos
adósvédelmi programja keretében
többféle megoldást kínál a fizetési
nehézséggel szembesülő ügyfe
leinek a törlesztőrészletek

csökkentésével, a hitelek átüte
mezésévei, az önkormányzatok
bevonásával. Az ingatlanfedezetű

hitelekhez hasonlóan a személyi
kölcsön és áruhitel tartozás ok
esetében is lehetőséget biztosít a
bank meghatározott idejű csökken
tett törlesztő részlet megfizetésére,
az átmeneti fizetési nehézségek

Kun-Nagy KIára az OTP
Gyomaendrődi Fiókjának

vezetője

OTP Bank: együttműködésben
az ügyfelekkel

Mezőberényben a Zrínyi
sugárúton 86 m2-es összkomfortos
téglaépítésü családi ház eladó.
[rányár: 6,8 MFt.

Füzesgyarmaton a Damjanich
utcában 70 m2-es nádfedeles,
aláfalazott, részben fe[újitott
vályogház eladó. Irányár: 7,5 MFt

Köröstarcsán [ 845 m2
alapterületi szántó SÜRGŐSEN

ELADÓ. [rányár: [50.000,- Ft
Békéscsabán a Zsíros utcában 88

m2-es összkomfortos társasházi rész
eladó. Felújitott. padlófütéses
ingatlan. [rányár: [0,5 MFt

Békéscsabán a Csányi utcában 80
m2-es összkomfortos családi ház
SÜRGŐSEN, ÁRON ALUL
ELADÓ. [rányár: 8,9 MFt
Gyomaendrődön a Jókai utcában

90 m2-es komfortos (konvektoros)
családi ház SÜRGŐSEN ELADÓ.
[rányár: 6,9 MFt
Gyomaendrődön a V[!.

kerületben komfort nélküli 90 m2
es lakóház (tanya) SÜRGŐSEN

ELADÓ. Ásott kút, gazdasági
épület van. Irányár: 6.5 MFt

Gyomaendrődön a Hősök útján
96 ml-es összkomfortos ikerházrész
eladó. [r.ányár: 6,2 MFt

Gyomaendrődön a Dobi utcában
170m2-es összkomfortos családi
ház garázzsal eladó. [r.ár: 7,9 MFt
Gyomaendrődön a Kiss Lajos

üdülőtelepen 100 m2-es komfortos,
bútorozott hétvégi faház önáll ó
garázzsal, önálló horgász-stéggel
eladó. Irányár: 16 MFt

Gyomaendrődön a Fáy András
utcában 150 m2-es összkomfortos
családi ház garázzsa[ eladó
(gázkazán, kandalló, 2 fürdőszoba 
pezsgőfürdővel, masszázs kabin
naI). [rányár: 19,5 MFt
Gyomaendrődön az Erkel

utcában 95 m2-es összkomfortos
családi ház SÜRGŐSEN, ÁRON
ALUL ELADÓ. Irányár: [4 MFt

Gyomaendrődön a Deák Ferenc
utcában 80 m2-es komfortos ?
konvektoros családi ház önálló
garázzsa[ eladó. [rányár: 5.9 MFt
Gyomaendrődön a Fegyvernek

utcában 117m2-es új építésI
összkomfortos - központi fűtéses

családi ház 23 m2-es önál [ó
garázzsal eladó. Irányár: 9,5 MFt
Gyomaendrődön a Hunyadi

utcában 84 m2-es összkomfortos
vegyes falazatú családi ház eladó.
Irányár: 5,4 MFt
Gyomaendrődön a József Attila

utcában [39 m2-es komfortos
családi ház garázzsal, gazdasági
épülettel SÜRGŐSEN ELADÓ.
Irányár: 8,7 M Ft

Mezőberényben a Győri János
utcában 77 m2-es komfort nélküli
társasház eladó. [rányár: 3.2 M Ft

Mezooerényben a Kereki utcában
112 m2-es tetőteres kom fortos
családi ház 54 m2-es mellé ké
pülette[, önálló garázzsa[ SÜRGŐ
SEN ELADÓ. Irányár: [2,9 M Ft
Mezőberényben a Kunhalom

utcában 160m2-es családi ház eladó
befejezetlen állapotban (50%-os
készültségi fokú). [r. ár: 11,9 M Ft
Mezőberényben az Újtelep

utcában 61 m2-es összkomfortos
családi ház, önálló garázzsal eladó.
Irányár: 5,4 MFt
Mezőberényben az Ady utcában

66m2-es komfortos polgári típusú
családi ház eladó. [rányár: 4,3 MFt
Mezőberényben a Madarász

utcában 55 m2-es komfortos családi
ház önálló garázzsal eladó. Irányár:
5.2 MFt
Mezőberényben a Kérhalom

utcában 100 ml-es komfortos
családi ház eladó. [rányár: 7,5 MFt
Mezőberényben a Kérhalom

utcában 97 m2-es 3 szobás
kom fortos családi ház eladó.
Irányár: 6,5 MFt
Mezőberénybenaz Erkel utcában

128 m2-es (3 szoba+nappali)
kom fortos családi ház eladó.
[rányár: [0,5 MFt
Mezőberényben a Kereki utcában

116 m2-es új építésI összkomfortos
(központi fütéses) családi ház
újszerű állapotban eladó. [rányár:
12 MFt

Mezooerényben a Belentai úton
120 m2-es összkomfortos családi
ház eladó. Irányár: 11,5 MFt
Mezőberényben a Szénáskert

utcában 85 m2-es konvektoros tég
laépítésü ház eladó. Melléképü[et,
garázs van. [rányár: 7,5 MFt
Mezőberényben a Zrinyi

sugárúton 120 m2-es padlásteres
összkomfortos családi ház eladó.
[rányár: [6 MFt
Mezőberényben a Szent János

utcában (jó helyen) 93 m2-es
összkomfortos családi ház hasznos
melléképületekkel, önálló garázzsal
SÜRGŐSEN ELADÓ. [rányár: 7,2
MFt
Mezőberényben a Vésztői úton

96 m2-es 3 szobás nagy teraszos
kon vektoros család i ház dupla
garázzsa[, mühellye[, 3 fázissal.
kábel TV-vel, stb. eladó. [rányár:
9,9MFt
Mezőberényben az Ady utcában

100 m2-es összkomfortos családí
ház felújitott állapotban (klima,
központi fűtés, stb.) eladó. Irányár:
[0,8 MFt



INGYENES APRÓHIRDETÉSEK

Aláírás: _ .

Irányár: .

Érdeklődni: .

Ingyenes az apró!
A Szó-Beszéd íngyenesen jelenteti meg azoknak az

olvasóknak 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 hirdetések szövegéért felelősséget nem vállal a
szerkesztőség!

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

HÁZ
Gyomaendrőd központjában a

Napkeleti u. 4. sz. alatt 2 szobás,
gázfltéses családi ház nagy
melléképülettel 1440 m'-es telken eladó.
Irányár: 3.7 millió Ft. Érd.: 20/413-2770,
62/442-858

Öregszőlőben a Polyákhalmi u. 17.
sz. alatt ház sürgősen eladó. Irányár: 800
ezer Ft. 66/283-553

Endrödön a Fő úton 3
szoba+nappalis tetőtérbeépítéses családi
ház jó állapotban garázzsal, alsó
épülettel. ipari árammal. rendezett kis
udvarral eladó vagyelcserélhető. Irányár:
9,8 millió Ft. Érd.: 30/525-6611

Gyomán az Arany J. u. 16. sz. alatt 4
szobás komfortos ház eladó. Irányár: 9,5
millió Ft. 20/5266-573

Endrődön a Szélmalom utcában
komfortos kockaház nagy telekkel.
melléképületekkel eladó. Gáz, szennyvíz
van. Irányár: 3,8 millió Ft. Érd.: 30/495
2220

Gyomán a Penny-től 5 percre
csendes környezetbe D 2 szobás. kis
rezsijl összkomfortos ház eladó. irányár
5.5 millió Ft. Telefon: 30/366-7044

Endrődön a Csíllagos út 10. Sz. alatt
felújított parasztház melléképülelekkeJ.
garázzsal, szőlöveJ. fásítva eladó.
Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 701273-4406

Öregszőlőben a Kör u. 48. sz. alatt 2
szobás fürdöszobás, központi fütéses
kockaház eladó. Érd.: 70/261-4329,
70/7732-949

Az endrődi ligetben ötszobás.
emeletes, klimatizált lakás eladó. Érd.:
66/285-503

Endrődön a Csi Ilagos u. 2. sz. alatti
2 szobás kertes ház eladó. Irányár: 5
millió Ft. Érd.: 30/235-6934

Családi házamat elcserélném régi 4
lakásos lakótelepi lakásra. Érd.: 66/285
665

Gyomán a Gárdonyi G. u. 21. szám
alatt 3 szobás. ebédlős, összkomfortos
családi ház nagy kerttel, terasszal,
melléképülettel eladó. Érd.: 20/823-2513

Gyomán a Tompa u. 16. sz. alatt 3
szobás összközmlves ház ipari árammal,
nagy telekkel eladó. Érd.: 70/225-1689,
66/386-350

Gyomán a Pósa u. 2. sz. alatti családi
ház eladó. lráoyár: 21 millió Ft. Érd.:
30/278-9652

Gyomán a Petőfi u. 10. sz. alatt
családi ház eladó. Irányár: 13 millió Ft.
Érd.: 30/278-9652

Gyomaendrődön a Semmelweis u. 3.
sz. alatt a Liget Fürdővel szemben eladó.
Irányár: II millió Ft. Érd.: 30/982-8221

Gyomán a Hősök u. 71. sz. alatt ház
eladó. Érd.: 66/386-954

Gyomán a Zrínyi M. u. 1/5. sz. alatt
kertes családi ház eladó. Érdeklődni:

70/327-4389
Endrődön a Kürt u. 15. sz. alatt ház

eladó lebontásra vagy telek árban
megvehető. Érd.: 70/452-5409

Gyomaendrőd üdülőkörzetében 4
szobás, dupla garázsos ház parkosított
kertlel eladó. Budapesti lakás
beszámitása is lehetséges. Irányár: 19
millió Ft. Érd.: 30/8461-905

A Vásártéri ltp. 22.11/3. sz. alatt 37
m'-es lakás eladó. Irányár: 4.9 millió Ft.
Érd.: 561383-583. 70/505-9333

A Vásártéri ltp. 4 lakásos
társasházban jó állapotban lévő 3 szobás
lakás garázzsaJ. alsórésszel eladó vagy
kertesházra elcserélhető. Irányár: 8,6
millió Ft. 30/944-1847, 30/488-4396

A Vásártéri ltp-en 2 szobás földszinti
lakás eladó vagy kiadó. Érd.: 66/284-784
(19 óra után)

Endrődön az Október 6 ltp-en 2
szobás 3. emeleti lakás eladó, ugyanitt
Bergon babakocsi eladó. Érd.: 20/576
7879

Gyomáo a Kolmann ltp-en I.
emeleti, 53 m'-es lakás eladó. Irányár: 8
millió Ft. 30/339-6840

Gyomán a Vásártéri ltp. 31.IB
épül etben azonnal bekö Itözhető

állapotban lévő lakás eladó. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 30/257-6654, 66/386-398

Budapesten a XlV. ker. Egressy úton
a Keletihez és a Stadionokhoz közel
főbérlő nélküli, bútorozott lakrész kiadó
2 fő részére. Irányár: 60 ezer Ft/2 főlhó

rezsivel együtt. Érd.: 70/618-1745
Gyomán központi helyen.

lebonlandó régi ház nagy portán eladó,
ugyanitt kb. 6 m' apró építési törmelék
ingyen elvihető. Érd: 66/284-308 vagy
30/440-9342.

KERT, TELEK
Gyomán az Arany J. u. 10. sz. alatti

telek 200 m' alapterületi magtárral eladó.
Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 30/982-8221

A Füzfás-zugban 300 négyszögöl
gyümölcsös eladó. 70/327-4389

A Pocosban 1100 m'-es területi kert
eladó kis faházzal. fúrott kúttal. Irányár:
300 ezer Ft. 661284-242

Gyomán a Csepüs kertben 1200
négyszögöl szántófóld eladó. Érd.:
66/283-632

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

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Első osztályú borovi fenyőből ajtók,

ablakok készítése egyedi méretben'
Bontás nélküli beszerelés! Konyha
bútorok, gardróbszekrények, fürdő sz0

babútorok készítése egyedi méretben.
Bútorlapból vákumfóliázott felülettel
vagy tömör fából! Érd.: 30/9554-571

Kertek, udvarok gaz-zuzasa,
szántása, marása, egyengetése, rendezése
és egyéb talajmunkák elvégzése. Érd.:
66/386-053

Kompetálás, fel zárkóztatás, fej
lesztő foglalkozások, dolgozatokra való
felkészítés általános iskolásoknak.
Iskolai dolgozatlapok megrendelhetők.

Érd.: 30/856-3218
Veszélyes fák kivágása, gallyazása,

tüzifa felvágása, elhanyagolt porták,
udvarok kaszálása ffikaszával elérhető

áron. Érd.: 701283-0347
Pénzügyí (számviteli) gazdasági

ügyintézőként elhelyezkednék. MS
Oflice ismeret, német-angol nyelvtudás,
jogosítvány. Érd.: 70/527-3156

Vállalkozásom vállalja cégek teljes
irodai kiszolgálását: levelezés. árajánlat
készítés, munkaügyi teendők, rendsze
rezés, irattározás stb. Érd.: 20/937-1871

Takarítást, vasalást vállalok. Érd.:
70/327-4389

EGYÉB
Padlószőnyeg, 2 db heverő fotellel,

mlanyag és üveg ballonok, ácskapcsok,
új asztalos barkács készlet, molnár kocsi
eladó. Érd.: 30/325-7989

Bontásból eladó kétszárnyú ajtó,
veranda ablak, spájz ablak, ablak
párkányhoz formázott szalu, parapet
konvektor. Érd.: 30/283-3709

Benzines Briggs motoros 2008-as
évjáralú, fügyüjtős fünyiró eladó. Kés 46

cm. Irányár: 30 ezer Ft. Érdeklődni:

20/592-7841
2 db konvektor, 2 db rózsaszin

fonott fotel asztallal. gyermekcsúzda,
fagyasztóláda eladó. Irányár: 10-10-15
6-15 ezer Ft. Érd.: 30/8461-905

Ülőgarnilúra (kanapé+2 db fotel)
valamint ágyazható kanapé eladó.
Fotelek külön elvibetők. Érd.: 20/276
8056

Csöves kukorícát keresek. Cserébe
ajánlok kombinált gyalugépet,
kovácssatut, babakocsit, Stih I fürészt.
húsdarálót stb. 70/222-6355

Megkímélt állapotban lévő Bergon
babakocsi minden tartozékkal eladó.
Lábzsák, eső védő, rovarháló, kocsitáska.
Irányár: 20 ezer Ft. Érd.: 70/432-7392

Parapet konvektorhoz drap, fehér
kék mintás csempe, 8 m' járólap,
asztalos, lakatos szerszámok eladók.
Érd.: 30/325-7989

Nagy ovális asztal. dohányzó asztal
dió színben, 350 mm-es vastagoló
gyalugép eladó. Érd.: 30/317-6944

Bobcat 323 minikotró (lánctalpas)
tartozékokkal eladó. Érd.: 70/502-1118

VW Sharan Carat gyári üléses.
I 996-os gyári évjáralú, fedélzeti
komputerrel. elektromos ablakokkal.
digitális klímával eladó. Irányár: l millió
50 ezer Ft. Érd.: 30/9956-538

3 fázisú nagy terménydaráló,
kazánlemezből 1.5 méteres vasvályú, 2
db I méteres önitató, 5 q tolósúlyú mázsa
eladó. 70/416-6484

Ficus Benjamina eladó. 170 cm
magas, 100 cm átmérő. Érdeklődni:

70/527-3156
Mosogatóhoz szerelhető fóldgáz

üzemü átfo Iyós vízmelegitő eladó.
Irányár: 8 ezer Ft. Érd.: 661284-327

Használt Fég kéményes konvektor,
kéményes falimelegítő, mázsa és súlyok,
székek. fotelek, vasvályúk eladók. Érd.:
20/629-9154, 20/942-8257

Két pár új 45-ös, fekete marhabőr,

magasszárú, vastagtalpú, tépőzáras cípő

eladó. Irányár: 3,5 ezer Ft. Érdeklődni:

66/386-053
Fég konvektor öntöttvasból, sarok

ülőgarnilúra olcsón eladó. 70/771-885 I
120 literes villanybojler, sparhelt,

alig használt íróasztal, új wc kagyló
eladó. Irányár: 9-16-19-5 ezer Ft. Érd.:
20/5198-764

Cirkula, benzines szivattyú komp
resszor, fagyasztószekrény, nyúlketrecek
eladók. Érd.: 70/254-9875

SZÁMÍTÓGÉP 17"-os monitorral,
bíllentyüzettel és egérrel olcsón eladó.
Internetezésre, irodai munkára és kisebb
gyermeknek játékra kiválóan alakalmas.
Ugyanitt román étkezőgarnilúra eladó.
Érdeklödni: 20/554-3121

Rekamié és 2 db fotel eladó. Irányár:
15 ezer Ft. Érd.: 30/318-3514

Jó állapotban lévő, kéményre
szerelhető Fég és Calor típusú
konvektorok eladók. Érd.: 30/493-5950

TÁRSAT KERES
163/59/36 év férfi megismerkedne

korban hozzá illő hölggye I. Gyermek
nem akadály. Érd.: 70/570-8007

59 éves nő keresi társát 62 éves
koríg. Érd.: 30/662-8865



OLCSÓN LESZ TISZTA AUTÓJA,
HA A SZACI-NÁL MOSSA.

JÖJJÖN! PRÓBÁLJA KI! Legalább a hitel miatt nyugodt lehet.

Már 60 eve

<f;otpbank
Mcgbl:urtk ~ymd~bon

" '" ., ..

www.otpbank.hu
www.otplakaslizing.hu
Reklámfilmek, további ajánlatok:
www.nemduma.hu

Az akció idótartama: 2009. szeptember 14. - október 3l.

Munkanélküliségre szóló törlesztési biztosítás:
Az akció időtanama alan igényelt. az OTP Bank és OTP Jelzálogbank által folyósiton forint és deviza alapú
lakás· és jelzáloghitelek (kivéve Világhitelek) mellé 2010. december 31-éig az OTP Bank vagy az OTP
Jelzálogbank fizeti Ön helyett a havi dijfizetésú Törlesztési Biztosit's .B" csomagjáMk díját (egy
adós vonatkozá5<lban), a biztosítási kondlciók szerint

Dijelengedési akció:
Minden folint és deviza alapú lakás- és jeJzálog tipusú hitel, valamintlakásllzing esetén:

• Hitelbiztosltéki-énék megállaplr,j~ df): O Fl (maximum l inga~anfedezel esetén).
• Közjegyzői dij: az OTP Bank / OTP Jelzálogbank / OTP Lilkásllzing fizeti meg, illetve meghaLlrozon

eselekben utólag meglérili.

2009. október l-jétöl úi feltételekkel újrainduló támogatott lakáshitelek esetén is!

A tájékoztatás nem teljes körű.

Részletes feltételek:

Használt bőrkabátot
10.000 Ft-ért beszámítunk!

Minde vasárnap a
mezölúrl piacon ls árusItunIlI

Üzlet: PUspökladány. Rákóczi u. 31.
(Lidl-vel szemben) Tel.: 06 30 911-48-00

Cipzárcsere: 2.900 Ft
Bőrkabát festés: 5.900 Ft

www.bormax.hu

BEL,SŐÉPíJÉ~ZET
SZARAZEPITÉs

C5iLL4i
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS
HÖSZIGETELÉS
GIPSZKARTON

SZERELÉS
ZSINDELYEZÉS

Kúpcserép akciós áron 600 Fl/db
Emelt minőségű ragasztó 1100 FI/25 kg

Flex ragasztó 2390 Fl/25 kg
Alu élvédő 78 FI/m

Tekercses hőszigetelő (10/5)
5990 Fl/tekercs

L~ : ,~'/ Terranova nemesvakolat
~ J ". • már 315 Fl/mZ-től

.- /'.f:;;"'!- Festhető acryl 330 Fl/tub.
0': 5 cm hőszigetelő rendszerl\fd-I már 1195 Ft/m

2

e l\iÓe&bUr'roO'"

~weber

Gyomaendrőd, Endrődi Vásártér



HŐSZIGETElŐ
RENDSZER

VERHEIT1l.EN ÁRON!
3-20 cm vastagságig!
pl.: 5 cm-es rendszer:

995 Ftlm'

YTONG fALAZÓELE~EK!

~

-:Ik Üveggyapot 5 és 10

URsa cm·e. változatban I
G~r.u,~

mar:~

AVOLT CSEMPE ÉS CSILLÁaslALON
GYOMAENORŐOŐN, AMUŐBERÉNYl ÚT MELLETT!

Gyomaendrőd. Toldi u. l/l. Telefon: 66/284-528
fax: 66/284-528 • ~obil: 20/414-0399

Az i1kdó 2009. október 31-ig, vilgy il készlet erejéig tiIrt!

és hőszigetelőcentrum

Addig is 20% árengedmény a készleten lévő lámpákból és csíllárokból!, ---
RADECO KANDALIDK!, ,
10% ARENGEOMENNYELJ

Olasz és spanyol csempék, padlólapok,li/ooIl'~~~~~I
óriási választékban, közvetlenül az ímportörtől!

MARCO ZUHANYKABIN
88.800 Ft:! • • eco

OKTÓBERBEN NYITJUK A tÁMPASTÚDIÓTJ

Áraink·az áfát tartalmazzák! Házhoszállítás Gyomaendrőd területén akár ingyenesen is!
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Sza: 8-12, V: zárva· www.azul-furdoszobaszalon.hu

Sándor Service Kft.

Feel the difference

Platós vagy zárt felépítmény
II'JI C3i"V'E I'JI

a készleten lévő Ford Transit Duplakabinos
tehergépkocsikhoz.

F;~~d Fusion az I

Onas kísautóhata masakcióban
minimális áron! már

2.960.000 Ft-tól
Csak Nálunk :

4év garanciával
5310 Kisújszállás
Deák F_ u. 69-75_ ,_.
lel:59/321-134 ~



Ára: 199 Ft

18. évf. 10. szám FÜGGETLEN VÁROSI LAP 2009. november
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

5650 MEZÖBERÉNY, fORTUNA TÉR I I . (LOTTÓZÓ mellett) III

• t I .• l

I .

- Neve2ési szándékát kérjük a következő telefonszámon jelezni szíveskedjen:
20/569-5700 (Oezső Zoltán) Nevezési díj: 8000 Ft/csapat, mely összeget
az Endrőd és VidékeTakarékszövetkezel53200015-11082390 számlájára kérjük befizetni!

BOROS KRISZTINA
IRODA/ügyviteli asszisztens

06/Z0-4SS-1 ZII
06/70-558-9247

TÓTH JÁNOS
Irodavezető

06/Z0-9-ZZ0-990
Tel./ Fax, 66/4Z4-314

HivÁSRA HÁZHOZ MEGYÚNKI

TÓTH JÁNOSNÉ
üzleti fötonácsad6

Ingadanközv_ö. értékbecslö
06/Z0-9-37-67-38

1.Ak.isvÁSMf.is eset~n AL In!!"d.... forJo'lml ~rt~k~nek o1k~r 85%-1 OO%-ISI
(EGYEDI fELTETELEKKELlII)

KORHATÁR NÉLKÜLI (akár 100 ~ves korig) LAKÁSCÉLÚ-
ÉS SZABAD fELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK 5M ft-os értékű Ingadantól!

(jó állapotú. összkomfortos ingatlan esetén - településtól függően)

JELZÁLOGHITELEK ÜGYINTÉZÉSE SORON KíVÜL AKÁR I HÉT ALATT ISI
AKÁR ELŐZETESKÖLTSÉGEK MEGHITELUÉSÉVEL 151

BAR, VÉGREHAJTÁS, APEH TARTOZÁS ÉS MAGÁNHITEL KIVÁLTÁSA
MEGOLDHATÓlII (EGYEDI fELTÉTELEKKEL)

HITELEK MÁR MINIMÁLBÉRTŐLIS IGÉNYELHETŐEKI

FONTOSm A HITELSZERZŐDÉSEK MELLÉ ÉLETBIZTOSíTÁS KÖTÉSE
NEM SZÜKSÉGES!

