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. Időközi választás februárban

Dr. Busai képviselői helyére Gellai Imre
és Nagyné Perjési Anikó pályázik

Február 19-én szavazhatnak a 2. számú választókerületben

Toldi Balázs lemondott
Ajobbikost javasolta ahelyére, de nem kapott

elegendő szavazatot

A február 19-i időközi önkor
mányzati képviselő választás kam
pánya már múlt év decemberében
kezdetét vette. A dr. Busai György
lemondása miatt a 2. számú választó
kenHet megüresedő képviselő helyére
eddig két jelölt pályázik.

Cellai Imre a Körös-Kajak
Sportegyesület elnöke a Fidesz
KDNP színeiben indul a képviselői

helyért. Az 52 éves, nős, három gyer
mekes vállalkozó az utóbbi években
országos hírűvé lett Körös-Kajak
Sportegyesületet is irányítja.

Toldi Balázs alpolgármester a
képviselő-testület decemberi ülésén
bejelentette, hogy munkahelyi és
közéleti elfoglaltsága miatt lemond a
Zöldpark Kft. felügyelőbizottsági

tagságáról, melyet alig egy hónapig
töltött be. Toldi Balázs ugyanakkor
javasolta helyére megválasztani
Arnóczi István képviselőt, ám a job-

- Az elmúlt négy év során végzett
társadalmi szerepvállalásom bebi
zonyította számomra, hogy kellő elhi
vatottsággal, kitartással, személyes
példamutatással eredményesen lehet
dolgozni a közös célokért. A minden
napokban sok emberre: kerlilök kap
csolatba, így tudom, hogy milyen
kérdések foglaloztatják az embereket.
Szándékom, hogyamegüresedett kép
viselői helyet betöltve felelősséggel

képviseljem a választókerületben
lakók érdekeit - nyilatkozta a Szó
Beszédnek Gellai Imre.

A másik jelölt Nagyné Perjési
Anikó a Körösök Vidékéért Egye
sület színeiben pályázik a képviselői

posztra. Wellesleg Nagyné az egyik
alapítója volt a dr. Dávid Imre egykori
polgármestert mindvégig támogató
Körösök Vidékéért Egyesületnek.

Nagyné szórólapjában azt írja, hogy
a 2. számú választókerliletben él már
23 esztendeje férjével és három gyer
mekéveI. A tanulmányait Pécsen vé
gezte, s lett okleveles építészmérnök
illetve műszaki tanár. Gyomaendrődön
kapott állást a 617. sz. Ipari Szak
munkásképző Intézetben, ahol 12 éven
át oktatott. Időközben férjével saj át

bikost a képviselő-testület ne~ támo
gatta erre a posztra.

Másik személyi hír, hogy a Békés
Megyei Vízművek Zrt. igazgatósági
tagjává választották Homok Bélát a
gyomaendrődi SkyJotec Hungary Kft.
ügyvezető igazgatóját, aki a jövőben

Gyomaendrődöt képviseli a vízszolgál
tató cégnél.

vállalkozást alapított, majd megsze
rezte a Budapesti Műszaki Egyetemen
a városfejlesztő-városgazdálkodási

diplomát, Debrecenben pedig a ter
vező-szakmémökidiplomát.

"Gyomaendrődí vállalkozó lévén
volt szerencsém megismerni városunk

struktúráját, és mint minden vállalkozó
végigjártam az érvényesülés rögös
útját. Büszkén mondhatom, hogy
immár 13 éve vezetem egyre dinami
kusabban fejlődő vállalkozásunkatt" 
közli bemutatkozó szórólapjában
Nagyné Perjési Anikó.

"Vállalom kis- és ~~
~..

középvállalkozások /-:;(~ '<

könyvelését, ~;tl~ ~
~~-~

teljes körű -=

számviteli, adózási,
bér- és munkaügyl
tevékenységek ellátását.

Matyiné Beinschróth Ilona
mérlegképes könyvelő

Telefon: 0670/310-8687
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Kinek az embere a jobbikos Arnóczi István?
Lapunk következő számaiban

szándékunk szerint interjút készí
tünk a város 12 önkormányzati
képviselőjével.A névsornak megfele
lően elsőként Arnóczi István járt
szerkesztőségünkben.

A Jobbik Magyarországért
Gyomaendrődi Szervezete 2008-ban
alakult meg. Egészen az önkormányza
ti választásokig Klimaj Zsolt vezette a
szervezetet, majd Ön vette át az elnöki
tisztséget. Miért volt szükség a váltás
ra?

- Klimaj Zsolt tavaly júliusban
jelentette be, hogy nem tudja tovább
vállalni a Jobbik helyi szervezetének
vezetését. Augusztus végén engem
választottak a vezetői posztra. Jelenleg
egyébként szervezetünk II taggal
működik Gyomaendrődön.

- Hogyan értékeli az önkormányza
ti választás eredményét?

- A gyomaendrődi képviselő

testületbe személyemben egyetlen
Jobbikos került be. Ennél jobbra
számítottunk. A megyei szereplésünk
is várakozáson aluli volt, de ez nem a
Jobbik tétlenségének köszönhető,

hanem inkább az emberek Fidesz irán
ti bizalmának. Helyi szinten pedig a
szerényeredménynek az lehetett az
oka, hogy jelöltjeink még ismeretlenek
voltak, hiszen a politizálást csupán
néhány hónapja kezdték.

A gyomaendrődi képviselő

testületben 5-5 képviselője van a
Fidesznek, illetve a Körösök Vidékéért
Egyesületnek. Az azóta lemondott d,~

Busai Györgyöt és önt nevezték a mér
leg nyelvének, hiszen az önök szavaza
tán múlhat, hogy melyik döntés kaphat
többséget...

- Sokan szerették volna rám erőltet

ni ezt a titulust, de ez nem így van.
Egyszerűen Gyomaendrőd érdekeit
szeretném képviselni és én ennek
szellemében akarok politizálni.

- Óhatatlan azonban, hogy valame
lyik tábor körbe ne udvarolja a
szavazatáért...

- A Körösök Vidékéért Egyesülettel
informálisan tartom a kapcsolatot,
hiszen többször is megkerestek, hogy

egy-egy testületi ülés előtt kikérj ék a
véleményemet. A Fidesz oldaláról
ilyen megkeresés nem volt. Egyébként
én nyitott vagyok minden oldal irányá
ba a város f~lődése érdekében.
Tudom, hogy azt is beszélik: mivel a
feleségem az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél dolgozik, s
rajta keresztül nyomást gyakorolhat
rám a Körösök Vidékéért Egyesület.
Ez azonban nem így van, mert a fele
ségemnek dr. Hunya Miklós ügyvezető

igazgató a felettese, nem pedig dr.
Dávid Imre, a takarékszövetkezet
elnöke.

- A helyi választások előtt többen
tudni vélték, hogy a Jobbik a Körösök
Vidékéért Egyesület polgármester

jelöltjével dr. Dávid Imrével is koket
tált...

- A választások előtt csak dr. Busai
György polgármester jelölt kereste
meg szervezetünket azzal, hogy támo
gassuk őt. Ez a tárgyalássorozat azon
ban még a választás előtt személyes
okok miatt megszakadt.

- Ön szarvasi származású, 16 éve él
Gyomaendrődön. Miként látja váro
sunkfejlődését?

- Szerintem Gyomaendrőd jelen
tősen el van maradva a környező

városokhoz képest. Ennek okát pon
tosan nem tudom, de azt látom, hogy a
város vezetésében is tapasztalható

széthúzás miatt Gyomaendrőd nem tud
hosszú távú közös célokat megfogal
mazni. Szerintem a hamu alatt tovább
ra is él a Gyoma és Endrőd közötti
ellentét, a lakosság még ma sem tud
igazán gyomaendrődiként gondolkod
ni. Ezt tudja a város mindenkori
vezetése is, s így akar megfelelni a
lakossági akaratnak. Mindemellett a
város lobbitevékenysége - már ami az
országos politikához való kapcsolatait
illeti - rendkívül gyenge.

- Ön szerint kitörhet-e Gyoma
endrőd ebből a béklyóból?

- Szarvas honlapján olvasható a
város 15 évre szóló fej lesztési terve,
melyben Szarvas mint régióközpont
szerepel. Ennek megfelelően már épül
az új regionális egészségügyi központ,
tervben van az új regionális ok
mányiroda létrehozása is. Ha ez
megtörténik, akkor Gyomaendrődről

majd Szarvasra kell átjárni akár több
szakrendelésre és az okmányirodai
ügyintézésekre is. Ennek persze pénzü
gyi vonzata is van, ugyanis azt a
kvótát, amit eddig Gyomaendrőd

kapott ezen feladatokra, azt majd
Szarvas fogja megkapni. Ez ma még
nem visszafordíthatatlan folyamat,
minden döntéshozónak keményem
lobbiznia kellene ez ellen, mert ha nem
teszi akkor Gyomaendrőd 10 év múlva
visszasüllyed egy falusi létbe. Véle
ményem szerint minden helyzetből van
kiút. Szerintem a helyi vállalkozásokat
jobban helyzetbe kellene hoznunk. Az
elnyert források felhasználását olyan
feltételekkel kellene kiírnunk, hogya
helyi vállalkozások sikeresen indullias
sanak a pályázatokon. Szükségesnek
tartom még a város tulajdonában lévő

gazdasági társaságok átvilágítását is,
annak érdekében, hogy az ésszerű

működés feltételeit megteremthessük.
Egyébként is Gyomaendrődön minden
drágán működik, miközben nem
bízunk a helyi vállalkozókban, annak
ellenére, hogya szakképzettség és a
helyi munkaerő is rendelkezésre állna 
mondta végül Arnóczi István kép
viselő.

H.E.
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Költözött volna a Tourinform
Nem fogadták el dr. Szonda terveit

Laptopot kaptak a képviselők

Ha akarják kinyomtathatják otthonA gyomaendrődi önkor
mányzat még 2009-ben
döntött anól, hogy a Katona
József Művelődési Közpon
tot nem adja ki üzemelte
tésre, hanem létrehoz egy
kulturális és közgyűjte

ményi feladatokat ellátó
intézményegységet. Ilymó
don a művelődési központ
hoz keriilt az Endrődi és a
Gyomai Tájház, majd ké
sőbb a Tourinform Iroda,
valamint az Endrődi Nép
ház is.

Az összevont intéz
ményegyüttes vezetője dr.
Szonda István a szűkös

költségvetés, valamint az
ésszerűbb működtetés miatt
különböző átszervezésekre,
valamint fej lesztésekre tett
javaslatot az önkormányzat
decemberi ülésén, ám a
képviselő-testület nem tá
mogatta dr. Szonda el
képzeléseit. Dr. Szonda kér
te az önkormányzatot, hogy
az általa vezetett intézmény
teljes egészében kapja meg
a város kulturális és gaszt
ronómiai rendezvényeinek
megszervezését és a városi
támogatás összegét is az in
tézményéhez csoportosít
sák.

Dr. Szonda István sze
rint évente mintegy l millió

forintos megtakarítást je
lente, ha a Tourinform Iroda
a fürdő főbejárata mellől

átköltözne a Katona József
Művelődési Központ üres
irodáiba, a Kossuth utcába.
Ezzel - véleménye szerint 
az iroda a kulturális látni
valók szomszédságába ke
liiine, s így nem kellene
fizetni a rezsivel együtt
mintegy 50 ezer forintos
havi helyiségbérleti díj at,
valamint a havi 15 ezer
forintos internet szolgál
tatás összegét.

Az Endrődi Népházban
dr. Szonda tovább folytatná
a tudományos konferenciák
rendszeres szervezését, s a
színvonal emelése érdeké
ben korszerűsítéseket vé
gezne, valamint a Népház
udvari épületében szál
lásheJyeket alakítana ki, és
egy parkolót is építene.
Ezzel is "a konferencia- és a
zarándok turizmus bástyája
lehetne az Endrődi Népház
és környezete."

Ide tartozó hír, hogy az
endrődi művelődési ház
földszinti helyiségeit mű

ködtető Templárius Alapít
vány vezetője, Ungvölgyi
János közös megegyezéssel
visszaadta a működtetési

szerződést.

Egyfajta karácsonyi a
jándékként laptopot kaptak
a város önkormányzati kép
viselői. Megyeri László alje
gyző lapunknak elmondta,
hogy januártól véget vetnek
a képviselő-testületi anya
gok papírra nyomtatásának
és összefűzésének.

A rendszerváltás óta eltelt
két évtizedben több tonnányi
papírt és festékanyagot hasz
náltak el a testületi előter

jesztések sokszorosítására.
Mostantól a képviselők szá
mítógépeire küldik meg e
maiIben az anyagokat, amit
ha akarnak otthon papírra is
nyomtathatnak.

Acer típusú laptopot ka
pott személyes használatra a
város 12 képviselője, vala
mint a 7 külsős önkormány
zati bizottsági tag és a jegyző.

A számítógépeket ellátták a

szükséges szoftverekkel is.
Az összesen húsz darab lap
top darabja bruttó 140 ezer
forintba került. Az önkor
mányzat egyszerű beszerzési
eljárás során, három árajánlat
közül a legkedvezőbb ár
alapján döntött aszállítóról.

- A képviselők a számí
tógépeket személyes haszná
latra kapták, tehát a gép nem
az ő tulajdonuk, ezért ha lejár
a mandátumuk, akkor a lap
topot vissza kell szolgáltat
niuk a városházának. A lap
topok esetleges szervízkölt
ségeit is nekik kell állniuk. A
gyomaendrődi képviselők

közül senki sem tiltakozott a
számítógépesítés ellen, csu
pán két képviselőnek kellett
némi oktatást tartani a gép
használatával kapcsolatban 
mondta el a Szó-Beszédnek
Megyeri László aljegyző.

H.E.

Gyomán, 1500 m!-es
ipari csarnok kiadó

termelésre vagy
raktározásra!

Telefon: 66/282-790

Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok, gardróbszekrények,
készítése egyedi méretben.

Bútorlapból vákumfóliázott felü/ettel
vagy tömör fábóJl

elefon: 30/9554-571

ÚJ TÉLI GUMIK!

Szere/és,
javítás,
centírozásI

Katona György

gumijavító
Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 107.

Telefon: 66/285-127

Kerttulajdonosok figyelem!
Tűzifavágást, veszélyes
és egyéb fák kivágását,

metszést, továbbá fűnyírást,

~aszálást, rotálást,
telkek gondozását,

elhanyagolt kertek és porták
rendbetételét vállalom!

KISTRAKTORRAL KERTSZÁNTÁS!

Hermann Mihály
Telefon: 20/388-22-63



Kállai Alapítvány és Kállai szobor
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Az idén elhunyt Kállai Ferenc
örökségéből - a színész akarata
szerint - 15 millió forint jutott szülő

városának, Gyomaendrődnek.A gyo
mai születésű Kállai Ferenc, a Nem
zet Színésze hosszú betegség után
múlt nyáron hunyt el. Halála előtt

úgy rendelkezett, hogy vagyonából 15
millió forintot Gyomaendrőd kapjon
meg. Az összeg a múlt év végén
megérkezett a város számlájára.

- Nem ez az első adomány, amit a
művésztől, városunk díszpolgárától
kaptunle Néhány évvel ezelőtt, az ár- és
belvízkárok enyhítésére is 500 ezer
forintot küldött - mondta Vádi András,
Gyomaendrőd polgánnestere. Hozzá
tette: Kállai Ferenc özvegye azt kérte,
hogy a IS millió forintos adományt
belátásuk szerint használják fel, csupán
arra tett utalást, hogy szeretné, ha még
karácsony előtt I-2 millió forintot a rá
szoruló családok támogatására fordí
tanának belőle valamilyen fonnában.

A kérést szem előtt tartva az önkor
mányzat úgy döntött: egymillió forin
tért vásárolnak 500 mázsa tűzi fát és azt
a szegényebb családok között osztják
szét. Az Élet Másokért Alapítvány köz
reműködésével kiválasztottak száz rá
szondót, akik S-5 mázsa tüzelőt vihet
tek haza.

A tűzifaosztás egyébként nem
szokatlan Gyomaendrődön. Az önkor
mányzat a korábbi években is igyeke
zett segíteni azokat a családokat, akik
nek nem telik téli tüzelőre. Igaz, a
mostaninál jóval szerényebb mennyi
ségeket tudtak adni a közterületen kivá-

Cégek,
vállalkozások figyelem!

Munka-, tűz- és
környezetvédelmi

szolgáltatások egy helyen!
Hívjon bizalommal!

Tóth Mihály
Telefon: 20/2151·970

Szó-Beszéd

gott fákból, évente mintegy 30-40
család részére. Vádi elmondta: az idei
télen is történnek majd fakivágások, s a
tűzrevalót természetesen ezúttal is a rá
szorulóknak adják.

A polgármester jelezte: a Kállai
Ferenctől kapott adomány döntő

részéből egy alapítványt kívánnak létre
hozni, amely valamilyen nemes célt 
például diákok támogatását -, tűz ki
maga elé. Tervezik, hogy abban az
Arany János utcai házban, amelyet a
néhai jeles szobrász, Papp Zsigmond
családja adományozott a közelmúltban
Gyomaendrődnek, kialakítanak egy
Kállai Ferenc emlékszobát is. Kállai
özvegye ugyanis az említett pénzösszeg
mellett a művész személyes tárgyainak
egy jelentős részét is Gyomaendrődnek

ajándékozta, lesz tehát mivel beren
dezni a szobát.

- Városunk méltó emléket állít a
Kossuth-díjas művésznek. Tervezzük
egy köztéri Kállai-szobor felállítását is.
Azt, hogy ennek konkrétan hol lesz a
helye, a későbbiekben döntjük el 
mondta Várfi András. Hozzátette:
Kállai Ferenc és özvegye mindig is jó
szívvel és szerényen adakoztak,
sohasem akartak ezzel reflektorfénybe
kerülni. A művész sohasem szakadt el
szülővárosától, főként idősebb korában
gyakran hazalátogatott. Gyomaend
rődhöz fűződő kapcsolata fontos
szerepet kapott abban a portré-doku
mentumfilmben is, amelyet Sághy
Gyula készített Kállai Ferenc életéről,

nem sokkal annak halála előtt - mondta
a hír6-nak a polgármester.

Víz-gáz-központi
fűtés szerelés

tervezéstől

a kivitelezésig !

Matyi József
Telefon:

0630/504-3154
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Kovacsics Imre
az Év Vállalkozója

Kovacsics Imre, a SPA Hungary
Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója kapta
2010-ben az Év Vállalkozó ja címet. A 6
hazai termál- és gyógyfürdő vezetőjétői

azt kérdeztük, mit tartott a legnagyobb
sikerének 20 10-ben.