A hltelügyi~tézés AL Ön kényeimének és Illényének megfelelöen 1Ak.is.in,
vagy az Irodinkban tört~nlk - személyre subottan, !l)'0rsan. sukszerűenl

WNFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNKI Hiv)ON BIZALOMMALl

AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT fELELŐSSÉGETVÁLLALUNK!
ÜgyfélfogadAs és telles köRl t.\lékoztatás bármikor (hétvégén ls). Idöpont egyeztetéssell

PLUSZ SZOlGÁLTATÁSUNK,

INGATLANKÖZVETÍIÍS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS,
BIZTOSÍlÁSOK, BEflKnTÉSEK KÖTÉSE ÉS nL'E5 KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSE

FAIR PLAY - HITELIRODA
HlnLÜGYINTÍZÉS KOMOLY BANKI - ÉS MAGAS SZiNVONALÚ ÜGYJNTÍZÉSI HÁníRREL.

9 ÉVES SZAKMAI GYAKORLATTAL. JOGI HÁníRRELI
LAKÁSCÉLÚ- ÉS SZABAD FELHASZNALASU HITllEK KEOVUÓ KAMATOKKALIII

A VÁLSÁG IDEJE ALATT IS FOLYAMATOS A HITElKIHElYEZÉS.
CSAK SZIGORÚBB FELTÉTEllKKEll

HITELEK- HITELEK- HITELEK
úJ LAKÁs VÁSÁRLÁS' Új LAKÁS ÉPÍTÉS· LAKÁS lllúlirÁS· HASZNÁLT LAKÁs VÁSÁRLÁS'

LAKÁS BŐvIrts • LAKÁS KORSZERUSiTts • FÉSZEKRAK6 HITELEK' SZEMÉLYI HITELEK'
SZÉCHENYI KÁRTYA' TERHELT INGATLANRA IS PLUSZ HITEUEHETŐSÉG • AOÓSSÁGRENDEZÉS •

HITELKIVÁLTÁS • LAKÁSLiZING' VlSSZLiZING' V1LÁGLÍlING' ÁTHIDAL6 HITEL
• VÁLLALKoz61 HITELEK' FÖLDVÁSÁRLÁSRA HITEL' BIRTOKFE'LESZTÉSI HITEL (NFA p.IJy.w.tr~ Isi

• IDŐSKORljELZÁLOG'ÁRADÉK • IDŐSKORI ÉLETJÁRADÉK. stb.

TÖBB BANK AJÁNLATA KÖZÜL VÁLASZTHAT!l1 fOLYAMATOS AKelólll
Mlndc:nkort .u.tuA.lI.. ..oJtdbnluol II!rdcklodbbe lelefonon ".lS)' u~II!I~'\.en~.Ollt...cju'" U061'ONT [GYUTUt.st SZOKSiGUIl

RÉSZLEGES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉGI!I
- LAKÁSCÍlú HrrEUK EUR·b,an ALAPKAMAT mir 5.1%-c61111 (plusz kez. ktsgJ

(ÚJ LAKÁS ÉPÍlÍSE. ÚJ- .. HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSA. FÉSZEKRAKÓ HITU. FlLÚJfrÁS.
KORSZERÜSfrts. LAKÁSLlZINGl

- SZABAD FUHASZNALASÜ HrrElEK ESETÉN jHUF. [URI
- HrTElKIVÁLTÁS i:s ADÓSSÁGRENDUts (me$li:vö tlSbb kedvediden hitel egy httelli: rendezbe)
- VÁLLALKOZÓi KITEliK !KIS- • KÖZEPES· • ES NAGY VÁLLALK.·ok (egyéni v.i.lWk.·ok. Bt. Kft. Kkt. stb.JI
- SZÉCHENYI KÁRTYA KlOV'UMiNYLS KAMATQZÁSSAL



2 Szó-Beszéd 2009. november

A korábbi évekhez hasonlóan idén is
csekély számú érdeklődő vett részt az
1956-os forradalom emlékünnepségén,
melyet Gyomán az országzászlónál ren
dezett az önkormányzat. Némi túlzással
azt mondhatnánk, hogy több volt a
rendőr a Szabadság téren, mint az
ünneplő tömeg. De most is, mint az
elmúlt 20 évben jelentős részben a
kirendelt diákokon kívül és néhány
hivatalból részvevő mellett alig akadt
igazi ünneplő az eseményen, melynek
fő szónoka Deutch Tamás, a Fidesz
európa parlamenti képviselője volt.

A szónoklatot követő szokásos - és
idén is megszokott - iskolai műsort

követően több párt és szervezet
helyezett el koszorúkat a református
templom sarkán álló Hősök

Emlékművénél.

Ugyanezen a napon, délelőtt ünnepi
képviselő-testületi ülés is volt a
városházán, ahol Várfi András pol
gármester díszpolgári címet adott át
Szilágyi István gyomai születésű szín
művésznek. (Lásd a 3. oldalt!)

A pártok és civil szervezetek által
ajánlott személyek közül Gyoma
endrődért Emlékplakettet vehetett át
Vasas György nyugdíj as, Vaszkó
András nyugdíjas, valamint a város
bankja, a több mint 50 éves Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezet képvise
letében dr. Hunya Miklós igazgató.

••

Unnepeltek

Az ünnepi testületi ülésen részt vett Deutsch Tamás európa parlamenti képviselő
és Domokos László a Békés megyei közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő is

Az ünnepségen megjelentek az egyenruhások is

A kitüntetettek: A helyi takarékszövetkezet képviseletében dr. Hunya Miklós,
valamint Vaszkó András, Szilágyi István és Vasas György

Deutsch Tamás mondott ünnepi
beszédet
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Szilágyi István lett aváros újabb díszpolgára
Gyomaendrőd kitüntetettjei

Az alábbiakban a kitüntetetések hivatalos indoklásából idézünk:

Atakarékszövetkezet
Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 1957. május 18-án alakult a

füldműves szövetkezetek kezdeményezésére. Az idők folyamán a piaci
versenyhelyzet megkívánta a banki ügyek folyamatos szélesítését, hogy az
ügyfél mindent egy helyen, egy időben, az elvárt színvonaion intézhessen el.
A mára már 10kirendeltséggel rendelkező takarékszövetkezet Békés megye
legeredményesebb, a Dél-alföldi régió második legnagyobb takarék
szövetkezete. A város gazdaságában betöltött több, mint fél évszázados sike
res munkásságáért a város képviselő-testülete a takarékszövetkezetet
GyomaendrődértKitüntető Emlékplakettben részesítette.

Szilágyi István
Szilágyi István 1937-ben

született Gyomán. Az itthon
elvégzett általános iskola után
1952-ben Budapestre került ipari
tanulónak. Az iskola elvégzése
után karosszéria lakatosként dolgo
zott, majd hazakerült Gyomára.
Itthon traktorosként, lovászként és
vízügyi alkalmazottként is dolgo
zott. Idő közben 1957-ben fel
vették a Színház- és Filmművészeti

Főiskolára. A diploma megszerzése
után 1961-ben az egri Gárdonyi
Géza Színházhoz szerződött. A
színpadi szerepek mellett a film
gyárban és a televízióban is dolgo
zott. A legendás Tenkes kapitánya
című filmben kapott szerepet, majd
a Bors Máté sorozatban Sípos úr
alakját formázta sikeresen. 1966
ban néhány év párizsi kitérő

következett, majd hazatérése után
szabadúszó színész lett. A filmgyár
mellett 1970-től az irodalmi szín
pad tagja. A Vidámszínpad 1973
ban szerződtette, majd 1976-tól a
Vígszínház társulatát erősítette.

1995-ben lett tagja a Győri

Nemzeti Színháznak. Színmű

vészeti munkásságáért Gyomaend
rőd képviselő-testülete Szilágyi
Istvánt a város díszpolgárává
fogadta.

Vasas György
Vasas György 21 éves korától a

Magyar Postánál dolgozott munká
ja révén sokat tett Gyoma és
Endrőd telefonhálózatának kiépí
téséért, fej lesztéséért. Mint
közösségformázó egyéniség 18
éven keresztül volt a helyi tanács
tagja. Aktív szervezője volt az
ebben az időszakban megalakult
gáztársulásoknak, szennyvíztár
sulásoknak. Nyugdíjasként a mai
napig tevékenyen részt vállal a
közösség és a városi helyzet
javításában.

Hosszú időn át szakmai elhiva
tottsággal végzett munkásságáért, a
helyi közügyek képviseletéért a
képviselő-testület Vasas Györgyöt
GyomaendrődértKitüntető Emlék
plakettben részesítette.

Vaszkó András
Vaszkó András életével, hité

vel és igaz hazaszeretetével példát
mutatott minden embernek.
Városunkat gazdagító példaértékű

tettei között említhetjük, hogy
alapító tagja volt a Szent Gellért
Katolikus Általános Iskolának,
évekig ő ajándékozta az endrődi

iskolának a karácsonyfát. A leégett
hunyai templom újjáépítéséhez
elsőkéntjárult hozzá feleségével. A
Kisréti Gyógyszállóért Alapítvá
nynak alapító tagjaként ma is hoz
zájárul az alapítvány vagyonának
gyarapításához. Aktív tagja a
Múzeumbarátok Körének és a
Honismereti Alapítványnak. Példa
értékű közösségi munkásságáét,
önzetlen lokálpatriotizmusáért
Vaszkó András Gyomaendrődért

Kitüntető Emlékplakettet kapott.



4 Szó-Beszéd 2009. november

Várfi András polgármester újabb négy évre tervez
Egy év múlva, a parlamenti

választásokat követően új önkor
mányzati testületeket és pol
gármestereket is választ az ország.
Várfi András polgármester idén
októberben éppen három esztendeje
irányítja Gyomaendrődöt.A választá
sok előtt egy évvel az eltelt három esz
tendő munkájáról és a városfejlesztési
tervekről kérdeztük Várfi Andrást.

-Változatlanul azt vallom, hogy
Gyomaendrőd lakosságának nagyobb
összefogására van szükség a város
fejlődése érdekében - mondja Vádi
András. - Ugyanakkor a korábbi tíz
évben megszokottól eltérő vezető stílus
alakult ki a polgármesterré választásomat
követően az önkormányzatban. Újra
megjelentek és hallatják hangukat a pár
tok helyi szervezetei, erősödött a civil
szféra szerepe a várospolitikában is.
Szerencsére a várost érintő jelentősebb

döntésekben általában egyetértés alakul
ki a képviselő-testület tagjai között.
Büszkén mondhatom, hogy az elmúlt

három esztendőbenjelentősen fej lődött a
város: folytatódott és folytatódik a
belvízelvezetést célzó program, melynek
jelentős a környezetre gyakorolt hatása.
Az előző ciklusban kiszedték az iszapot
az endrődi Révzugi-holtágból, közben
összekötötték a Révzugi-, Csókási-, és a
Fűzfás-zugi holtágat egy csatornával,

ezzel folyamatossá vált a vízcsere, így
jelentősen javult a vízminőség. Idén
gyomai Hantoskerti-holtág egy részének
iszapkotrása is megtörténik és jövőre a

belvízrendezési munka a holtág másik
részén, valamint a Fűzfás-zugi és a
Csókási-holtágon is folytatódik. Ezzel
holtágaink vízminősége javul, ahol
horgászni és csónakámi is lehet majd.

- A gyomaendrődi emberek azonban
inkább dolgozni szeretnének és munkale
hetőséget várnak!

- Többször is hangsúlyoztam már,
hogy a munkahelyteremtés nem

közvetlenül az önkormányzat feladata,
ugyanakkor a munkahelyteremtés körül

ményeinek elősegítésekifejezetten városi

feladat. Ennek érdekében utakat építünk,
javítjuk a város közműhálózatát.

Megpróbáljuk közvetlen módon is
segíteni új vállalkozások létrejöttét a
városban, többek között azzal, hogy az

Várti András

ipari parkban egy úgynevezett inkubátor
házat építünk jövőre, s ennek a
beruházásnak a felét állami támo
gatásként nyerte az Ipari Park Kft. A 265

millió forintos összeg másik felét kell a
városnak valamilyen konstrukcióban

előteremtenie,hogy 20 l O-ben átadhassuk
azt az 1900 négyzetméteres csarnokot,

amelybe akár több betelpülő céget is
várunk. De nem csak várjuk a vállalkozá

sokat, hanem komoly marketing straté
giánk is van az ipari park benépesítésére.

- Az elmúlt hónapokban jelentős

közlekedés fejlesztési építkezések kezdőd

tek a városban: korszeríísítik a vasútvon
alat, ezzel együtt a vasútállomást, ezzel
egyidőben újjáépítik az endrődi közúti
hídat. Azt mondják. hogy tervezik a várost
elkerülő 46-os számúfőút építését is.

- A kormány tervei között valóban

szerepel a Gyomaendrődöt elkerülő 46-os
számú főút terve. A kiviteli tervek azon

ban még nem készültek el.
- Azt mondják, az ön személyes

közbenjárásának köszönhetően épül meg
a Fő úti vasúti átjárónál az aluljáró...

Az önkormányzat minden, a városban
zajló állami beruházásba igyekszik

beleszólni. Az endrődi közúti híd eredeti

terveiben nem szerepelt kerékpár út és
gyalogos járda, az önkormányzat

hatékony fellépésének köszönhetően

módosították a terveket, így az új hídon
lesz járda és kerékpárút is. A vasútkorsze
rüsítés terveiből akkoriban kimaradt a Fő

úti aluljáró építése. Aközbenjárásomra
az aluljáró végül meg fog épülni. Az
aluljáróépítés idején a forgaimat el kell

terelni, jelenleg ennek a tervezése folyik.
Mi a magunk részéről szeretnénk, ha nem
egy ideiglenes elkerülő út épülne, hanem

egy olyan, amely a későbbiekben is
tehermentesítené a város közlekedését. Itt
szeretném megemlíteni, hogy a napokban
értesítettek, hogy 142 millió forintot
nyert a város kerékpár út építésére.
Remélhetőlegmár augusztus 20-ára átad
hatjuk Gyomán a Bajcsy úttól a reformá
tus templomig megépült, valamint a
Bajcsy úttól Mezőberény irányába, a bel
terület határáig elkészült új bicikliutat.

- Sokan vártak Öntől személycseréket
a hivatalban és a városi intézmények
élén...

- Olyanfajta személycserék, tiszto
gatás nem történt, amit sokan vártak.
Személycserék abban az esetben voltak,
ha valamely beosztás megszűnt, vagy
valamelyik vezetőnek lejárt a megbízása.
Sajnos míg 20 évvel ezelőtt 18 ezer
lakosa volt a városnak, ma már 15 ezer
alatt van. Éppen az a réteg hiányzik, akik
főiskolán, egyetemen továbbtanultak,
diplomát szereztek és itthon nem találtak

munkát. Ezért is fordulhat elő, hogya

különböző beosztásokra kiírt pályázaton
gyakran vidéki szakemberek lesznek a
nyertesek.

- Ap rcpó. mit szól ahhoz, hogy
nyugdíjas elődje. dr. Dávid Imre lett a
Bethlen Gábor Szakképző Iskola igaz
gatója?

- Sok szerencsét kívánok neki. Ő egy

nagy munkabírású ember, aki nem tud
meglenni vezetői feladatok nélkül.

- Jövő tavasszal parlamenti választá
sok lesznek, majd ősszel új önkormányza
tot választanak Gyomaendrődön is.
Indul-e újra a polgármesteri posztért?

- Indulni fogok a következő választá

son és a következő négy évben szeretném
folytatni és befejezni elképzeléseimet.

Hornok Ernő
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Avolt polgármester lett
a Bethlen igazgatója

Gubucz József Jánoshalmán főigazgató

Gyomán, 1500 m2·es
ipari csarnok kiadó

termelésre vagy raktározásra!

Telefon: 66/282-790

Amint arról korábban hírt adtunk a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium 2008. szeptember 1
jével a fenntartásában lévő 18 közép
fokú iskolát három területi szakképző

központba szervezte. A gyomaendrődi

Bethlen Gábor Szakkképző Iskola a
kétegyházai, a szentesi, a mátrafúredi
és a pétervásárai iskolákkal együtt a
jánosbaimi székhelyű Kelet-Magyar
országi Agrárszakképző Központ tag
intézménye lett.

A hat iskolában összesen 518 dol
gozó van, s jelenleg mintegy 2200 diák
tanul. A minisztérium, mint az iskolák
fenntartója múlt év november l-jével
egy évre Gubucz Józsefet bízta meg a
hat iskola vezetésével, azaz a főigaz

gatói feladatok ellátásával.
Idén a főigazgatói álláshely

betöltésére pályázatot írt ki a minisz
térium, ugyanígy a gyomaendrődi

Bethlen iskola igazgatói állására is.
Több pályázó közül a minisztérium
Gubucz József pályázatát tartotta leg
megfelelőbbnek és mindkét vezetői

beosztást elnyerte.
- Az érvényben lévő jogszabály

szerint a hat iskola főigazgatója az a
személy, aki egyben a jánoshalmai
iskola igazgatója is, így a gyomaendrő

di Bethlen iskola igazgatói állásáról le
kellett mondanom. A 6 évre szóló
főigazgatói beosztás mellett döntöt
tem, ugyanis meggyőződésem, hogy
így többet tudok a Bethlen iskolának,
annak az intézménynek segíteni, ahol
több, mint 40 évet dolgoztam. A jogi
előírásoknakmegfelelőenés a minisz
térium elvárásának eleget téve - mint
főigazgató - olyan személyt kellett az
iskola vezetésével megbiznom, aki
agrárszakember és pedagógus egyete
mi végzettséggel, valamint több, mint
5 éves vezetői tapasztalattal ren
delkezik. Mindezt figyelembe véve dr.
Dávid Imrére esett a választásom, aki
az igazgatói beosztás mellett továbbra
is ellátja a tangazdaság vezetését is.

Gubucz József főigazgatója lett hat
szakképző iskolának

Így a jól együttműködőés eredményes
iskolavezetést sem kellett megbontani
- nyilatkozta lapunknak Gubucz
József, aki büszkén említette, hogya
hat iskola a közelmúltban nyert meg
egy oktatási és szervezetfejlesztési
pályázatot, amely 2+3 évig tart és az
első két évre 372 millió forintos
pályázati pénzt biztosít. A november I
vel induló program irányítása és
menedzselése is Gubucz József főigaz
gató feladata lesz.

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

ahelyszínen fizetek!
Telefon: 30/9·533·594

Uzlethelységek kiadók
Gyomán,

avárosközpontban!
Telefon: 30/33-26-075

PVC,TAPÉTA
Nyitva a hét minden napján!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd, Fő út 29.

Telefon: 66/285-392

Cégek,
vállalkozások figyelem!

Munka-, tűz- és
környezetvédelmi

szolgáltatások
egy helyen!

Hívjon bizalommal!

Tóth Mihály
Telefon: 20/2151-970

Kerttu lajdonosok
figyelem!

Tűzifavágást, veszélyes
és egyéb fák kivágását,

metszést, továbbá fűnyírást,

kaszálást, rotálást,
telkek gondozását,

elhanyagolt kertek és porták
rendbetételét vállalom!

KISTRAKTORRAL KERTSZÁNTÁS!

Hermann Mihály
Telefon: 20/388-22-63

Hirdetésfelvétel:
Telefon: 70/22-632-99
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Ipari park •olcsó telkek, hiányzó iratok...

Lesz-e közvilágítás az ipari parkban?

Gyomaendrőd 200 l-ben létesített
egy ipari parkot, majd azt követően

meghirdette értékesítésre, a terület
nagyon nehezen népesült be. 2006-ig
négy vállalkozás vásárolt területet,
amiből kettő volt az, amelyeket igazán
működő vállalkozásnak lehetett nevez
ni. Most viszont talán már látszik némi
fény az alagút végén.

Várfi András, polgármester úgy
gondolja, hogy nem árulni kell a
területet. Szolgáltatásokat és egy olyan
milliót kell teremteni, ami miatt
szívesen jönnek a vállalkozók, hangsú
lyozni kell a közeli vasút szerepét is, és
elérni azt, hogy az ipari park
benépesülj ön. Jelenleg ugyanis a 34
hektárból 20 hektár szabad terület van.
Az elmúlt évben a Skylotec épített egy
iparcsarnokot, ez idáig két beruházás
van folyamatban. A Gyomaszolg Ipari
Park Kft. idén elkezdte egy pályázat
előkészítését, amit a képviselő-testület

támogatott. Miután a Kft. nyert a
pályázaton, egy közel 2000 m2-es
inkubátorház épülhet. A beruházás tel
jes költségvetése 265 millió forint,
melynek 50%-a támogatás.

- A szerződéskötést követően

megkezdjük a marketingmunkát,
Magyarországon és külföldön kia
jánUuk azt a lehetőséget, amit ez a
beruházás magában foglal. Korábban
és napjainkban is sok megkeresés volt,
hogy cégek ingatlanokat bérelnének
különböző ipari tevékenységekre -

Az ipari parkban hiányzik a
közvilágítás. Több olyan olvasónk is
panaszkodott, aki az ipari park
valamely vállalkozásában dolgozik,
hogy korai munkakezdetkor, vagy a
délutáni sötétedés után, különösen a
téli időszakban vak sötétben kell
keresztül biciklizni az ipari parkon,
melynek útját, már több helyen is
tönkretették a gabonatárolóhoz
közlekedő teherautók. A bale
setveszélyes helyzettel kapcsolatban
Egeresi András elmondta, hogy az

mondta Gyomaendrődpolgármestere.
A Gyomaendrődi Ipari Park elmúlt

egy évben történt tevékenységéről

Egeresi András az Ipari Park Kft. igaz
gatója számolt be a képviselő-testület

nek. Még múlt év decemberében a
Civis Bau Kft. vásárolt az ipari park
ban egy újabb 1,4 hektáros területet,
melyen építkezés nem történt, a telket
raklap tárolásra használják. A telek

vételárából viszont eddig csak az áfa
tartalmat fizette ki a vevő. Még a múlt
évben elkezdődött a Megyeri és Társa
Kft. tésztagyártó üzemének építése, a
technológiai berendezések beszerzése
és beszerelése csak 20 10-ben várható.
Idén elkezdődött a Civis Alfa Kft.
kamionjavító üzemének építése. Az
ipari park összterülete 34 hektár, mely
ből még eladatlan, szabad terület mint
egy 20 hektár, s ebből 3,5 hektár
közművesített terület.

ipari park útjának első szakaszához,
ahol nem égnek a lámpák már
megigényelték az áramszolgáltatótól
a fogyasztásmérőt. Azt azonban,
hogy ki fizeti a közvilágítás vil
lanyszámláját, még nem tudják. Az
áramdUat valószínűleg szétosztják a
betelepült vállalkozások között, de
volt olyan vállalkozás, amely az álta
la befizetett jelentős összegű

iparűzési adóra hivatkozva inkább az
önkormányzattal fizettetné az ipari
park közvilágításának számláját.

- A Magyar Államkincstár idén újra
ellenőrizte a Gyomaendrődi Ipari Park
állami támogatással létesített építését.
Megállapították, hogy a telkek
eladásából származó bevétel rendkívül
alacsony, legalább 183 millió forinttal
elmarad a tervezett mértéktől. Kiderült
az is, hogya 2üü2-2003-ban épített, az
ipari parkba vezető út, a vízvezetékek,
a csatornavezetékek és egyéb köz-

művek használatbavételi engedélye i
rendre hiányoznak. Ezek megléte
nélkül az ipari park állami támogatás
sal megvalósult építését korrekt módon
lezárni nem lehet - mondta Egeresi
András, aki megjegyezte azt is, hogy
hiába kéri az előző igazgatótól a
hiányzó dokumentumokat, a műszaki

átadási jegyzőkönyveket, a felelős

műszaki nyilatkozatokat, azt nem
kapja meg.

H.E.

Felszedik a padlót
A város képviselő-testülete idén

márciusban döntött arról, hogy a városi
sportcsarnok küzdőtér burkolatának
felúj ítására pályázatot nyújt be. A
sportlétesítmények felújítására kiírt
pályázaton azonba Gyomaendrőd nem
nyert támogatást. Mivel sportcsarnok
küzdőterének burkolata egyre inkább
balesetveszélyes, a felújítással nem
lehet tovább várni.

Az önkorányzat több árajánlatot is
kért a felújításra, a költségek 18 és 23
millió forint között vannak. A felújítási
munka nagysága miatt közbeszerzési
eUárást kell lefolytatni.
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Tisztelt Szerkesztő Úr!
A "Gyászos ügyintézés" című cikk tartalmi

vonatkozásaival kapcsolatban magam és a
munkatársaim nevében - ezen reagáló levélnek
a Szó-Beszéd lapban történő szószerinti meg
jelentetésével - helyreigazítást kérünk.

Kérjük a helyreigazítást azért, mert a jelzett
cikk megírása vagy adaptációja előtt sajnos
nem hallgattatott meg a másik fél, ily módon a
cikk egyoldalúan a tisztelt ügyfelünk - szerin
tünk vélt - sérelmeinek kinagyításával és az
ügyintézőink indokolatlan ócsárolásával
foglakozik.

Való, hogy az ügyintéző elmondta a tisztelt
ügyfél számára a temetkezési helyek
kijelölésére vonatkozó fő szabályt [26/2000.
XI. 2.) KT 6.§ (6)], mely szerint a sírhelyeket
a temetés alatt álló sírhely-táblákba folytatóla
gos sorrendbe kell felhasználni. (A rendelet
számot az ügyintéző természetesen nem
emlegette, hiszen miért kellene valakit halále
setkor paragrafusokkal traktálni.) Ezt a tisztelt
ügyfél egyszerűen nem akarta tudomásul
venni, hanem új parcellasor kezdéséhez
ragaszkodott, mely alapján a belső út melletti
első parcellát követelte. Ez utóbbi párbeszéd
alatt az ügyintéző arcmimikáját és tájékoz
tatását arrogánsnak vélte, holott érzékel
hetően, a szabály nem tetszése váltotta ki az
ellenérzéseit. Miután az ügyintéző nem mert
eltérni a szabálytól, hozzám jött a tisztelt
ügyfél a panaszával. Akkor még nem említette
az ügyintéző arrogánsnak vélt viselkedését. A
szabálytól természetesen én sem tértem el. Ezt
udvariasan közöltem vele, utalva röviden arra,
hogy a szabálytól való - általam indíttatott 
eltérés igen zavaros helyzetet alakíthat ki a
vállalkozások és az ügyfelek között.

És itt álljunk meg néhány szóra a közért
hetőség miatt.

Magam, mint a GYOMASZOLG IPARI
PARK KFT ügyvezetője egyrészt felelek a
temető üzemeltetéséért, másrészt az általam
irányított cég a tevékenységi körén belül
temetkezési vállalkozással is foglalkozik.
Természetesen a két feladat reálfolyamati és
számviteli rendszerében is korrekten elkülönül
egymástól. A temető üzemeltetője - a
vonatkozó törvény értelmében - a temetkezési
vállalkozásokkal és az ügyfelekkel való kap
csolati rendszerben nem diszkriminálhat.
(Jelen esetben SACRAMENTUM KFT. és
GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
köreiben.) Az előzőek alapján nem kívánom a
parcellák osztogatását saját vagy az ügyfél,
esetleg a temetkezési vállalkozások elgondo-

lása, pillanatnyi ötletei alapján tenni. Ez utób
biból egyébként állandóan vitás ügyek sokasá
ga alakulna ki. Jó ez KT a szabály úgy, ahogy
van - mondom én.

Persze ha valaki diszkriminációra vágyik
és meggyőzi a képviselő-testületet, lehet a
szabály módosításával a temetőben kis
"Rózsa-dombot" vagy "Párizst" csinálni.
Motiválhatják még az előzetes kiválasztást a
"Hartmann keresztek" meg a "vízerek",
amiket be lehet kalkulálni. Megjegyzendő,

hogy a díszsírhelyre jogosultak kieme It
helyzetbe kerülnek, teljesen megérdemelten a
közösségért végzett munkájukért.

Visszatérve az előző cikkre, az ügyvitelt
ellátó munkatárs kb. még egy évig helyettesíti
a GYES-re került kolleganőnket. Kiválasztása
a hasonló területen szerzett temetkezés-ügyin
tézési és pénzkezelési gyakorlati idő megléte
alapján történt. A számláról annyit, hogya
tisztelt ügyfél kriptaépítésre kért területet. A
kripta, sírbolt (szinonim fogalmak) a jogsza
bály szerint azonos térítés ű parcelláknak
minősülnek, ily módon a díjat a rendelet
alapján alkalmazta az ügyintéző. A krip
taépítési terület használati engedélyezési díja
lett a számlán helyhiány miatt "kripta ép.
eng."-re rövidítve.

Végül elmondom, hogy a magunk részéről

nagyon sajnáljuk, hogy nem tudtunk a Tisztelt
Ügyfelünkkel békességben szót érteni.
Sajnálatos, hogy az elhalálozással kiváltott
fájdalmak közepette új ab b nehézségnek
érzékelte az ügyintézést. Őszintén mond
hatom, hogy nem akarunk mi senkinek
kellemetlenségeket okozni. Reméljük, hogy
hasonló félreértés a fentiekben vázolt szabály
megértése alapján nem fordul elő.

Tisztelettel:
Egeresi András

ügyvezető igazgató

Egeresi igazgató hosszas magyarázatát
első ránézésre nem volt szándékom a lapban
megjelentetni. Hogy mégis megteszem, az
maga a stílus, a temetési szolgáltató stílusa.

A Szó-Beszédben megjelent jegyzetünk
ben egy panaszos olvasónk esetét tártuk
nyilvánosság elé. Arról nem ír Egeresi
ügyvezető, hogya panaszos olvasónknak
végül a polgármester adott igazat és temet
hették az elhunytat a választott helyre.
Egyébként pedig mit is kellene helyreigazí
tani?!

Hornok Ernő

felelős szerkesztő

Stancolt és
hagyományos

papírdoboz
gyártása minden
méretben! =-
Szitázás! 8~.,..~
Stancforma,
szitaforma készítés!
Telefon: 20/9142-122
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

wwwJozakft.hu

AUTÓSOK
FIGYELEM!

Környezetvédelmi
zöldkártya!
- Környezetvédelmi

állapotfelmérés
- Számítógépes
futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika
• Klíma javítás

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

66/610-650,
30/524-52-35

Eladó Gyomán,
a Liget Gyógyfürdő

melletti

Termál Panzió,
tulajdonostól.

Üzletrész átruházás
lehetséges,

így a vétel illetékmentes!

Irányár: 28 millió Ft.

Telefon: 20/9342-171

HIRDETÉSFELVÉTEL:

70/22-632-99
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Kotróhajó a Hantoskerti holtágon

A kiszivattyúzott iszapos víz az ülepítő kazettákon keresztül folyik át

Kiszedik az iszapot a Dögiből

vízszint. Az önkormányzat műszaki

osztálya október 27-én kérte a Gyulai
Víztársulatot, hogy csökkentse a víz
szintet a holtágban. (A Gyulai
Víztársulat kezelésében van a Torzsási
holtág.)

Nagy Mária elmondta még, hogy az
egykori Papok földjén kialakított
szikkasztókban maradt iszapot l-2
évig szárítják, majd, ha abevizsgálás
során ártalmas anyagot nem találnak
benne, akkor valószínűleg kihordják a
termőföldekre.

A Falualjai-holtágnak idén csupán
egyharmad részét kotorják ki, a többi
része a következő belvízrendezési
ütemben, valószínűleg jövőre valósul
hat meg.

A belvízmentesítés jelenleg zajló
ütemében a közelmúltban megkez
dődött a Hantoskerti-holtág meder
kotrása. A kivitelező a békési Békés
Drén Kft., az alvállalkozó pedig a
szekszárdi székhelyűAquadukt Kft.

Nagy Mária a városháza műszaki

osztályának vezetője elmondta, hogya
cégek három kotróhajóval kezdték el a
holtág kotrását: a fellazított iszapot
vízzel elegyítve három csövön
nyomják ki a pocosi kertek mellett a
Papok földjén kialakított iszapülepítő

kazettákba, ahonnan a fölösleges víz a
Torzsási-holtágba folyik egy csatornán
keresztül.

A Torzsási-holtában egyébként
emiatt jelentősen megemelkedett a

8. osztályt végzettek számára
(14 évet betöltött)
Alternatív képzés
Mezőgazdasági szakmacsoport
27. Gazda (3 év)
Élelmiszeripari szakmacsoport
28. Pék (3 év)
8. osztályt végzettek számára
(16 évet betöltött)
Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
25. Panziós, falusi vendéglátó (2 év)
Mezőgazdasági szakmacsoport
Állattenyésztő

26. Lótartó, lótenyésztő (2 év)

Továbbtanulási tájékoztató
2010/2011

Bethlen Gábor Szakképző
Iskola és Kollégium

OM: 027986

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Telefon: 66/386-028

Az érdeklődőket nyílt napon fogadjuk az alábbi
időpontokban délelőlt 9 órától. 2009. november
20,27.2009. december 4, 11.2010. január 8, 15.

Képzési formák:
Szakközépiskolai képzés
8. osztályt végzettek számára
9. évfolyam;
21. Kereskedelem-marketing szakmacsoport;
idegen nyelv: angol, némel. A 11. évfolyamon az
iskola lehetőséget kínál gépíró, szövegszer
kesztő szakmai vizsga letételéhez. (4 év)
22. Mezőgazdasági szakmacsoport; idegen
nyelv: német, angol. (4 év)

10. osztályt végzetteknek
Mezőgazdasági szakmacsoport
Gazda (2 év)
Élelmiszeripari szakmacsoport
Pék-cukrász (3 év)
Gazdasági szolgáltatási szakterület
Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
- Szakács (3 év)
- Pincér (3 év)
Faipari szakmacsoport
24. Épületasztalos (3 év)

Érettségire felkészítő oktatás
Képzési idő: 3 év
Idegen nyelvi oktatás: angol vagy német
(Minden fiatal részére, aki a 16. életévét
betöltötte és legalább a 9. évfolyamot sikeresen
befejezte középiskolában)

Érettségizettek részére
Felsőfokú szakképzés
-Agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens
-Hulladékgazdálkodási technológus
-Vadgazdálkodási technológus
A képzés kredit rendszen, félévenkénti vizs
gákkal. A főiskolák a kreditpontok 33 %-át
beszámítják. Idegen nyelvi oktatás: angol és
német nyelven történik.

Kollégiumi elhelyezés kulturált Tanszállóban.
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Családi Vasárnap
a Dreher Söröző-Étteremben

November 1. Palócleves. Sertés
java Colbert módra, burgonya püré.
Uborkasaláta. Ördögfánk.
November 8. Csontleves lúdgége
tésztával. Márton-napi libasült libate
pertős burgonyával. Birsalmakom
pót. Kakaós palacsinta.
November 15. Májgaluska leves.
Sertésszelet Jóasszony módra,
párolt rizs, züldség boucette. Túrós
pogácsa.
November 22. Tárkonyos csirke
raguleves. Rántott sertésszelet,
hasábburgonya, csemegeuborka.
Darázsfészek.
November 29. Magyaros zöld
borsóleves. Kijevi csirkemell, párolt
rizs és brokkoli, tartármártás.
Tejszínszelet.
Várjuk szíves megrendeléseiket!

Telefon/fax: 66/386-444
Mobil: 20/9808·842, 70/3655-360

920 Ft/adag
Étkezési utalványokat elfogadunk!

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Izzák, energiatakarékos izzák
• Háztartási gépek, hűtők

• Háztartási gépek alkatrészei
ENERGIATAKARÉKOS IZZÓK
MÁR 799 Ft·tól!
1 év garanciával!

• Kéziszerszámok
• Barkácsgépek

Watt Villamosság
Gyomaendrőd, Fő út 214.

Color Shop
Papírbolt
Gyomaendrőd,

Petőfi u. 4.
Telefon: 66/284-552

Irodaszervásár!

Horogkereszteket és Adolf Hitlerre
emlékeztető rajzokat festettek az aszfalt
ra Gyomaendrődön. A Békési Szó
Szerkesztőségét ezzel a furcsa ese
ménnyel kereste fel Klimaj Zsolt, a
Jobbik gyomaendrődi alapszervezetének
elnöke.

AszfaI'lrajz...

- Hétfő hajnalban telefonon ébresztett
fel az egyik helybeli ismerősöm.

Elmondása szerint előző este, 9 óra körül
egy kb. 6-8 fős, cigány fiatalokból álló
csoport randalírozott, zajongott a
közelükben, az utca végén. Ez rendsze
resnek mondható azon a környéken, a
kocsmák zárása után. Másnap, azaz hétfő

reggel látta, hogy a fiatalok össze
firkálták az aszfaltot, horogkereszteket,
emberi alakot rajzoltak oda "ADOLF"
felirattal. Értesítette a rendőrséget és le is
fényképezte az alkotásokat.

A rendőrök nagyjából fél óra múlva
ki is érkeztek, de különböző okokra
hivatkozva nem kívántak foglalkozni az
üggyel, ellenben az egyik járőr - felte
hetően előljárói utasításra - egy ronggyal
eltüntette a rajzokat.

- Ezt az eljárást én meglehetősen

furcsának találom, mert a horogkereszt
tiltott önkényuralmi jelképnek számít,
ábrázolása büntetendő.

Elképzelhetőnek tartom, hogy pro
vokációról van szó, még egyelőre

gondolkodunk rajta, tegyünk -e feljelen
tést. Az elkövetők szerencséje, hogy még
arra is képtelenek, hogy egy horogke
resztet helyesen ábrázoljanak, és a
helyesírással is valU1ak problémáik 
mondta el a hírportálnak Klimaj Zsolt.

Az Ignácz Könyvvizsgáló Köny
velő és Tanácsadó Kft. értesíti leendő

ügyfeleit, hogy 2010. január l-től

megkezdi tevékenységét Gyoma
endrődön, a Hősök útja 52-54. szám
alatt a Hárs Thermái Hotel
épületében. Vállalnak kettős

könyvelést, könyvvizsgálatot. Az
érdeklődők hívják telefonon Ignácz
Veronikát a 70/409-8784, vagy a
661282-790-es telefonszámon.

Könyvelő cég

Az október 23-i ünnepi hétvégén
jócskán akadt dolga a rendőrségnek, a
hír6 információja szerint. Mintegy
700 ezer forintos kárt okoztak, azok a
vandálok, akik elvitték az endrődi II.
Világháborús Emlékmű gránitból
készült keresztjét.

A Hősök terén felállított II.
Világháborús Emlékmű gránit ke
resztjét tulajdonította el ismeretlen
tettes. Szintén Gyomaendrődöna plé
bániába jutott be ismeretlen elkövető

ajtóbefeszítés módszerével, ahol
kutatást végzett, majd egy pán
célszekrénybőlkészpénzt lopott el.

Ellopták a keresztet
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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:
Október-november Pedigree
fogápolási hónap! Ingyenes
szűrővizsgálat mellé
1 csomag ajándék Dentastix
jutalomfalatot adunk!
- Bolha és kullancsirtó szerek
nagy választékban
- Légyirtószerek, patkányirtószerek
- Baromfi vakcina (Gumboro)
- Ásványi kiegészítők

Új szolgáltatás: röntgen-diagnosztika

November 1·től téli nyitva tartás:
Hétfő, szerda, péntek: 9-11, 16-18
kedd, csütörtök, szombat: 9·11

Sürgős esetben is elérhető telefonszám:

Markos Csaba Tel.: 30/55-900-09,
E-maii: markoscsaba@anet.hu

Dr. Kreisz Ágnes,
Mezőberény, Madách u. 1O/a.

www.kreiszagnes.hu
E-maii: kreiszagnes@szucsnet.hu

Telefon: 30/206·5050

Első osztályú borovi fenyőből

ajtók, ablakok készítése
egyedi méretben!

Bontás nélküli beszerelés!

Konyhabútorok,
gardróbszekrények,
fürdőszobabútorok
készítése egyedi méretben.
Bútorlapból vákumfóliázott
felülettel vagy tömör fából!
Telefon: 30/9554-571

Szó-Beszéd

Az amerikai Forbes magazin
összeállította azoknak az országoknak a
listáját, ahol érdemes eltölteni a nyugdí
jas éveinket. A tízes listán Ausztria is
szerepel. A szakemberek több szempon
tot vizsgáltak, például a biztonságot,
illetve az egészségügyi ellátás színvona
lát.

Ausztria, Thaiföld, Olaszország,
Panama, Írország, Ausztrália, Francia
ország, Malajzia, Spanyolország és
Kanada - ezek azok az országok, ahova
a Forbes szerint érdemes elköltözni
nyugdíjas éveinkre. A szakemberek több
szempontból vizsgálták az országokat,
az összesített pontok alapján határozták
meg ezt a tíz országot.

Azt rögtön a cikk elején leszögezik a
Forbes elemzői, hogy nincs tökéletes
hely a nyugdíj szempontjából, minden
országnak mások az előnyei és a
hátrányai. Ausztrália például egy
felmérés szerint a világ legélhetőbb

országa, azonban messze van az
Egyesült Allamoktól, így aki rendszere
sei1 haza akar utazni, annak nem a
legideálisabb választás. Kanada a
szomszédban van az amerikai nyugdíja
sok számára, ott azonban a hideg telek
okozhatnak kellemetlenségeket.

Olaszországgal kapcsolatban pél
dául megemlítik, hogy az élhetőség és a
klíma szempontjából kiváló, ráadásul az

Az ENSZ fejlesztési projektje köz
zétette legújabb felmérését arról, boi a
legjobb élni - azt is elámiták, mi a világ
legrosszabb helye.

Norvégiában a legjobb élni, Nigerben a
legrosszabb az ENSZ Fejlesztési
Programjának (UNDP) október elején
közzétett, a világ országait az életminőség

szerint rangsoroló idei listája szerint.
A világgazdasági válság tavaly őszi

kirobbanása előtt, 2007-ben felvett 
többek között az egy főre jutó hazai
össztermékre, továbbá az oktatás
szinvonalára és a várható élettartamra
vonatkozó - adatok szerint Norvégiát
Ausztrália és Izland követi a sorban, a
sereghajtók Niger mellett Afganisztán és
Sierra Leone.

Jelentős javulás történt, de a fejlődés

egyenlőtlen - állapította meg az UNDP.
Míg a világ legszegényebb 24 országában

2009. november

egészségügyi ellátás is átlagon felüli.
Viszont az adózás i szabályok és a
bürokrácia komoly türelmet igényel a
nyugdíjasok részéről.

Az adózás szempontjából a fel
soroltak közül Panama és Malajzia
lehet a legjobb választás az érintettek
számára, az európai országok viszonl
magas adójuk miatt elrettentőek. Sok
ország ellen a legfőbb érv az idegen
nyelv lehet, hiszen ha valaki nem beszéli
az adott ország nyelvét, akkor nyugdíjas
korban már elég nehéz alkalmazkodnia
az új kultúrához. Ebből a szempontból
Ausztrália, Kanada vagy Írország lehet
az ideális egy amerikai nyugdíjasnak.

Hazánkhoz legközelebb Ausztria
lehet az egyik paradicsoma nyugdíja
sok számára, azonban az idegen nyelv
ott is komoly problémákat okozhat az
amerikaiaknak. A Forbes cikke
Ausztriával kapcsolatban kiemeli az
elegáns építészeti stílust, a klasszikus
zenét és ajól mííködő tömegközlekedésI.
A felmérés szerint Bécs nyújtja a
legjobb életminőséget a világon, a
betegbiztosítók szerint pedig az osztrák
egészségügyi rendszer világszínvonalú.

Emellett Ausztria vonzereje lehet a
csodálatos természeti adottság, az
Alpok hegyei. Akár úgy is tekinthetünk
az országra, mint egy olcsóbb Svájcra 
állapítják meg a Forbes újságírói.

a lakosság fele írástudatlan, a közepes
fejlettségű országokban csak minden
ötödik ember. A legtöbbet - több mint
három helyezést - Kína, Kolumbia,
Venezuela és Peru lépett előre. Az első

tízben szerepel még Kanada, Írország,
Hollandia, Svédország, Franciaország,
Svájc és Japán. Magyarország a 43., Ész
tországgal, Lengyelországgal és Szlová
kiával nagyjából egyforma eredménnyel; a
közép-európai térség államai közül
Szlovénia és Csehország előzi meg.

Az egy főre jutó GDP alapján
Liechtenstein áll az élen, és a Kongói
Demokratikus Köztársaság az utolsó. Az
átlagos várható élettartam Japánban a leg
nagyobb - 83 év - és Afganisztánban a
legalacsonyabb, 44 év.

Az eltelt csaknem búsz évben Kínában,
Nepálban és Iránban nőtt a legnagyobb
mértékben az életminőség.
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Miért az MSZP atársadalom vezető ereje?
Rövid, ám dicstelen kormányzása alatt az MSZP elődje bevezette

mindazt, ami Magyarországot a XX. században oly szörnyűségesen

jellemezte: a Dunába lövetést, a tömeges akasztást, az állami erővel

foganatosított rablást és fosztogatást - és a hazaárulást.
Menekülésükkor, amit tudtak, magukkal vittek.

Mégis kell írni egy cikket az MSZP-ről. Ha már húszéves volt
(lett?) a minap. Nosza hát. Töredelmesen be kell ismernünk, hogy talán
mégis csak ez az egyetlen párt jogosult Magyarország irányítására. Hogy
miért? A válasz a történelmében rejlik.

Természetesen nem igaz, hogy az MSZP húszéves lett volna október
7-én. Az aktuális neve húszéves, de ez nem igazabb kijelentés, mintha
egy hatszor elvált vénasszony közölné magáról, hogy húszéves, csupán
azért, mert azóta él a mostani férje nevén. Amiből persze nem következik,
hogy mondjuk öt év múlva is így fogják hívni.

Szóval az az igazság, hogy az MSZP nemsokára betölti a 91. évét.
November 24-én lesz 91 esztendeje, hogy az első világháború végi
zűrzavarban néhány Moszkvából hazaküldött bolsevik pártot alapított az
újlipótvárosi Visegrádi utcában, néhány hazai naiv önjelölt világjobbító
társaságában. Ez utóbbiak idealista forradalmárfélék voltak, akik nem sok
vizet zavartak a történelemben. De az előbbiek, ők igen!

Azért kell beszélnünk kicsit ezekről, akiket a bolsevik szakkifejezés
sel azonosítunk, mert mostanra, húsz évvel a rendszerváltozás után
meglehetősen agymosott nemzedék nőtt fö\. A baloldali kézben tartott
média és közoktatás (nem utolsósorban az alkalmatlan történelemtanárok
sokasága révén) egészen egyszerűen elszabotálta a XX. század eme talán
legfontosabb szörnyűségének a becsületes megtanítását.

Tehát az 1918-ban megalakult MSZP - akkori nevén KMP
(Kommunisták Magyarországi Pártja) - kezdettől fogva a bolsevikok
akaratának engedelmeskedett. Pár hónappal később hatalomra is jutott,
mégpedig azon az áron, hogy fölfalta a másik, européer munkáspártot, a
szociáldemokratákat.

Rövid, ám dicstelen kormányzása alatt az MSZP elődje bevezette
mindazt, ami Magyarországot a XX. században oly szörnyűségesen jelle
mezte: a Dunába lövetést, a tömeges akasztást, az állami erővel

foganatosított rablást és fosztogatást - és a hazaárulást. Röviden ezt
nevezzük Tanácsköztársaságnak. Minden működő struktúra szétverését, a
Nagy Megújhodás jegyében. Aztán 133 nappal a hatalomátvétel után a
bolsevikok letették a lantot - és megléptek. Amit lehetett, elloptak még,
utolsó erejűkkel. Aztán (ezzel is megelőlegezve a jövőt) még egy kicsit
egymást is hóhérkézre adták (Kun Béláék így szabadultak meg
Szamuelytől), és távoztak.

Először Bécsbe mentek, s onnan ki-ki ahová vágyott. Maga Kun
Béla, az első nagy baloldali vezér Moszkvába ment, ahol később elvtár
sai kinyírták. (Mások némi berlini, nyugati vargabetű után érkeztek a
Szovjetunióba, és szerencsés esetben őket is kinyírták. Mármint nekünk,
magyaroknak szerencsés esetben. Mert akit nem nyírtak ki, hazajött, és... )

Abolsevizmustól megszabadult magyarság közben a győztes nyugati
hatalmak akaratából és jóváhagyásával szét lett szabdalva. Hazáját öt
részre osztották, a legnagyobbat Romániának adták, de jutott bőven a
korábban sosem volt Csehszlovákiának és a Szerb-Horvát-Szlovén
Királyságnak is. Ausztria csekélyebb darabbal kényszerű It megelégedni.

A nemzeti eszme mentén az InO-as években újjászerveződő ország
ban az MSZP-szerű internacionalistáknak nem termett babér. Horthy
rezsimje igen rosszul tűrte a bolseviki nézeteket - ám még mindig úgy
mond sokkal "humánusabb" volt, mint a második világégés után beren
dezkedett bolsevik rezsim.