- Úgy gondolom, hogy a XXI. század
ban a menedzsereket és a vállalkozókat az
élet neveli. Sehol nem tanítják, semmi
lyen iskolában, hogy mit is kell cseleked
ni, tenni a sikerért ebben a nehéz gazdasá
gi helyzetben. Megítélésem szerint az
egyik legfontosabb erény, hogy azokat a
cégeket, amelyeket 20 IO-ben vál
lalkozóként vezetünk, életben tudjuk-e
tartani. Ennek pedig egyik leglé
nyegesebb tényezője, amit nekünk sike
rült is az idén teljesíteni, hogy minden
egyes munkahelyet meg tudjunk tartani
dolgozóink részére. Ma a legnagyobb
elismerést és sikert tehát az jelenti a szá
momra, hogy azoknak a családoknak,
akiknek a létbiztonsága tőlem függ, biztos
hátteret tudtunk nyújtani - nyilatkozta a
Blikknek Kovacsics Imre, aki korábban a
gyomaendrődi flirdőt is irányította.

A Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének ügyvezető elnö
ke, Demján Sándor a tizenkettedik alka
lommal megrendezett Vállalkozók Nap
ján - a kormány képviselőjének tár
saságában - adta át a köztársasági elnöki
és miniszteri kitüntetéseket, valamint az
Év Vállalkozója Díjakat. Demján csodá
latra, elismerésre méltónak nevezte, hogy
az elmúlt évtized gazdaságpolitikája után
bármelyik kisvállalkozó életben tudott
maradni. Szerinte a most átadott eiisme
rések tovább növelhetik üzleti értéküket.
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AUTÓSOK FIGYELEMl Hét gyomaendrődi is a Hét embere volt

Téli gumik!
Varga Béla, autószerelő mester
66/610-650,30/524-52-35

Nemzetközivé lett a Szaloncukor Kupa
Bihardiószeg ifjúsági csapatát is a
román határ túloldaláról. A torna
állandó résztvevői a lajosmizsei és ter
mészetesen a gyomaendrődi ifjak, akik
a meccsek végén hatalmas küzdelem
ben harcoltak meg a Kupáéit.

A Szaloncukor Kupa végredménye:
l. Lajosmizse, 2. Gyomaendrőd, 3.

Nagyenyed, 4. Pilzno, 5. Bihardiószeg,
6. Schöneck, 7. Vrutky. Gólkirály:
Corbea Andrei (Nagyenyed)

ványai a kezdetek óta sorra nyerik az

országos vers- és prózamondó verse

nyeket.

Homok Ernő gyomaendrődi új

ságíró hosszú évek óta harcol az erdé

lyi verespataki aranybánya megnyitása

ellen. Fotókiállítása Brüsszelbe, Kana

dába és Amerikába is eljutott.

Iványi László katolikus plébános

nem csak közösséget épített Gyoma

endrődön, hanem egy vadonatúj isko
lát is. Hunyán a régi templom helyére

újat emelt.

Szujó Zsolt már gyermekkorában

elkötelezte magát a népzene mellett. A

gyomaendrődi prímás hosszú évek óta

szervezi a Suttyomba Népzenei Fesz

tivált.

Tótka Sándor, a gyomaendrődi

Körös Kajak SE 16 éves kajak-kenusa

K-I, 500 méteren egyedüli Békés

megyeiként ifjúsági olimpiát nyert

Szingapúrban.

December 4-én ismét lezajlott az
egyre népszerübb Szaloncukor Kupa.
Szlovák, lengyel, román, német és
magyar hangtól volt hangos a Varga
Lajos Sportcsarnok, hiszen Gyoma
endrőd minden testvérvárosa elfogadta
a meghívást az Ifjúsági Labdarugó
Tornára, melyet már 13. alkalommal
rendezett meg a Gól Suli Alapítvány az
önkormányzattal közösen. A testvér
városokon kívül meghívták még

Tavaly 50 alkalommal mutatott be a
Békés Megyei Hírlap a térségünkben
élő, munkálkodó, alkotó embereket,
akik teljesítményükkel, életművükkel

gyarapították Békés megye értékeit.
Ők voltak A Hét emberei a Békés
Megyei Hírlapban. Köztük hét
Gyomaendrődön élő személyiséget is
találunk. A hagyományok szerint ezút
tal is szeretné megválasztani a megyei
lap közülük az év emberét. Szavazni
január 20-áig lehet a beol.hu oldalon
is. Íme a gyomaendrődi választék:

Davidovics László, tanár, gyoma
endrődi nemzetközi referens hosszú
idő óta fáradozik azon, hogy Békés
megyében fellendüljön a lovasképzés
és a lovasturizmus.

GeHai Józsefné a gyomaendrődi és
a szarvasi rászoruló idős embereknek
szentelte egész életét. Munkásságát
Tessedik-díjjal ismerték el.

Hajdú László a diákszínjátszás fel
legvárává tette Gyomaendrődöt.Tanít-

:::5Környezetvédelmi zöldkártya! '''l
c:

- Környezetvédelmi állapotfelmérés ~
(j)

- Számítógépes futóműbeállítás ü
-o

- Járműdiagnosztika ~
c:
Q)

'"E
g,
o
==lI)
lI)

Color ~hop

fJApirbolt

Gyomaendrőd, Petőfi u. 4. 
Telefon:
66/284-552

PVC, TAPÉTA
Nyitva a hét minden napján!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd,Fő út 29. Tel.: 661285-392

Stancolt és hagyományos

papírdoboz
gyártása minden méretben!
Szitázás!

Stancforma, ~~

szitaforma készítés! flli r.. '
"""hIb ~~.

haTan: bIlQzS'fP"-

20/9142122

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

www.rozakft.hu

Magánszemélyek, cégek, önkormányzatok és civil
szervezetek beruházásainak
teljes körű bonyolítását
(közbeszerzés, műszaki ellenőrzés)

vállaljuk!

Verker Kft. Kond ros, Csabai út 49.
-maii: paluskaz@verker.hu Telefon/fax: 66/388-175

SZÓ-BESZÉD SZERKESZTŐSÉGE HIRDETÉSFELVÉTEL: 70/22-632-99
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Leboczkiné
Tímár Irén

Múlt év december 12-én, Buda
pesten, a Műszaki Egyetemen ren
dezték meg az országos verseny dön
tőjét. A Kis Bálint Általános Iskolából
és Óvodából négy tanuló jutott be a
legjobbak közé: Magyar Mercédesz,
Tóth Bálint, Deli Csenge és Szonda
Lili. A tesztverseny nyelvtan, helyes
írási és nyelvhelyességi feladatokból
állt. Az iskola versenyzői közül Csenge
és Lili oldották meg legkiválóbban a
nagyon nehéz feladatokat, teljesít
ményük az előkelő negyedik és ötödik
helyezést jelentette számukra. A diá
kok felkészítője Forgács Krisztina
tanárnő volt.

Arany János Országos
Magyar esztverseny

Ezt a egészségügyi munkát
kimerítően taglaló beszámolót a
képviselők már elfogadták a decemberi
ülésen.

Lehoczkiné Tímár Irén képviselő

azonban - a beszá
moló elfogadását
követően dr.
Farkasinszky Erzsé
bethez címzett hoz
zászólásában el
mondta, hogy ha az
képviselő-doktor

nőnek gondjai van
nak a rendelőintézet

vezetésé
vel, vagy

Dr. Torma Éva
az intéz-
mény szakmai munkájával,
akkor azt először az igaz
gató főorvossal beszélje
meg a munkahelyén, ne
pedig a városházán, az
önkormányzati üléseken
képviselőkénthangoztassa a
szakmai jellegű nézet
eltéréseit a nyilvánosság
előtt...

Másodszorra már elfogadták
az igazgató főorvos beszámolóját

Dr. Farkasinszky kontra dr. Torma
Dr. Torma Éva, a Városi

Egészségügyi Intézmény igazgató
főorvosának két alkalommal is be kel
lett számolnia a 20 l O-es esztendő

egészségügyi-szakmai munkájáról.
Az igazgatónő

novemberi, első be
számolóját a képvi
selő-testület ugyan
is nem fogadta el és
a következő ülésre
kiegészítő adatokat
kértek a képviselők.

Ez jelentős részben
köszönhető dr.
Farkasinsz
ky Erzsébet

Dr. Farkasinszky
Erzsébet ké Pv i se lő -

nek, aki
mellesleg urológusként dolgo
zik a gyomaendrődi rende
lőintézetben. Ő tett fel ugyanis
több olyan kérdést és kifogást a
beszámoló egyes részeivel kap
csolatban, amely miatt egy
újabb, az előzőnél részletesebb
tájékoztatást kellett készítenie
dr. Torma Évának.

Könyv Gyomaendrőd elmúlt 20 évéről

Levélcímünk: Szó-Beszéd Szerkesztősége

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Telefon: 0670/22-632-99

Változott
az ügyfélfogadási rend

az endrődi

kirendeltségen
Ügyfélfogadási rend változás a

Polgármesteri Hivatal Kirendelt

ségén! Tájékoztatjuk a tisztelt

ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri

Hivatal Kirendeltségén (5502

Gyomaendrőd Fő út 2.) szám alatt

az ügyfél fogadás ideiglenesen

megváltozik 2011. január 3-tól 

20 ll. február ll-ig. Az ügyfél fo

gadás hétfőtől - péntekig 8 -tól 12

óráig tart. Megétiésüket köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

Gyomaendrőd 20 éve címmel
könyvet jelentetett meg a Szó-Beszéd
Szerkesztősége.A kötet 1989-től 2009
ig dolgozza fel a város történetét,
annak jelentősebb eseményeit.

A 140 oldalas kiadvány négyszáz
olyan hírt, eseményt villant fel a város
elmúlt két évtizedéből, amely Gyoma
endrőd életében figyelemre méJtónak
számít. A könyvet mintegy kétszáz
negyven fotó illusztrálja. Ezek egy
része a korabeli helyi sajtóban is meg
jelent, több kép azonban a kötetben
kapott nyi Ivánosságot először.

A könyv kapható Gyomaendrődön

a Sikér boltokban, a könyvesboltban, a
papírboltokban, . valamint a Szó
Beszéd Szerkesztőségében.



További részletek az Invitel Személyes
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06-30/3326-075
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Prokoncept
energiatakarékos építési rendszer

kétoldali höszigeteléssel
• SO-70%-kal kevesebb fütési

költség· Hőhídmentesszerkezet

FRÜHWALD JUBILEUMI AKCiÓK!
WEBER TERRANOVA

SZíNVAKOLAT AKCiÓK
AFEHÉR ÁRÁBAN!

ÉpíTKEZIK?
FELÚJíT?

TATAROZ?

Keltsd életre
a világod mobil
szélessávval!

-BŐL GYÚRVAl

Helyszín: Gyomaendrőd, I. sz. Postahivatal
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< A vevőegység bérleti díja további 990 Ft/hó
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érvényes és a 29 csatornás Alap TV-csomagra vonatkozik. Az
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és Szent István tér 1.) is várjuk ajánlatunkkal.

Atd6s ~}J:nl:lunk 2010. o.ttóbtr J.jttdl riuu'fOlÚ~g fNtnytS.:: Inylft'16 ~ Tflcnor ~lQ!'t~lrJt;u1ol1Itlt'dt1t ll'nltdrin uJ.I~kl)'.sj'Ji~6fizclLÍkj,1~m:lr~. Al. ,neJei'.
~r J comJq hlhtqldtjttltk ft9~9 ~ntnJt1h DrnlNllol J 15~ ~f.1r. Al *nlJlbJn :.mt9161rrt14 ml!J.lIL'l'~=m.I9 rld(tulKt ötlt" 29 c.lforn): AIJp Tv
uomJ9o.l ",Ulrkö ltltfl)/l Komrlll1.trJCS6m~gJLIW·lG A!lSl.!nttml'Ul'ollJ.l.l"tjs [tlll!las.mabti dl): brvlt~ SO fVlOMB, 'Jrant~IIIt-lftllill'61 kbt-"Mq: lOQl64
kbit/s), '(iIlilTllntSUnd,)fd lG~smoWlnltmtto.omJlJGI{túll1.u:n.lI.ltidij It .. ftlt/ilw.s:brunó Sftl"'II,J1JdJlfll«jJ,llllll uJmlJol'101ol1 M8-~rlJMtnltrl1 fiirltnlk.
IIOfq.lIWMItlts dJPf'f1Stgt 10 kB, ~r;anU,lllt~llél Sotbts~Cj' 30-!61120 ",ltl~Cj. I ftlr!ltf~1 stb~~~, S-~l ~ kbltl~191fljtdJl JkN~lb ~d~11Ivlltll m~!ól

fil996tn (GPRSIEDGEfJG)) 'CJYbrn ttht! Ig,nrlJt. Al.JJ~nlllcr mulmuó IrrM nof~1131,hc::.otNCj tuvl dij.l ~ híi:.tlJld6 vt1jfl'J 6 700 fr, tn k6Ytl6til 5 700 fl. .
Az In,l~ t'oCfll.l'Jb:ln ;\ hUWjld6n btliil JO n~po~ 1116b~ld6mk fnfnyn u IPTV uolg~lm:a:.tltmr'. ~m,17Id6tart.lm ~~ll u f{6rt.:t16 dijm,nltstn dllh:atlPTV
llokJ.1ILll.in Mm !;\"~IIN:<i ~g.1113W~gr.lo.'" 12 ho)Nllcn hÚW09ldd ~ bt-kalHldl Indul. Az Ikdó r~zltltlr61 fr~kl6dJon~ Illg·on, T,l,pOnlJIJnkbln U'lY
_"Wln';ltl.huClI~lon.

-=-1288 inv'ltel

Válassz nagyobb netcsomagot. és érj el nagyobb kedvezményti

Most minden T-Mobile RelaxNel mobilintemet-csomagot egységes havi dijért fizetheIsz elő,

igy minél nagyobb csomagol választasz. annal nagyobb kedvezményt ka~
Netezz löbbet te is. mindössze 1290 Ft-os havi dijért, kedvezményes készúlékvasarlás nélkül,
avásárlás hónapjában és az azt követó 4 hónapon aL 2 éves húsegidóvel.

T-Mobile. a piacvezető mobilinternet-szolgállató.

Együtt. Veled

· · · · · · · · · .. · · · · · · · ~ · -Mobile- ..
www.invitel.hu fia rabb kell

Gyomaendrőd,Fő út 214.
Tel.: 06-30/349-1325



2. számú választókerület
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IDŐKÖZl VÁLA5ZTÁS
GYOMAENDRŐIJ

GÉPEINKKEL AZ ALÁBBI MUNKÁ.KATVÁLLALJUK:
. Árokásás és kapcsolódó munkák,

útátfúrás
. kosaras emelővel épülethomlokzatok,

tetők javítása, valamint gallyazás
15 méter magasságig

Telefon: 66/581·540

Köszönöm,

a Tisztelt Választópolgároknak, hogy

ajánlószelvényeikkel támogatták jelölésemet!

KOZMETIKAI SZALONOMBAN
UV MENTES BARNÍTÁSSAL

PÁR PERC ALATT GYÖNYÖRŰ

BRONZBARNÁVÁVÁLTOZHAT!

Októberben 4.000 Ft helyett 3.590 Ft
akciós nagykezeléssel várom kedves

vendégeimet.
Szendrei Dalma kozmetikus
Gyomaendrőd, Hősök útja 53.

Tel.: 30/242-6605

Vaszkó és Társa Kft. Gyomaendrőd, Zöldfa u. 1. Tel: 66/284-801_________~_--.J

e ,m " I,a.....• Kerékpárok

~r Elektromos kerékpárok
. /~ Fűnyírók

~J'\ Lá~~~ű;:~~ek IV Kandallók, kályhák

Értékesítés és Szervíz
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Állatorvosi Rendelő
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
. Bolha- és kullancsirtó szerek
nagy választékban
- Légyirtószerek, patkányirtószerek
- Baromfi vakcina (Gumboro)
- Ásványi kiegészítők

Ultrahangos fogkőeltávolítás

a rendelőben.

Új szolgáltatás:
röntgen-diagnosztika!

Nyitva tartás:
Hétfő, szerda, péntek: 9-11, 16-19

kedd, csütörtök, szombat: 9-11

SÜigÖS esetben is elérhetö telefonszám:

rv.arkos Csaba Tel.: 30/55-900-09
E-maii: markoscsaba@szucsnet.hu

Dr. Kreisz Ágnes,
Mezőberény, Madách u. tO/a.

www.kreiszagnes.hu

E-maii: kreiszagnes@szucsnet.hu

Telefon: 30/206·5050

Üzlethelyiségek kiadók
Gyomán, a városközpontban!

Telefon: 06-30/33-26-075

Szó-Beszéd

December 30-án a Varga Lajos Városi
Sportcsamokban rendezték meg az év
utolsó jelentősebb versenyét, a ll.
Gyomaendrőd Kupa Asztalitenisz
Versenyt. Több, mint 100 induló vett
részt a versenyen. Bács-, Békés,
Csongrád, Szolnok és Pest megyébő!

érkeztek a versenyzők. II asztalon patto
gott a kaucsuk labda. Várfi András pol
gármester távollétében Katona Csaba
szolnoki nemzetközi játékvezető nyitotta
meg a versenyt. A következő kategó
riában indultak a versenyzők:

Általános iskolás leány-fiú, amatőr

női-férfi, valamint nyílt verseny (NB-s és
Amatőrök játékosok közösen). A verse
nyen 25 gyomaendrődi versenyző is asz
talhoz állt. A fő versenyszámot, a nyílt

Bere József

egyéni versenyt Kruchió Péter (Mezőtúr),

(az egykori gyomai legendás hírű kézi
labdázó Kruchió Gábor fia) nyerte szoros
mérkőzésen Ágoston István (Gyomaend
rőd) Kisújszállás SE, klubtársa ellen. Az
amatőr férfiak igen erős mezőnyében is
sikerült gyomaendrődi versenyzőnek

dobogóra kerűlnie, Bere József szemé
lyében, aki végül is a dobogó III. fokára
állhatott fel. Bere József az NB-s
játékosokkal teletűzdeit nyílt verseny
mezőnyében is megállta a helyét, több
nevesebb Nemzeti Bajnokságban sze
replő játékost is legyőzött, és a legjobb 16
játékos közé került.

A versenyszámok közötti időben

Baranyi József a békési TE extraligás
játékosa és Ágoston István Kisújszállás
SE NB II-es versenyzője bemutató
mérkőzésen szórakoztatta a publikumot,
és végül Baranyi nyert 3:2-re. A családias
hangulatú versenyen minden résztvevő és
néző jól érezte magát és többen is jelez
ték, jövőre is eljönnek Gyomaendrődre.