A sors citromos fintora, hogy Horthy országában nem akasztották föl
azt a Rákosi Mátyást, aki később a legritkább esetben követett el ilyen
slendriánságot - rémuralma idején végezték ki a legtöbb kommunistát.
(Csak volt közben még egy világháború, ami mostani számvetésünkhoz
képest marginális.)

Ott tartottunk tehát, hogy 1945-48 közt a KMP utódpártja (ők

legalább büszkén vállalták a múltjukat) antidemokratikus eszközökkel
(csalással, erőszakkal, külföldi fegyveres támogatással) megszerezték a
hatalmat, s rögvest át is alakították a berendezkedést. DemokráciábóJ
népi demokráciát csináltak, és minden más politikai artikulációt
államhatalmi erővel üldöztek.

Így maradt ez 1989-ig. Volt közben egy súlyosabb kisiklásuk, 1956
ban föllázadt a rémuralmuk ellen a nép jobbik fele; de ezt a lelki is
meretükkel tökéletesen összeegyeztethető módon a Szovjet Hadsereg
segedelmével leverték. És megint akasztattak jókedvvel, bőséggel,

ahogyan szoktak.
Amegfélemlített nép szépen kussolt, és igyekezett fű alatt élni. Minél

jobban elidegenedett a saját nemzettársainak a gondjaitól, minél inkább
hajlandó volt magáévá tenni a szocialisták világszemléletét, annál inkább
élhetett jobban. Jól nem, csak jobban - de legalább félni nem kellett, és az
1938/45-tőI1963-ig eltelt 18 (avagy 25) év alatt beidegződött félelmek
től való megszabadulás is megért sokaknak annyit, hogyelfogadták a
megváltoztathatatlant. (Igaz, a lázadóbb természetűeket már kivégezték,
internálták, elüldözték addigra.)

Szóval jött egy a korábbi zaklatott évtizedeknél hosszabb nyugalmi
időszak (nemzetközi erőegyensúly miatt bolygathatatlan status quóval),
és harminc év alatt felnőtt több mint egy nemzedék, amelyik hajlamos azt
hinni, hogya szocialisták világa a normális világ.

Hogy szavamat ne feledj em, az 1918-ban alakult párt közben ismét
nevet változtatott, ezúttal MSZMP-nek (Magyar Szocialista Munkás
pártnak) hívták. De ennek nincsen jelentősége, a tagság és a pártvezetés
sem gondolta vagy hirdette, hogy ne a bolsevik eszmeiség és társadalmi
idea mozgatná.

Elvi éllel szögezték le, hogy kizárólag ők alkalmasak az ország
vezetésére, és kizárólag ők látják helyesen a jövőbe vivő utat, továbbá
hogy kizárólag ők alkalmasak az embereket, az egész világot boldoggá
tenni. Ezt úgy mondták, hogy ők "a társadalom vezető ereje".

Aki kételkedni merészelt ebben az ő igazságukban, jaj volt annak.
Aztán ez a párt 1989-ben azzal szembesült, hogy nincs tovább.

Hatalmuk alapja, a nemzetközi status quo szertefoszlott, háború nélkül.
Az új világrendben más eszmeiséggel lehetett nemzetközileg elfogad
hatóvá válni.

Ezért a bolsevik "szocialisták" l989-ben kitalálták magukról, hogy
ők demokraták. Ha lúd, legyen kövér - ők szociáldemokraták. És föl
vették azoknak a politikai köpönyegét, akiket kivégeztek, bebörtönöztek,
ellehetetlenítettek korábban háromszor is (l919-ben, I949-ben és 1957
ben).

Szalonképességüket a nemzetközi tőke előtt nem is kellett soká
bizonygatniuk, ugyanis a bolsevizmust a nemzetközi tőke kezdettől fogva
szerette. A világgazdaságban (modem szóval globalizációban) gondol
kodó nagytőke már Leninnel is megtalálta a hangot, aztán Kádár Jánossal
is, miért ne találta volna meg az 1989. október óta MSZP-nek nevezett
párttal?

És a bolsevikok (oppardon, szocialisták) ott folytatták 1989. október
8-án, ahol abbahagyták október 6-án. Először is loptak maguknak,
maguktól egy pártot. A komplett infrastruktúrára gondolunk. Hatalmas
vagyonra, épületekre, cégekre, sajtóra, miegymásra. Aztán folytatták az
ország kiárusítását, csak már nem Moszkvának, hanem a globáltőkének.

Csak a kínossá vált elveket dobták el, minden más maradt.
Megismételjűk: minden más maradt!
Még a legfőbb elv is napi rutinként ömlik a szájukból: csak mi, szo

cialisták kormányozhatunk, mert minden más esetben itt a világvége. Ezt
rikoltozza Lendvai, ezt hörgi Szabó, ezt pattogtatja Nyakó.

Kommunisták ezek en bloc, azok voltak, azok is maradnak. Polgári
társadalomban egyetlen szavazatot sem kapnának.

Nyiri János
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FÖLDMÉRÉS
- épületfeltüntetés
- telek átalakítás
- kitűzés

Teljeskörű ügyintézés,
ingyenes
tanácsadás!

Mikó Tamás
30/557-4595

Október elején a Sukorón megren
dezett keretfeltöltőn elért eredmények
alapján újabb két, összesen öt váloga
tott kerettagja lett a Körös Kajaknak.
Az, hogyakorosztályos válogatottak
között egy kis egyesület ilyen létszám
mal képviselteti magát, mindenképpen
ritkaságszámba megy és egyértelmüen
jelzi az egyesület és az edzők ered
ményes munkáját. 20 lO-es válogatott
versenyzőink és edzőik:

Csatári Bence kölyök válogatott,
edzője: Kovácsné Kozma Diána

Lövei Kitti serdülő válogatott,
edzője: Kovácsné Kozma Diána és
Kovács Gábor

Tótka Sándor serdülő válogatott.
Gellai Tamás serdülő válogatott. Kiss
Csaba ifjúsági válogatott, mindhár
mójuk edzője: Kovács Gábor.

További eredményeink: Bela Lili
2000 m 2. hely, Lövei Kitti 2000 m 3.
hely, Ágoston Kata 2000 m 6. hely,
Bótos Attila 2000 m 6. hely.

Szeptemberben közel száz gyomai
iskolás gyereket hoztunk le a
vízitelepre, hogy megmutassuk szá
mukra ezt a sportágat. Szeretnénk
köszönetet mondani a Kis Bálint
Általános Iskolának, hogy engedé
lyezte ezt a foglalkozást és Irimiás
Róbertnek, aki segített kenuival, hogy
lebonyolíthassuk az órákat.

Újabb két válogatott
a Körös Kajaknál
.~.:".~
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Katona György
gumijavító

ÚJ GUMIABRONCSOKI
Árusítás mindenféle gépjárműhöz.
Szerelés, javítás,
centírozás!

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

Hirdetésfelvétel!

Telefon: 70/22·632·99
E·mail: szobeszed@index.hu

50. házassági évforduló

Lapatinszki Sándor és
Poharelecz Margit SO évvel ezelőtt

között házasságot Endrődön a kato
likus templomban. Idén október 24
én, szombaton ünnepelték arany
lakodalmukat az SO fős rokonság
körében a Fészek Panzió étter
mében. Az éjszakába nyúló ren
dezvényen Kocsis Márton szolgál
tatta a zenét, a finom ebédet és a
kiszolgálást ezúton is köszönik a
Fészek Panzió dolgozóinak.

GAZDA KISÁRUHÁZ

'Várjuk. k.eáves vásár(óínkatf

Gyomaendrőd,Pásztor u. 39.
Telefon: 66/386-359

Őszi virághagymák, virággumók és rózsatövek.
- Kandallók, kályhák és tűzhelyek kedvező áron!
- Permetezőszerek, műtrágyák, virágföldek.
• Kerítésdrótok, kertirácsok, műanyaghálók.

- Takaró ponyvák és fóliák minden méretben.
-Kerti szerszámok, talicskák, kukák.
- Fa-, és fém létrák, ereszcsatornák.
- Hullámlemezek.

60. házassági évforduló

Vodova János és Erdős Ibolyka
Erzsébet 60 évvel ezelőtt kötött
házasságot. A jeles évforduló alkal
mából szeretettel gratulálnak és jó
egészséget kívánnak: gyenneke és
családja, a rokonság, a barátok és az
ismerősök.
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Eladó ingatlanok

Tóth Jánosné
ingatlanközvetítő,értékbecslő 20/9376-738,20/4551-211

FAIR PLAY- HITELIRODA
Önálló, Független Hitel- és Ingatlanközvetítő, Értékbecslő Iroda

5650 Mezőberény, Fortuna tér 11.
Tel: 06-20/455-1211,06-70/558-9247, Tel/Fax: 06-66/424-314

(Wass Albert)

Verekszik másokért is, min
denkiért. A mások jussáért, a
mások szabadságáért. A még
csak meg sem születettekért is
verekszik. Mindenkiért és min
denki helyett.

Aztán van a harmadik cso
port, a nagy csoport, amit úgyis
nevezhetünk: a nép. Akinek
nincsen arca, sem rossz, sem jó.
Sem szép, sem csúnya. Se nem
hős, se nem áruló. Senki és
semmi. Tömeg. Nyáj. Nem tesz
se jót, se rosszat. Semmit se
tesz. Csak meghúzódik és vár.
És mint a fű a rátaposó láb alatt,
meghajlik, meggörbed tűr, min
dent eltűr, s amikor tovább lép a
nagy láb, akkor lassan felegye
nesedik megint. De sohasem
egészen. Egy kissé mindég
meghajolva marad, készen arra,
hogy újra lelapuljon egy másik
láb alatt. Érted? Eszébe sem jut,
hogy tegyen valamit a rátaposó
láb ellen, megvágja, megszúrja,
küzdjön ellene, kockázatot vál
laUon jussáért, a szabadságáért,
bánniért, érted? Ez a nagy
tömeg. Ez a nép.

Ágynemű és lakástextil vásár
termelői áron minden
szerdán és szombaton 10-14 óráig
a Hárs Thermái Hotel udvarán!
Gyomaendrőd, Hősök útja 52-54.

Szó-Beszéd Szerkesztősége

Telefon: 70/22-632·99

Háromféle ember van ebben
az országban, háromféle ma
gyar. Mind a három egyezik
abban, hogy elégedetlen a világ
gal, a konnánnyal, ami ennek a
világnak a nyakán ül, a rend
szerrel, mindennel. Panaszkod
nak, morognak., keseregnek,
átkozódnak.

Aztán egy részük úgy
próbálja megoldani a maga
bajait, hogy kiszolgálja a hatal
mon lévőket. Csatlakozik hoz
zájuk. Hasán csúszik, farkát
csóválja, s ha odalöknek neki
egy koncot, s befogadják cseléd
nek, akkor veszettebb lesz a
veszett kutyánál, marósabb a
vad farkasnál, kegyetlenebb az
ellenségnél, kommunistább a
kommunistánál, csakhogy bebi
zonyítsa a maga hűségét, és
nagyobb koncot kapjon érte.

Egy másik részük az
ellenkezőjét teszi: feláll a két
lábára és verekszik. Védi azt,
amiről úgy érzi, hogy az övé. A
maga jussát az élethez. A maga
jussát a szabadsághoz. A maga
jussát ehhez a földhöz, melyen
született, s mely a hazája.

Felmérés

Wass Albert találó szavai
aháromféle magyarról

A választók többsége már számolja a napokat a következő

választásig, s bár októberben csökkent a Fidesz támogatottsága, így
több, mint 2,5 millió szavazó támogatja a pártot, szemben a szocialis
ták hatszázezres, s a Jobbik négyszázezres támogató csoportjával 
derül ki a Nézőpont Intézetnek a Heti Válasz felkérésére készített
felméréséből. Hiába ünnepelte Bajnai Gordon kormányfő stábja az
átmeneti kormány féléves regnálását, a választók többsége nem a már
eltelt félévet méltatja, hanem a még hátralévőfelet számolja.

Mezéberényben a Zrinyi
sugárúton 86 m2-es összkomfortos
téglaépitésü családi báz eladó.
Irányár: 6,8 MFI.

Füzesgyarmaton a Damjanich
utcában 70 m2-es nádfedeles.
aláfalazott, részben felújitott
vályogház eladó. Irányár: 7.5 MFt

Köröstaresán 1845 m2
alapterületi szántó SÜRGŐSEN

ELADÓ. Irányár: 150.000,- Ft
Békéscsabán a Zsíros utcában 88

m2-es összkomfortos társasházi rész
eladó. Felújitott, padlófütéses
íngatlan. Irányár: 10,5 MFI

Békéscsabán a Csányi utcában 80
m2-es összkomfortos családi ház
SÜRGŐSEN. ÁRON ALUL
ELADÓ. Irányár: 8,9 MFt
Gyomaendrődön a Jókai utcában

90 m2-es komfortos (konvektoros)
családi ház SÜRGŐSEN ELADÓ.
Irányár: 6,9 MFt
Gyomaendrődön a VI!.

kerületben komfort nélküli 90 m2
es lakóház (tanya) SÜRGŐSEN

ELADÓ. Ásott kút. gazdasági
épület van. Irányár: 6.5 MFt

Gyomaendrődön a Hősök útján
96 m2-es összkomfortos ikerházrész
eladó. Irányár: 6,2 MFt

Gyomaendrődön a Dobi utcában
170m2-es összkom forlos családi
ház garázzsal eladó. Ir.ár: 7.9 MFt
Gyomaendrődön a Kiss Lajos

üdülőtelepen 100 m2-es komfortos.
bútorozott hétvégi faház önálló
garázzsal, önálló horgász-stéggel
eladó. Irányár: 16 MFI

Gyomaendrődön a Fáy András
utcában 150 m2-es összkomfortos
családi ház garázzsal eladó
(gázkazán, kandalló, 2 fürdőszoba 
pezsgőftirdőve!. masszázs kabin
nai). Irányár: 19,5 MFt
Gyomaendrődön az Erkel

utcában 95 m2-es összkomfortos
családi ház SÜRGŐSEN, ÁRON
ALUL ELADÓ. Irányár: 14 MFt

Gyomaendrődön a Deák Ferenc
utcában 80 m2-es komfortos .)
konvektoros családi ház önálló
garázzsal eladó. Irányár: 5,9 MFt

Gyomaendrődön a Fegyvernek
utcában 117 m2-es új építésI
összkomfortos - központi fütéses
családi ház 23 m2-es önálló
garázzsal eladó. Irányár: 9.5 MFt
Gyomaendrődön a Hunyadi

utcában 84 m2-es összkorn fOrlos
vegyes falazatú családi ház eladó.
Irányár: 5,4 MFt
Gyomaendrődön a József Attila

utcában 139 m2-es komfortos
családi ház garázzsal, gazdasági
épülettel SÜRGŐSEN ELADÓ.
Irányár: 8,7 MFt

Mezőberényben a Győri János
utcában 77 m2-es komfort nélküli
társasház eladó. Irányár: 3,2 M Ft
Mezőberényben a Kereki utcában

122 m2-es tetőteres komfoltos
családi ház 54 m2-es melléké
pülettel, önálló garázzsal SÜRGŐ
SEN ELADÓ. Irányár: 12,9 M Ft

Mezőberényben a Kunhalom
utcában 160m2-es családi ház eladó
befejezetlen állapotban (50%-os
készültségi fokú). Ir. ár: 11,9 M Ft
Mezőberényben az Újtelep

utcában 61 m2-es összkomfortos
családi ház, önálló garázzsal eladó.
Irányár: 5,4 MFt
Mezőberényben az Ady utcában

66m2-es komfortos polgári tipusú
családi ház eladó. Irányár: 4.3 MFt
Mezőberényben a Madarász

utcában 55 m2-es komfortos családi
ház önálló garázzsal eladó. Irányár:
5,2 MFt
Mezőberényben a Kérhalom

utcában 100 m2-es kom fortos
családi ház eladó. Irányár: 7,5 MFt

Mezéberényben a Kérhalom
utcában 97 m2-es 3 szobás
kom fOrlos családi ház eladó.
Irányár: 6.5 MFt

Mezooerényben az Erkel utcában
128 m2-es (3 szoba+nappali)
kom fOrlos családi ház eladó.
Irányár: 10.5 MFt

Mezéberényben a Kereki utcában
116 ru-es új épitésl összkomfortos
(központi fütéses) családi ház
újszerü állapotban eladó. Irányár:
12 MFt

Mezéberényben a Belentai úton
120 ru-es összkomfortos családi
ház eladó. Irányár: I 1,5 MFt

Mezéberényben a Szénáskert
utcában 85 m2-es konvektoros tég
laépítésü ház eladó. Melléképület.
garázs van. Irányár: 7.5 MFt

Mezéberényben a Zrinyi
sugárúton 120 m2-es padlásteres
összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 16 MFt

Mezéberényben a Szent János
utcában (jó helyen) 93 m2-es
összkomfoltos családi ház hasznos
melléképületekkel. önálló garázzsal
SÜRGŐSEN ELADÓ. Irányár: 7,2
MFt
Mezőberényben a Vésztői úton

96 m2-es 3 szobás nagy teraszos
konvektoros családi ház dupla
garázzsal, mühellyel, 3 fázissal,
kábel TV-vel, stb. eladó. Irányár:
9,9MFt
Mezőberényben az Ady utcában

100 m2-es összkomfortos családi
ház felújított állapotban (klima.
központi fütés. stb.) eladó. Irányár:
10.8 MFt



INGYENES APRÓHIRDETÉSEK

Irányár: .

Érdeklődni: .......... - - -

Víz- gáz,
fűtésszerelés,

. gázkészülékek
javítása!

MOLNÁR TIBOR
Telefon:

70/316-54·48

Valamint karosszériajavítás! Érd.:
30/514-8867

Női-férfi-gyermek fodrászat,
szolárium, pedikűr-manikűr,

műköröm építés, kozmetika egy
helyen. Érd.: Endrőd, Baross G. "u.
13. Házhoz is kimegyünk. Érd.:
70/455-9515,20/248-6470

EGYÉB
Az Október 6. ltp-en

garázssoron szígeteit, szerelőaknás

garázs eladó. Irányár: 750 ezer Ft.
Érd.: 20/469-6547

1400 W porszívó eladó. Irányár:
5 ezer Ft. Érd.: 30/677-5735

l db háromajtós szekrény, 2 db
kihúzható heverő, I db 150x 180 cm
es üvegfal eladó. Irányár: 10-7-7-2,5
ezer Ft. Érd.: 30/591-6669

Járólap 8,5 m', csempe variáció
4 m', dohányzó asztal, szekrény
eladó esetleg kályha, linóleum
cserébe érdekel. Érdeklődni: 30/325
7989

Jó állapotban lévő Laura
ágyazható kanapé eladó. Irányár: 20
ezer Ft. Érd.: 20/276-8056

Finn szauna, 5fős, kompletten,
eladó. fr. ár: 290 ezer Ft. Telefon:
30/33-26-075

Babos japán kakast keresek
magnak. Érd.: 20/488-4899

Gyermek fotelágy eladó.
Irányár: 5 ezer Ft. Érdeklődni: Kiss
Bálint u. 3.

Kifogástalan állapotban lévő,

szép Geyer pianínó eladó. Érd.:
66/285-503

Hauck elektromos babahinta,
Baby Björn kenguru, 4 részes kék
fehér ágynemű, leopárd
gekko+terrárium eladó. Jrányár: 15
20-8-15 ezer forint. Érdeklődni:

70/533-9476
Gyomán, a városközpontban

udvarrész és fedett szin bérelhető

rövid távra is. Dísznövény árusításra
is alkalmas. Telefon: 30/3326-075

60 literes fagyasztószekrény
eladó. frányár: 25 ezer Ft.
Érdeklődni: 30/683-9926

31-ben kívül-belül felújított,
légkondicionált, új fütésrendszerű,

konyhabútoros, 2 szobás lakás eladó.
Érd.: 30/3493740, 30/4319633
Irányár: 6,9 millió Ft.

Gyomán, a Kolmann ltp-n
földszinti, 63 m'-es 2 szobás lakás
decembertől hosszútávra kiadó.
Telefon: 20/5695-700

Gyomán a Vásártéri garázssoron
vi lIanyos, új rabetonozott garázs
eladó vagy kiadó. Érd.: 30/3493740,
30/4319633.

Már Gyomán is kipróbálhatja
ajade-köves masszázságy
egyedülálló hatásait!
-masszázs
-akupresszúra
-fényterápia, hőterápia

-kristályterápia
Számos betegségre
hatékonyan alkalmazható!

Gyomaendrőd,

Semmelweis utca 4.
Bejelentkezés: 20/360-20-25

KERT, TELEK
Fiatal, gyomaendrődi gazda

fóldet béreine helyben, korrekt
feltételekkel. Érd.: 20/594-0202

A Harcsás-zugban öreg
szilva fák kivágásra, vagy fólddel
együtt eladó. Érd.: 20/3594-952

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Első osztályú borovi fenyőből

ajtók, ablakok készítése egyedi
méretben' Bontás nélküli beszerelés!
Konyhabútorok, gardróbszekrények,
furdőszobabútorok készítése egyedi
méretben. Bútorlapból vákum
fóliázott felülettel vagy tömör fából'
Érd.: 30/9554-571

Kertek, udvarok gaz-zúzása,
szántása, marása, egyengetése,
rendezése és egyéb talaj munkák
elvégzése. Érd.: 661386-053

Korrepetálás, felzárkóztatás, fej
lesztő foglalkozások, dolgozatokra
való felkészítés általános
iskolásoknak. Iskolai dolgozatlapok
megrendelhetők. Érd.: 30/856-3218

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása, tűzifa felvágása,
elhanyagolt porták. udvarok
kaszálása fűkaszával elérhető áron.
Érd.: 70/283-0347

A, B, C, D, E jogosítvánnyal,
gyakorlattal. autószerelő, hegesztő

sok éves tapasztalattal munkát keres'
Érd.: 70/514-4641

Kipufogó rendszerek javítása I

Kipufogó dobok már 5 ezer forinttól.

komfortos családi ház nagy kerttel,
terasszal, melléképülettel eladó.
Érd.: 20/823-2513

Gyomán a Bánomkert u. 22. sz.
alatt ház központi fütéssel, kúttal,
melléképülettel, gyümölcsfákkal
eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.:
661282-244

Az endrődi ligetben 5 szobás,
parkosított, légkondicionált lakás
eladó. Érd.: 70/368-7873, 70/314
923l

Nagylaposon ház eladó. Irányár:
1,5 millió Ft. Érd.: 70/705-766R

Gyomán, a Tompa u. 16. sz. alatt
3 szobás, összközműves ház, ipari
árammal, nagy telekkel eladó.
Telefon: 701225-1689

Endrődön az Október 6 Itp.-en 2
szobás, 3. emeleti lakás eladó,
ugyaní~t Textima cipőiparí tűzőgép

eladó. Erd.: 20/576-7879
A Vásártérí ltp-en 2 szobás

fóldszinti lakás eladó vagy kiadó.
Érd.: 661284-784 (19 óra után)

Az Október 6 ltp-en földszinti 2
szobás lakás eladó. Irányár: 6 millió
Ft. Érd.: 30/417-71 OI

A Vásártéri ltp-en fóldszinti, 2
szobás, 57 m'-es lakás eladó.
Irányár: 6,8 millió Ft. Érd.: 30/753
8832

A Vásártéri Itp-en I. emel eti
lakás kiadó. Irányár: 25 ezer
Ftlhó+rezsi. Érd.: 30/314-8074

Endrődön a Zrínyi I. u. 24. sz.
alatt 11.0 l-től családi ház albérletbe
kiadó. Irányár: 25 ezer Ftlhó+rezsi.
Érd.: 20/370-3855

Gyomaendrődön, Vásártéri Ltp

I
I
I
I

Aláírás: :
I

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

HÁZ
Gyomaendrőd központjában a

Napkeleti u. 4. sz. alatt 2 szobás,
gázfltéses családi ház nagy
melléképülettel 1440 m~-es telken
eladó. Irányár: 3,7 millió Ft. Érd.:
20/413-2770, 62/442-858

Öregszőlőben a Polyákhalmi u.
17. sz. alatt ház sürgősen eladó.
Irányár: 800 ezer Ft. Érdeklődni:

661283-553
Gyomán az Arany J. u. 16. sz.

alatt 4 szobás komfortos báz eladó.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érdeklődni:

20/5266-573
Endrődön a Csillagos út 10. sz.

alatt felújított parasztház mellék
épületekkel, garázzsal, szőlővel,

fásítva eladó. Irányár: 4 millió Ft.
Érdeklődni: 70/273-4406

Endrődön a Csillagos u. 2. sz.
alatti 2 szobás kertes ház eladó.
Irányár: 5 millió Ft. Érdeklődni:

30/235-6934
Gyomán a Körös sor 8. sZ.alatt 3

szobás összkomfortos családi ház
garázzsal, 3 fázissal eladó, ugyanitt
6 db Európa szék, zöld kanapé eladó.
Irányár: 16,6 millió Ft. Érdeklődni

lehet: 301215-4327
Endrődön 2 szoba, nappalis

beépített konyhás, új furdőszobás,

garázs, melléképülettel eladó. Érd.:
70/525-4127

Gyomán a Zrínyi M. úton
csendes környezetben 2 szoba
nappalis összkomfortos kertes ház
sürgősen eladó. Érd.: 30/366-7044

Gyomán a Gárdonyi G. u. 21.
szám alatt 3 szobás, ebédlős, össz-

r--------------------------------~I
: Ingyenes az apró! :
I A Szó-Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az :
: olvasóknak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a I

I szelvényen küldik be megjelentetés céUábó\! A szelvényen a :
: megjelölt helyre kell beírni a kívánt szöveget és a szelvényt
I levelezőlapon vagy borítékban elküldeni a következő címre:

Szó-Beszéd 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy
apróhirdetés szövege lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál
többet! A hirdetések szövegéért felelősséget nem vállal a
szerkesztőség!