2011. január

Természetesen a verseny sikerének zálo
ga, hogy ismét voltak lelkes támogatói a
versenynek, melyet hálásan köszön a
verseny rendezősége.

Kruchió Péter

Támogatóink vol tak: Vádi András
polgármester, dr. Katona Piroska gyer
mek- és sportorvos, Hencz Gyula a Békés
megyei Birkózó Szövetség elnöke,
Gubucz József a Bethlen Gábor Szak
képző Iskola főigazgatója, Tímár Attila
olimpiai ezüstérmes mesterszakács
(Dréher Söröző Étterem). Köszönet illeti
a Mezőtúri AFC illetve a Csárdaszállás
SE asztalitenisz szakosztályait, valamint
az Endrődi Közösségi Ház Éjszakai
Pingpong Szakkör játékosainak a verseny
lebonyolításában, szervezésében nyújtott
támogatásaiért. Találkozunk jövőre!

Versenybizottság
Eredmények:

Ált. isk. leány: l. Békési Rebeka
(Csárdaszállás), 2. Barabás Adrien
(Vésztő), 3. Csemyik Pálma (Szarvas)

Ált. isk. fiú: l. Tóth Norbert
(Mezőtúr), 2. Both Levente (Budapest),
3. Deák László (Mezőtúr) és Nagy Béla
(Szarvas)

Amatőr női: I. Vikor Bea (Szeged),
2. Szatmári Gabriella (Elek), 3. Viktorné
Virágh Ágnes és Katona Boglárka
(Vésztő)

Amatőr férfi: 1. Dichel Mihály
(Elek), 2. Túróczi András (Elek), 3. Bere
József (Gyomaendrőd) és Boldog Zoltán
(Gyula)

Nyílt egyéni: 1. Kruchió Péter
(Mezőtúr), 2. Ágoston István (Gyoma
endrőd), 3. Gazdag Zsolt (Budapest) és
Takács László (Szentes).
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Télapó Kézilabda Kupa

Kétezer tányér karácsonyi gulyásleves

Január 9. Zöldséges leves reszelt
tésztával. Szezámmagos csirkemell,
rizi-bizi, őszibarack kompót. krémes.
Január 16. Csontleves cérnametélttel.
Körösi finom falatok, burgonya püré
párolt zöldséggel. Ördögfánk csoki
mártással.
január 23. Babgulyás füstölt csülökkel.
Grillezett csirkemell, francia burgonya,
almakompót. ízes rolád.
Január 30. Spárgakrém leves vajas
zsemlekockával. Harcsapaprikás
galuskával. Vaníliapudingos palacsinta.

Családi Vasárnap
a Dreher Söröző-Étteremben

Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqaj Union, Európa

biztosítások teljes körű

ügyintézése.

Jó- é:tv4fyat"kúv~!

Tel.: 66/386-444 Mobil: 20/9808842

920 Ftiadag
ttkezési utalványokat elfogadunkl

www.timarpanzio.hu

Versa Biztosítási
Alkusz Kft.
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- kárfelmérés
- korrekt, gyors kárrendezés,
- vagyonbiztosítás

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

- Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugd íj-előtakarékosság

- egyéb módozatok
az ügyfél igényei szerint!
Gyomaendrődi képviselet:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.
66/284-989, 20/359-6842

közelmúltban a Békés Megyei
Culinary Team tagjaként a luxemburgi
világbajnokságon is részt vett séf hoz
zátette: közel 750 liter gulyásleves
várta a gyomaendrődieket, az elké
szítéshez 140 kilogramm marhahúst,
90 liter lecsót, valamint 40-40 kiló
zöldséget, répát használtunk fel, persze
az alaphoz elengedhetetlen volt az 500
liter jó gyomai tennálvíz is.

Hogy az étek remekül sikerült azt
mi sem bizonyítja jobban, 13.0S-kor az
összes üstből kifogyott a leves.

helyen végzett. A rendezőség köszöni a
rendezvény támogatásához nyújtott
segítséget. A képünkön a helybeli után
pótlás kézilabda csapat Levente
G y ö r~ egyesületi elnökkel, Várfi
András polgármesterrel és Horváth
László edzővel.

A helyi önkormányzat, cégek,
magánszemélyek jóvoltából az idén
második alkalommal kerülhetett sor a
Mindenki Karácsonyára Gyomaend
rődön. Közel kétezer adag gulyásleves
gőzölgött a gyomaendrődi művelődési

ház udvarán szerda délben, a helyi
összefogással megvalósult Mindenki
Karácsonyára érkeztek is szép szám
mal a település lakói.

Tímár Attila szakácsmestertől a
hír6 megtudta, hogy reggel hétkor
kezdtek neki a munkának. A

A Körös Kézilabda Klub Egyesület
2010. december ll-én rendezte meg az
I. Télapó Kupát az utánpótlás csapatok
részére. A gyomaendrődieken kívül a
Gyula két csapata és Csorvás után
pótlás együttesei mérkőztek meg
egymással. A gyomaendrődi csapat a 3.
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Aszentegyházi gyermekkórus karácsonyi hangversenye

A gyomaendrődi Szent Imre
Katolikus Templomban fejezte be kon
certkörútját a Szentegyházi Gyermek
filharmónia december 22-én, szerda este.

A 140 székelyföldi fiatal decemberi
karácsonyi turnéjuk során egyebek mel
lett érintették Kassát, Nyíregyházát,
Miskolcot és Ózdot is. A társulat decem
ber 22-én Gyomaendrődön mutatta meg

tehetségét. Az adventi hangversenykörút
utolsó állomásán aztán olyan előadással

rukkoltak elő a fiatalok, hogya hall
gatóság legszívesebben színte mindegyik
taktus után tapsra ragadtatta volna
magát. A gyermeki lélek minden
rezdülése kézzel fogható volt a dalokban,
olyan bájjal, természetességgel szólaltak
meg a hamisítatlan hangok.

A koncert kezdetére zsúfolásig meg
telt a csaknem ezer embert befogadó
endrődi katolikus templom. Nemcsak a
helyiek, hanem a környék településeiről 
Szarvasról, Mezőtúrról, Kondorosról,
Békéscsabáról - érkeztek a rajongók. A
templom szentélyében állt fel a kórus, a
közismeli Klapka-induló dallamaira. A
kórust és a nagyszámú nézőközönséget

Iványi László tb kanonok és Várfi
András Gyomaendrőd polgármestere
köszöntötte.

A Gyermekfilharmónia több, mint 20
éve alakult a szentegyházasfalvi
(Vlahita) l. sz Általános Iskola (ma
Mártonffi János Iskola) tehetséges diák
jaiból. 1982. júniusában a tanévzáró
ünnepély alkalmával a Haáz Sándor
zenetanár által betanított amatőr iskolai
rézfúvós-együttes, vonós-együttes és is
kolakórus közösen szólaltatott meg pár
részletet ismert klasszikus művekből. Az
egyedi hangzás és a nagy közönségsiker
az együttest további munkára ösztönözte.
A 140 diákból álló együttes 1983-ban
vette fel a Gyermekfilharmónia nevet.

ASikér dolgozói vízben, kajakban és biciklin is jók...

A projekt az Európai Unió tamogatasaval, az Európai Szocialis Alap tarsfinanszírozasaval valósul meg

A Sikér Sütőipari és Kereskedelmi
Kft. még a múlt évben sikeresen pályá
zott a TÁMüP-6.1.2/A-09!l számú
egészségnevelő és szemléletformáló
életprogramok elnevezésű uniós prog
ramra, melynek keretében a cég 25
önként jelentkező dolgozója fél éven
keresztül 18 alkalonunal vesz részt
egészségügyi felvilágosító előadá

sokon és sportrendezvényeken.
Homok László, a cég egyik ügy

vezetője lapunknak elmondta, hogy az
egészségmegőrző előadások mellett
sportnapokat is szerveznek a dolgo
zóknak, melynek során gyalogtúrára,
uszodai programokra, kerékpár- és
evezős túrákra várják a dolgozókat. A
Sikér 25 vállalkozó szellemű dolgozó
ja egyébként egy előzetes egész
ségügyi állapotfelmérés után jelent
kezhetett erre a programra.

- Cégünk vezetése törekszik arra,
hogy do1gozóink egészségesek legye
nek, hiszen az egészséges dolgozókkal
jobb lesz a munkahelyi légkör, amit az
üzleteinkben vásárló emberek is ész
revehetnek a mindannapok során.



150 ezer muszlim romát telepítenek Délvidékre

2011. január

A folyamat elkezdődött, de a hivata
los szervek egyelőre tagadják. Még a
helyi cigányok is félnek tőlük. A magyar
lakta településeken összeírják az üres
házakat és az idősek házait, azokba pedig
a nyugaton beilleszkedni nem tudó vagy
bűnöző cigányokat költöztetik a kitolon
colásuk után. Ha véghezviszik ezt a
folyamatot, a délvidéki magyarság sorsa
véglegesen megpecsételődik.

Három éve röppent fel a szóbeszéd,
hogy Délvidékre rövid időn belül
Nyugat-Európából legalább 100-150
ezer szerb állampolgárt, főként koszovói
muszlim cigányokat toloncolnak vissza.
Titkon reméltük, hogy ez csak rémhír,
mára viszont színtiszta valósággá vált.
Martonosra már tavasszal megérkeztek
az új telepesek akik már most a lakosság
5%-át teszik ki, és a helyi cigányok is
rettegnek tőlük.

Péterrévén egy ügynökség keresi az
üres, eladó házakat, akármi megfelel.
Ötezer eurós keretük van minden házra,
ami eladó azt meg is veszik. De Bács
kossuthfal ván, Magyarkanizsán, Zentán
is hallani a várható új szomszédokról,
vagyis mindenütt ahol jelentős (most
még) a magyarság számaránya.

Szerbia az utóbbi száz évben
rengetegszer változtatta meg a Délvidék
etnikai képét. Gondolhatunk itt az első

világháborúban elűzött magyarokra, a
betelepített dobrovojac falvakra, a '44-es
magyar genocídiumra, a több mint 300
ezer köddé vált svábra, adélszláv
háborúban golyófogónak küldött magyar
fiúkra, a 300 ezer délvidékre telepített
szerb menekültre és háborús bűnösre,

most pedig a koszovói muszlim cigányok
jönnek...

Délvidéken az 1970-es évek végétől

fogva negatív a népszaporulat, mégis az
utóbbi 100 év alatt a magyarság 35%-al
csökkent míg a szerbek száma 150%-al
nőtt meg a régióban.

Szerbia korábban nehezményezte azt
a szigorúságot és azt a vízumrendszert,
amelyet a schengeni rendelkezések élet
belépése után kénytelen elviselni többek
között a magyar határon. Belgrádnak
csak úgy volt esélye a szigorúság eny
hítésére, ha elfogadja azt a toloncszer
ződést, amelyet az EU kínált neki.
Ráadásul Szerbia csak így kerülhet

Szó-Beszéd

közelebb az uniós csatlakozási tárgyalá
sokhoz, így léphet át az unió fekete
listájáról a fehér listára. A nemrég
megkötött szerződés értelmében a
Nyugat 150 ezer szerb illetőségű szemé
lyt toloncol vissza az országba. Olyan
romákról van szó, akik nem tudtak
beilleszkedni azokba a nyugati társadal
makba, ahová érkeztek annak idején.
Most pedig Délvidékre kerülnek majd,
jóllehet egyikük sem beszéli a magyar
nyelvet, de nagyon sokan még a szerbet
sem.

Az Európa Tanács megállapítása
szerint: Szerbiának mintegy 150 ezer
személyt kell visszafogadnia. A testület
jelentése hozzáteszi, hogy Belgrád ebben
az ügyben 2002 óta gyakorlatilag semmit
sem tett.

A helyzetet csak tovább súlyosbítja,
hogya visszatoloncolódó romák 60-70
százaléka a ma már független Koszo
vóból származik, márpedig oda a
cigányok nem térhetnek vissza. Egyrészt,
mert szerb állampolgárok és ezért a ko
szovói hatóságok megtagadják befogadá
sukat, másrészt, mert maguk a cigányok
sem akarnak visszatérni szülőhelyeikre,

mivel félnek.
A félelem onnan származik, hogya

kilencvenes évek második felében, a ko
szovói háború idején a cigányok a szerb
reguláris erők egyfajta szabadcsapatai
voltak. Jutalmul megkapták az elűzött

albánok házait, amelyekből viszont a
belgrádi adminisztráció visszavonulása
után menekülnjük kellett. A kialakulóban
lévő helyzet amekkora teher Belgrádnak,
akkora lehetőség is a Délvidék etnikai
arányainak végleges megváltoztatására,
a magyarság kiszorítására.

A visszatoloncoltak és a koszovói
szerb menekültek együtt hatalmas
tömeget jelentenek, betelepítésük meg
pecsételi a délvidéki magyarság sorsát.
És ez már a betelepítések második for
dulója lesz az elmúlt tizenöt évben. Az
1990-es években a délszláv háború
nyomán több mint 200 ezer, Horvát
országból és Boszniából menekülő szerb
érkezett aDélvidékre.

Tíz évvel ezelőtt Szabadka lakos
ságának még fele magyar volt, most már
csak 38 százaléka az.

2010. 12. 19 Szent Korona Rádió
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Amerika lenyúita
a mangalicát...

Több ezer mangalicát tenyésztenek
már az USA-ban és a húsa, zsírja egyre
nagyobb elismerést szerez. A nonnál
sertésnél négyszer drágábban értéke
sített állatokból készült ételek felkerül
tek a legnevesebb éttennek menükár
tyáira.

Amerikai üzletben a magyar Pick szalámi.
A tábla szerint "Mangalista" disznóból

készül...

A kihalás széléről visszahozott
mangalica lehet a következő nagy
dolog az Egyesült Államokban - írta a
New York Times című amerikai lap. A
magyar sertéssel egyre több tenyésztő

és kereskedő foglalkozik, és a mangal
ica felkerült több neves étterem
étlapjára is. Szakértők elismerik, hogy
a különleges zsírjáról ismert sertésnek
még hosszú utat kell megtennie, mire
széles körben ismel11esz.

A többi közt a világ legjobb
vendéglői között számon tartott San
Franciscó-i French Laundry kezdett el
mangalicahúsból készült ételeket kí
nálni, és több olasz étteremben is a
mangalica zsírját használják fel a
tészták elkészítéséhez - írta a New
York Times. A legnagyobb amerikai
mangalicatelepen kétezret tartanak az
állatból. A Washington államban talál
ható telep három éve elsőként kezdett
el mangalicával foglalkozni az Egye
sült Államokban, és azóta már több te
nyésztőnek is adtak el állatokat. A telep
vezetője szerint az utóbbi pár hónap
ban már profitot hozott a telep,
amelybe eddig több mint 120 millió
forintnak megfelelő összeget fektetett.

A hivatalos adatok szerint az
Egyesült Államokban hetente kétmillió
sertést dolgoznak fel, és ebben jelenleg
nagyjából ötven mangalica van 
közölte a New York Times.

Szabad Föld Online



INGYENES APRÓHIRDETÉSEK
HÁZ

Endrődön, a Csókási zug
ban összkomfortos családi ház
dupla vízparti telekkel, nagy
gazdasági épülettel eladó.
Irányár: 18 millió Ft. Érd.:
0630/33-26-075

Gyomán az Arany l u. 16.
sz. alatt 4 szobás komfortos ház
eladó. Irányár: 9,5 millió Ft.
Érd.: 0620/5266-573

Gyomaendrőd központ-
jában a Napkeleti u. 4. sz. alat
ti 2 szobás gázfütéses családi
ház nagy melléképülettel 1440
négyzetméteres telken eladó.
Irányár: 3,4 millió Ft. Érd.:
0620/413-2770, 0662/322-572

Gyomán az Erkel út 8.sz.
alatti családi ház eladó.
Irányár: 7,8 millió Ft. Érd.:
0620/559-9430

Gyomán a Köröshöz közel
kis ház eladó. Irányár: 2,5 mil
lió Ft. Érd.: 0620/559-9430

Gyomán az Arany J. u. 16.
sz. alatt 4 szobás összkomfor
tos ház eladó. Irányár: 9,5 mil
lió Ft. Érd.: 0620/5266-573

Üdülőövezetben 4 szobás,
120 m'-es Jégkondis, riasztós,
beépített konyhabútoros, szép
parkosított kelttel, dupla ga
rázzsal azonnal beköltözhetően

eladó vagy igényesnek kiadó.
Irányár: 17 millió Ft. Érd.:
0630/8461-905

Öregszőlőben családi ház
eladó. Bővebb információ:
www.express.hu/ingatlanilako/
csa Iad í/h irdetes-2065 8689/
vagy a www.gyomaend
rod.com oldalon. Érd.: 661280
099 este 18 óráig

Endrődön a Szabó Ervin u.
6. sz. alatt összkomfortos,
téglaépitésI kockaház mel
léképülettel eladó. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 0620/358-6464,
66/283-695

Gyoma központjában a
Hunyadi u. elején jó állapotban
lévő egyszobás, összkomfortos
parasztház, alsóépülettel, ren
dezett udvarral eladó. Érd.:
0620/800-7786, 0620/548
2797

A Polányi u. 80. sz. alatt
padlástér beépítésre alkalmas
ház nagyalsóépülettel eladó.
Irányár: 7,5 millió Ft. Érdek
lődni lehet telefonon:
0620/338-8869

A Yásártéri ltp-en foldszin
ti, kétszobás lakás eladó.
66/284-784 18 óra után

Gyomán a Yásártéri ltp-en
foldszinti 2 szobás lakás eladó
vagy házra cserélhető az Attila,
Mátyás király, Árpád, vagy a
Zrínyi utcákban értéke
gyeztetésseI. Irányár: 6 millió
Ft. Érdeklődni lehet telefonon:
0630/301-5861

KERT, TELEK
Endrődön a Harcsásban

ezer négyszögöl fold, fele
felszántott, fele gyep, egyben
vagy külön eladó. Érd.:
0620/3594-952

A Bónom-zugban vizparti
és nem vízparti teJek eladó.
Érd.: 66/285-392

Gyomán, a fUrdő mögött
560 m'-es építési telek eladó.
Ir. ár: 10,5 millió Ft. Érd.:
0620/5695700

Malacot, süldőt, hízót
vennénk készpénzért!
Telefon: 30/296-4775

Gyomaendrődön a Gyebnár
kertben 700 m'-es építési telek
eladó. Ugyanitt járdalapok,
szoba és konyha bútor eladó,
hízót beszámítok. Érdeklődni:

0670/665-7653
Gyomaendrődön a Temp

lom-zugban vízpartra menő

ingatlan eladó, villany és fúrott
kút van. 4614 m'. Irányár: 2500
Ft/m'. Érd.: 0670/9438-212

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Bilógia, kémia, földrajz,

informatika érettségire felké
szítés, korrepetálás, ECDL
vizsgára felkészítés, progra
mozás oktatása az alapoktól.
Érd. :0630/493-5950

Baromfi kopasztást vál
lalok. Érd.: 0620/559-9430

Kipufogó dobok javítása,
készí tése, cseréj e, karosszé
riajavítás. Érd.: 0670/514-4641

Lakatos munkát, kerítések,
korlátok, kapuk, stégek stb.
vállalok. Precíz munka! Érd.:
0630/514-8867

EGYÉB
Használt Naumann táska

varrógép eladó. Érdeklődni:

0630/468-7800
Valakinek, ha elveszett

teknőc színű perzsa (v.
félperzsa) cica! Érdeklődni:

0630/495-2220
48 éves fiatalos férfi

vagyok, barátnőt keresek. Érd.:
0620/242-0214

Fő út melletti üzlethelyiség
eladó, vagy elcserélhető víz
parti nyaralóra. Irányár: 6 mil
lió Ft. Érd.: 0620/370-3855

Az Október 6. lakótelepen
4 szobás, 85 m'-es, első eme
leti lakás eladó.. Irányár: 7,5
millió Ft. Érd.: 66/284-148

Bútorasztalost
és faipari segédmunkást,

valamint
fafaragót keresünk.

Érdeklődni:

Liviel Kft. 0630/9533-594

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

Szeretettel várja vendégeit:
Garai Sándorné, Bosnyákné Garai Anikó és Bosnyák Beáta.

Gyomaendrőd, Fő út 224. (katolikus templom mellett)
Telefon: 66/284-916

Új kozmetikai szolgáltatásaink:
.-------------:-.=r-..

- fogékszer
- UV mentes barnítás.

2011 január és február hónapokban
azok a kedves vendégeink,
akik igénybe veszik ugyanazon a napon
kozmetika és fodrász szolgáltatásainkat

r-------,

a fodrászat díjából
20 százalék
árengedményt kapnak!

Irányár: .

Érdeklődni: .

Ingyenes a lakossági 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 kővetkező címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés szövege
lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirdetések
szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőségi

Feladó neve: .

CÍlne: .

Az apróhirdetés szövege: .

Aláírás: .



Nagy Patrik
2010. december 26-án

született.
Édesanyja: Szabó Rita

Czikkely Ádám Imre
2011. január 3-án hajnal

4.30-kor született.
Édesanyja: Horváth Tünde

Villamos biztonságtechnikai
felülvizsgálatok.

Villanyszerelés!
Érintésvédelem.

Villámvédelem !
Tűzvédelmi

szabványossági
felülvizsgálat.

Villamos kéziszerszámok
vizsgálata.

Áramvédő-kapcsolók

műszeres ellenőrzése.

Dajkó Zoltán
Telefon:

06-20/804-9416

Mátyás Bence
2010. december 29-én

született.
Édesanyja: Farkas Katalin

Már Gyomán is kipróbálhatja

ajade-köves
masszázságy

egyedülálló hatásait!

Masszázs, akupresszúra,
fény- és hőterápia l

Gyomaendrőd,

Semmelweis utca 4.

Bejelentkezés:
O-20/360-20-25

Megjelent!
KÖRÖS-VIDÉK

címmel az új 2011-es
képes falinaptár!
Keresse apapírboltokban

és a könyvesboltbani

Hirdetésfelvétel !
Telefon:

70/22·632·99

E-maii:
szobeszed@index.hu

www.szo-beszed.hu

Amitől magyar vagy...
Amikor több tejfölt használ sz, mint ketchupot.
Amikor a paprika legalább olyan fontos, mint a só és bors.
Amikor valamelyik rokonod Attila vagy József vagy János vagy

László vagy István.
Amikor szereted a Túró Rudit, de nem igazán tudod elmagyarázni

a külföldieknek mi a fene az, amig ki nem próbálták.
Amikor a külföldi barátaid megkérdezik, hogy hiszel-e még abban,

hogy a Mikulás ajándékot hoz december 24-ről 25-re virradó éjjel, a
válaszod némiképp zavart, hiszen a Mikulás nálunk december 6-án
ajándékoz és amúgy karácsonykor a kis Jézus ajándékoz és az
ajándékok már 24-én este 6-kor már ott vannak.

Amikor nem beszélsz teli szájjal. Sőt, evés közben egyáltalán nem
beszélsz, de kést-villát használsz.

Amikor 5 percen keresztül tudsz egy levegővel káromkodni úgy,
hogy nem használod ugyanazt a szót kétszer.

Amikor a vonat még el sem hagyta az állomást, de te már eszed a
házi szendvicsed (általában egy fél paprika vagy paradicsom van benne
és többnyire rántott hús, vagy fasili)

Amikor egy 79 km hosszú tavat (Balaton) Magyar Tengemek hivsz
és keresztben átúszod.

Amikor soha nem mész el otthonról vizes hajjal, meli megfázol és
mindig viszed a hajszáritót, ha külföldre mész, és megdöbbensz, amikor
valakinek nincs legalább egy otthon.

Amikor tudod, milyen isteni finom a dunyha (dunna), bár sosem
használod.

Amikor tudod, mit jelent az ángyom, a nászom, vagy: a húgom,
bátyám, öregapám.

Amikor fokhagymás-tejfölös-sajtos lángost eszel, nem is kívárrrrál
fionomabb falatokat.

Amikor a Micimackó és a Flinstone család sokkal viccesebb ma
gyarul (szinkronizálva).

Amikor vehemensen magyarázod olasznaklnémetnek/jenkinekJ
stb., hogy a pálinka, a túrós csusza, a rántott leves, a mangaJicaszalon
na, a tök főzelék (feltéttel), a bő gatya, a tokaji bor és gyakorlatilag min
den: hungarikum.

Amikor tudod, hogyafűzfán fütyülő rézangyalát igazából egy
káromkodás.

Amikor van névnapod és szelie a világon senki nem érti, mire jó az.
Amikor tudod, mi a Hortobágy és Hollókő és Pannonhalma,

Aggtelek, Tokaj-HegyaJja, a pécsi ókeresztény sírok: a világörökség
részei I

Amikor tudod, hogy minden zseninek vagy hírességnek van magyar
kapcsolata, vagy csak szimplán magyar.

Amikor mindenkinek elmondod, hogy a Rubik kocka is magyar
találmány. Meg minden más is, a szódavizet is beleértve.

Amikor tudsz tölteni magadnak egy pohár jóféle tejet - zacskóból l

Amikor gyerekként folyton répát kellett enned, és arra a kérdésedre,
hogy miért, a szüleid azt váJaszoiták, hogy azért, hogy jobban tudj
fütyülni.

Amikor el kell magyaráznod, hogy családnév van az első helyen,
vagyis az nem a keresztneved.

Amikor tudod, hogy a vörösbor és kóla kombináció finom, és
furcsa, hogy a külföldiek furcsálják.

Amikor termálvíz vagy fiirdő van a városodban, vagy közel hozzá.
Amikor ünnepelsz március IS-én és emlékezel október 23-án.
Amikor tudod mi az a tepertős pogácsa.
Amikor a Székely Himnuszt és a Himnuszt énekeled Csíksomlyón.
Amikor ha esőben állsz, megnősz.
Amikor nem pazarolod az ételt, a maradékot elteszed másnapra.
Amikor élietlen külföldinek ecseteled, hogy ne egyen görögdinnyét

augusztus 15-e után, mert lőrinces.

Amikor sírva vigadsz...
...és még mennyi-mennyi minden!
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Időközi választás 2011. február 19-én

2011 . február

Két férfi és egy nő

Hárman pályáznak a megüresedett képviselői helyre
A február 19-i időközi

önkormányzati képviselő

választás kampánya már
múlt év decemberében
kezdetét vette. A dr. Busai
György lemondása miatt a
2. számú választókerület
megüresedő képviselő he
lyére három jelölt pályá
zik.

Három jelölt indul
Gyomaendrődön a február
19-re kiírt időközi választá
son. Az időközi választást
azért kellett kiimi, mert a 2.
számú egyéni választóke
riiletben nyertes dr. Busai
Györw visszaadta mandá
tumát. A lemondás miatt
jelenleg tizenegy fő alkotja a
gyomaendrődi képviselő

testületet.
A 2-es számú egyéni

választókerületben az őszi

önkormányzati választások
során, mintegy 1520-an

Gellai Imre

voltak jogosultak szavazni.
A februárban esedékes
választáson három jelölt
versenyez a képviselői szék
ért - tudtuk meg dr. Szendrei
Évától, a helyi választási
bizottság elnökétől. Ezek
szerint Gellai Imrére
(Fidesz-KDNP), Illés János
ra (független), és Nagyné

Nagyné Perjési Anikó

Perjési Anikóra (független)
voksolhat a lakosság. A
három jelölt közül Illés
János az előző testület tagja
volt és ő az egyetlen, aki a
tavaly októberi helyhatósági
választáson is indult, akkor
a Fidesz-KDNP támogatásá
val. A helyi választási bi
zottság 2011. január 21-i

Illés János

ülésén ellenőrizte a jelöltek
által átadott ajánlószelvé
nyeket és a jelöltajánlási do
kumentumokat. A bizottság
megállapította, hogy a jelölő

szervezet és a független
jelöltek teljesítették a tör
vényi kritériumokat, így a
bizottság mindhárom jelöltet
nyilvántartásba vette.

Húsz éves a Szó-Beszéd Felmentették a főigazgatót
Húsz éves lett a Szó

Beszéd, Gyomaendrőd új
kori történelmének első

magánkiadású városi lapja.
Húsz esztendővel ezelőtt, a
rendszerváltozást és az első

szabad választásokat köve
tően, 1991. februárj ában je
lent meg az első Szó
Beszéd.

A kommunista időkben

lehetetlen volt magánkia
dású újságot megjelentetni,
hiszen akkoriban minden
ilyen jellegű kérelmet
papírhiányra hivatkozva
elutasított a "hivatal".
Majd 1989 után változott a
világ; a kultuszmi
nisztériumba csupán egy
bejelentést kellett tenni a
lapalapítási szándékról, s

már nyomhattuk is a Szó
Beszédet.

Az elmúlt 2 évtizedben
2311apszám jelent meg,
összesen több mint 3700
oldalon, s 6 ezemél is több
cikket olvashattak a gyo
maendrődiek. Gyomaend
rőd első színes újságja is a
Szó-Beszéd volt: az 1991
es év végén színes borító
val jelentünk meg.

A 20. évforduló alkal
mából kötelességűnk kö
szönetet mondani olva
sóinknak, akik hónapról
hónapra a Szó-Beszédet
választják, valamint hirde
tőinknek, a gyomaendrődi

és és nem gyomaendrődi

cégeknek, vállal kozások
nak.

A Vidékfejlesztési Minisz
tériumhoz tartozó hat mezőgaz

dasági szakképző iskolát magában
foglaló Kelet-magyarországi Ag
rárszakképző Központ főigazga

tóját Gubucz Józsefet nyugdíjas
korára tekintettel közalkalmazotti
jogviszonyából felmentették.

- Eredményes pályázati el
járást követően a Földműve

lésűgyi és Vidékfejlesztési minisz
ter 2009. szeptember 1. hatállyal
2015. augusztus 15. napjáig meg
bízott a Kelet-magyarországi
Agrárszakképző Központ (ASzK)
főigazgatói munkakörének ellátá
sával. AVidékfejlesztési Miniszter
a közalkalmazotti jogviszonyomat
és ezzel egyidejűleg főigazgatói

megbízásomat 20 II. szeptember
30. napi hatállyal megszüntette. A

felmentési idő kezdete: 20 I I.
január 31. Indoklás: nyugdíjasnak
minősülök. Tehát a kinevezés, a
felmentés is jogszerű volt. A dön
tés ugyanakkor szakmailag kifo
gásolliató, tekintettel arra, hogy az
iskolák vezetőit minden racio
nálisan gondolkodó fenntartó egy
adott tanév vége és az új tanév
kezdete közötti időszakban bízza
meg, illetve menti fel. (Erre is van
törvényi előírás.) A felmentési
időmmel együtt 44 tanévet dol
goztam, illetve dolgozok le az ag
rárszakoktatás területén. Ennyi idő

után lehet, hogy jó lesz kicsit meg
pihenni, olvasgatni, vadászgatni.
Fontos, hogy az egészség sokáig
tartson - nyilatkozta lapunknak a
leköszönő főigazgató, Gubucz
József.
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Válasz Nagyné Perjési Anikónak
Ugye, a vörös csillag nem karácsonyfadísz?

Üzlethelyiségek kiadók
Gyomán, a városközpontban!

Telefon: 06-30/33-26-075

Gál Imre is képviselő

akart lenni,
de azután

meggondolta magát
"Gál Imre vagyok. Képviselni

szeretném az itt élő emberek érdekeit.
Egész életemet meghatározta az
ismeretszerzés, fontosnak tartom az
alábbiakat: Bővítslik tovább a város
tehetséges fíataljainak támogatását! A
gazdaság fejlesztése érdekében lehető

leg a pályázati munkahelyeket és
munkákat helyi dolgozók és helyi vál
lalkozók kapják meg! A vezetés szint
jén is! Valósítsuk meg az igazi
demokráciát. Városi szintű fej lesz
tésekbe, beruházásokba nagyobb bele
szólása legyen a lakosságnak!
Támogatnám, hogya képviselők

tiszteletdíjainak egy részét közcélokra
ajánlják fel! Szervezzük meg az idős

emberek védelmét, biztonságát!
Hozzunk létre fás, bokros pihenő

parkokatI Van élet a pártok mellett is!"
Ezekkel a gondolatokkal kampá

nyolt a Bethlen Szakképző Iskola
tanára Gál Imre az egyik helyi lap
januári számában. Gál azonban már a
kopogtató cédulák gyűjtésébe sem
kezdett bele, visszatáncolt.

Gál Imrétől azt akartuk megtud;1i
mi, vagy ki késztette a nagy vissza
lépésre?

- Saját magam döntöttem úgy, hogy
mégsem indulok az időközi választá
son. Rájöttem ugyanis arra, hogy ez
nem az a szék, amelyben nekem bele
kellene ülnöm - mondta szűkszavúan

Gál Inu-e, aki sejtelmesnek tűnő mon
datait nem kívánta lapunk olvasói
számára megmagyarázni.

Homok Ernő

felelős szerkesztő

Egyesület, olyannyira, hogy a január
közepén kiadott - a saját vállakozását
is reklámozó - új szórólapjáról már a
támogató egyesülete emblémáját is
"lefelejtette".

Mindenesetre deceDberi bemutat
kozásának hátoldalán a Körösök Vidé
kéért Egyesület emblémája szerény
kedik, az első oldal tetején pedig egy
ötágú vörös csillag árválkodik. Talán
karácsonyi dísznek szánta, de az is
lehet hogy egy másik támogató
szervezetet jelez!

Remélve, hogy a mostani időközi

választásra lángra kapott közéletisége
a jövőben sem lohad le, kívánok önnek
eredményes szereplést.

jelöltként indulok, többek k.özött a
Körösök Vidékéért Egyesület támo
gatásával.

Számomra fontos a független szó /
Szeretném munkámból teljes mérték
ben kizárni a politikát, hiszen egy
képviselőnek elsősorban a választó/<.e
rületéért, a városáért kell felelős dön
téseket hoznia.

Kérem legközelebb, mielőtt ír egy
cikket, tisztességgel já/jon utána, hogy
a cikk alanya is egyetért-e annak tar
talmával, valamint, hogy az abban
leírtakkal a lakosságot megfelelően

tudja-e tájékoztatni.
Tisztelettel

Nagyné Perjési Anikó

Az alábbi levelet kaptuk Nagyné
Perjési Anikótól, aki egyben kérte,
hogy írását lapunkban jelentesslik
meg.

Tisztelt Homok Úr! A kopogtató
cédulákat, núnt független jelölt
gyííjtöttem, így akik megtiszteltek aján
lásukkal, joggal érezhetik magukat
becsapva, hiszen Ön cikkében, amely
nek megjelenése előtt fel nem keresett,
engedélyemet nem kérte, hogy rólam
bármilyen anyagot megjelentessen,
valótlan tényként állította, hogy a
Körösök Vidékéért Egyesület színeiben
indulok a helyközi választáson.

Le szeretném szögezni, hogya 2.
számú választókerületben fiiggetlen

Ön azzal vádol, hogy tisztességte
lenül jártam el akkor, amikor a Szó
Beszéd január számában a képviselő

jelölteket bemutató írásban úgy fogal
maztam, hogy ön a "Körösök
Vidékéért Egyesület színeiben indul" a
február 19-i időközi választáson.

Furcsállom, hogy önnek ezen
újságcikk kapcsán jutott eszébe vehe
mensen hangoztatni fúggetlenségét. A
már említett írás alapjául egyébként az
ön első - még decemberben megjelent 
szórólapja szolgált, amelyben egyetlen
szót sem ejt saját függetlenségéről,ezt
valamilyen okból elhallgatta. Ugyan
akkor szórólapjának hátoldalán szoli
dan bár, de fe!tüntette a Körösök
Vidékéért Egyesület emblémáját. Nem
jelezte persze, hogy az egyesület önt
támogatja, szponzorálja, esetleg az
egyesület színeiben verseng a megü
resedett képviselői helyért...

Tudva, hogy ön ennek a környe
zetvédelmet és a hagyományőrzést

zászlajára tűző egyesületnek egyik
alapító tagja, joggal gondolhatja bárki,
hogy ezen csoportosulás színeiben
indul. A külső szemlélő számára nem
nyilvánvaló, hogy önnek ennyire ter
hes lett a Körösök Vidékéért

Nem a Körösök Vidékéért színeiben verseng
Nagyné, az egyesület csak támogatja őt
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Költségvetési egyeztetések
Várfi András polgármester a város idei költségvetéséről

Várfi András polgármesternek
február IS-ig kell benyújtania a
képviselő-testület elé a város idei évi
költségvetését. A decemberben elfo
gadott költségvetési koncepció 161
millió hiányt tartalmaz. Február 1S
én rendkívüli ülésen döntenek a
képviselők a város költségvetéséről.

- Amennyiben ez a tervezet a
képviselők közös munkáján alapul,
úgy azt a testület várhatóan elfogadja
majd - tudtuk meg Várfi András pol
gármestertől.

Lapzártakor - január végén - még
folytak a költségvetési egyeztetések a
város intézményeinek vezetőivel, vala
mint a képviselő-testület tagjaival a
költségcsökkentés érdekében.