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: ..



Erdélyi
tájak

(illet: Pti ·pöklad,\ny. R,\k6cli u. ~ l.
(lilll-\ d \l.cmbcll) TcI. : 06 ~O 911-48-00

Cipzárc ere: 2.900 Ft
86rkabát fe5tés: 5.900 Ft

www.bormax.hu

Sándor Service Kft.

Opel Astra G 1.4i

Levegőszűrő 900 Ft-tól 1.175 Ft-tól
Olajszűrő 650 Ft-tól 1.175 Ft-tól
Fékbetét készlet 4.500 Ft-tól 9.400 Ft-tól
Féktárcsa (db) 3.150 Ft-tól 6.660 Ft-tól
Fékpofa készlet 5.100 Ft-tól 6.800 Ft-tól
Első kerékagycsapágy 3.500 Ft-tól 3.950 Ft-tól
Vezérmű szij szett 11.000 Ft-tól 19.000 Ft-tól
Ha az alkatrészeket szervizünkben szerelteti be
munkadijból10% kedvezményt biztosítunk!
Az akciós alkatrészek vásárlása elött egyeztessen a
következő telefonszámon: 59-321-134/12
Az Or:Jk bruttO llrok. TIpustOl tog960n az 6r vtllto%hó:tt.
Az. okclO a hlrdoto:l mogJoloné::ó«S1 okt6bor 10-19 órvónyo:.l

Sándor Service Kft.
5310 Kisújszllás, Deák F. u. 69-75
Tel: 59/321-134 Raktár: /12
VlIVtIV\I.fordsandorservice.hu

Bankkártya és nemzetközi
diákigazolvány egyben!

~,3111234 56789123
12.24.1990. 08/12
U!"VERS'TAS EGYETEM
TUNDÉR TÜNDE--

FUNDdNGO

$ofpJUn;Of



HŐSZIGETElŐ
RENDSZER

VERHETITlEN ÁRON!
}-20 cm vastagságig!
pl.: 5 cm-es rendszer:

~-.-__995 FtI_m.c'._---w

uveggyapot S es 10

cm·es valtozdlbanJ

YTONG fALAZÓElEMEK!

már:

YTONG'

, ,
AVOLT CSEMPE ES CSILLARSIALON
GYOMAENORŐOŐN, AMEZŐ8ERÉNYl ÚT MEUm!

Gyomaendrőd, Toldi u, l/l, Telefon: 66/284-523
Fax: 66/234-523 • Mobi!: 20/414-0399

Az akció a készlet erejéig tart!

HAMAROSAN NYITJUK LÁMPASTÚDIÓNKAT!,
RADECO KANDALlOK!

f f

10% ARENGEDMENNYEL!

MARCO LUHANYKABIN
_ • BCO 88.800 Ft!

Olasz és spanyol csempék, padlólapok,,,",,,'Il~~""~~
óriási választékban, kőzvethmül az ímportőrtől!

Áraink az áfát tartalmazzák! Házhoszállítás Gyomaendrőd területén akár ingyenesen is!
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Sza: 8-12, V: zárva • www.azul-furdoszobaszalon.hu

Nézz be hozzánk!
Gyomaendrőd, Fő út 188. TeL.: 66/283-474
A Családi Kedvezmény 2009. szeptember '-tol 2009. október 31·ig igényelhető. A kedvezményben résztvevő

e[őfizetesekról havonta egy kozös szamiat küldünk. Az. ~Egymás közt OFC opcIóval havonta elóflZetesenkénl 1 OOO
perc használható fet OFt-os percdijon az opdót szinten igénytö családtagok irányába. e felett a tarifakbal1 érvényes
peredijak kerütnek szamlázásra. További feltételek és informaciók az üzletekben. a 1270-en es a 'I/'IoIW,vodafone.
hu/csalad·on.

•• • ti. • . .. . ..



Ára: 199 Ft

18. évf. 11. szám FÜGGETLEN VÁROSI LAP 2009. december
Felelős szerkesztő: Hornok Ernő • Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
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FAIR PLAY - HITELIRODA
HITELÜGYINTÍZÉS KOMOLY BANKI - ÉS MAGAS SZiNVONALÚ ÜGYlNTÍZÉS. HÁlTÍRREL.

9 ÉVES SZAKMA.I GYAKORLA.TTAL. JOGI HÁTTÉRREL!
LAKASCELÚ- lS SZABAD fUHASZNÁLÁSÚ HITELlK KlDVUÓ KAMATOKKALIII

A VÁLSÁG IDEJE ALATT IS fOLYAMATOS A HITUKlHELVUÉS.
CSAK SZIGORÚBB fELTÍTELEKKEL!

Pl.: 1 millió Forint LAKÁSCÉLÚ HITEL cpltkezc~. h.l::,.znult )ük-J,-,-,,-,,-,,7"'J-,,-,,";-b-oV-llC':S. feluJH •• '>,
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7 .....1T 14.080.- 1"tIh6 IO~1T 1l.ló4,-1'tIho IS ~C' 8.924.-1'r/ItO 20"", 7.854," Tt/PIó ~5.vr.. 7.558., Ttlh6

PI.: 1 mWi6 Forint SZABAD FELHASZNÁ!.ÁSÚ HITEL esctC:n (EURI egyenletes törlc~ztcsael
10 .... 1T 13.578., Tr/h6 l S C".-n: 11.048,- Ftlh6 20~ 9.926.- Ft!hó :lS cvre 9.351.- Ttlh6 )0"", Sl.033.-1lIhó

r-__---'T"'Obb b_nk aJ'nlata ko:r.LiI val •• &that,.;'-::----:----:---,
HITELEK- HITELE"- HITELE"
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BOROS KRISZTINA
IRODA/ügyvitell ASszisztens

06/20-455-1 Z. I
06/70-558-9247

TÓTH,ÁNOS
Irod....vezető

06/20-9-220-990
Tcl./ F.u: 66/424-314

H(VÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNKI

lJ !...''''-'' , \'\ltl~" lj I \"'bll'l1l'
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TÓTH 'ÁNOSNt
üzleti fötAn.tcs.,dó

IngAdöU1k6zvct:ft6'. értékbccslö
06/20-9-37-67-38

ÚJ AKCiÓ 2009.5ZEPTEMBERTÖLll!
- BANKTÓl FÜGGOEl\ - KÜLöl\BOlO KEDvEZMf.:.NYEK!!'

AKAR'" ERTEKBECSLESI DIJ O Ft, ... KÖZJEGYZO. DIJ O ft •
... 1 TULAJDONI LAP O Ft, ... FOLYÓSiTASI JUTALEK O Ft
MIndankorI nktualls ilkclónkról 'rdokI6d's'ra telofonon vegy s:zomlllye.on t6JékonatJuk

(IOOPONT EGYEZTETESE SZÜKSEGESII Az akció visszavonásig érvényes!
... LAKASCELlJ HITELEK EUR-ban ALAPKAMAT már 5,1%-tól!l! (pIU3Z koz. kug.)
(UJ LAKA.S EPiTfSE, LJ.J· 's HASZNALT LAKAS vASARLASA, FELUJITAs. KORSZEROsITES)

... SZABAD FELHASZNÁLASU HITELEK I!SIIT!N I11UF, EURI

... HITELKIVÁLTÁS óS ADOSSÁGRENDEZES (m-vl.vO lobb ll""eZ411.n M.I ..1 nlt.u•••nd.....)

... VÁLLALKOZÓi HITELEK tK1S-, KOZU!:S-. ts NAGY VALLALK.-ok (-sy.nl ....U.lk.-ok, et. Kh, Kkt, .tb.)1

... SZECHENYI KÁRTYA KEDVEZMl!!NYIU KAMATOZASSAL va.lI.kou.sok. c:-eek "'a•••

L.lk:isváS..lrljs c:>d~n az ing.ltl.ln Ft-nek .lk.H 85%-100o/11-ig!IECYEDI HlTtTtLLKJ(LLJ::1

2009,O"TÓBER I-töl ÚJ ,\LLAMILAG TÁMOGATOTT
HUf (fORINT) ALAPÚ HITELEK KAMAT"EDVEZMÉN~YEL!!!

KORHATÁR NELKŰLI (akár 100 éves korig) LAKÁSCÉLÚ- ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ
JELZÁLOGHITELEK SMFt-os értékű ingotlant61l

UO JII_,XHú, tJssz/(omfortos Inp_rl02fJ ~Sflltln - tflll.plJl~stdl fUpgden)

Jelzálochttelek tlgylntézése SORON KtVtiL ekár l het ellltt isr
AKÁR elözetea kóltaécek mechitclezesével hl
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Hitelek mor miuimálbért61 is igcnyelhetóck!
FONTOS!!! A hilclszerződésck mellé ~Ietbiztosit:ís kőtés(' NEM szükségcs!

A htfelüsylntc% so AZ On k nyeimének es lacnycnek mesfeleltien I~n."''''sy az bodÁnkb.&n tört -nlk - Soze:mélYl"e sZAbott.An. S)'Ol'SAn. sz..&kszerUenl

LElNfORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNKI HíVJON BIZALOMMALI
AZ uvtGZETT MUNKÁNKtRT nLELŐSSEGETVÁLLALUNKI

Ílgyf~lfogAd.\s~s telles. klhU tAllko%tAtAs bArmikor (h~l!8én ls). Időpont e8Yextet~ssell

PLUSZ SZOLGÁLTATÁSUNK:
INGATLANKÖZVErtrÉS ÉS ÉRTÍKBECSLÉS.

BIZTOSiTÁSOK, BEfEKTETÉSEK KÖTÉSE ÉS TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSE
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Aszocik leszavazták a gyomaendrődi fejlesztéseket

Domokos László, országyűlési képviselő és Dankó Béla, Kondoros polgármestere
sajtótájékoztatón ismertette a szocialisták általleszavazott megyei javaslatokat

Veszélyesnek tartj a a kormány 20 l0
es költségvetését Domokos László. Az
országgyűlési képviselő szerint azon
túl, hogy az emberek mindennapi életét
érintő, jelentős megszorításokat tartal
maz, olyan valótlan számok szerepel
nek benne, amelyek 20 lO-re nem a
magyar gazdaság és a magyar tár
sadalom helyzetének megfelelő állapo
tokat tükröznek vissza.

- Semmilyen módosító indítvány
omat nem támogatta az Országgyilés
MSZP-SZDSZ-es többsége, amely
segített volna az emberek számára a
2010-es helyzet könnyebb elviselésében
és jövőbeni közös terveinket megvalósí
tani - fogalmazott Domokos László.

A fideszes politikus hozzátette:
miközben pénzt vesznek el az állami
intézményektől és az önkormányzatok
tól, feladatokat nem vonnak el tőlük,

így ezek jelenleg fedezet nélküli felada
tok. Az önkormányzatoknál ez a tétel
mintegy 100-11 O milliárd forintot
jelent, az állami bürokráciában pedig
150-200 milliárd forint közötti
összeget. Az országgyűlési képviselő

úgy véli, hogy ez a költségvetés nem
tartható, ezért a költségvetés átdolgo-

zására minél hamarabb szükség lesz
2010-ben.

- A gyomaendrődiek érdekében
megfogalmazott javaslatainkat, melyet
Babák Mihály képviselő társammal
közösen nyújtottunk be, sorra elutasítot
ták és nem szavaztak meg a szocialista
képviselők. A városban élők érdekében
benyújtott javaslatainkat nem szavazta
meg Földesi Zoltán szocialista
képviselő sem - tette hozzá a képviselő.

Domokos László és Babák Mihály a

következő javaslatokat nyújtotta be:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola fejlesztése. A gyoma
endrődi külterületi utak fejlesztése.

A vidéki, kisvárosi lakótelepek
környezetének javítása, a vidéki
települések összekötő útjainak a
felújítása, egyebek mellett a Gyoma
endrőd-Kondoros és a Gyomaendrőd

Dévaványa viszonylatban. Mindezen
javaslatokat a szocialisták rendre
leszavazták.

l .'r

Feel the ditference

Fiesta,Escort,Focus,Mondeo,Transit

Lengéscsillapító
Akció

4 évesnél idősebb autókhoz
raktáron lévő lengéscsillapítók

, ,
egyseges aran:

8.aOQ Ft-ért!
" ~. • ..' ~ l

31 c> I-<i:súj:s=á.llá.:s
~á.k F. LJ. e9-75.
~I:59/321-134-

'IIV'NVI/.fordsandorservice.hu

Hétfőtől csütörtökig
_ csak helyben fogyasztás esetén

ezen szelvény felmutatója
egyet t·ze ' s két pizzát kap
a napi aktuális 'zza ajánlatok közülJ

------------=------------

I Várja kedves vendégeit a Holler Pízzéría,
I Gyomán a Szabadság téren.
~----~-------------------~
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Áll a víz a Fő úti árkokban

még nem történt semmi - mondja a
lakó.

Rácz Imre képviselő az esőzéseket

követően fényképeket készített a vízzel
teli árkokról, s a képviselő-testület

ülésén bemutatta ezeket.
Liszkainé Nagy Mária, a városháza

műszaki osztályának vezetője

lapunknak elmondta, hogy az önkor
mányzat még októberben pályázatot
nyújtott be a besenyszegi rész
belvízrendezési munkálataira, amelybe
ez a bizonyos Fő úti szakasz is beletar
tozik. Mellesleg ez a csatomaszakasz a
46-os szám ú főút miatt a közút
kezelőhöz tartozik, ennek ellenére a
csatornakarbantartási munkálatokat az
önkormányzat rövidesen megoldja,
még akkor is, ha a benyújtott pályázat
nem nyerne.

Több olvasónk is panaszkodott a
november közepi esőzések idején,
hogya Fő úton, a besenyszegi részen a
Suzuki Autószalontól a Fűzfás-zugi

holtágig végig áll a víz az út menti
árkokban. Az összegyűlő csapadék
víznek ezekből az árkokból az
átereszeken keresztül a már említett
holtágba kellene befolynia. Az őszi

több napos esőzés után szinte megtel
tek az árkok.

Kónya István szerint ezeket az
árkokat évek óta nem kezelik, az
átereszek eltömődtek, az egész
árokrendszer el van hanyagolva.
Kónya István a Fő úti háza előtt mutat
ja a vízzel teli árkokat, s azt mondja
már többször jelezték ezt a problémát a
városháza műszaki osztályán
Liszkainé Nagy Máriának is, ám eddig

Gyomaendrőd önkormányzata
2008. évben pályázatot nyújtott be
a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökséghez a Dél-alföldi
Operatív Program keretei között
meghirdetett útépítésekre.

Mint az korábban már
ismertetésre került, önkormányzat a
pályázaton elnyert támogatásból
egy utat felújíthat és sor kerülhet
négy út megépítésére.

A felújítandó út a Sebes György
út, az építéssel érintett utak a
következők: Bem utca, Napkeleti
utca, Toldi utca, Újkert sor. A 4
épített út összesen 1,217 km
hosszú, a felújításra kerülő Sebes
György út több mint fél kilométer
hosszú.

A beruházás tervezett összes
költsége 71 millió 868 ezer Ft,
melyhez az Európai Unió összesen
46 millió 714 ezer Ft támogatást
biztosít. A fennmaradó összeget
Gyomaendrőd Önkormányzata
költségvetésébőlbiztosítja.

Időközben a fejlesztéssel érintett
utak átadására hamarosan sor kerül
het.

Új építésű utak
Gyomaendrődön

Cégek,
vállalkozások figyelem!

Munka-, tűz- és
környezetvédelmi

szolgáltatások
egy helyen!

Hívjon bizalommal!

Tóth Mihály
Telefon: 20/2151-970
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Újra emelik a temetkezési díjakat

(x)

tovább romlik, illetve az elvárt szín
vonal nem érhető el és a szükséges
fejlesztéseket sem lehet elvégezni.
Egeresei András a fej Iesztések között
említi a ravatalozók karbantartását,
melyre jövőre fél millió forintot szán
na, a temetőkbe wc-ket építene zárt
szennyvíztározóval és felújítaná a
személyzeti helyiségeket, ahol fagyta
lanító fűtést is kialakítanának.
Minderre temetőnként 1,9 millió
forintra lenne szükség.

A kivitelezés 2009. szeptember
hónapban megkezdődött, a Gyoma
szolg Ipari Park Kft közreműködésé

vel. A projekt keretében megtörtént a
nyílászárók cseréje, a tetőszerkezet

korszerűsítése, a külső-belső padlózat
burkolása, fűtéskorszerűsítés, az épület
utólagos hőszigetelése, valamint 10
parkolóhely került az utcafronton
kialakításra. Megtörtént az épület
működtetéséhez nélkülözhetetlen víz,
villany, gáz, és szennyvíz hálózat
kiépítése. Kialakításra kerültek a
fogyatékkal élők komplex nappali
intézményi ellátásához szükséges
speciális tárgyi feltételek. Az akadály
mentes használatot helyiségenként
megfelelő berendezési tárgyak, és
kiegészítők biztosítják.

A projekt megvalósítás keretében
folyamatban van a berendezési tárgyak
beszerzése, valamint a külső terület
parkosítása. Az épület várhatóan 2009.
év végére megkapja a használatba
vételi engedélyt.

Folyamatban aberuházás aMagtárlaposi úton
Folyamatban van az Új

Magyarország Fejlesztési Terv Dél
alföldi Operatív program -2008
4.1.3./A keretében megvalósuló 
fogyatékosokat ellátó nappali klub
beruházása a Magtárlaposi úton. A
pályázatot Gyomaendrőd Város
Önkormányzata nyújtotta be, még
2008. augusztus hónapban. A
Támogatási Szerződés 2009. június
12-én lépett hatályba, melynek
értelmében az összesen 52 716 566 Ft
összértékű beruházáshoz az Európai
Unió összesen 47 444 909 Ft támo
gatással járul hozzá.

A Térségi Szociális Gondozási
Központ Fogyatékos nappali
intézményi ellátását 2002. évtől biz
tosítja. Az ellátást igénybe vevők

nagytöbbsége felnőttkorú mozgás,
értelmi, illetve halmozott fogy
atékossággal élő személy. Jelenleg a
fogyatékosokat ellátó Rózsakert Esély
Klub egy helységében működik az
idősek részére nappali ellátást nyújtó
szolgáltatásunkkal, ami egy 60 fős

idősek otthonához közvetlenül kap
csolódó épületben található. A három
ellátotti csoport közösen használja a
foglalkoztató helységet és az udvart.

Jelentősebb áremelést javasolt a
20 l O-es évre a temető üzemeltetésével
kapcsolatban a köztemetők kezelője a
Gyomaközszolg Kft ügyvezető igaz
gatója, Egeresi András. Mint mondta, a
jelenlegi árakhoz képest a
gazdálkodási egyensúly tartásához
legalább 36 százalékos díjemelés szük
séges. Egeresi szerint a jelenlegi árak
további alkalmazásával, vagy csupán
mérsékelt emelésével Gyomaendrőd

temetőinek állaga, karbantartottsága

A Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda volt igazgatónője, Fülöp
Istvánné még igazgatóként pályázatot
nyújtott be az Új Magyarország prog
ram keretén belül Lépcső a jövőbe

címmel az esélykülönbségek kigyen
lítésére a város közoktatási intéz
ményeiben.

A pályázatot nyertesnek ítélték, s a
programra 100 millió forintot adna az
állam, ám a város oktatási
intézményei nem vállalták az esélye
gyenlőségi program végrehajtását.
Időközben ugyanis egy hasonló pro
gram kezdődött a Kner Gimnázium
irányításával, másrészt több, a pro
gramban szerepeltetett gyomaendrődi
óvodák és iskolák egy része nem is
tudott a beadott pályázatról, s az
abban szereplő előírásokatnem tudják
vállalni. Az önkonnányzat ezért a
nyertes pályázatot visszamondta.

Avolt iskolaigazgató
nyertes pályázatát

nem vállalták

Fülöpné marad
Fülöp Istvánné a Kis Bálint

Általános Iskola és Óvoda korábbi
igazgatónője azzal a kérelemmel for
dult az önkonnányzathoz, hogy a
képviselő-testület 2010. január l-vel
járuljon hozzá közalkalmazotti jogvi
szonyának megsZÜDtetéséhez. Kérését
többek között az iskolában végrehaj
tandó létszámracionalizálási program
mal indokolta. Fülöpné egyébként az
iskola új igazgatójának megválasztása
óta betegszabadságon van.

A jegyző tájékoztatta a
képviselőket, hogy a jövő évi költ
ségvetés tárgyalása során derül majd
ki, hogy egy adott intézménynél szük
ség lesz-e létszámleépítésre.
Amennyiben az iskolánál létszám
csökkentés válik szükségessé, akkor
az elbocsátandó pedagógus szemé
lyéről az iskola igazgatója dönt majd.
A képviselők éppen ezért Fülöpné
kéreImét nem vették fel a napirendi
pontok közé.



Beolvasztják

Rendezvényeket támogattak

Két pályázó
avállalkozásfejlesztési kölcsönre

2009. december

Úgynevezett mamutintézményt
hozott létre az önkormányzat, amikor
is a Katona József Művelődési

Központot összevonta az Endrődi

Tájházzal, az Endrődi Közösségi Ház
kistérségi konferencia termével, a
Gyomai Táj- és Alkotóházzal a
Gyomaendrődi Hínnondó című önkor
mányzati lap kiadói tevékenységével, s
most arról döntöttek, hogy a

Az önkormányzat vállalkozásfej
lesztési alapjára ez év szeptember 30
ig lehetett pályázni. Az alapban ren
delkezésre álló 24 millió forintos
összegből kamatmentes hitelt ad támo
gatásként a város olyan vállalkozások
nak, cégeknek, amelyek munkahely
teremtésre, vagy munkahelymegtartás
ra pályáznak.

Az alapra két pályázat érkezett. Az
egyik a szolnoki székhelyű Ignácz
Kft., amely a Hárs Thermái Hotel mel-

A város képviselő-testülete ez év
októberében pályázatot hirdetett a
város idegenforgalmi pénzalapjából
elnyerhető támogatásra. Összesen 670
ezer forint állt rendelkezésre.

A vissza nem térítendő támogatásra
egyesületek, alapítványok, valamint az
idegenforgl.!om és a vendéglátás
területén működő vállalkozások
pályázhattak szezonális vagy szezon
hosszabbító programok szervezésére,
reklámtevékenység támogatására. A
november lO-i határidőre 3 pályázat
érkezett: a Széchenyi Vadásztársaság
vadászházának korszerűsítésére kért
670 ezer forintot, Tímár Jánosné

Szó-Beszéd

Tourinform Irodát is elválasztják a pol
gármesteri hivataltól és beintegrálják
január l-től a művelődési központ
intézményébe.

A beolvasztást követően a város
vezetőinek reményei szerint költ
séghatékonyabb lesz a gazdálkodás és
jobban összefogható lesz a település
kulturális, turisztikai életének
szervezése.

letti épületben étterem kialakításába
kezdene és vállalta, hogy három éven
keresztül 12 főnek ad munkát a kért 6
millió forintos kamatmentes hitel
fejében, melyet 3 év alatt negyedéves
részletekben fizetne vissza.