- Évtizedek óta egy kialakult in
tézményszerkezet működik a város
ban, ami megérett a változtatásra. Az
önkom1ányzati intézmények esetében
ez összevonásokat jelenthet, a gazdasá
gi társaságainknál pedig szintén vál
toztatásokat kell végrehajtanunk az
ésszerűbb és takarékosabb gazdál
kodás érdekében. Noha a képviselő

testület tagjai között vannak kiemel
kedő vállalkozók és pénzügyi bank
szakember is, eddig nem sok építő

Vádi András polgármester

javaslatot tártak elém a költségvetési
hiány csökkentése érdekében. Azt ta
pasztalom, hogy több képviselőben is
élnek még a régi reflexek, hogy majd
megoldja a polgármester... - tájékoztat
ta lapunkat Várti András.

A fejlesztési igények oldalán
ugyanakkor a hiány meghaladja az 500
millió forintot. Ebben az összegben

szerepel a Liget Fürdő támogatása is,
amely évente mintegy SO millió forin
tot visz ej a város kasszájából. A pol
gármester szerint ez a korábbi önkor
mányzat átgondolatlan fej !esztésének
az eredménye, amelyre most ennek a
képviselő-testületnek kell megoldást
találnia.

A gyomaendrődi regionális hul
ladéklerakó nem megfelelő beüzeme
lése is egy korábbi hibás döntés ered
ménye - tudtuk meg Vádl Andrástól,
aki elmondta azt is, hogy a lerakó
védelmi övezetében lévő gazdák kárta
lanitási igényét a bíróság azzal kívánja
rendezni, hogy az önkormányzatnak
három ingatlant meg kell vásárolnia,
amely egy újabb, minegy 100 millió
forintos terhet jelent a tulajdonos
önkormányzatoknak.

- A bírósági ítélethirdetést követően
feltétlenül megkeressük azt a felelőst,

aki ezt a kárt városunknak okozta 
tette hozzá Várfi András polgánnester,
aki elmondta még, hogy a város
fejlesztési terveit is átértékelik és
keresnek más megoldásokat a szük
séges pénzek előteremtésére, így az
idei költségvetést február IS-én elfo
gadhatják a képviselők.

Vass Ignác nyugdíjba vonult
Huszonhárom évet töltött fürdőben

A fürdő marketingvezetőj e, Kovács
Márton, személyében február l-jétől új
igazgató vezeti a füzesgyarmati
Kastélypark Fürdőt, melyet a
gyomaendrődi Liget Fürdő egykori
vezetője Vass Ignác irányított immáron
hat éve. A fürdővezetői álláshely
betöltése érdekében közzétett kiírásra
jelentkezett 8 pályázó közül senki nem
felelt meg a feltételeknek.

A korábbi vezető, Vass Ignác ugyan
is elérte a 62 éves életkort, így
nyugdijba vonul, ezért írta ki a testület
a pályázatot. Az intézményvezetői

állásra öt füzesgyarmati, egy szeghal
mi, egy gyomaendrődi és egy tisza
tenyői pályázó aspirált, de maradékta-

lanul egyikük sem felelt meg a pályáza
ti kiirásban rögzített követelmények
nek.

Vass Ignác 1988. február I-től 2004.
novemberéig irányította a gyomaendrő

di Liget Fürdőt. Vezetése idején, 1996
ban látták el vízforgató berendezé
sekkel a kinti medencéket, melyek
csempeburkolata is ebben az évben
készült el.

A flirdő 2002-ben pályázatot nyúj
tott be a Széchenyi Terv fürdőfej

lesztési programjára és kapott 400 mil
lió forintot, amelyhez a Phare uniós
pályázatán további 90 milliót, valamint
a területfejlesztési alapból még 40 mil
lió forintot nyertek. A mintegy 530 mil-

lió forint állami pénzt 400 millió forint
saját önkonnányzati pénzzel kiegészít
ve épülhetett meg az új fedett fürdő, a
gyógyászati részleggel, melyet 2004.
májusában adtak át.

Vass Ignác fél év múlva már távozni
kényszerült a gyomaendrődi fürdő

éléről, S került Füzesgyannatra. A sár
réti városban ebben az esztendőben

kezdődött egy 200 milliós fürdőfej

lesztés, melyet a gyomaendrődi szak
ember irányításával végeztek el.

Az időközben 4 csillagos minősítést

elnyert füzesgyarmati fürdőt hat éven
át eredményesen vezette a most
nyugdíjba vonuló Vass Ignác.

H.E.
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Százhetvenegy ember kap munkát Körforgalom épülne

Betemetik a régi szeméttelepeket

A gyomaendrődi önkormányzat
171 ember foglalkoztatásához 17,6
millió forint támogatást nyert a
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program
k e retében. A hírt sajtótájékoztatón
jelentették be január B-án a Békés
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának gyomaendrődi kire n
deltségén.

Tímárné Búza Ilona, a munkaügyi
központ kirendeltségvezetője elmondta:
a támogatás segítségével 171 bérpótló
juttatásban részesülő személy 2-4
hónapon át, napi négy órában történő

foglalkoztatására nyílik lehetőség. A
támogatás mértéke 95 százalék, az
említett összeghez 5 százalék önerőt kell
hozzátennie az önkormányzatnak.

Az első csapat - 97 ember -, január
17-én már munkába is állhatott. A töb
biek későbbi időpontban kezdhetik meg
a munkát. A mostani támogatás az év
első négy hónapjára vonatkozik. Várfi
András, Gyomaendrőd polgármestere,
aki szintén jelen volt a sajtótájékoztatón,
elmondta: a májustól augusztus végéig,
illetve a szeptembertől december végéig
terjedő időszakra is pályázni kívánnak.
Emellett tizennégy ember hosszú távú
foglalkoztatásához is támogatást szeret
nének nyerni.

- Tizenöt foglalkoztatási helyet
jelöltünk ki. Sokan dolgoznak majd a
Zöldpark Nonprofit Kft.-nél (ez az
önkonnányzati tulajdonú kft. látja el
Gyomaendrődön a közterületfenntaliási
feladatokat), néhányan pedig a gazdasá
gi társaságként működő óvodákban,
illetve más intézményeknél kapnak
feladatokat - mondta a polgánnester.

A sajtótájékoztató után a munkaügyi
központ kirendeltségvezetője és a város
vezető aláírta a támogatásról szóló doku
mentumokat.

L.J.

Megjelent
KÖRÖS-VIDÉK

címmel az új 2ü11-es
képes falinaptár!

Keresse a Sikér ABC-ben és Color Shop-ban!

Békéscsabán, Csabacsűdön, Csárda
szálláson, Gyomaendrődön, Kétsop
ronyban, Kondoroson, Körösladányban,
Szabadkígyóson és Szarvason is
hamarosan eltűnnek a régi, bezárt
szeméttelepek. Nyertes lett ugyanis a
"Települési szeméttelep-rekultivációs
program a Körös-szögben" nevet viselő

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
megbízásából a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ pályázatot hir
detett az országos közutakon levő bale
setveszélyes csomópontok átépítésére.
A kiírás lehetőséget nyújt az önkor
mányzatnak, hogy pályázatot nyújtson
be Endrődön a 46-os főút és a 443.
számú közút (Szarvasi út), Népligeti
lejáró csomóponti átépítésére.

A pályázatot 20 ll. január 31-ig kel
lett beadni. A beruházás támogatása
esetén az önkonnányzatnak minimum
30%-os önerőt kell biztosítania. Az
önkormányzat a tervezési munkákkal a
békéscsabai Transzprojekt Kft.-t bízta
meg. Lakossági észrevételeket vár a
Városüzemeltetési és Vagyongazdá!
kodási Osztály (varosuzem@gyoma
endrod.hu) vagy a tervező cég (transz
projekt@t-online.hu).

pályázat, melyet Kondoros gesztorságá
val nyújtott be a kilenc település által
létrehozott önkormányzati társulás. A
projekt megvalósításához 100 százalékos
európai uniós támogatást, l milliárd 383
millió forintot nyert a társulás. A szemét
telepek rekultivációja 20 J 3. január vé
géig befejeződik.

Hivatali szervezetfejlesztés uniós pénzből
Gyomaendrőd Önkollnányzata 2008

októberében pályázatot nyújtott be az
Államrefonn Operatív Program pályázati
felhívásai között meghirdetett ÁROP
I.A.2 kódszámú a Polgánnesteri Hivatalok
Szervezetfejlesztése című pályázati felhí
vás alapján a Gyomaendrődi Polgármesteri
Hivatal szervezetfejlesztése érdekében.

A pályázat kedvező elbírálásban
részesült. Az Unió támogatásával történő

szervezetfejlesztés összes költsége
21.450.080 Ft, melyhez az Európai Unió az
Államrefonn Operatív Programon keresz
tül 19.734.073 Ft támogatást nyújtott, a
fennmaradó összeget Gyomaendrőd önkor
mányzata a 2009-2010. évi költség
vetéséből biztosította. A kivitelezés 2009.
junius l-én kezdődött meg.

A megvalósítás 2010. november 30-val
fejeződött be, a pályázatban megjelölt
határidőnek megfelelően, jelenleg folya
matban van a projekt pénzügyi és szakmai

elszámolása. Az Államrefolln Operatí v
Program keretében megvalósuló szerve
zetfejlesztési projektek esetében akkor
tekinthető ténylegesen lezártnak egy pro
jekt, ha az érintett szervezet belső eljárás
rendjét érintő módosításról döntés születik.
Jelen projekt tehát a Képviselő-testület és
Szervei Szervezeti és Működési Szabály
zatáról szóló önkormányzati rendelet
módosításának elfogadásával zárulhat le. A
"Polgánnesteri Hivatal szervezetfejlesz
tése" című projektünk két nagy részből

tevődött össze: egyrészt a hivatal alkal
mazottainak képzését, másrészt informa
tikai beruházásokat foglalt magába.

A szervezetfejlesztés célja új szervezési
- működési kultúra széleskörű elterjesztése
a polgármesteri hivatalban elsősorban a
stratégiai menedzsment, az eredményessé
gi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a
jó gazda hozzáállás és a költséghaté
konyság elterjesztésével, megerősítésével.

Ennek érdekében, a projekt keretein belül,
sor került egy szervezetfejlesztési tanul
mány elkészítésére. Ez a helyzetfelmérő

tanulmány nyújtott alapot a további
szervezetfejlesztésre.

A projekt másik nagy egységét képezte
a korszerű infonnatikai rendszer kiépítése,
amely azonban nem vált teljesen külön a
szervezetfejlesztéstől, a folyamatok egy
másra épültek. Az infonnatikai fejlesztések
keretein belü!: az Elektronikus Döntés
támogató Rendszer (EDTR), a Polisz 2000
Költségvetési Gazdálkodási Alapcsomag
továbbfejlesztett változatának bevezeté
sére, a SeQuence Ügyfél hívó rendszer
kiépítésére, valamint új internetes portál
kialakítására került sor.

.... .. ... ....
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Color Shop Papírbolt
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2011 a Kémia
,

Nemzetközi Eve
Ebből az alkalomból Szurovecz

Zoltánné a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda kémia-matematika
szakos tanámője rendhagyó bemu
tató délutánt szervezett január 26
án. Az érdeklődő tanulók és
pedagógusok olyan különleges
kísérleteket tekinthettek meg, ame
lyeket egyébként a tanórákon nem
láthatnak. A Magyar Kémikusok
Egyesülete által szervezett kísérlet
sorozat központi témája a víz. A
program különlegessége, hogy
ebben az időpontban az ország szá
mos iskolájában végeztek el hason
ló kísérleteket.

közterület-felügyelő elmondta, hogya
lakosság általában együttműködik

velük. Csak a legutolsó dolog a felje
lentés, ezt megelőzi a szóbeli, majd az
írásbeli felszólítás, utóbbi általában
elegendő szokott lenni - tette hozzá.

Tímárné Binges Irén a hír6.hu
érdeklődéséreközölte, hogy a rendelet
értelmében 30 ezer forint a szabály
sértési bírság legmagasabb díj tétele. A
hatósági osztály vezetőjétől azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy ilyen magas
összeget ároktisztítási munkák elma
radása míatt nem szabtak ki az elmúlt
időszakban.

Kapard ki az árkodat!
Egy korábbi rendelet szerint tíz

ezreket is fizethet az Gyomaend
rődön, aki az ingatlanjához tartozó
csapadékvíz-elvezetőit nem tartja
rendben. Az előírás négy éve lépett
érvénybe, de sokan még most sem
tudnak róla.

Az önkormányzat szerint az enyhe
időjárás miatt ismét felerősödött

Gyomaendrődöna belvízveszély. Úgy
vélik, hogya belvizek szabad elfolyá
sának legtöbbször nem az az akadálya,
hogy a befogadó csatornák, vagy holtá
gak telítettek, hanem az, hogy az utcai
csapadékvíz-elvezetők elgazosodtak,
az utcai átereszek pedig eldugultak.

A 2007-ben életbe lépett önkor
mányzatí rendelet kimondja, hogy" a
tulajdonosok feladatai közé tartozik a
gyep kaszálása, az ingatlan előtti járda
folyamatos tisztán tartása, sikosság
mentesítése, feliiletéről a hó eltaka
ritása, a nyilt csapadéÁ:Viz elvezető

árok és miítárgyainak folyamatos
tisztán tartása, a csapadélt-viz zavarta
lan lefolyását akadályozó anyagok,
hulladékok eltávolitása, a fenntartási
munka során helyben keletkezett hul
ladék elszállítása. " Az utcákat a
közterület-felügyelők a napokban is
folyamatosan ellenőrzik, sőt szabály
sértési eljárást indítanak, akik nem
tesznek eleget a fenti rendeletnek.

A városüzeme!tetési osztályon a
hir6 megtudta, hogy az elmúlt években
több alkalommal is volt már példa a
szabálytalanságokra. Gálik Tibor

::::iKörnyezetvédelmi zöldkártya! 'CG
c:

- Környezetvédelmi állapotfelmérés tl
<fl

- Számítógépes futóműbeállítás o
"o

- Járműdiagnosztika ~
c:
?il
E
g,

G
<=>
<=>
tr)
tr)

Téli gumik!
Varga Béla, autószerelő mester
661610·650,301524·52·35

Gyomae., Petőfi u. 4.
Tel.: 66/284-552

. Valentin-napi ajándéktárgyak!

. Farsangi jelmezek, álarcok!
- Falinaptárak 30% engedménnyel!

PVC, TAPÉTA
Nyitva a hét minden napján!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd, Fő út 29. Tel.: 66/285-392

Magánszemélyek, cégek, önkormányzatok és civil
szervezetek beruházásainak
teljes körű bonyolítását
(közbeszerzés, mŰszaki ellenőrzés)

vállaljuk!

Verker Kft. Kondoros, Csabai út 49.
E-maii: paluskaz@verker.hu Telefon/fax: 66/388-175

Stancolt és hagyományos

papírdoboz
gyártása minden méretben!
Szitázás!
Stancforma, ~m
szitaforma készítés! ft ... r.. ' ,

"JUti"U ~ íCf".
Telefon: bbllQls1j1J1'-

20/9142122
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.
www.rozakft.hu

SZÓ-BESZÉD SZERKESZTŐSÉG E HIRDETÉSFELVÉTEL: 70/22-632-99
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Pofa be, ez közterület! · mondta afűrészes ember

Hermann Mihály
Telefon: 20/388-22-63

Telefon: 0670/310-8687

Kerttulajdonosok figyelem!
Tűzifavágást, veszélyes
és egyéb fák kivágását,

metszést, továbbá fűnyírást,

kaszálást, rotálást,
telkek gondozását,

elhanyagolt kertek és porták
rendbetételét vállalom!

KISTRAKTORRAL KERTSZÁNTÁS!

Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok, gardróbszekrények,
készítése egyedi méretben.

Bútorlapból vákumfóliázott felülettel
vagy tömör fából!

elefon: 30/9554·571

Vállalom kis- és 1A
középvállalkozások /' ..../\~

~I~\ I\~
, ,""'""'-

könyvelését, .;;;--#~~
teljes körű

számviteli, adózási,
bér- és munkaügyi
tevékenységek ellátását.

Matyiné Beinschróth Ilona
mérlegképes könyvelő

ÚJ TÉLI GUMIK!

Szerelés,
javítás,
centírozás!

Katona György

gumijavító
Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 107.

Telefon: 661285-127

vezetékekhez. Ezért fordulhat elő, hogya
gallyazás végeztével most akár a 4 métert
is ki lehet mérni a facsonk és a vezeték
között.

- Az áramszolgáltató vállalat és az
önkormányzatok között emiatt folyamatos
ellentét feszül, hiszen ez E-on ragaszkodik
a fák gallyazásához, az önkormányzatok
viszont saját érdekeiket, pontosabban saját
közterületi fasoraikat igyekeznek vé
delmezni. Ráadásul az E-ON közle
ményében azt is kinyilatkozza, hogy nem
veszi figyelembe a gallyazás során az
esztétikai értékeket, sőt mindezt "a
lakosság tűrni köteles" - tájékoztatta a
Szó-Beszédet Varjú Róbert.

Mellesleg a gallyazást elvégezhetné
gondosabban az adott önkormányzat is,
ám az E-ON csak a saját maga által
kijelölt alvállalkozó brigádokat fizeti,
amennyiben az önkormányzat emberei
végeznék a vezetékek alatti gallyazást,
úgy annak költségeit az adott településnek
kellene állnia. Ennek összege - Gyoma
endrőd esetében - 13-15 millió forint
lenne. A törvény tehát már megint csak a
multinacionális céget védi?

Gyomaendrődön egyébként két alvál
lalkozó dolgozott és mint Varjú Róberttől

megtudtuk, egyikőjükkel volt gond az
Attila utcában, ahol a három szép hársfát
úgy legallyazták, hogy azoknak csak a
törzse és néhány csonka ága maradt meg.

- A brigád nem megfelelő munkáját
jeleztük a megbizó vállalat, az E-ON felé,
s a vállalkozó azóta már bocsánatot kért a
lakóktól és három díszfát is elültetett a
panaszos Attila úti háza elé - mondta
végül Varjú Róbert.

Mint az már évről évre megszokott,
januárban motorosfűrészek zajától
hangos a város. No, nem a fatolvajok
ügyködnek, hanem az áramszolgáltató
cég által megbízott brigádok gallyazzák
a villanyvezetékek alatti fákat. Áldá
sosnak sokszor nem mondható mun
kájukat gyakorta kíséri a lakosság
ellenszenve, hiszen a munkamorál mel
lett olykor a gallyazás területén bizonyí
tott hozzáértésük is hagy némi kívánni
valót maga után.

Ez történt egy januári reggelen is az
Attila utca egyik háza előtt, ahol a három
sudár hársfát kezdtek "alakítani" a fűré

szesek. Amikor a ház lakója kérdőre vonta
őket, egyikőjük tömören csak annyit mon
dott, hogy: Pofa be! Ez közterület! Ezzel a
két rövid tőmondattai tette világossá, hogy
a ház lakójának bizony az ő munkájukhoz
semmi köze sincsen...