A másik pályázó a Széchenyi
Vadásztársaság, amely 2 millió forint
kamatmentes hitelt kért két éves
futamidőre és vállalta 4 ember munka
helyének megtartását két éven
keresztül.

egyéni vállalkozó, a Mindenki kará
csonya elnevezésű rendezvény
megrendezésére kért ugyanennyi
összeget. A harmadik pályázó a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesület az I.
Gyomaendrődi Disznótoros és
Böllérpálinka verseny elnevezésű

hagyományőrző program megren
dezésére kért támogatást. A képviselő

testület ügyrendi bizottsága úgy dön
tött, hogy a Széchenyi Vadásztársaság
pályázatát nem támogatja és a ren
delkezésre álló 670 ezer forintot fele
fele arányban a másik két pályázó
között osztja meg.

Gyomán, 1500 m2·es
ipari csarnok kiadó

termelésre vagy raktározásra!

Telefon: 66/282-790

Üzlethelységek kiadók
Gyomán,

avárosközpontban!
Telefon: 30/33-26-075

PVC, TAPÉTA
Nyitva a hét minden napján!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd, Fő út 29.

Telefon: 66/285-392

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen fizetek!
Telefon: 30/9·533·594

Kerttulajdonosok
figyelem!

Tűzifavágást, veszélyes
és egyéb fák kivágását,

metszést, továbbá fűnyírást,
kaszálást, rotálást,

telkek gondozását,
elhanyagolt kertek és porták

rendbetételét vállalom!
KISTRAKTORRAL KERTSZÁNTÁS!

5

Eladó Gyomán,
a Liget Gyógyfürdó melletti

Termál Panzió.
Üzletrész átruházás lehetséges.

így avétel illetékmentesi

Irányár: 28 millió Ft.

Telefon: 20/9342-171

Köszönet
Köszönet mindazoknak, akik adójuk l %-át a Bónom

Zug Vizéért Egyesület javára ajánlották fel. A felajánlott
összeg 270. 572 Ft, amelyet őshonos halak telepítésére
használtunk fel. Amennyiben ezen szándékukat a jövőben
is fenn kívánják tartani, úgy az egyesület adószáma:
18378791-1-04. Köszönettel: az Egyesület vezetősége

Hermann Mihály
Telefon: 20/388-22-63

Hirdetésfelvétel:
Telefon: 70/22-632-99
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Karda Beáta és Uhrin Benedek együtt énekelt
Mindenkinek megmérték a vérnyomását is

Az inkotinencia rengeteg embert
érint ma Magyarországon. Gyoma
endrődön, szakemberek segítségével
próbálták a lakosságot felvilágosítani,
illetve az interaktív előadásokon segít
séget nyújtottak mindazoknak, akik
jelenleg is együtt élnek a közérzetet
jelentősen befolyásoló betegséggel.

Évről-évre, immár negyedik alka
lommal került megrendezésre az
Endrődi Közösségi Házban a "szé
gyenbetegségről", azaz a vizelet
visszatartási zavarról szóló előadás

sorozat amit a Kor Kontroll
Társaságával együttműködve szervez
tek meg a gyomaendrődi lakosságnak.
Tabu, még mindig így lehetne jelle
mezni, ha az inkotinencia kerül szóba.
A számok is árulkodóak, ma
Magyarországon több mint 600 ezer
ember szenved a problémától, ám csak
minden harmadik fordulorvoshoz. Az
előadáson neves szaktekintélyek
ismertették magát a betegséget. Dr.
Székács Béla, egyetemi tanár kiemelte,

hogy az inkotinenciával nemcsak a
hölgyeknek kell megbirkóznia (bár ők
vannak nagyobb számban), hanem az
idő előrehaladtával a férfiakat is
érzékenyen érintheti a kérdés. Dr.
Rákos Márta, nőgyógyász azt hangsú
lyozta: a fiatalabb hölgyek, főleg a ter-

hes, több gyermekes anyák is
számíthatnak arra, hogy szembe kell
nézni a problémával. Megoldási
javaslatokat is hallhattunk az előadók

tól. A vizelet-visszatartás i problémákat
a gyógyszeres kezelésen kívül, műtét

tel, vagy egyéb konzervatív kezeléssel
is lehet orvosolni, de szóba került a
jóga és akár pszichoterapeuta

használata is. Az eredmények olyan
nyira biztatóak, hogy a betegek egy
része még a kellemetlen pelenkátói is
megválhat.

Az eseményen fellépett Kegye
János, pánsípművész, valamint Karda
Beáta és lThrin Benedek is. Ungvölgyi

János, a helyi szervezők nevében
elmondta, hogy a tavalyi 150 ezer
forintos tombolabevételt az Endrődi

Közösségi Ház fejlesztésére használták
fel, sport- és játékszereket vásároltak.
Az idei bevételből csocsóasztallal
szeretnék megörvendeztetni a fiata
lokat.

(hir6.hu)



Ne börtönarcok üljenek a parlamentben!
2009. december

A Fészek panzióban kezdte meg több
Békés megyei állomást is érintő lakossági
fórumsorozatát a Jobbik. Az eseményen
bemutatták a Békés megyei 5. sz.
választókörzetének a párt által delegált
jelöltjét, szó esett a Jobbik programjáról, és
az elszámoltatás kérdését sem hagyta szó
nélkül Sneider Tamás. A párt országos alel
nöke elmondta, hogy nem hosszabbítaná
meg a két legnagyobb kereskedelmi
televízió rövidesen lejáró szerződését.

Klimaj Zsolt, a Jobbik gyomaendrődi

alapszervezetének az elnöke volt a
házigazdája a párt lakossági fórumának. Az
eseményen elmondta, hogy jelenleg II tag
gal bírnak a városban és az Európai
Parlament képviselőinek a megválasz
tásakor Gyomaendrődön az országos átlag
felett szavaztak a Jobbikra. Hozzátette: a
Monokon már bevezetett szociális kártyát
szívesen fogadná a településen is.

A szót Samu Tamás Gergő vette át tőle,

a politikus elmondta, hogy a jövő évi
választásokon ő fog indulni Békés megye
5.sz. választókerületében a Jobbik
színeiben. A párt Békés megyei elnöke
abban bízik, hogy jövőre már a második
erőként lehet rájuk számítani, mint mondta,
ők lesznek a Fidesz lelkiismerete. Amit ígér
a jelenlegi legtámogatottabb párt, azt ők

számon kérik rajtuk.
Sneider Tamás országos alelnök jelezte,

hogy legfontosabb dolognak az elszá
moltatást tartják, ehhez meg kell változtatni

Gyomaendrődi Szó-Beszéd

a jelenlegi jogrendszert, de az alkotmány
sem maradhat mostani formájában. A kor
rupció felszámolására óriási hangsúlyt fek
tetnének, ez minden évben több ezer mil
liárd forintos kárt okoz az országnak. A
2011-ben lejáró földmoratóriumot meg
hosszabbítanák, a tarthatatlan államadóssá
got pedig átütemeznék.

- Ne börtönarcok üljenek végre a parla
mentben, hanem egy alulról szerveződő

párt tagjai. A képviselők legyenek vissza
hívhatók és egy új választással lehessen új
képviselőt választani - mondta Sneider.

A magyarság öntudatra ébredésével
kapcsolatban elmondta, hogy a két legna
gyobb országos kereskedelmi televízió, a
TV2 és az RTL Klub rövidesen lejáró
szerződését nem hosszabbítanák meg. Ezek
az adók, olyan műsorokat vetítenek, ame
lyek távol állnak a magyar kultúrától,
mindörökre száműznék a szennyet a
képemyőkről.

hir6.hu

7

Stancolt és
hagyományos

papírdoboz
gyártása minden
méretben! ~ 
Szitázás! 8~....~
Stancforma,
szitaforma készítés!
Telefon: 20/9142-122
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

www.rozakft.hu

AUTÓSOK
FIGYELEM!
Környezetvédelmi
zöldkártya!
- Környezetvédelmi

állapotfelmérés
- Számítógépes
futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika
. Klíma javítás

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

66/610-650,
30/524-52-35

Utcai árusok
A képviselő-testület egy korábbi ülésén Putnoki

László képviselő kérdést tett fel az idényjellegű zöldség
és gyümölcs árusítás közterületen való engedé
lyeztetéséveI kapcsolatban. A konkrét ügyben az idény
jellegű árusításra a közterület foglalási engedély egy évre
lett megadva. A helybéli zöldségkereskedők és boltosok
kifogásolták, hogy vidéki árusok kapnak engedélyt a
város különböző részein közterületi értékesítésre. Az érin
tett helyi kereskedők méltánytalannak tartják az irreálisan
alacsony díjtételű állandó közterületfoglalási kategóriát.

Fodor Lajos a kereskedők képviseletében a legutóbbi
önkormányzati ülésen elmondta, hogy helyesebb lenne az
utcai árusításokat megszüntetni, a vidéki kereskedő vagy
őstermelő ha árusítani akar, akkor menjen ki a gyomai,
vagy az endrődi piactérre.

A problémát egyébként az jelenti, hogy az állandó jel
legű közterületfoglalás díjtétele alacsonyabb az idény jel
legű folyamatos árusításnál, ezért az állandó jellegű

közterület foglalás kategóriáját az önkormányzat
megszünteti.

Gyomán a Kner téren, a
Hősök útja 51. sz. alatt
HASZNÁLTRUHA

BOLT
nyílik december elején!

XXXL méretek ís!
December közepétől

új szilveszteri és alkalmi ruhák érkeznek!

Nyitva:
hétköznap 7·17 óráig, szombaton 8-12 óráig.

ti
\I .,..

Víz- gáz,
fűtésszerelés,

gázkészülékek .
javítása!

MOLNÁR TIBOR
Telefon: .

70/316-54·48

HIRDETÉSFELVÉTEL:

70/22·632·99
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- Október 5-en összehívtuk a helyi
vállalkozokat és idegenforgalomban
érdekelt szolgáltatókat, beszámoltunk
az iroda 2009. évi munkájáról és a
20 l O. évi tervekről, kiadványokról és
megjelenésről - írja éves beszá
molójában Varga Zsófia, a helyi
Tourinform iroda vezetője.

~=-....--------,,1"7"""----'

Varga Zsófia

Tizennégy millióval
gazdálkodhatott

aTourinform

Megvitatták az iroda által kiadott
Gyomaendrőd Vendégkártya ered
ményeit. A kartya által biztosított ked
vezményekre kevés érdeklődés

mutatkozott, ezért ezt megszüntetik, s
a megye többi Tourinform irodáival
közösen szeretnének kiadni egy egész
megyére érvényes turisztikai kártyát.

A Tourinform iroda működéséhez a
2009. évi eredeti költségvetésben az
önkormányzat 7.291.000,-Ft-ot biz
tosított, mely 14.385.000,-Ft-ra
emelkedett. Az alábbi tételek kerültek
beépítésre az iroda költségvetésébe: a
2008. évi pénzmaradvány fel
használása (108 ezer Ft a személyi jut
tatások közé, 215 ezer Ft a dologi
kiadások közé), a 2009. évi kereset
kiegészítés összege (209 ezer Ft a
személyi juttatások közé, 69 ezer Ft
munkaadót terhelő járulékok közé).

- Turisztikai kiadvány készítésére l
millió forintot kaptunk, a Sajt-és
Túrófesztivál szervezésére biztosított
támogatási összeg pedig 3,5 millió
forint volt. Beépítettük az iroda költ
ségvetésébe a saját bevételeket (I mil
lió 134 ezer Ft), valamint a működési

kiadással kapcsolatos áfa vissza
térülések összegeit (859 ezer Ft) is. Az
augusztus 20-i rendezvény szerve
zésére a város 3,5 millió forintot biz
tosított - mondta Varga Zsófia.

Ilyen sem volt még

Bezárt a bank

Kiadó a banképület

A magyarországi Raiffeisen Bank az
elmúlt év során megváltozott gazdasági
körülményeket vette figyelembe akkor,
amikor úgy döntött, hogy 2009. október 30
án a fiókhálózat optimalizálása érdekében 20
fiókot zár be. Infonnációink szerint ebből öt
érintette a fővárost, a fennmaradó háromne
gyed rész pedig az ország különböző

településeit. Ezek egyike a Gyomaendrőd,

Hősök útja 51. szám alatt található (volt)
bankfiók.

A fiókok bezárását elsősorban ügyfélfor
galom-visszaesés teszi indokolttá, a kiválasz
tásában ugyanakkor fontos szempont volt egy
másik Raiffeisen fiók relatív közelsége is 
olvasható a bank honlapján található
sajtóközleményében. A bezárással kapcsolat
ban - a tájékoztató szerint - az érintett fiókok
ügyfeleit a pénzintézet írásban, a fiókbezárás
előtt 2 hónappal értesítette. A fiókbezárás az
érintett számlavezető ügyfelek számára mini
mális kényelmetlenséget okoz, hiszen az
ügyfelek számlaszámai nem változnak, fiók
ban történő ügyintézésre pedig bánnelyik
más Raiffeisen bankfiókot választhatják.

A Raiffeisen Bank Gyomaendrődhöz

legközelebb eső fiókjai Mezőtúron, illetve
Békésen vannak.

Jutalom a
nyomravezetőnek!

Emberségesen, türe/mesen,
hatékonyan
a biztonságos köz/ekedésért!

OKÉV: 06-0121
Akkr.lajstromszám: AL-1851

AVictória Autósiskola Kft.

személygépkocsi·vezetői,

motoros, C, CE
és autóbuszvezetői

tanfolyamot indít
2009. december 10-én

17 órakor! ITI
Atanfolyamindítás és
atanfolyam helye:
Kis Bálint Általános Iskola
Gyomaendrőd., Fő út 181.
Iskolánk címe:
Békéscsaba, Szemere u. 211.
Ügyfélfogadás: 7.30-16.00

Telefon: 66/323·626

További információ:

Bosnyák József
tanfolyamszervező

Telefon: 30/409-2868
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In"'~nted for life

(;~) BOSCH

Családi Vasárnap
a Dreher Söröző-Étteremben

December 7. Zöldboró leves. Marha
lábszárpörkölt galuskával. Csemege
uborka. Mese almás.
December 14. Májgaluska leves.
Gordon bleu, hasábburgonya, párolt
zöldség. Gesztenyés piskótatekercs.
December 21. Csontleves cér
nametélttel. Ropogós kacsacomb,
tepsis burgonya, párolt káposzta.
Mákos guba.
December 28. Lencseleves füstölt
cSIJIÖkkel. Rántott csirkecomb,
majonézes burgonya, párolt káposz
ta. Házi rétes.

Várjuk szíves megrendeléseiket!
Telefon/fax: 66/386-444

Mobil: 20/9808-842, 70/3655-360

920 Ft/adag
Étkezési utalványokat elfogadunk!

Gyomaendrőd, Fő út 214.

Watt Villamossági Bolt
ajándékötletei:
ETA porszívó, rezsó
BOSH tálas mixer, kávédaráló,
CLATRONIC kenyérpirító,

hősugárzó,

"'" el4"rr: jL" rúdmixer

REMINGTON villanyborotva,
hajszárító, hajvasaló, epilátor
EINHELL sarokcsiszoló,
fúrógép, akkus csavarbehajtó,
rezgő csiszoló ...
Békés, boldog ünnepeket
kívánunk! IEinhelI

'-= -

Watt Villamossági Bolt

Color Shop
Papírbolt
Gyomaendrőd,

Petőfi lj. 4.
Telefon: 66/284-552

Irodaszervásár!

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok

• Izzók, energiatakarékos izzók
• Háztartási gépek, hűtők

• Háztartási gépek alkatrészei

ENERGIATAKARÉKOS IZZÓK
MÁR 799 Ft-tóll

1év garanciával!

• Kéziszerszámok
• Barkácsgépek

Watt Villamosság
Gyomaendrőd, Fő út 214.

Ipartestület és a Magyar Fodrász
Kozmetikus Egyesület a Magyar
Fodrász és Kozmetikus bajnokságot,
ahol a végzett mesterfodrászok mellett
a fodrásztanulók külön kategóriában
versenyeztek. Szűcs Beáta kétféle
frizurát készített: party-utcai kontyot,
majd egy menyasszonyi kontyot vará
zsolt gyomai modellje, Hangyási
Andrea hajából.

Mindkét rendező egyesület külön
külön zsűrizte az alkotásokat. Beáta
party-utcai kontyát az egyik rendező

első helyezéssel, a másik szervezet
zsűrije pedig második hellyel jutal
mazta. A meny
asszonyi kontyot
pedig a Magyar
F odrász-Kozme
tikai Egyesület a
harmadik legjobb
nak ítélte a ver
senyben. A dijakat
Hajas László köz
ismert mesterfod-

rász adta át Beá- A d" tt "
. IJazo mutának, aki lapunk-

nak elmondta, hogy leginkább hosszú
hajból lehet kreatív frizurákat
készíteni.

Beáta nem pihenhet, hiszen február
elején a szakmai kiváló tanulója
versenyen indul az írásbeli vizsgákkal.

Előzetes egyeztetés után
akár az otthonában is.

Telefon: 20/215-1970

Testéből csak egy van,
viselje gondját

Próbálja ki amasszázst,
mert könnyebbnek érzi magát,
és rájön, hogy mennyivel jobb

lazán élni!

Svéd· és talpmasszázs!
Tóth Mihály

Gyomaendrőd, Újkert sor 9.

Gyomai fodrásztanuló kapta
az első, második és harmadik díjat

Szűcs Beáta

A gyomaendrődi Szűcs Beáta utol
só éves fodrásztanulója a békécsabai
Koós Károly Szakképző Iskolának.
Beáta sorra nyeri a különböző fodrász
versenyeket: lapunk májusi számában
már olvashattak arról, hogy a
Kézműves Kupa Nemzetközi
Versenyen 70 induló közül a harmadik
helyen végzett, az áprilisi Alfaparf
Országos Versenyen pedig konty
kategóriában második lett.

Leautóbb november 8-án
'"Budapesten a Syma Csarnokban vett

részt egy szakmai versenyen. Itt ren
dezte meg a Magyar Fodrász Országos
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AKis Bálint Általános Iskola és Óvoda hírei

Eladósított ország

tiszteletreméltó 70. évét kezdi taposni
és ők is inkább hódolhatnának hobbi
jaiknak, utat és helyet engedve ezzel
azoknak az ifjú orvosoknak, akik nem
külföldön, hanem idehaza, esetleg
Gyomaendrődöntelepednének le.

A nyugdíjasok helyét elfoglaló
pedagógusok és orvosok talán előbb

utóbb családot alapítanának és néhány
gyermekük is születne a családoknak.
Ha jól összeszámolom egy osztá
lyteremnyi gyerekkel lehetne több
néhány éven belül és a lakosság
fogyása, ha nem is növekedne, de
legalább stagnálna.

Sz. Gy.
egy gyomaendrődről

elszármazott gyomai

uzsorás magán-pénzpiacról szerzi meg
- kamatozó kölcsönök formájában ...

Ennek során a magyar állam
adósság 1989. évi, mintegy 20 milliárd
dollárról mára már 100 milliárd dollár
fölé növekedett, annak ellenére, hogy
az elmúlt 20 évben a hazai termelő

vagyon közel 90%-át az egymást váltó
kormányok azzal az indokkal adták el
jóval áron alul, hogy a befolyt
összegekből az adósságokat tör
lesztik." (... ) Brindza András

A gyomaendrődi újságokban és a
képviselői gyűléseken is időről-időre

felvetődik, hogy sajnálatos módon
egyre inkább fogyatkozik Gyoma
endrőd lakosssága. Véleményem
szerint ezen - első lépésként - nagyon
kÖ1U1yen lehetne segíteni.

Ha már munkahelyek nem létesül
nek, akkor a meglévőket kellene meg
tartani úgy, hogy az egyes állásokba
bebetonozódott nyugdíjasainkat haza
küldjük, hogy próbálják meg élvezni
nyugdíjas éveiket. Iskoláinkban nem
egy veterán buzgólkodik jelentős

fizetés ért, elvéve ezzel a helyet az ifjú,
esetleg pályakezdő pedagógusoktól.
Ugyanez a helyzet az orvosaink
körében is. Háziorvosaink jó része a

"Magyarországon az ún. rendszer
váltás után a Nemzetközi Valutaalap
nyomására a nemzetközi pénzvilágot
kiszolgáló Magyar Országgyűlés

1991-l992-ben mondott le a kor
mányzás legfontosabb eszközéről - a
pénzkibocsátás és a hitelrendszer
irányításának jogáról, és kötelezte
magát arra, hogy a befolyt adók által
nem fedezett közkiadásokhoz, és a
hazai gazdaság bővülésénénekpénzel
látásához szükséges pénzt kizárólag az

Nyugdíjas tanárok és orvosok
veszik el a helyet a fiataloktól

Állatorvosi Rendelő
és Dr. Bubó Állatpatika

Sürgös esetben is elérhetö telefonszám:

Markos Csaba Tel.: 30/55-900-09
E·mail: markoscsaba@szucsnet.hu

Dr. Kreisz Ágnes,
Mezőberény, Madách u. 1O/a.

www.kreiszagnes.hu
E-maii: kreiszagnes@szucsnethu

Telefon: 30/206·5050

- 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
• Bolha és kullancsirtó szerek
nagy választékban
• Légyirtószerek, patkányirtószerek
- Baromfi vakcina (Gumboro)
- Ásványi kiegészítők

Új szolgáltatás: röntgen-diagnosztika

November 1-től téli nyitva tartás:
Hétfő, szerda, péntek: 9-11, 16-18
kedd, csütörtök, szombat: 9-11

Első osztályú borovi fenyőből

ajtók, ablakok készítése
egyedi méretben!

Bontás nélküli beszerelés!

Konyhabútorok,
gardróbszekrények,
fürdőszobabútorok

készítése egyedi méretben.
Bútorlapból vákumfóliázott
felülettel vagy tömör fából!
Telefon: 30/9554·571

November 17-én a Kis Bálint
Általános Iskola Diáksportegyesülete
tartott tisztújító közgyűlést, ahol a DSE
elnöke, Homokné Lapatinszki Gizella
mondta el az elmúlt két év munkáját,
eredményeit, majd Poharelecné Rácz
Ildikó számolt be az egyesület gazdasági
helyzetéről. Az összejövetelen a diákság
küldöttei is szép számmal részt vettek. A
tisztújító közgyűlésen megválasztották a
DSE vezetőségét. A Kis Bálint Általános
Iskola Diáksportegyesületének régi
vezetősége továbbra is bizalmat kapott.
Elnök: Homokné Lapatinszki Gizella

Titkár: Poharelecné Rácz Ildikó
Elnökségi tagok: Czibulka György,

Kovácsné Uhrin Erika, Kocsisné
Beranek Gizella, Czikkely Katalin

Felügyelőbizottsági tagok: Tímámé
Tandi Gyöngyi, Ignácz Veronika,
Csapóné Papp Zsuzsanna

November 12-én Medovarszky János
magasugró, sokszoros magyar bajnok
látogatott el a Kis Bálint Általános Iskola
és Óvodába. A Magyar Olimpiai
Bizottság egykori tagja részt vett az isko
la atlétikai foglalkozásán

Kis Bálint Általános Iskola.
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Megújult avasútállomás
végéhez közeledik a Mezőtúr

Gyomaendrőd közötti vasúti szakasz
bővítése és felújítása. Megújult a nagyla
posi vasúti megálló is, melynek peronját a
régi állomásépülettől odébb helyezték el.
A munkálatokkal egyidőben részben
modemizálták a gyomai vasútállomást is.
Új peronokat építettek, s az utasok gyalo
gos aluljárókon keresztül juthatnak el az
induló vonatokhoz. Az időseknek,

mozgássérülteknek Iiftek segítik a le- és
feljutást. A váróterem is megújult,
ugyanakkor az épület szocreál jellegén
nem sikerült változtatni. Maradt a Gyoma
elnevezés is és a vonatok is késnek
olykor-olykor...

Téli madárvendégeinkről
Városunkat körbeölelő Hánnas

Körös ártere tavasztól őszig rengeteg
madárnak ad otthont, ilyenkor az apró
énekesmadaraink hangjától zsong az
erdő. Hazánk környezeti állapota azon
ban nem teszi lehetővé, hogya telet is
átvészeljék a költőteriiletükön, ezért e
fajoknak el kell hagyni a Kárpát
medencét. Viszont vannak olyan
madarak, melyeknek az emésztőrendszere

alkalmazkodni tudott időjárásunkhoz,

ilyenek például a cinegék, a harkályok, a
vörösbegy és a csuszka. Ezek a fajok
fiókanevelésük idején csak rovarokkal
táplálkoznak, de télen kénytelenek mag
vakat enni.