A fűrészes ember nem állt távol az
igazgságtól, még ha modora erősen

kifogásolható is volt. Ezt már Varjú
Róberttől a városháza főkertészétől tudtuk
meg. A szakember elmondta, hogy az E
ON a szolgáltatási területéhez tartozó
településeken a téli időszakban végezteti
el a villanyvezetékek alatti fák gallya
zását, S teszi mindezt az élet- és vagyon
biztonság megőrzése érdekében.

Egy 2üü7-ben elfogadott törvény az
áramszolgáltatót nem arra kötelezte
például, hogy egyes utcákban a földbe
helyezze el a villanyvezetékeit, hanem az
egyszerűbb gallyazást írta elő. A törvényt
szerint a vezetékek alatti fák gallyait télen
úgy kell visszavágni, hogy az még ősszel

se legyen közelebb két méternél a
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8 új csat rna az InviTV
kínálatában!

Mia T-Rex
ma is élő

legközelebbi
rokona?

~ - -Mobile- -- Partner

DOMINO kártyás csomaggal 6.990.-Ft-tól

Mobiltelefonokellőfizetésselmár 990.. -Ft-tól

CD'I-

Vegye kézbe az irányítást és kapcsolódjon ki az
mindössze 3490 Ft-os havi díjért"·

Az ajánlat az 54 csatornás Családi TV-csomagra vonatkozik l éves, próbahó
napot-H tartalmazó hűségvállalással, új, vagy meglévő lakosságí Invitel hang,
ADSL, vagy hang +ADSL-szolgáltatás mellé vehető ígénybe.

További részletek az Invitel Személyes Ügyfélkapcsolati Napján!
Helyszín: Gyomaendrőd, I. sz. Postahivatal udvara, Kossuth L. u. 28.
Időpont: minden szerda 9.00 - 16.00 óra között
ASzemélyes Ügyfélkapcsolati Napon kívül a békéscsabai
Telepontjainkban (Csaba Center, Andrássy út 37-1;3.
és Szent István tér 1.) is várjuk ajánlatunkkai.

• Most 2 vevőegység l áráért továbbí 990 Ft-os havi díjért'

~1288
w ..... wjnvitel.hu

Akciós ajánlCltunk 2011. janucir '-töl visszavonásig
CrvJnyes, (lZ Jnvitet Zrt. szolg~ttatási tenjletének
lPTV-slolgáltatilssal lefedett körzeteiben, uj, lako:;
s<igi IPTV-előfiletök sz.:im.:ira. Az akciós ár a csomag
hüs<?gidejének végeig érvényes, majd a díj 5990 Ft.
A 3. vagy 4. vevöegyseg bérleti díja 990 FtJdarab/hó,
amely.a havi dijon felül fizetendő. Az ár<:lk tartalmaz
zak a 25~ó-os Mat.
~·A próbah6nap a bekőtestől szamitott 30 nap, amely

időtartilm al.;lH az előfizetö a szolgáltatast barmikor, - vi I
kötberfizetési kötelezettseg nélkül felmondhatja. A In Ite
hüsegidö a próba hónapot követően,vagyis ZI bekötést
követő 31.n<lpon indul. Ha rabb k211

Kor/át/an mobilinternet csomagok
aranykártyás e/őfizetőinknek1.990.-Ft-tó/.

Gyoma~endrőd, Fő út 214.

Tel.: 06-66-282-822; 06-30-349-1325

Nyitva: H-P 09-17.30., SZ 09-12.



Illés János
képviselőjelölt

Tisztelt
Választópolgárok!

• A 2. sz. választókerület szava
zóinak a kezében van a város jö
vőjének a sorsa. Amennyiben a
Körősök Vidékéért Egyesület által
támogatott jelőltre szavaznak a kor
mánypárttal ellentétes politikai né
zeteket valló civil egyesület képvi
selői szereznek minősített többsé
get a képviselő testületben.

• Amennyiben Önök az egyensúly
megmaradását kívánják, úgy szavaz
zanak rám: Illés János konzervatív
beállítottságú, párttagságoktól független képviselő-jelőltre.

• Háromgyermekes családapa vagyok. Családom minden fel
nőtt tagja diplomás, 20 éve vállalkozóként dolgozom a turisztiká
ban. Párommal 10 éve adtuk át, 12 új munkahely megteremtésé
vei a Hárs Thermái Hoteit, mellyel jelentősen hozzájárultunk a
város turisztikai fejlődéséhez.

• Munkám mellett politikai szerepvállalásommal az elmúlt 4 esz
tendőben bekerültem a képviselő-testületbe. Mindig tiszta fejjel, a
város érdekeit szolgálva hoztam meg döntéseimet.

• Képviselői munkám legnagyobb sikerének tekintem, hogy is
meretségem, kapcsolataim révén fel tudtam hívni a városvezetés
figyelmét, hogy a Szajol-Lökösháza vasútfejlesztési tervben nem
szerepel a gyomaendrődi vasúti aluljáró terve. Gyors városvezetési
íntézkedéssel várhatóan megvalósul a Gyoma-Békéscsaba rekon
strukciós munkák során.

• Megválasztásom esetén azon leszek, hogy végleges megol
dás szülessen a Bocskai út - Zrínyi út - Ságvári út csapadékvíz
elvezetésében. A Fő út új arculatát el kell fogadni, de sokat lehet a
kömyezetén javítani, szépíteni.

• Minden olyan kezdeményezést támogatni fogok, amely a
lakosság életkörülményeinek javítását szolgálja.

• Megköszönöm eddigi támogatásukat, és kérem szavaza
taikkal segitsék elő, hogya következő négy évben ís a város és
az Önök érdekeit szolgálhassam.

Extrém
ellergizáló

formula,
kevert

szénhidráttal.