Az énekesmadaraink legtöbbje viszont
ilyenkor már valahol Dél-Európában
vagy Afrikában próbálja elkeriilni a téli
hidegeket. Teszik ezt azért, mert ilyenkor
megfelelő mennyiségíí rovartáplálékot
találnak ott ahhoz, hogy életben marad
janak. Természetesen nem csak az
énekesmadaraink vonulnak el hazánkból,
hanem például a gólyák, vízimadarak és
a ragadozó madarak nagy része is.

A messze északi tájakon költő

madaraknak viszont hazánk nyújt
megfelelő táplálkozó helyet, így télvíz
idején. Ha ilyenkor valaki nyitott szem
mel jár könnyen láthat és hallhat váro
sunk felett elvonuló daru és libacsapa
tokat vagy a parkokban, ligetekben
szedegető fenyőrigókat. Az utak menti
fákon iilő, sokak szerint sasnak hitt
egerészölyvek sem mind a hazai állomány

képviselői. Ezek a lomha ragadozók
rájöttek arra, hogy az utak melletti rövid
fiives területeken könnyen tudnak rág
csálókra vadászni. Egy villámgyors
röptű, alig rigó nagyságú ragadozó
madár is az alföldi tájakat választja
telelőhelyéiil. Északról érkező apró
madár csapatokat követve jut el hazánk
ba, a törpesólyom. Apró termete ellenére
"óriás" a sólymok között. Messze földön
híres röpstílusa, rámenőssége miatt
királyaink kedvelt solymászmadara volt.

Téli időszakban, a hótakaró nagy
nehézséget jelent az itt maradt magevő
madarainknak. Ilyenkor a táplálékhiány
miatt a városokba húzódnak, hogy felker
essék a madáretetőket, ahol általában
bőséges ennivaló várja őket. Nincs is
jobb szórakozás, mint egy ködös, párás
időben a meleg szobából kényelmesen
elhelyezkedve megfigyelni az etetőnkre

járó madársereget. Ne szégyelljünk
elővenni ilyenkor egy madéofzatározót
esetleg egy távcsövet, mert a fajok közt
kialakult táplálkozási sorrend is mindig
okozhat érdekes helyzeteket.

A legáltalánosabban használt
etetőanyag a fekete napraforgómag, de
etethetünk kölessel, kukoricadarával, tört
dióval stb. Ha a rigóknak is szeretnénk
kedvezni akkor a fák ágaira szúrjunk fel
néhány almát, vagy a bokrok aljába szór
junk főtt tésztát, főtt burgonyát. Ne
etessünk viszont kenyérdarabokkal,
kenyérmorzsával, mert ha nedvesség éri
ezeket akkor gyorsan megsavanyodnak és

a tollas kedvenceink könnyen elpusztul
hatnak. Régóta bevált táplálék az ágakra
kötött sómentes szalonna és faggyú
darabok, ezeket viszont úgy kössük fel a
fákra, hogy a macskák és vGijak ne érjék
el. A madáretetőket mindig olyan helyre
tegyük, ahol a madarak biztonságban
érzik magukat, ilyen például egy sűrű

bokor közelsége. Ne haragudjunk, ha a
frissen kihelyezett etetőnket először a
verebek keresik fel. Megérdemlik ők is a
gondoskodást, hiszen tavasszal és nyáron
a fiókáikat a kertünkben összegyííjtötí
rengeteg rovarral táplálják.

A madáretetőnkre a verebek érkeznek
meg először, de ezek láttán kap bátorsá
gra a többi énekesmadár is. Az etetők

környékét rendszeresen felkeresi a kar
valy, mely az emberekben ellenszenvet
vált ki, pedig. ezek a kis ragadozó
madarak nagyon fontos szerepet töltenek
be a természetben. Ők tartják jó erőben

és egészségben az énekes madarainkat,
hiszen csak a sérült, idős vagy beteg
madarakat tudják elkapni, így megakadá
lyozva egy esetleges betegség elter
jedését.

A madarak téli etetése minden szem
pontból kifizetődő, hiszen kertünkben
költő madarak nyáron megtisztítják
házunk táját a nemkívánatos rovaroktól
és téli jelenlétükkel színt visznek szürke
hétköznapjainkba.

Czifrák Gábor, természetvédelmi
területfelügyelő

Körös-Maros Nemzeti Park
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Oltják agyerekeket
Agyerekorvosok szerint biztonságos az oltás

FÖLDMÉRÉS
- épületfeltüntetés
- telek átalakítás
- kitűzés

Teljeskörű ügyintézés,
ingyenes
tanácsadás!

Mikó Tamás
30/557·4595

2üü9. november 9 - november 15.
A régióban nincs influenza aktivitás.
A 2ü%-os lakossági mintán végzett
megfigyelés alapján megállapítható,
hogy a 46. héten a régió lakosságá
nak ü, l ü36%-a, 3ü6 beteg fordult
orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.
Az előző heti adatokhoz viszonyítva
emelkedés tapasztalható 296 főről

3ü6 főre emelkedett a betegek
száma. Megyénként elemezve: Bács
megyében csökkent a betegek száma
172 fő volt és 128 fő lett. Csongrád
megyében a bejelentett betegszám 41
főről 93 főre emelkedett.

Békés megyében 83 fő volt és 85
főre emelkedett a betegek száma.
Mindhárom térség jelentése a
járványos küszöb alatt található.

A régió megyéinek morbiditási
értékei: Bács megye ü,ü972%,
Csongrád megyében (ü, l ü68%),
Békés megyében (0,1110%).

Allami Népegészségiigyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Dél-aljOldi

Regionális Intézete Epidemiológiai
Osztály jelentése

Alig nőtt abetegek száma

hónapokban több helyről is tájékozód
tam és szakmai körökben megnyugtat
tak és megerősítették, hogy ez egy biz
tonságos oltóanyag, amely egy elölt
H l N l vírust tartalmaz. Eddig nem
tapasztaltam semmiféle komolyabb
mellékhatást az oltásokat követően 
mondta dr. Katona Piroska.

Katona György
gumijavító

Gyoma, Bajcsy u. 107.
Telefon: 661285·127

ÚJ TÉLI GUMIK!
Árusítás mindenféle gépjárműhöz.
Szerelés, javítás,
centírozás!

A H lN l vírus elleni vakcinát a házi
orvosok és a gyermekorvosok adják be
az oltóanyagot kérő pácienseknek. Az
oltóanyag 18 éves korig ingyenes.
Dudás Zsuzsanna iskolai védőnő

lapunknak elmondta, hogy az
egészs6gügyi minisztérium és az
ÁNTSZ által készített tájékoztató lapot
minden gyomaendrődi oktatási

.intézménybe eljuttatták és aszülőknek

nyilatkozniuk kellett, hogy szeretné-e
beoitatni gyermekét a sertésinfluenza
elleni oltással, vagy sem. A beérkezett
adatok alapján az iskolaorvosok ren
delték meg az oltóanyagot.

Dr. Katona Piroska gyermekorvos
tájékoztatta lapunkat, hogy aKis
Bálint Általános Iskolából mintegy
150 gyermeknek kérték szüleik az
oltást, amit egyébként nemcsak a gyer
mekorvostól, hanem a háziorvostól is
lehet kérni. A Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola 200 oltást kért, a
Szent Gellért Katolikus Általános
Iskola 50 vakcinára tartott igényt - ezt
Varga Géza iskolaorvostól tudtuk meg,
aki gyermekorvosi körzetében még
100 oltást adott be gyermekeknek.

A Bethlen Gábor Szakképző

Iskolában és a Kner Imre
Gimnáziumban november 19-én
végezték el az úgynevezett kampány
oltást.

Dr. Katona Piroskát megkérdeztük,
mi a véleménye az oltóanyagról,
tapasztalt-e valamiféle mellékhatást a
vakcina beadását követően?

- Nyugodt szívvel adom be a
gyerekeknek az oltóanyagot, az elmúlt

Gyomaendrőd,Pásztor u. 39.
Telefon: 66/386-359

GAZDA KISÁRUHÁZ

Verso Biztosítási
Alkusz Kft.

Kandallók, kályhák és túzhelyek kedvező áron!
- Permetezöszerek, mútrágyák, virágföldek.
- Kerítésdrótok, kertirácsok, múanyaghálók.
- Takaró ponyvák és fóliák minden méretben.
- Kerti szerszámok, talicskák, kukák.
- Fa-, és fém létrák, ereszcsatornák.
- Hullámlemezek.

13ofáog karácsonyt kívánunk
vásár{óínknak!

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. 212.
66/284-989,20/359-6842
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Beoltják, vagy leoltják anépet?
13

Az oltások kötelező jellege sajátos helyzetet teremt egy
szabad országban, mert a közjóra hivatkozva kényszerítenek
embereket arra, hogy esetleg akaratuk és belátásuk ellenére
oltassák be magukat, vagy gyermeküket. Miközben azonban a
közjóra hivatkoznak, az oltóanyagok elkészítése, tesztelése
bizonyos cégeknek üzlet. Innentől azonban összekeveredik a

.közjó és az üzleti érdek, s az oltóanyag ipar a közjóra hivatkoz
va szabadon kockára teheti egészségünket. Az oltóanyagok
higanytartalma és az autizmus járványszerű terjedése közti
egyre nyilvánvalóbb kapcsolat újra élesen veti fel a kérdést: a
közjóra hivatkozva meg lehet-e fosztani az egyént önre n
delkezési és önvédelmi jogától? És akik mindezt elrendelik,
valóban mindent csak a közjó érdekében tesznek?

Miközben az országos
sajtó, a rádiók és a televíziók
erőteljesen kampányolnak a
HIN l vírus elleni védőoltás

szükségességéről, addig az
emberek jelentős része egyre
bizonytalanabb az agyonrek
lámozott oltóanyag hatásá
ban. Sokan fenntartásokkal
kezelik a vakcinát, melynek
egyik oka az ellentmondásos
kommunikáció valamint az
oltóanyag gyártója és a kor
mány közötti megállapodás
titkosítása.

Az oltóanyag szük-
ségességét illetően még a
háziorvosok véleménye is
különbözik. Ugyanakkor 
különösen az interneten 
egyre több írás jelenik meg,
amely az oltóanyag veszé
lyeire figyelmeztet. A világ
méretű járvánnyal való rio
gatás mindenesetre az
oltóanyag gyártóknak és talán
még az államnak is nagy
üzlet.

A kételkedést erősíti pl. a
lengyel egészségügyi minisz
terasszony, aki élő televíziós
adásban jelentette be, hogy
országában ne fogja végre
hajtani a sertésinfluenza
elleni tömeges védőoltás

programot. A miniszter
asszony bejelentette, hogy
"Minden kormány felelős

polgárai jólétéért és egész
ségéért, felelős azért, hogy
gyógyulást és biztonságos
gyógyszereket ajánljon a nép
nek. Mostanáig egyetlen gyó
gyszergyártó cég sem szolgál
tatott bizonyítékot arra, hogy
az oltóanyag nem fog mel
lékhatásokat kiváltani. "

A hazai média minden
híradása már hetek óta az
oltás szükségességéről és
fontosságáról szól. Állítólag
már itt a járvány, s elsősorban

az iskolákban támad. Az
interneten megjelenő, az
oltással kapcsolatos kételyek

miatt még az egészségügyi
miniszter is feljelentést tett
ismeretlen tettesek ellen a
rémhír terjesztés okán. Lás
sunk néhány hírt a világ
hálóról:

"Figyelem! Állami veze
tőink világméretű népirtásra
készülnek! Életveszélyes a

védőoltás, amit most milliók
nak akarnak beadni. Idén
júliusig sertésinfluenzában
megbetegedett 429 ember és
1200 körül van a halottak
száma az egész világon.
Magyarországon csak szívin
farktusban vagy agyvérzés
ben többen halnak meg
naponta. Mire ez a nagy siet
ség, miért akarják hazánk
népességének felét napokon
belül beoltani?! A csalók és a
becsapottak világa ez. Ijeszt
getnek az influenzával, hogy
3,5 millióan fognak meg
betegedni és több ezren fog
nak meghalni. Ugyan honnan
veszik ezt, amikor nincs is
járvány...

Ők azonban pontosan
tudják, hogy mi készül, pon
tosan tudják, hogy az oltások
után lesz sok beteg. Oltasd be
magad, s légy zombi! Eddig
ez az állam mindent elvett és
most...? Most ad, segít!
Beoltj a, akit kell... - hát ez
önmagában is gyanús, mert
ennek a kormánynak nagyon
fontos a magyar emberek
élete és sorsa."

Egy másik írás arról szól,
hogyavédőoltásokba csem
pészett vírusokkal meg lehet
változtatni a DNS-t...

Az oltóanyag biztonsá
gosságára vonatkozó aggá
lyok nem alaptalanok.
Németországban nem kis
botrányt kavart, amikor

kiderült, hogyapolitikusokat
egy jobb minőségű - higany
mentes vakcinával oltják be,
míg a népet egy olcsó,
valószínűleg higany tartalmú
anyaggal. Kitudódott ugyan
is, hogy az oltással együtt kb.
50 mikrogramm higanyt is
belénk fecskendeznek. Ennek
az az oka, hogy ami vakci
nagyártónk nem rendelkezik
a legkorszerűbb vakcina
gyártási eljárással. Ezt éppen
a vakcina mellett kampá
nyoló genetikusunk kottyan
totta ki egy televíziós műsor

ban, bár azonnal hozzátette,
hogy ez az 50 mikrogramm
semmi, illetve, hogy röviden
távozik is belőlünk. Nos a
genetikus vagy szándékosan
hazudott, vagy tudatlan. A
tények egészen mást mon
danak..."

Egy hónappal ezelőtt a
londoni Daily MaiI című

napilap megszellőztetett egy
angol egészségügyi minisz
tériumi titkos körlevelet,
amelyben a brit ideggyógyá
szak figyeImét hívják fel a
Guillai-Barre szindróma

fokozott megjelenésének a
veszélyére az általános H IN I
oltást követően. E szind
rómáról annyit érdemes
tudni, hogy gyakorta para
lízissel, ritkábban halállal jár
együtt.

Októberben Der Spiegel
című újság tudósított arról,
hogy Németországban a poli
tikai elit a jobb minőségű, fel
tehetően higanymentes
vakcinát kapja, míg a pórnép
asilányabbat (higanyosat).

S még egy hír:
"Egy magyar kutatócso

port feltörte a H IN I vírus
hatásmechanizmusának kód
ját. Az alapvírus csak gyenge
megbetegedést okoz, tünetei
enyhék, lefolyása gyors,
alapvetően nem veszélyes. Az
oltás után viszont egyesül a
vírus az oltóanyagban talál
ható bináris pályával, a másik
részével és azonnal bIokkoIni
kezdi a szervezet antitestjeit
és adott körülmények között
ki iktatj a, védekezésre képte
lenné teszi az immunrendsz
ert. Azok, akiknek valami
lyen rendellenességgel szü
lettek, míg mások, akik
időskori betegségeik miatt
váltak folyamatos gyógyszer
fogyasztókká, az oltást
követően - feltételezve a
H lN I heveny fertőzöttséget 
éppen a gyógyszerek által
biztosított relatív védett
ségüket veszí tik el azáltal,
hogy annak hatását a vakcina
és a vírus együttesen blokkol
ja. A szervezet ezáltal sokkot
kapva lényegében összeom
lik. Magas láz után tüdőem

bólia lép fel, amelynek
"szövődménye"maga a halál.
A következmények tekin
tetében azt lehet megállapí
tani, hogy a beteget valójában
saját betegsége öli meg, de
minden esetben kimutatható
nála a H IN I vírus is, amely
azt kitrükközte..."
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összegyűlt csaknem húsz nedű a szil
vától a barackig, a birstől a meggyig.

Dezső Zoltán, a rendezvény
szervezője lapunknak elmondta, hogy
reménytkeltő volt az érdeklődés,

többen neveztek a versenyre, mint
várták. Jövőre újra megszervezzük a
rendezvényt. A rendező egyesület egy
ben köszönetét fejezi ki az Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezetnek, az
OTP Bank Gyomaendrődi Fiókjának,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatá
nak, a Békés Megyei Képviselő

testület Mezőgazdasági Bizottságának,
a Hőtechnikai és Gépipari Kft.-nek, a
Németh Nyílászáró Gyártó Kft.-nek, a
Juventus Rádiónak, a Liget Fürdőnek,

a Spa Hungary Holding Zrt.-nek, a
Körös Bútoripari Kft.-nekvalamint a
Bethlen Gábor Szakképző Iskolának.

Reggel 8 órakor vette kezdetét a tömeges disznótor

sem veti meg. Miként dr. Csoma Antal,
a gyomaendrődi Körösi Halász
Szövetkezet elnöke sem, aki szintén a
zsűri tagjaként nézte végig és bírálta a
sertésfeldolgozás munkafolyamatait.

- Több halászlevet főztem már, mint
amennyi kolbászt töltöttem, jobban is
értek hozzá - magyarázta az elnök,
akinek disznótorban a sült oldalas, a
pecsenye a kedvence, jó fokhagy
másan.

A zsüri tagjai elé folyamatosan
érkeztek az ételek: hurka, kolbász,
töltött káposzta, toros káposzta, abált
szalonna, sváb savanyú máj ...

Tímár András, a böllérpálinka
verseny zsűri elnöke elmondta: nehéz
volt rábírni a böllércsapatokat, hogya
szúró- és fordítópálinkából leadjanak
egy kis üveggel a versenyre. Így is

Tömeges disznótor Gyomaendrődön
'>~A november 28-án, szombaton

megrendezett I. Gyomaendrődi Disz
nótoros és Böllérpálinka Versenyre 16
csapat nevezett be. A helybelieken
kívül egy budapesti, egy csolnoki, egy
salgótarjáni és egy vajdasági
(Kishegyes) csapat vetélkedett.

Dinya László, a Gyomaendrődi

Üdültetés i Szövetség-Turisztikai
Egyesület elnöke és Dezső Zoltán alel
nök elmondták: az idegenforgalom
szempontj ából holt szezonban próbál
koztak meg egy hagyományteremtő

rendezvénnyel.
A disznóvágási szezon kezdetén

egy pótkocsi sertést hoztak a Bethlen
Gábor Szakképző Iskola udvarára. A
120 kilogrammos hízókat Komlovszki
Ferenc sertéstenyésztő szállította.

És hogy milyen a sertésfelhozatal
megyénkben? Komlovszki Ferenc
hangsúlyozta, a bizonytalanság, a
felvásárlási ár hullámzása a leg
jellernzőbb. Jakab István, a Magyar
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Szövetségének elnöke elmondta, míg
Japánban és Dél-Koreában ragaszkod
nak a magyar minőséghez, addig mi
itthon sokszor Európa "szemetét"
fogyasztjuk, mert olcsóbban kínálják.

- Fagyasztott húsból nehéz jó kol
bászt készíteni - szögezte le Jakab
István, aki maga is minden évben vág
disznót. A kolbász mellett a toros
káposztát szereti leginkább.

Prohászka Bélának, a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség,
egyben a zsűri elnökének a halászlé a
kedvenc étele, de a disznótoros étkeket

Farkas István egy hagyományos, de modernizált pörzsölővel A takarékszövetkezet csapata
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A zsűri tagjai: Prohászka Béla, Tímár András, Mészáros Vendel,
Varga Lajos, dr. Csoma Antal, Gubucz József, Debreczi Árpád,

dr. Kulcsár László, Jakab István

Eredmények:
Pálinkaverseny:
1. Suttyomba-csepp, eperfahordóban érlelt

szilva a gyomaendrődi Szujó családtól.
2. Dudás József Kishegyesről (Vajdaság)

barackpálinkájával.
3. Gyomaendrődi Felsőrészi Olvasó- és

Gazdakör szilvapálinkájával.
A disznótoros versenyt 16 csapat közül a

gyomaendrődi Felsőrészi Olvasó- és Gazdakör
nyerte a Prohászka Béla vezette zsűri döntése
alapján. A második helyen is gyomaendrődi

csapat végzett, ezüstérmes lett az Agnátus Kft., a
harmadik helyen budapesti az Icon nevű csapat
végzett..

Munkában a zsűri
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AKörös Kajak ismét az ország legjobbjai között

A fényképen láthatók álIva balról jobbra: Lövei Kitti, Gyertyános Gergely, Kajner Gyula,
Hüttner Csaba, Kovács Gábor, Kovácsné Kozma Diána, Angyal Zoltán, Baráth Etele,

Várfi András; elöl: GelIai Tamás, Csatári Bence, Janics Natasa, Tótka Sándor, Kiss Csaba

Minden eddiginél sikere
sebb és mozgalmasabb évet
zárt a gyomaendrődi Körös
Kajak. 19 versenyen számta
lan érmet és pontszerző

helyet, II vidékbajnoki és 9
magyar bajnoki címet
szereztek sportolóink. Az
országban működő 72
egyesület közül városunk
kajakosai - több nagymúltú és
az összes békés megyei
egyesületet is megelőzve 
238,5 ponttal a 23. helyen
végeztek. A serdülő fiúk az
országos ranglistán a 4. míg a
lányok a 7.helyen állnak. A
jövő év: válogatottba 5
versenyzőnk is bekerül t. A
nemzetközi mezőnyben is van
keresni valónk, hiszen az
EORV-n (Európai Olimpiai
Reménységek Versenye) a
kimagaslóan eredményes
magyar válogatott 22 aranyér
méből négyet Körös kajakos
hozott haza.

Az EORV aranyérmesei:
Tótka Sándor (2 arany), Kiss
Csaba (2 arany)

Magyar Bajnokaink:
Tótka Sándor (négy magyar
bajnoki cím) Kiss Csaba,
Gellai Tamás, Lövei Fanni
Lövei Kitti - Ágoston Kata
Kéri Virág, Bela Lili
Litauszki Gréta - Csatári
Zsófia és Csatári Bence
Bótos Attila - Varga Gergő

Varga Richárd
Vidék Bajnokok: Kiss

Csaba, Gyarmati Balázs,
Tótka Sándor(3), Lövei
Fanni(3), Lövei Kitti(3),
Tímár Tímea, Bela Lili (2),
Csatári Zsófia, Litauszky

Gréta, Bótos Attila, Varga
Richárd.

Az egyéni pontverseny
dobogósai fiúknál: Tótka
Sándor, Gellai Tamás,
Gyarmati Balázs; lányoknál:
Ágoston Kata, Kéri Virág,
Lövei Kitti, Lövei Fanni.

Korosztályos válogatott
kerettagjaink: Kiss Csaba
ifjúsági, Tótka Sándor, Gellai
Tamás és Lövei Kitti serdülő,

Csatári Bence kölyök váloga
tott.

A versenyzők edzői:

Kovács Gábor és Kovácsné
Kozma Diána.

Eredményeink elismeré
seként november végi évad
záró vacsoránkat megtisztelte
jelenlétével az MKKSZ
részéről Baráth Etele a
Magyar Kajak-Kenu Szövet
ség Elnöke, Angyal Zoltán
volt szövetségi kapitány,

Hüttner Csaba az Ifjúsági és
Serdülő Válogatott Kapitá
nya, Janics Natasa többszörös
Olimpiai, Világ- és Európa
Bajnok, Gyertyános Gergely
VB és EB aranyérmes váloga
tott kajakos, valamint Kajner
Gyula a Kape Kajak képvise-

letében. Vendégeink között
volt még Várfi András pol
gármester úr, Scherk László
és felesége az egyesület
aLapítói, valamint dr. Katona
Piroska, Sinka József és
Irimiás Róbert.

Baráth EteLe köszön
tőjében megjegyezte, hogy
bár rendszeresen jár ország
szerte kisebb-nagyobb egye
sületek rendezvényeire, ezt a
fajta bensőséges hangulatot és
egymás sikereinek örülni tudó
hozzáállást ritkán tapasztalta.
Köszönetet mondott, hogy
ilyen kis létszámú egyesület

ilyen eredményeket ér el, és
hogy pár éven belül ilyen
mértékű fejlődést produkál,
egyedülálló teljesítmény.

Az év zárásaként köszö
netet mondunk agyerekeknek
és az edzőknek az ered
ményes munkáért, a szülők-

nek, a tagságnak és a
vezetőségnek, hogy nem
kevés munkával működtették

az egyesületet, vaLamint
támogatóinknak az anyagi és
erkölcsi segítségért. ReméL
jük, úgy látják, hogy
egyesületünk méltó voLt a
támogatásra az idei évben is
és Lesz a jövőben is, hiszen
céLunk továbbra is, hogy
egészséges, sportot és
közösséget szerető emberek
váljanak az egyesület fiatal
jaibóL

Körös Kajak SE
Gyomaendrőd

Kipufogó javítás!
Kipufogó rendszerek, dobok javítása,készítése,

beszerelése, valamint karosszériajavítás!
Juhász Gábor

Telefon: 70/514-46-41

Ágynemű és lakástextil vásár
termelői áron minden
szerdán és szombaton 10-14 óráig
a Hárs Thermái Hotel udvarán!
Gyomaendrőd, Hősök útja 52-54.
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Elvitték a Körös Kupát

2009. dec. S-9. 17.00
Helye: Békéscsaba

Hotel Fiume díszterme

padl as. stb.) 2 gamzzsal eladó. Ipari
aram, ruron kut. stb. Imnyar: 10.5 MFt

Békéscsaban a Zsiros ulcaban 88 m2
es összkomfortos lársashází rész eladó.
Fclujitott. padlófűlescs ingallan. Iranyar:
7.2 MFt

Békéscsabán a Csányi utcaban 80 m2
cs összkomfortos 2 szobás uteafronti
házresz SÜRGŐSEN. ÁRON ALUL
ELADÓ. Irányar: 8.9 MFt

Bekesesabán a Lencsesi úton 59 m2
cs összkomfortos 2+1 félszobas. felujított
fürdőszobas lakos eladó. Irányár: 9.2MFt

Békescsaban a Kukorica utcaban 818
m2-es telek cladó. A telken fúrott kut. a
telek előtt iv6vi,z és aram van. csatorna·
es gazkiepites folyamatban. Irányar: 1.9
MFt

Dévaványán az Eke utcaban 140 m2
cs 3 szoba + 2 konyhás. gazfütéscs
csal adi ház pincével nagy lelken eladó. A
lelek kb. 80%-a szanlót'öld. Vallalkozas
celjara is kitmően alkalmas. lrány:ir: 3.5
M Ft

Dévaványán a Táncsics utcában 64
m2-es kom fortos családi haz eladó.
Irányár: 1.9 MFI

Füzesgyarmaton a Lenin utcaban 100
m2-es komfortos (konvektoros) csaladi
ház kandallóval eladó. Az ingatlanhoz 25
m2-es üzlethelyiseg is lanozik. Imnyar:
13 MFI.

Füzesgyannator. a Rakóezi utc:iban 76
m2-es fából keszillt. szigetelt
üzlethelyiség eladó. Irányár: 6 MFt

Füzesgyarmaton a Damjanich utcában
70 Inl-es nádfedeles. aláfalazon. részben
felujiton valyogház eladó. Ir. ár: 7.5 MFt

Gyomaendrődön a Kiss Lajos
üdülőtclepen 100 Inl-es komfortos.
butorozott hClvegi faház öna Iló
garázzsa!. önalló horgász-steggel eladó.
Imnyar: 16 MFt

Gyomacndrődön a Fáy Andras
utcában 150 m2-es összkomfortos családi
haz garázzsal eladó (gazkazan. kandalló.
2 fürdőszoba - pezsgőfürdővel. masszázs
kabinnal). Irányar: 19.5 MFt

Gyomaendrődön az Erkel utcaban 95
m2-es összkomfortos (központ i fütes.
güfűtes. padlófütés) csaladi ház
SÜRGŐSEN. ÁRON ALUL ELADÓ.
Irányár: 14 MFt

Gyomaendn:Edön a Deák Ferenc
ulcában 80m2-cs komfo rtos
konvekloros csaladi haz önálló garázzsal
eladó. Iranyar: 5.9MFt

Gyomaendrődön a Fegyvernek
utc:iban 117 m2-es uj epJlesu
összkomfonos - központi füteses családi
ház 23 m2-es önalló garázzsal eladó.
Irányár: 9.5 MFt

Gyomaendrődön a Hunyadi utcaban
84 m2-es összkomfortos vegycs falazatiJ
családi ház eladó. Irányár: 5.4 MFt

Gyomaendrődön a József Attila
utcában 139 .nl-es komfortos családi ház
garázzsal. gazdasagi épülettel
SÜRGŐSEN ELADÓ. Iranyar: 8.7 MFt

Gyomaendrődön a Kulich Gyula
utcában 100 m2-es 2 + I felszobás
konvektoros családi haz önálló garázzsal
eladó. lrány:ir: 10.5 MFt

Gyomaendrődön a Szabó Dezső

utcában 75m2-cs összkom fortos
központi füteses családi ház eladó.

Eladó ingatlanok

FAIR PLAY· HITELIRODA
Önálló, FQggetlen Hitel· és Ingatlanközvetítő, Értékbecslő Iroda

5650 Mezőberény, Fortuna tér 11.
Tel: 06·20/455·1211, 06·70/558·9247, Tel/Fax: 06·66/424·314

Tóth Jánosné
ingatlanközvetítő,értékbecslő 20/9376-738, 20/4551-211

Mezőbcrényben a Kereki utcaban 122
m'-es Ictőteres komfortos csaladi haz 54
m2-es mellékepülcllel. önalló garazzsal
SÜRGŐSEN ELADÓ. Ininy1ir: 12.9 M
Ft

Mezőberény frekventalt helyén a
Győri Janos utcaban 77 m2-es 2 szobas
fel uj itasra szoruló komfort nélkül i
tarsashaz-rész eladó. mcly teljesen Ic van
valaszrva a többi házrcsZ1ől (külön
bej arat. külön udvar. külön közüzem.
stb.). Imnyar: 3.2 M Ft

Mezőberényben a Kunhalom utcaban
160 m2-es csaladi ház befejezetlen
allapotban (50%-os keszüItségi foku)
eladó. Iranyár: I 1.9M Ft

Mezőbercnyben a Fő uton 63 m2-es
konvektoros 1+2 félszobas 3. emeleti
lakos liftcs tömbben SÜRGŐSEN.

ÁRON ALUL ELADÓ. Imnyar: 7.3 MFt
Mezőbcrénybcn az Erkel utcaban 128

m2-es (3szoba+nappali) padlástcr
beépíteses komfortos csaladi haz
karbantartoll allapotban SÜRGŐSEN

ELADÓ. Imnyar: 10.5 MFt
Mezőberénybcna Kcreki utcaban 116

nU-cs 3 szobas amcrikai konyhás uj
épileSl összkomfortos (központi fúlescs)
családi haz ujszcrü allapotban cladó.
Imny1ir: 12 MFt

Mezőberényben a Belentai utoo 120
m2-es 3 szobás padlásler-beépitcses. jó
elrcndczesi. összkomfortos családi ház
cladó. Iranyár: 9.9 MFt

Mczőbcrényben a Szénáskcrt utcában
85 m2-es 2 szobas. jó bclső elrcndezésű.

konvckroros. -réglaépítésű családi haz
eladó. Mellekepület. gamzs van. Iranyar:
7.5 MFt

Mezőberényben a Zrinyi sugarúton
120 m2-es 3+lfelszobas téglaépitésű

padJastcrcs összkomfortos családi ház
eladó. Iranyar: 16 MFt

Mezőberenybcn a Szent János utcaban
(jó helycn) 93 m2-cs 2+ I fé !szobás
teglaépíteSl összkomfortos csabdi haz
na,,'yon jó elrcndczcsű lakrcssze!.
hasznos melleképülctckke!. öoalló
garazzsal SÜRGŐSEN ELADÓ. Iranyar:
7.2 MFt

Mezőberényben a Vésztői uton 96
ml-cs 3 szobás nagy lcraszos
konvckloros csaladi ház dupla garázzsa I.
Imhcllye!. 3 fázissa!. bbcl TV-vc!. slb.
eladó. Imnyár: 9.9 MFt

Mczöbcrénybcn a Marlinovics
utcaban 86 m2-es félkomfortos családi
haz eladó. Irányár: 5.2 MFt

Mezőberenyben az Ady utcaban lOO
m2-cs összkomfortos csaladi ház
fclujiloll állapotban (klima. központi
filcs. stb.) eladó. Iranyar: 10.8 MFt

Mczőberényben a Zrinyi sugárúton 86
m2-cs összkomfortos téglaépítésű családi
haz eladó. Irányár: 6.8 MFt

Mczőberenybcn a Korona utcában
130 m2-cs 3 szobás összkomfo rtos
családi haz eladó. Imnyár: 9.9 MFt

Mczőberenybcn aligeiteren 160 m2
cs összkomfortos 3 szoba + nappal is
családí ház önálló gamzzsal eladó.
Imnyár: 19.5 MFt

Mczőberenyben a Várkonyi utcában
95 m2-es összkomfortos 3 szobás.
tcljescn felujiton csaladi ház (külső

hőszigeteles+ncmcs vakolat. szigeteli

első szettet a sarkadiak
nyerték 25 :21-re, a második
szettet pedig a szegediek
25:20-ra, így egyetlen ponttal
a szegediek bizonyultak
jobbnak.

Végeredmény:
Nők: l. Perpetum Mobile

(Békéscsaba), 2. 90%
(Békéscsaba), 3. Sánc SC
(Gyomaendrőd), 4. Szarvas.,
5. Rö-pi-pi (Békéscsaba), 6.
Telekgerendás, 7. Arad, 8.
BRSE (Békéscsaba).

Férfiak: l. Szeged, 2.
Sarkad DDR, 3. Arad, 4.
Református Gimnázium Kar
cag, 5. Simaügy (Békés
csaba), 6. Szarvas, 7. Gyula,
8. Ady-Bay Középiskola és
Kollégium (Sarkad), 9. Pro
Volley (Arad), 10. Kemény
Gábor Szki. (Békéscsaba).

A Sánc Röplabda
Sportclub ezúton köszöni
meg az önkormányzat anyagi
segítségét, valamint a Cuti
Kft. által felajánlott finom
péksüteményeket.
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November 14-én szombat
on vette kezdetét a megyei
amatőr röplabdások idei sze
zonja. Ezen a napon,
Gyomaendrődön a Varga
Lajos Sportcsarnokban ren
dezte meg a helyi röplabda
egyesület a Békés Megyei
Nyílt Amatőr Röplabda
Bajnokság első fordulóját.

A Hármas-Körös Kupára
10 férfi és 8 női csapat
nevezett. A hölgyeknél a
házigazda Sánc Röplabda
Sportclub végzett a harmadik
helyen, a dobogó második
fokára a 90% elnevezésű,

részben békéscsabai csapat
léphetett, az első forduló
aranyérmese pedig a békés
csabai Perpetum Mobile csa
pat lett. A férfiaknál a
bronzmeccsen maradt alul
Karcag csapata az aradi
vendégcsapat ellen, a tomael
sőségért pedig a Szeged és a
Sarkad DDR játékosai
küzdöttek. Szoros küzdelem
ben fej, fej mellett haladva az



INGYENES APRÓHIRDETÉSEK

Aláírás: .

r--------------------------------~

Irányár: .

Érdeklődni: .

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

olvasóknak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a
szelvényen küldik be megjelentetés céUából! A szelvényen a
megjelölt helyre kell beírni a kívánt szöveget és aszelvényt
levelezőlaponvagy borítékban elküldeni a következő címre:
Szó-Beszéd 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy
apróhirdetés szövege lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál
többet! A hirdetések szövegéért felelősséget nem vállal a
szerkesztőség!

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

Két medenc és, rozsdamentes
mosogató (10 ezer Ft.) szekrénnyel (10
ezer Ft.) és zuhanyzós mosogató
csaptelep (15 ezer Ft.) eladó. Érd.:
20/519-8764

Lánghegesztő, menetvágó, kézi
köszörű, fémajtók. kovácsolt vas
térelválasztó, 310 literes fagyasztóláda.
konyhaszekrény, Babetta eladó. Ár:
megegyezés szerint. Érd.: 30/651-7313

165/61/47 éves férfi megismer
kedne korban hozzá íllő hölggyel.
Gyermek nem akadály. Hívj bátran:
30/861-9646

Használt kéményes Fég konvek
torok és Calor gázkonvektor eladó.
Érd. 30/493-5950

Garázs kiadó a Vásártéri Itp.-en.
Érd.: 30/9766-610

A Vásártéri ltp-en garázs eladó.
Irányár: 800 ezer Ft. 30/851-9928

Capico fehér színű alig használt
kiságy, Maxi-cosi autós biztonsági
gyermekülés. etetőszék, babaruhák
eladók. Endrőd. Szélmalom u. 24.

Számítógép 17"-os monitorral.
billentyűzettel és egérrel olcsón eladó.
Internetezésre. irodai munkára és
kisebb gyermeknek játékra kiválóan
alkalmas. Ugyanitt román étkező

garnitúra. és gáztűzhely eladó.
Érdeklődni: 20/554-3121

Beagle kan kiskutya oltva.
féregtelenitve törzskönyv nélkül, oltás
áráért elvihető. 30/415-7176

Asztallá is alakítható fa etető szék.
kerékpárra első gyerekülés, I2-es
l,'Yermekkerékpár eladó. Irányár: 6-5-10
ezer Ft. 30/603-2973

Trabant motoros kistraktor
utánfutóval eladó vagy jó állapotú
Simsonra cserélhető. Ugyanitt 4 db Alfa
alufelní eladó. 30/407-2842

Újszerű állapotban fotelek eladók.
Irányár: 18 ezer Ft/db. 20/276-8056

Folytonégős cseh öntvény
szeneskazán eladó. Irányár: 40 ezer Ft.
Érd.: 30/497-4674

Kukorica eladó. 70/327-4389
CO-hegesztő drót 0,8 mm-es. 15

kg, hidraulíkus karosszéria nyomató
eladó. Irányár: 12-25 ezer Ft. Érd.:
70/659-6776

54 éves független hölgy keresi
olyan 54-60 év közötti férfi
személyében társát, aki nem dohányzik,
nem italozik. Érd.: 70/368-7774

37/169/58 férfi társát keresi,
gyermek nem akadály. 70/570-8007

Érintésvédelem, villámvédelem.
tüzvédelmi szabványossági vizsgála
tok. Dajkó Zoltán, 20/804-9416

Parapet konvektor. autócso-
magtartó, káposztagyalu, autóporszívó.
2 db beverő fotellel eladó. 30/325-7989

2 db gázkonvektor 10-10 ezer
forintért, 2 db fonott fotel asztallal 15
ezer forintért, anti k faragott sarok
kanapé 20 ezer forintért. 30/8461-905

Élettársat keresek 40-50 éves korú
férfi személyében. Érd.: 30/366-7044

Benzines Briggs szivattyú eladó.
Irányár: 50 ezer Ft. Érd.: 661283-033

EGYÉB
Két éves, nagyon jó állapotú

franciaágy. 60 literes fagyasztószekrény
eladó. Érd.: 30/683-9926

Gyomai tanulmányok című

könyvet keresek megvételre. Érd.:
301338-4225

Színes fényterápiás infraszauna, 2
személyes eladó. 30/9457-148

Roan babakocsi, bababordozó és
etetőszék nagyon megkímél! állapotban
eladó. Érd.: 30/354-2125

földszinti lakás eladó vagy kiadó. Érd.:
661284-784

Vásártéri ltp-en surgosen, jóval
áron alul 2 szobás, erkélyes lakás eladó.
Irányár: 5.5 millió Ft. Érd.: 30/448
8182

Vásártér i ltp-en a 4 lakásos
társasházban 3 szobás lakás garázzsal
eladó vagy kertes házra cserél hető.
Irányár: 8,6 mi lIió Ft. Érd.: 30/944
1847,30/488-4396

Hosszútávra albérletet keresek.
Érd.: 20/212-7322

KERT, TELEK
A Bónom-zugban vízparti telek

eladó. Irányár: 1,8 millíó Ft. Érd.:
66/285-392

1,5-2 ha szántót bérelnék endrődi

részen, ugyanitt birkák eladók. Érd.:
70/222-6355

A Fűzfás-zugban 300 négyszögöl
gyümölcsös eladó. Érd.: 70/327-4389

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Első osztályú borovi fenyőből

ajtók, ablakok készítése egyedi
méretben' Bontás nélküli beszerelés'
Konyhabútorok. gardróbszekrények.
ftirdőszobabútorok készítése egyedi
méretben. Bútorlapból vákumfóliázott
felülettel vagy tömör fából! Érd.:
30/9554-571

Korrepetálás. felzárkóztatás,
fejlesztő foglalkozások, dolgozatokra
való felkészítés általános iskolásoknak.
Iskolai dolgozatlapok megrendelhetők.

Érd.: 30/856-3218
Tüzífa fűrészelést, fakivágást

vállal unk. Ugyanítt Roan kombi
babakocsi. kovácssatu. Slavia 631-es
eladó. Érd.: 70/222-6355

Női-férfi-gyermek fodrászat,
szolárium. pedikűr-manikűr, műkö

römépítés, kozmetika egy helyen.
Házhoz is kimegyünk. Érd.: Baross G.
u. 13 70/455-9515, 20/248-6470

Belső munkát, hídegburkolást
vállalok. Referenciák interneten. Érd.:
Fehér Attila, 30/360-8128

Patkányirtást vállalunk gyorsan,
hatékonyan kutyákkal, görényekkel'
Érd.: 30/374-5583, 30/446-9157

Műkörmöst. pedi kűröst keresek
endrődi szalonomban fodrász és
kozmetikus mellé. 70/322-3765

Veszélyes fák kivágása, gallyazása.
tiizifa felvágása. elhanyagolt porták,
udvarok kaszálása elérhető áron. Érd.:
70/283-0347

Takarítást. vasalást vállalok. Érd.:
70/420-6152

összkomfortos báz sürgősen eladó.
Érd.: 30/366-7044

Téglából épült tanyás ingatlan. 8
férőhelyes istállóval, melléképületekkel
és 8 hold földdel betegség míatt eladó.
Irányár: 13 millió Ft. Érd.: 70/500-9160

Gyomán a Móricz u. 7. sZ.alatt
kertes családi ház melléképülettel, ipari
árammal eladó. Irányár: 38 millió Ft.
Érdeklődni: 20/3321-462.
www.gyomaihazelado.blogspot.com

Gyomaendrőd központjában a
Napkeleti u. 4. sz. alatt 2 szobás
gázfűtéses családí báz nagy
melléképületekkel, 1440 m'-es telekkel
eladó. Irányár: 3.5 millíó Ft. Érd.:
20/413-2770

Gyomán a Vásártérí Itp.-en 2.
emeleti lakás eladó. Irányár: 6,6 millió
Ft. Érd.: 30/9735-826

Gyomaendrődön. Vásártéri ltp 31
ben kivül-belül felújított, légkon
dícionált, új ffitésrendszerű, konyha
bútoros, 2 szobás lakás eladó. l. ár: 6,9
millió Ft. Érd.: 30-3493740. 30
4319633

Gyomán a Vásártéri garázssoron
villanyos. újrabetonozott garázs eladó
vagy kiadó. 30-3493740, 30-4319633

A Vásártéri Itp.-en földszinti, 57
m'-es 2 szobás lakás eladó. Irányár: 6.7
millió Ft. Érd.: 30/301-5861

A Vásártéri ltp. 21/B. 3. emeleti, 2
szobás felújitott lakás eladó. Irányár:
5,5 millió Ft. 20/344-8742

A Vásártérí ltp-en 1,5 szobás
bútorozott lakás hosszú távra kiadó.
Érd.: 30/526-0693

A Kolmann ltp-en 53 m'-es lakás
eladó. Irányár: 8 millíó Ft. Érd.:
30/339-6840

A Vásártér i ltp-en 2 szobás,

HÁZ
Gyomán az Arany 1. u. 16. sz. alatt

4 szobás komfortos ház eladó. Irányár:
9,5 millió Ft. 20/5266-573

Gyomán központi helyen,
lebontandó régi ház nagy portán eladó.
és Endrőd szélén szintén régi ház.
hozzátartozó kevés földdel eladó.
ÉrdJO/602-7756 vagy 30/440-9342.

A Liget Fürdő mögött vizpart
közeli nyaraló eladó. Irányár: 7 millió
Ft. Érd.: 30/380-2558

Családi ház garázzsal kiadó. Érd.:
30/566-9649

Gyomaendrődön 1330 m'-es telken
a Selyem úton 1974-ben épült családi
ház eladó. Irányár: 5 millió Ft. Érd.:
30/617-6963

Endrődön a Csillagos.u. 2. sz. alatti
2 szobás kertes ház eladó. Irányár: 5
millió Ft. 30/235-6934

Endrődön a Bartók B. u. 21. sz.
alatt régi parasztház bontásra is eladó.
Érd.: 20/512-7675

Endrődön a Csillagos u. 10. sz.
alatt felújitott parasztház mellék
épületekkel. garázzsal. szőlővel fásítva
eladó. Irányár: 4 millió Ft. Érd.:
70/273-440ó

Gyomán a Zrinyi M. utcában ház
eladó. Érd.: 70/327-4389

Lebontásra váró ház telekárban
megvehető Endrődön. 70/452-5409

Üdülőövezetben a Hantoskerti
utcában 4 szobás padlásteres ház
beépitett bútorral. parkosított kerttel.
dupla garázzsal eladó. Irányár: 19
millió Ft. Érd.: 30/8461-905

Endrődön a Vásártérrel szemben
nagy ház eladó 2 ha zártkert i szántóval.
Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 70/341-5397

Gyomán a Zrinyi M. utcában
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ASzemélyes Ügyfélkapcsolati Napon kívül a békéscsa
bai Telepontunkban (Csaba Center, Andrássy út 37-43.
és Szent István tér 1.) is várjuk ajánlatunkkal.

net&qo

A Net&Go csomagban ADSL- és mobilinternet egyben vehető

igénybe, az alábbi feltételekkel:

Forgalom alapú Standard mobilinternet-csomag l GB forgalmi kerettel

1+1 Mbit/s sebességű, vezetékes ADSL- internet, forgalmi korlát nélkül

12 hónap hűségidöaz ADSL-, 24 hónap a mobilinternet-szolgáltatásra

Internet kint & bent

A mobilinternet-szolgaltatas mobilhalózatat a Pannon biztositja.

4490 Ft/hó

Amennyiben 2009. november 2. és december 20. között mobilinternet

szolgáltatást is tartalmazó Invitel csomagra fizet elö, hetente egy új ASUS

Netbookot nyerheti

További részletek az Invitel Személyes
Ügyfél kapcsolati Napján!
Helyszín: Gyomaendrőd, I. sz. Postahivatal udvara,
Kossuth L. u. 28.
Időpont: minden szerda, 9.00 -16.00 óráig
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)ÁZMlrt KOZMETIKA
Gyomaendrőd. Fő út 181/1.

Bejelentkezés:
30/532-7017

GÉPEINKKEL AZ ALÁBBI
M NKÁKAT VÁLLALJUK:

-Árokásás és kapcsolódó munkák, útátfúrás
- kosaras emelővel épülethomlokza-

tok, tetők javítása, valamint gallyazás
15 méter magasságig

Telefo : 66/581·540

-Aquanrum Pegasus $rnbilised index

i. A be e~ 'új si ic "SI n (2009. november 2. - 2009. de<:ember 7.) garantált fIX. kamatot térftúnl
II. A b- I.:! l:i ~si 'dusukban (2009. december 8. - 2011. december 7.) cl kamat két részb61 áll:
. egyrész1 egy rIX. s...ntál! a~pkam.tból •
. mJsrészt egy ~1{o:z6 mértékú prémium kamatbór, melynek ménéke

cl mögöttes termék piaci leljesltményélöl függ.

www.otpbank.hu· 06 1/20/30/703666666' 06 40 366 666

Jelen hirdetés nem minősül ajdnlanélelnek.. Atájékoztatás nem teljes körú.
Abetéti szerzOdés részletes 1e'rása és minden tovabbi inform.kió megto
lálhaló az OTP B.lnk fió~a;ban és hon~pján köuéten vonallwzó űrlelSUl'

M!yzdtban és hirdetményben.

T·· bb t hozunk
ki belőle
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VERHETETlEN ÁRON!
3-20 CID vastagságig!
pL: 5 cm-es rendszer:

995 Ft/m'

Nézz be hozzánkl Gyomaendrőd, Fő út 188. Tel.: 66/283-474
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Olasz és spanyol csempék, padlólapok,ú1l'~.~~
egyre bővülő választékban, közvetlenül az ímportörtől!
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