~
print-~ 2000_'"'- "--__ ._---~---------------:;:::........I

Kerékpárok
Elektromos kerékpárok

Fűnyírók

Láncfűrésze k
Robogók

Kandallók, kályhák

~~~

~[Ö~
"..,

Maradj
formában
12 órán át!

Eddig azt gondoltad
SZámOd,a ez' heteÍJ.n?

~@1MlcQ1m~ 1Ml~ffi)@~ a

~1k~TI' ~ LW®D@~mJVTh5@

SILUETT FITNESSCLUB
Nyitva tartás: hétfő-péntek 8-21 óráig,

szombat 14-20 óráig, vasárnap 14-18 óráig.

~w" 2" um,,"

Értékesítés és Szervíz

Vaszkó és Társa Kft. Gyomaendrőd, Zöldfa u. l. Tel: 66/284-801

8 [?@@)7@[Z®W8 Bl]]D
0~@)D G:J@@)0~[3[;J[3
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Megújult a gyomai városközpont

Levélcímünk: Szó-Beszéd Szerkesztősége

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Telefon: 0670/22·632·99

Tovább korszerűsödik a 47-es út
Felüljárót építenek Mezőberényben

. . .. .. .. ....
t'--.- .

, - .--f·==~--;'-'-t '.-

(j/' ~~aOvc.r()r<»ao
lt' I j/I tJll"JIHI lU\ J

Kft. végzi majd, jelenleg a kivite
lezéshez szükséges előkészítési mun
kák, kiegészítő tervek készítése folyik.

A beavatkozás második ütemében a
Szajol-Békéscsaba-Lökösháza vasút
vonal felújításához kapcsolódva közúti
felüljárót építenek a megújuló vasúti
pálya fölé. Ennek munkálatai hoz
závetőleg 20 ll. júniusában kezdődnek

és várhatóan egy évvel később fejeződ

nek be. Az előkészítés következő jelen
tős lépése a kivitelező kiválasztása
lesz, az ehhez szükséges dokumentáció
elkészítése jelenleg folyamatban van.

A fejlesztés az Európai Unió támo
gatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával,
a Közlekedés Operatív Program
részeként valósul meg. A támogatás
összege bruttó 4,8 milliárd forint,
ebből 15 százalék az operatív progra
mon belüli hazai forrás, és 85 százalék
származik az ERFA-ból.

Önkormányzata a 2010. évi költ
ségvetésébőlbiztosította.

A projekt igen jelentős abból a
szempontból, hogy ezen helyi vé
dettség alatt álló épületeken - a pol
gármesteri hivatal külső homlokzatán a
2000-ben elvégzett felújítástól eltek
intve - az elmúlt két évtizedben nem
hajtottak végre semmiféle nagyobb
beruházást, csak a szükséges állag
megóvás i karbantartási feladatok
ellátására került sor.

A munkálatok 2010 júliusában
kezdődtekmeg és a 20 l O. október 22-i
a műszaki átadás-átvétellel fejeződtek

be. Jelenleg a beruházás pénzügyi
elszámolása van folyamatban.

Gyomaendrőd Város Önkor-
mányzata pályázatot nyújtott be a Dél
alföldi Operatív Program pályázati fel
hívásai között meghirdetett DAOP
2009-5.1.2/B kódszámú Városi örök
ség megőrzése és korszerűsítése című

pályázati felhívás alapján Gyoma
endrőd városközpont rehabilitációjára,
mely magában foglalja a polgármesteri
hivatal, valamint a gimnázium könyv
tár épületének homlokzati felújítását, a
Szabadság tér felújítását, illetve a
Hantoskerti holtág partján sétány
kialakítását

Önkormányzatunk a kedvező dön
tésről szóló értesítést 20 l O. márci
usában vehette át, mely szerint a bruttó
58.829.902 Ft összegű beruházást az
Európai Unió 50.000.000 Ft-tal támo
gatja. A fennmaradó összeget,
8.829.902 Ft-ot, Gyomaendrőd Város

Idén tavasszal a 47-es főút újabb
szakaszán kezdődnek fe lúj ítás i
munkálatok. Ezúttal Békéscsaba és
Mezőberényközött 12 kilométeren kap
új, nagyobb teherbírású burkolatot a
nagy forgalmú országos főút. A ki
vitelezés az Európai Unió pénzügyi
támogatásával valósul meg - tájékozta
tott a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő

(NIF) Zrt.
A 47. számú főút Mezőberény és

Békéscsaba közötti szakaszán az
időjárás függvényében várhatóan már
cius elején kezdik meg a kivitelezési
munkálatokat. A beruházás első üteme
során csaknem 12 kilométer hosszon
erősítik meg a burkolatot úgy, hogy
11,5 tonna tengelyterhelésre is alkal
mas legyen. A tervek szerint a felújított
pályaszakasz műszaki átadására 2011
augusztusában keliii sor.

A kivitelezést a közbeszerzési
pályázaton kiválasztott Teerag-Asdaq

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@szucsnet.hu

Dr. Kreisz Ágnes
Mezőberény, Madách u. tO/a.

www.kreiszagnes.hu

E-maii: kreiszagnes@szucsnet.hu

Telefon: 30/206-5050

Állatorvosi Rendelő
Dr. Bubó Állatpatika

2011. március 1·31. között

ivartalanítási akciót
hirdetünk kutyák és

macskák részére:
a tavalyi árból -1000Ft

egyedenként.

Chip beültetés
7000 Ft helyett 6000 Ft.

Időpont egyeztetés szükséges!

Ultrahangos fogkőeltávolítás.

Röntgen-diagnosztika!

- 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.
- Légyirtószerek, patkányi rtószerek.
- Baromfi vakcina (Gumboro)
. Ásványi kiegészítők.
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Századik születésnapján
köszöntötték Mariska nénit

Verso Biztosítási
Alkusz Kft.

Kétszázéves anyakönyvek az interneten

A Vésztő i Református Szeretet
otthon lakója, özvegy Homok Lajosné
született Homok Mária 1911. január
18-án Endrődön, egy három gyer
mekes család legidősebb csemeté
jeként látta meg a napvilágot.

Édesapja az első világégés pok
lában vesztette életét. Mariska nénit
100. születésnapján ökumenikus hála
adó istentisztelet keretében - családja
körében - köszöntötte a Juhász Sándor
tiszteletes vezette Vésztői Református
Egyházközség, Iványi László gyoma
endrődi római katolikus plébános,
illetve Vésztő és Gyomaendrőd ve
zetése.

Iványi László rózsaillatú rózsa
fLizérrel kedveskedett az idős asszony
nak, Juhász tiszteletes pedig verset írt

Gyomaendrőd régi anyakönyveit
1733-tól kezdődően digitalizálták, s
a több mint 10 ezer lapnyi dokumen
tumot feltették a Határ Győző

V á rosi Könyvtár internetes hon
lapjára.

A kezdeményezés - amint azt
Dinyáné Bánfi Ibolyától, a gyomaend
rődi könyvtár vezetőjétől megtudtuk 
két helyi civil szervezet, a Honismereti
Egyesület és a Szülőföld Baráti Kör
összefogásának és anyagi áldozatvál
lalásának köszönhető. Kérésükre az
Országos Levéltárban található vala
mennyi endrődi és gyomai anya
könyvről fotófelvétel készült.

A számos floppyn lévő anyagot dr.
Szilágyiné Németh Eszter (aki koráb
ban a könyvtár vezetője volt) rendezte
sorba, s készített belőle közzétehető

anyagot.
- Ezekben az anyakönyvekben

gyakorlatilag ugyanúgy lehet keresni
az adatokat, mint a papíralapúakban.
Endrődön l733-ban kezdődött az
anyakönyvezés, így honlapunkon is
ettől a dátumtól kezdődően találhatják
meg a születési (keresztelési), házas
ságkötési és halálozási adatokat. A
gyomai anyakönyvek l 774-től kez-

Mariska néni születésnapjára. Az
ünnepel tnek az alkalmi strófákat
három ükunokája közül a legifjabb, a
hét esztendős Turbucz Zsófia szavalta
el, könnyet csalva az egybegyültek
szemébe.

Mariska nénivel nem bánt kesztyiís
kézzel az élet. Első férje, Blanár Lajos
sose tért haza a II. világháborúból, s
harminc esztendeje már annak is, hogy
második hites ura örökre itthagyta 
tudtuk meg dédunokájától, a szeretet
otthonban dolgozó Turbuczné Szujó
Timeától.

- Nem olyan nehéz megélni a száz
évet. Sokat kell dolgozni - válaszolt
lakonikus tömörséggel a hosszú élet
titkát firtató kérdésünkre, kávéját
kortyolva az ünnepelt. b. i.

dődően lelhetők fel, külön az evangé
likus, az izraelita, a katolikus és a
református felekezetiek - avatott be a
részletekbe Dinyáné Bánfi Ibolya.
Hozzátette, az, hogy az anyakönyvek
egyes oldalai mennyire olvashatóak,
nagyban függ attól, milyen volt a
kézírása annak, aki vezette.

A dokumentumok decemberben
kerültek fel a honlapra, s az intemetes
számláló adatai szerint máris több
százan lapozgattak bennük. Sőt, van,
aki már azt is jelezte, hogy vissza tudta
keresni a saját családfáját.

Mindkét településrész esetében
189S-ig lelhetők fel az anyakönyvek a
könyvtár internetes honlapján. Készül
azonban a folytatás is, a két egyesület
szeretné a későbbi anyakönyveket is
feldolgoztatni. Ebben a munkában a
könyvtár már nemcsak közreadóként,
hanem partnerként is részt vesz.

Gyomán, 1500 m"-es ipari

csarnok kiadó
termelésre vagy raktározásra!

Telefon: 66/282-790

Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa

biztosítások teljes körű

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

(lakás, üzlet, üzem, stb) -=- ~1
- kötelező felelősség ~ @í\ ~

- Casco-biztosítás -iiJ:::;'~--~

- életbiztosítás ~ ?,
- nyugdíj-előtakarékosság
- egyéb módozatok
az ügyfél igényei szerint!

Gyomaendrődi képviselet:
Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.
66/284-989,20/359-6842

Családi Vasárnap
a Dreher Söröző-Étteremben

Február 6. Magyaros zöldborsó leves.
Rántott szelet mogyorós bundában,
burgonya püré, friss saláta. Túró
gombóc mandulás morzsában, forró
meggymártással.
Febuár ~3. Csontleves daragaluskával.
Csirkemájjal töltött sertésjava, petre
zselymes, kukoricás rizs. Farsangi fánk.

FEBRUÁR 14. VALENTIN NAP!
Minden a' la carte fogyasztásból és
készpénz fizetés esetén 50 %
engedmény!

Febuár 20. Tejfölös karfiolleves
Marha lábszárpörkölt makarónival.
Kovászos uborka. Gesztenyepüré.
Febuár 27. Zöldségkrém leves sült
borsóval. Sertéscsülök pékné módra,
tepsis burgonya, párolt lila káposzta.
Túrós bukta.

J6- étvágyCl.t: kiNciruM1Jv!

Tel.: 66/386-444 Mobil: 20/9808842

920 Fl/adag
Étkezési utalványokat elfogadunk!

www.timarpanzio.hu
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DEXAM NYELVVIZ GA MEZŐTÚRONI

Csepeli kajakosok edzőtáboroztak Gyomán

edző lapunknak elmondta, hogy a
Liget Fürdőben tartották úszóedzé
seiket, valamint a rendszeres futó
edzések mellett a Siluett konditerem
ben erősítettek.

- Rendkívül jól éreztük magunkat
Gyomaendrődönés ezúttal is köszön
jük a helybéli Körös Kajak Egyesület
segítségét. Rövidesen újra találkozunk
Gyomaendrődön - mondta Takács
Tibor a csepeli kajakos egyesület edző
Je.

A Csepeli Kajak-Kenu Egyesület
14 versenyzője edzőtáborozott január
22-től egy héten át Gyomaendrődön.

Novemberben Gyomaendrőd adott
otthont a Magyar Kajak-Kenu Szö
vetség éves szakmai konferenciájának,
ahol a csepeli egyesület vezetői is részt
vettek. Felkeltette érdeklődésüket a
városunk adta edzőtáborozási lehe
tőségek és ennek köszönhetően első

alkalommal tartották Gyomaendrődön

alapozó edzőtáborukat. Takács Tibor

Szó-Beszéd Szerkesztősége Telefon: 0670/22-632-99
E-maii: szobeszed@index.hu

A Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és
Általános Iskola 20 ll. január l-től a Debreceni Egyetemen kifejlesztett
angol nyelvvizsga, a Dexam akkreditált vizsgahelye. Az első vizsga
lehetőségre a tavaszi vizsgaidőszakban,május elején lesz lehetőség. A sike
resen teljesített vizsga az idei felsőoktatási felvételi eljárásban beszámítható.

Dexam B2 közép- és Bt alapfokú vizsgára fel
készítő 40 órás nyelvtanfolyam indul 2011. február
7-étől a Mezőtúri Református Kollégiumban. A tan
folyam a májusi komplex vizsgára készít fel.

Bővebb információ Tóthné Bakonyi Nikolett
tanárnőnél (30/314-9680), F. Nagy Erika tanárnőnél

(06-30/362-7138) illetve dr Hettinger Sándor tanár
úrtól (06-30/400-5595) kérhető 17 óra után.

Jelentkezés az iskola Angol Tanszékén, Mezőtúri
Református Kollégium, 5400 Mezőtúr, Kossuth u. 2.,
minden nap 14-16 óráig. Szeretettel várjuk leendő

tanulóinkat és vizsgázóinkat!

Csónakház le Z
a gyomai hídnál
Akajakosok terveit támogatta

az önkormányzat

A gyomai közúti híd hídfőjénél

évtizedekig áldatlan állapotok ural
kodtak a gát tetején lévő ingatlanban
és annak környékén. Lapunkban
már olvasóink is többször szóvá tet
ték az ott lakók hanyag, a környe
zetet semmibe vevő életmódját. Most
végre megoldódni látszik ez a problé
ma, hiszen az önkormányzat véglege
sen kíköltöztette a lakókat.

Az önkonnányzati tulajdonban lévő

lelakott, romos épület és a hozzátar
tozó területet hasznosításra kérte a
Körös Kajak Sportegyesület.

- Arra gondoltunk, hogy ezzel az
ingatlannal, illetve az itt kialakítandó
csónakházzal megoldódhatnának a
nyári maratoni edzéseink. Az úgyne
vezett hosszútávú edzések során 20-25
km-es távot kell egyszerre leevezni, s
ezt a nyolcszáz méter hosszú Fűzfás

zugi holtágon csak gyakori fordulá
sokkal volt lehetséges teUesíteni.
Ráadásul a Fűzfás-zugi vízitelepünkről

nehézkes is lenne kiszállítani a kaja
kokat a Hármas-Körösre, hiszen esős

időszakban a gátig vezető út és az ártér
is járhatatlan. A gyomai híd mellett
kialakítandó vízi telepünktől azonban
már most is aszfaltos út vezet le a
Körösig és csupán mintegy 100
méternyit kell elvinnünk akajakokat,
hogy vízre szállhassanak fiataljaink
nyilatkozta lapunknak Gellai Imre a
sportegyesület vezetője.

Megtudtuk azt is, hogy a Körös
Kajaknak kialakult fejlesztési tervei
vannak: nemcsak kajakos vízitelepet,
hanem egy sport- és szabadidős tevé
kenységre alkalmas csónakkikötőt is
álmodtak erre a helyre, s ezzel is
szeretnének bekapcsolódni a város tu
risztikai, idegenforgalmi kínálatába.

A képviselő-testület január 27-i
ülésén támogatta a Körös Kajak
elképzeléseit és február l-től térítés
mentes használatra átadta az említett
épületet, a hozzá tartozó mintegy 5000
négyzetméteres területtel együtt.
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Arendszerváltástól napjainkig...

Könyv Gyomaendrőd elmúlt 20 évéről

Az. októberi nagy választási lázat
még ki sem heverte a város lakosságá
nak aktívabb része, máris itt egy újabb
választás. Busai doktor számítása - hogy
polgánnester és képviselő is lehessen, s
ezzel páratlan számú képviselő-testület

álljon fel - nem jött be. Így hát lemon
dott. A 2. számú választókerületben
február 19-én ismét az urnákhoz kell
járulnia az érintett választópolgároknak,
és dönteniük kell. Dönteniük, de nem
csak arról ki t választanak képvise
lőjüknek. Sokkal többről van szót
Felelősségük ennél nagyobb!

Az októberi választást követően egy
erősen megosztott képviselő-testület állt
fel. Sem a Fidesz és annak pol
gármestere, sem az ellenoldal, a már
töményen politikai szervezetet játszó
Körösök Vidékéért Egyesület (köz
nyelven: "Dávid-csapat") nem tudott
többséget kialakítani a testületben. A
polgármester felismerve, hogy az
ellenoldal nélkül nem tudja kivitelezni
polgánnesteri programját - amivel a
választást megnyerte - több esetben is
ajánlatot tett az együttműködésre.

Abban bízott, hogya "Dávid-csapatból"
képviselővé avanzsáltak is elsősorban a
város és annak lakói érdekeiért próbál
nak tevékenykedni. Sajnos nagyot
csalódott.

A "Dávid-csapat" képviselői nem
voltak fogadókészek javaslataira. Úgy
tűnik, nem akartak és nem is akarnak

Víz-gáz-központi
fűtés szerelés

tervezéstő/

a kivite/ezésig!
Matyi József

Telefon: 0630/504·3154

együttműködni. Talán sértődöttek, mert
nem az ő jelöltjük lett a polgármester.
Hogy kire, mire sértődöttek, talán ők

sem tudják. De az együttműködni akarás
szándékát nem igazán lehet felfedezni.
Sőt, egyes képviselőik azt hangoztatják,
hogy kikészítik a polgánnestert, aki
reményeik szerint, előbb-utóbb le fog
mondani. És akkor jöhet az ő jelöltjük?
A 70 éves dr. Dávid vagy a 30 éves Toldi
Balázs? (Ahogy Hofi mondta: átlagkor
ban jó!) De mi lesz addig? A dávidiz
musért folytatott harcba rokkan bele a
városunk?

A pol itikában dörzsöltebbek azt
mondják, Dávid nem fut bele még egy
bizonytalan választásba. Elég volt a
legutóbbi égés. Ő már csak a biztosra
megy. Mi lehet az a biztos?

A még dörzsöltebbek mondják a
receptet:

- a polgánnestert kikészíteni, lemon
datni,

- az új polgánnester-választást meg
nyeretni egy fiatal, már ma is képvi
selőként tevékenykedő személlyel,

- esetleg új, külsős alpolgármestert
választani Dávid személyében.

Mindez csupán ostoba feltételezés,
védekezhetnek az érintettek és a poli
tikában járatlanok. De a kérdés akkor:
mire véljük a polgánnesterrel szembeni
ellenállást, az együttműködésre képte
lenséget, a kikészítési szándékot?
Akiket már megérintett a politika, azok

Gyomaendrőd 20 éve címmel
könyvet jelentetett meg a Szó-Beszéd
Szerkesztősége. A kötet 1989-től

2009-ig dolgozza fel a város
történetét, az elmúlt két évtized je
lentősebb eseményeit.

A 140 oldalas kiadvány négyszáz
olyan hírt, eseményt villant fel a
város elmúlt húsz esztendejéről,

amely Gyomaendrőd életében figye
lemre méltónak számít. A könyvet

tudják, minő mocskos dolgok fordulhat
nak elő a politikában. És sajnos elő is
fordulnak. Így tehát a fent vázolt
lehetőségek sem kizártak.

A Körösök Vidékéért Egyesület által
támogatott jelölt, a jelenleg független
ségét hangoztató fiatalasszony talán
nem is tudja, mibe keveredett bele. Ha
most a 2. számú választókörzetben a
Körösök Vidékéért Egyesület jelöltje
győzne, az egyesület pozíciója sokat
javulna, de vajon mit nyerne Gyoma
endrőd?

Szabad-e kitenni városunkat egy
ilyen sehová sem vezető, személyes
érdekeket szolgáló belháborúnak? Fej
lődésre érdemes városunk ebben az eset
ben csak veszíthet.

A februári választás tétje a város
jövője! Gyomaendrődnek nyugalomra
és dolgos kezekre van szüksége, akik a
város lakóiért tevékenykednek. E nyu
galmat a 2. számú választókörzet
szavazó i teremthetik meg azzal, hogya
kormánypárti jelöltre, Gellai Imrére
adott szavazatukkal megteremthetik a
kiegyensúlyozott képviselő- testü leti
munkát.

A város és lakói érdekeit pedig a
felelősségteljes képviselői tevékenység
szolgáUa leginkább. Remélhető, hogy
ezt előbb-utóbb a Körösök Vidékéért
Egyesület vezetői és önkonnányzati
képviselői is megértik.

(Név és cím a szerkesztőségben)

mintegy kétszáznegyven fotó illuszt
rálja. Ezek egy része a korabeli helyi
sajtóban is megjelent, több kép azon
ban ebben a kötetben kapott nyil
vánosságot először.

A Gyomaendrőd 20 éve Clmu
könyv kapható Gyomaendrődön a
Sikér élelmiszerboltokban, a köny
vesboltban, a papírboltokban, vala
mint a Szó-Beszéd Szerkesztőségé

ben.



· INGYENES APRÓHIRDETÉSEK

Aláírás: .

r---------------------~~---------

Irányár: .

Érdeklődni: .

Ingyenes a lakossági 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
beirni a kívánt szöveget és a szelvényt levelezőlapon vagy
boritékban elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés szövege
lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet' A hirdetések
szövegéért felelősségetnem vállal a szerkesztőség'

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

EGYÉB

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Bilógia, kémia. földrajz,

informatika érettségi re felkészités,
korrepetálás, ECDL-vizsgára fel
készítés, programozás oktatása az
alapoktól. Érd.: 0630/493-5950

Baromfi kopasztást vállalok.
Érd.: 0620/559-9430

Angol nyelvet tanulni vágyó k
számára oktatást, illetve általános
isko láso k számára korrepetálást
vállalok. Érd.: 0670/617-3159

Takaritás!' vasalást vállalok .
Érd.: 66/611-060 (este)

Szórólapterjesztést vállalok.
Érd.: 0630/488-4394

Kőműves munkát. aláfalazást.
épület felújitását, átalakitását,
bontást, tetőjavítást, kúpcserép
kenést vállalunk. Érdeklődni:

0620/800-9087
Idősek gondozását. ápolását

vállalom bármely időpontban.

Érd.: 0620/344-8742
Korrepetálás, felzárkóztatás,

fejlesztő foglalkozások, dolgo
zatok1'a, középiskolai felvételire
való felkészítés általános isko
lásoknak. Érd.: 0630/856-3218

Masszázsok'1atás kezdők.nek és
haladó knak. Érd.: 0630/320-8189

Egyedülálló, középkorú nő

szivesen vállal mosást. főzést,

takarítást idős embernél. Érd.:
0670/260-9260

KERT, TELEK
A Füzfás-zugban kert két sor

gyümölcsössel eladó. Érd.:
0630/488-4394

Gyomán, a fürdő mögött 560
m'-es építési telek eladó. Ir. ár:
10,5 millió Ft. Érd.: 0620/5695700

Pirítani való héjas tökmag és
őrölt füszerpaprika eladó. Irányár:
1500-2000 FUkg. 06701222-6355

Bergon piros-kockás babako
csi lábzsákkal, táskával, esővédő

vei, sárga Brevi etetőszék eladó.
Irányár: 18 és 6 ezer Ft. Érd.:
66/283-450

Érdeklődni: 20/446-2375
A Vásártéri ltp-en felújitott

lakás, alacsony rezsivel hosszú
távra kiadó. Irányár: 25000 fUhó.
Érd.: 0670/370-1140

Gyomán a Vásártéri ltp-en 1,5
szobás, I. emeleti, erkélyes lakás
kiadó. Érd.: 0670/935-3365

Gyoma központjában 3 szobás
összkomfortos házrész kiadó. Érd.:
06301228-9344

Gyoma központjában udvari
bejáratú, 20 m'-es helyiség kiadó
irodának, fodrásznak, kozmeti
kusnak stb. Érd.: 06301228-9344

Az Október 6. ltp-en földszintí
2 szobás lakás eladó. Irányár: 5,3
millió ft. Érd.: 0630/417-7101

Az Október 6. ltp-en 2 szobás,
3. emeleti lakás eladó. Érd.:
0620/5767-879

Az Október 6. ltp-en 4 szobás,
I. emeleti lakás eladó. Irányár: 7,5
millió Ft. Érd.: 661284-148

Az Október 6. ltp-en 3 szobás,
két erkélyes, 3. emeleti lakás
eladó. Érd.: 0620/4436-355

A Vásártéri ltp-en 1,5 szobás
felújitott lakás eladó. Irányár: 7
millió Ft. Érd.: 0620/823-2127

A Vásártéri ltp-en 2 szobás,
földszinti lakás sürgősen eladó.
Érd.: 66/284-784 (I8 óra után)

A Vásáliéri ltp-en földszinti, 2
szobás lakás eladó vagy házra
cserélhető az Attila, Árpád, Mátyás
kir., Zrinyi utcákban. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 0630/301-5861

A Vásártéri ltp-en 2 szobás,
erkélyes, 3. emeleti lakás áron alul,
sürgösen eladó. Irányár: 5,5 millió
Ft. Érd.: 0620/805-4421

A Vásártérí ltp-en földszintes,
2 szobás, erkélyes jó állapotú lakás
eladó vagy elcserélhetö kisebb
kertes házra a gyomai városrészen
tavasz í költözéssel. Érdeklődni:

66/282-982
A Vásártéri ltp-en 4 lakásos

társasbázban 3 szobás lakás
garázzsal, alsóépülettel eladó vagy
ke11es házra cserélhető. Irányár:
8,6 millió Ft. Érd.: 0630/488-4396,
0630/944-1847

Endrődön a 4 lakásos társas
házban igényesen felújított lakás
eladó. Irányár: 8.5 millió Ft. Érd.:
0630/426-3928

Ifjúsági lakótelepen eladó egy
2.5 szobás lakás, garázzsal. Érdek
lődni: 30/6588961

Kecskeméten eladó egy l
szobás, klimatizál!, müanyag
ablakos lakás, alacsony rezsi vel.

lAKÁS

net van. Csak komoly érdeklődők

jelentkezését várom. Érd.:
0670/588-2452

Mezőtúron családi ház garáz
zsal, lakásnak épült új mel
léképülettel eladó. Irányár: 11,7
millió Ft. Érd.: 0620/320-0090

A Polányi u. 80. sz. alatti
padlástér beépitésére alkalmas ház
nagy melléképülettel eladó. Irány
ár: 7,5 millió Ft. Érd.: 0620/33
888-69

ÜdLilöövezetben 120 m'-es,
klímás, riasztós, beépitett kony
habútoros, öntöző rendszeres, dup
la garázsos, pad lásszobás ház szép
parkosított kerttel eladó. Érd.:
0630/84-61-905

Endrődön a Baross utcában 2
szobás, kivülről fel új itott családi
ház melléképülettel, nagy kerttel,
gyümö!csfákka) eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 0620/319-0400

Endrődön 2 szoba és nappalis
összkomfortos parasztház alsóé
pülettel, nagy udvarral eladó.
Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.:
0620/2 I5-5670

Öregszőlőben a kondorosi
kövesút mellett összkomfo110s ház
2740 m' területtel eladó. Érd.:
Nagy Lászlóné, 0630/6376-831

Gyomán a Móricz Zs. u. 4. sz.
alatt 2 szobás, összkomfoJ1os
kockaház eladó. hányár: 7 millió
Ft. Érd.: 0630/562-5754

Gyomán a Tompa u. 20. sz.
alatt teljesen felújitott 3 szobás és
étkezős, összkomfo110s családi báz
parkosított udvarral, 2 garázzsal,
melléképülettel eladó. Irányár: 13
millió Ft. Érd.: 06201227-6536

Endrődön a Szabó Ervin u. 6.
sz. alatt összkomfortos, téglaé
pítésü kocka ház melléképülettel
eladó. Irányár: 6 millió Ft. Érd.:
0620/358-6464, 66/283-695

Gyomán a Ságvári E. u. 24. sz.
alatt 2 szobás, összkomfortos
kockaház melléképülettel ela
dó. Érd.: 0630/753-6019

Városközpontban lévő kiváló
állapotban lévő 3 szobás és nap
palis összkomfortos ház garázzsal,
alsóépülettel, ipari árammal eladó.
Érd.: 06701279-8615

Jó helyen lévő 2 szobás és nap
pa lis összkom f0110S ház, rendezett,
tiszta kerttel eladó. Kábel tv, inter-

HÁZ
Endrődön, a Csókási zugban

összkomfortos családi ház dupla
vízparti telekkel, nagy gazdasági
épülettel eladó. Irányár: 18 míllíó
Ft. Érd.: 0630/33-26-075

Gyomán az Arany J. u. 16. sz.
alatt 4 szobás komfonos ház eladó.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érdeklődni:

0620/5266-573
Gyomaendrőd központjában a

Napkeleti u. 4. sz. alattí 2 szobás
gázfütéses családi ház nagy mel
léképülettel 1440 négyzetméteres
telken eladó. Irányár: 3,45 míllió
Ft. Érdeklődni: 0620/413-2770,
06621322-572

Gyomán az Erkel út 8. sz. alat
ti családi ház eladó. Irányár: 7,8
millió Ft. Érd.: 0620/559-9430

Gyomán kís ház komfort
nélkül eladó. Irányár: 2,5 millió ft.
Érd.: 0620/559-9430

Endrődön a József A. u. 28. sz.
alatt összkomfortos szilikátos
kocka ház eladó. Melléképület,
fúrott kút az udvarban. Érd.:
0630/355-1429

Endrődön a Selyem út 30. sz.
alatti téglaépítésű ház nagy mel
léképülettel 1370 m'-es telken
eladó. Irányár: 4 millió Ft. Érd.:
0630/6 I 7-6963

Gyomán a Zrínyi Miklós út 1/5
sz. alatti kertes családi ház eladó.
Érd.: 0630/488-4394

A Polányi LI. 80. sz. alatt, 100
méterre a Fő úttól pad lástér
beépítésre alkalmas báz nagy
alsóépülettel eladó. Irányár: 7,5
millió Ft. Érd.: 0620/338-8869



Köszönet a támogatásért·
- A Szingapúrban megrendezett első

Nyári Ifjúsági Olimpián Tátka Sándor
aranyérmet szerzett.

A 2009. évi adó l %-ából 188.000 Ft
ot gyűjtöttünk, melyet a gyermekek
versenyeztetésére fordít az egyesület.
Szeretnénk, ha a 20 l O. évi adó l%-ból is
ilyen szép összeg gyűlne össze, ezért
kérjük, hogy Ön is támogassa adója 1%
val a Körös Kajak Sportegyesületet!

Adószámunk: 18379431-1-04
Köszönettel: Cellai Imre, az

egyesület elnöke

A Körös Kajak Sportegyesület
versenyzői 20 10-ben is igen szép ered
ményeket értek el:

- A Maraton Magyar Bajnokságon
négyen szereztek bajnoki cimet: Gellai
Tamás, Tátka Sándor párosban 15 km-en,
Csatári Bence, Bátos Attila egyesben 10
km-en.

- A Diákolimpián Csatári Bence ért el
első helyezést.

- Az Országos Bajnokságon Lővei

Kitti, Lővei Fanni, Csatári Bence
Magyar Bajnokok lettek.

Gyomaendrőd,

Semmelweis utca 4.

Masszázs, akupresszúra,
fény- és hőterápia!

Bútorasztalost
és faipari segédmunkást,

valamint
fafaragót keresünk.

Érdeklődni:

Liviel Kft. 0630/9533-594

Felhívás

Bejelentkezés:
06-20/360-20-25

Már Gyomán is kipróbálhatja

ajade-köves
masszázságy

egyedülálló hatásait!

az öregszőlői körzet hét
egykori iskolájának tanulóihoz,
tanÍtóih oz és hozzátartozóik
hoz. Az emlékkönyvek készí
téséhez irott és képes anyago
kat, életrajzot, visszaemléke
zést, fényképeket, tablókat ké
rünk. A támogatásokat is
köszönettel vesszük.

Alt Jánosné Salamon
Terézia 5502 Gyomaendrőd,

Toronyi u. 2I.
Telefon: 66/284-538

Pésó IUés Béláné Fekécs
Irma 5502 Gyomaendrőd,

Polányi utca 23.
Telefon: 66/284-212

Tímár Sándor
nyugalmazott pékmestert
sok szeretettel köszönti
80. születésnapján

a Családjai

Bajzák Lilien
Édesanyja: Bukva Anikó

Köszöntő

Gyomaendrődi baba
született Mezőtúron

Azzal a kéréssel fordulok a
kedves olvasókhoz, hogy az
Öregszőlői Gyermekekért Ala
pítványt támogatni szívesked
jenek. Személyi jövedelemadó
ja I%-át az Öregszőlői Gyer
mekekért Alapítvány szám
lájára is utalhatja. Szám
laszámunk: Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet 53200125
10001961. Adószámunk:
18376184-1-04. Köszönettel:

Pésó Illés Béláné az
alapítvány

kuratóriumának elnöke

Köszönet mindazoknak,
akik adójuk I %-át a Bónom
Zug Vizéért Egyesület javára
aján lották fel. A fel aj ánlott
összeg 244.151 forint, amelyet
őshonos hajak telepitésére
használtunk fel. Amennyiben
ezen szándékukat a jövőben is
fenn kívánják tartani, úgy az
adószámunk: 18378791-1-04.

Köszönettel: az egyesület
vezetősége

Köszönet

Felkérés!

reményében. Érd.: 0670/656-2632
Országos versenyen fődíjként

kapott 150 OOO Ft értékű utazási
utalványt kedvező áron
betegség miatt - átadnám. Az
utalvány nem névre szóló,
átruházható. Az utalványt meg- •
bízható utazási iroda adta,
érvényes 20lI. december 31-ig.
Érdeklődni: 0630/602-1634

Bontott ablakok, radiátorok,
vegyestüzelésű kazáu, FÉG kon
vektorok, hőszigetelt üvegek kü
lönböző méretben eladók. Érd.:
0620/9645260

Malacot, süldőt, hízót
vennénk készpénzért!
Telefon: 30/296-4775

Klasszikus gltar tokkal,
póthúrokkal eladó. Irányár: 25 ezer
Ft. Érd.: 0630/931-9966

Széthúzható, 2 személyes
rekamié, 2 db fotel, kihúzható ágy
nemltartós gyermek rekamié eladó.
Érd.: 0620/341-0779

Konyhaszekrények, előszo-

bafai, asztalok, székek, varrógép és
még sok más eladó. Érd.:
0630/206-4858

Fehér szinű kiságy, sport
babakocsi, csúszda, íróasztal, gyer
mekruhák (2-4 éves kislányra)
eladók. Érd.: 0620/242-6077

Kandalló eladó. Irányár: 50
ezer Ft. Érd.: Madách u. 9. Telefon:
66/610-237

3x3 méteres egy terű faház
eladó. Irányár: 198 ezer Ft. Érd.:
0620/9645-90 l

Vadkacsák, láncfűrész, kaktu
szak, üstök, gázfőző, marógép,
babakocsi. ftigefa, somfa, Trabant
futómű, régi bútorok, vasvájúk, ter
ményzsákok eladók. Érdeklődni:

66/436-036
4 db 220 cm magas és 125 cm

széles osztott fa ablak hőszigetelt

üveggel bontásból, l db 3 szárnyas
ablak (21 Ox 156) Irányár: 30 ezer
Ftldb. Érd.: 0620/965-8462

Piaggio-Zipp 50-es piros
segédmotor szép állapotban eladó.
Iráuyár: 80 ezer Ft. Érdeklődni:

0630/257-9957
Simson S51 B45 motorke

rékpár eladó. Érd.: 0630/296-7409
200 kg körüli tápmentes hízó

eladó. Érd.: 0620/949-2897
180 kilogramm körüli hizó

házhoz szállítással eladó. Érdek
lődni: 0620/805-4421

Keresem kaukázusi juhász
kutyám at, mely karácsony más
napján tűnt el. Érd.: 0630/4490-770

Keverék, két éves lány kutya
ingyen elvihető. Érdeklődni:

0620/9645-90 I
Eladó egy használt felültöltős

Whirlpool AWG 650 tipusú autó
mata mosógép. Irányár: 12.000
forint. Érdeklődní: 067017018571

Számítógép eladó' 17"-os
monitorral kompletten eladó egy
megbízhatóan működő Pentium
IV-es számitógép! Érdeklődni:

20/5543121
Három éves benzinmotoros

fűnyíró eladó. Irányár: 18 ezer Ft.
Érd.: 0630/6376-831

Háromszáz literes hütőláda

eladó. Irányár: 40 ezer Ft. Érd.:
0630/6376-831

187/75/34 éves férfi keresi
társát. Komoly, tartós kapcso lat



Gyornaendröd, Pásztor u. 39.
Telefon: 66/386-359
(a Penny Market Rlellett!)

A munkadij
minden esetben:
bruttó 25.000 Ft!

VW Sharan 1.9 1'di
90 Le, 1995-
kettős tameg" lendkerék 78012 Fl
kuplung szett kinyomö csapággyal 68337 Ft

VW Passat 1.9TDI96-2000
90 Le kettős tömeg" lendkerék 10606Hl

kuplung szett kinyomó csapággyal 56 937 Ft
110 Le kettős tamegü lendkerék 106067 Fl

kuplung szett kinyomö csapággyal 34317 Ft
115 Le kettős tömegü lendkerék 82215 Ft

kuplung szett kinyomö csapággyal 37286 Ft

VW Golf 1.91'D 2004
90Le
kettős lömeg" lendkerék 82215 Ft

Amennyiben a táblázatban
nem találja a gépjárművéhez

szükséges alkatrészt,
kérjük vegye fel velünk

a kapcsolatot!

VW Golf 1.9TD 97-2004
'10Le
kettós tómegü lendkerék 71 021 Ft
kuplung szett kinyomó csapággyal 31 94ü Ft

A termékekre 1 év garanciát vállalunk!
Amennyiben nálunk szerelteti be az ajkatreszt,

abban az esetben 90 nappal hosszabb
a garancia ideje!

157.90ü Ft Az akció 2011. január ·Iöl az akciós késnel erejéig érvényesi
54.008 Fl Az árak az ÁFA-Ilartalmaz:z.ik!

117.998 FI

120.660 Ft

169.949 Ft

119.450 Ft

IILUI~ CSERI

5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69·75.~
Tel: 59/321-134 ~~
www.fol-dsandorservice.hu Sándor Service

Tavaszi vetörnagvak
Üstök, üstházak
Perzselök, kolbásztöltök
Kályhacsövek és tartozékaik
Merülö- és szennyvízszivattYúk
Fürészek, balták, hasítófejszék
Munkavédelmi eszközök
Bélelt gumicsizmák
Polár' mellények

Opel Astra H 1.3 CDn
90 Le, motorkód: Z 13 DTH
kettós tömeg" lendkerék
kuplung szett kinyomó csapágy nélkül

Opel VeclTa C 1.9 COTI
120 Le, motorkód : Z 19 DT
kettós tömegü lendkerék
seb.vallö: F40. seb.vállö: M32
kuplung szett kinyomö csapággyal
seb.vállö: F40

Ford Transit 2.0 ol
74KW 1100 Le. motorkód: ABFA
kettós tömegü lendkerék Gy. évig: 200112 86.024 Fl
kuplung szett +kinyomó csapágy 88.595 Ft

Ford Mondeo III 2.0 IDei,
130 Le. motorköd: FMBA. N7BA
kettős tömegü lendkerék 83.237 Fl
Seb.váltó lip.5 seb; Seb.váltó IIp.6 seb
Lendkerék+kuplung szett+kinyomó csapágy 142.522 Ft
5fokozalú ké~

Ford Focus 1.8 TDC;
85 Kw 1115 Le. motorkód: KKDA. KKDB
kettős tömegü lendkerék 99.739 Ft
kuplung szett csapágy nélkúl 77.105 Ft

Ford Transit 2.4 Dl,
66Kw I 90 Le, motorkód: D2FA, D2FE, D2FB
kettős tömegü lendkerék 82.126 Ft
kuplung szett csapágy nelkül 35.S01 Ft
Gy. é\1ól: 2002.04

Opel ~.stra H 1.7 CDTI
100 Le.• motorköd: Z 17 DTH
kettős tömegü lendkerék
5iokozatú válló. 6 fokozalú valló
lwplung szett kinyomó csapággyal
6 (okozatú valtó

IDŐKÖZl VÁLASZTÁS
GYOMAENDRŐD

2. s ámú választókerület

EGY TT
GYOMAENDR DÉRT!

Gellai Imre vagyok. 1958-ban születtem Endrődön.

Nős vagyok, három gyennekem van. A családom. a mun

kám, a Körös Kajak Sportegyesület iránti elkötelezett

ségem Gyomaendrődhöz kötötte és köti az életem. Az el

múlt négy év során végzett társadalmi szerepvállalásom

bebizonyította számomra, hogy kellő elhivatottsággal,

kitartással, személyes példamutatással eredményesen
lehet dolgozni a közös célokért.

Cselekvő ember vagyok, vallom, hogy mindenkit a tet

tei minősítenek nem pedig ígéretei.

Fontos feladatnak tartom a munkahelyteremtés segí

tését, mert az ember jó közérzetéhez hozzá tartozik, hogy

legyen munkája, el tudja tartani családját, fedezni tudja

kiadásait.

Egy képviselőnek ismemie kell választókerületének

problémáit, a körzetében lakók elképzeléseit, elvárásait.

Mindezt a képviselőnek bele kell tudnia illeszteni a város

jelenlegi fejlesztési terveibe és meg kell keresni azokat a
lehetőségeket, amelyek segítenek közös terveink meg
valósításában, gondjaink megoldásában.

Támogatóimmal és barátaimmal, valamint önökkel

együtt azon leszek, hogy lépésről lépésre megvalósíthas

suk közös terveinket. Önökkel együtt kívánom szolgálni

Gyomaendrőd fejlődését!

Címem: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.

E-maiI: geUaigipsz@invitel.hu

Számítok Önökre. Önök is számíthatnak rám!
Tisztelettel: Gellai Imre
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Gyér érdeklődés mellett zajlott az időközi választás

Gellait a Fidesz-KDNP, Nagynét a Körösök Vidékéért Egyesület
és a szocialisták támogatták, Illés egymaga indult

Gyomaendrődön győzött a baloldal?

Tisztelt 2. számú választókerületben lakók!
Köszönöm, hogy szavazataikkal 2011. február 19-én,
az időközi önkormányzati képviselő választáson támo
gattak! Tisztelettel: Cellai Imre

Illés János
6 szavazat

(1,48%)

Gellai Imre
186 szavazat

(45,93%)

Nagyné Perjési Anikó
213 szavazat

(52,6%)

Megszűnik

a Hírmondó?

képviselő letette a képvi
selői esküt. (lenti képünkön)

Várfi András Gyoma
endrőd polgármestere la
punknak elmondta, hogy az
időközi választás eredmé
nyét elfogadja és azt tisz
teletben tartja:

- A választás ugyanakkor
azt is bizonyította, hogy a
másik jelölt mögött is jelen
tős választói bázis sorako
zott fel. Bízom benne, hogy
a képviselő-testület minden
tagja Gyomaendrődértkíván
tenni - mondta Várfi András.

A költségvetés február
15-i vitája során a kép
viselők a Körösök Vidékéért
Egyesü let j avas latára úgy
döntöttek, hogy az önkor
mányzati újság, a Gyo
maendrődi Hírmondó évi 2
millió forintos költség
vetéséből egy millió forintot
elvesznek, s azt más célra
használják fel.

A havonta megjelenő

újság így kéthavonta jelent
volna meg, ám a lap
maradék egy millió forintját
is elvették a szűkös városi
költségvetésre hivatkozva,
így az önkormányzat ingye
nes lapjának megjelenése
veszélybe került.

A Körösök Vidékéért
Egyesület képviselőinek e
gyébként sem tetszik az
újság, amely szerintük a
városvezetés eredményeit
nagyította fel. A Gyoma
endrődi Hírmondó márciusi
száma még megjelenik.

Nagyné Perjési Anikó kapta
a legtöbb voksot (213 sza
vazat, ami 52,6 %-ot jelent),
Gellai Imrére (Fidesz
KDNP) 186-an szavaztak,
míg Illés Jánost (ftiggetlen)
6 helyi lakos támogatta.

A választással eldőlt,

hogy ismét 12 tagú lesz a
képviselő-testület, amibe
egyaránt 5-5 főt delegál a
Fidesz-KDNP és a Körösök
Vidékéért Egyesület, egy
jobbikos és most már egy
ftiggetlen tagja van.

A február 24-i képviselő

testületi ülés napirendjei
előtt dr. Szendrei Éva, a
helyi választási bizottság
elnöke beszámolt a február
19-i időközi önkormányzati
képviselő választásról. A
beszámolót követően átadta
a képviselői megbízó leve
let, majd a megválasztott új

Három jelölt indul
Gyomaendrődön a február
19-re kiírt időközi választá
son. Az időközi választást
azért kellett kiírni, mert a 2.
számú egyéni választóke
ruletben nyertes dr. Busai
Györgt visszaadta mandá
turnát.

A 2-es számú egyéni
választókerületben 1511
választójogosultból 405 fő

részvételével (26,8%) a
választás érvényes és ered
ményes lett. A hivatalos
adatok szerint Nagyné Per
jési Anikó nyerte az időközi

választást.
Alacsony részvétel mel

lett zajlott le a gyomaendrő

di időközi választás, az
umákhoz a választásra jogo
sultak alig egynegyede
járult. A végeredmény sze
rint a függetlenként induló
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Ellehetetlenítenék a polgármestert?
Bosszúvágy. Ez az egykor híres

Charles Bronson film címe is lehetne az
őszi helyhatósági választások óta zajló
gyomaendrődi hatalmi harcnak. A város
ban többen tudni vélik, hogyaKörösök
Vidékéért Egyesület, a hozzájuk csat
lakozott szocialistákkal most majd mó
resre tanítja Várfi András polgármestert
és kisebbségben lévő fideszes csapatát.

Most, hogy Nagyné Perjési Anikó
függetlenként a Körösök Vidékéért
Egyesület és az illegalitásban lévő szo
cialisták legnagyobb örömére bekerült a
képviselő-testületbe az arány egyes
vélemények szerint 5:7 lett a dr. Dávid
Imre expolgármester irányította csopor
tosulás javára. Ide számolják ugyanis az
újonnan képviselővé lett Nagyné mellett,

a jobbikos Amóczit is, aki bár tiltakozik
azon kijelentés ellen, hogy összeszűrte

volna a levet a helyi baloldallal, ám hiába
is hangoztatja a város érdekeit, még a
kívülálló számára is nyilvánvaló, hogya
szocialistákkal egyesült Körösök Vidé
kéért Egyesület képviselői táborát
erősíti.

Mindkét csoportosulás magasztos
eszmékre, Gyomaendrőd érdekeinek
szem előtt tartására hivatkozik, ám az
internetes híradások alatti hozzászólók
közül többen állítják, hogy az egyesület
elsődleges célja Várfi András pol
gármester ellehetetlenítése és mielőbbi

lemondatása, majd egy időközi pol
gármester választáson egy új városvezető

hatalomra juttatása. Ezt az elképzelést

erősíti az a tény, hogy az egyesület
"megmondó" emberei közül többen
bizonyos körökban ezt nyíltan is hangoz
tatják.

Mindenesetre Várfi András pol
gármester nehéz időszak elé néz. A
képviselő-testületi üléseken még a külső

szemlélő számára is észrevehető a
baloldal részéről tagadhatatlanul meg
nyilvánuló ellenszenv Várfi András iránt.
Hogy az a magatartás nem a város iránt
érzett elkötelezettségből táplálkozik, az
biztosan állítható. Gyomaendrőd néhány
közemberének megnyilatkozását iátva
jut eszembe egy író gondolata: "Sose
tulajdonítsd rosszindulatnak azt, amire
az ostobaság is elégséges magyarázat."

H.E.

Helycserék a felügyelő bizottságokban
Várfi helyét Nagyné foglalta el

Fnysz: 01022-2010

Gyors elhelyezkedés!
www.vokk.hu

BIZTONSÁGI ŐR,
TESTŐR, VAGYONŐR

tanfolyam indul
március 5-én és 12-én

Gyomaendrődön.

Fazekas Imre
+36·30·981·20·45

VAGYONVÉDELMI
ORSZÁGOS

KIKÉPZŐ KÖZPONT
Aszakmai szakszervezet

ajánlásával!

Aki a fenti képesítéssel
rendelkezik,

BANKŐR ÉS FEGYVERES
BIZTONSÁGI ŐR

munkakörben e/helyezkedhet!

Vigyázz a pénzedre, sok az
átverés!

Fegyvervizsga 1 nap alatt!

Pelj ési Anikót ültette a képviselő

testület. Ezekkel a módosításokkal
egyébként most így mindegyik önkor
mányzati képviselő kapott fizetett felü
gyelő bizottsági tagságot valamelyik
önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságban.

Cséffai János halála miatt meg
üresedett a Liget Fürdő Kft. és a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. könyv
vizsgálói posztja. Cséffai János helyét
a város vezetése nyilvános pályázat
útján kívánta betölteni, ám a februári
önkormányzati ülésen a Körösök
Vidékéért Egyesület egyik képvi
selőjének javaslatára a képviselők

többsége a gyomaendrődi Molnámé
Vajó Katalint választotta a meg
üresedett könyvvizsgálói poszt be
töltésére.

A képviselő-testület február 24-i
ülésén Márjalaki József képviselő

javasolta az önkormányzati bizottsá
gok, valamint a város gazdasági tár
saságainak felügyelőbizottságiössze
tételeinek módosítását. A testület ezt
elfogadta és az ellenzék javaslatára
Marton Dániel képviselőt visszahívták
az önkormányzat ügyrendi bizott
ságából és helyére N agyné Peljési
Anikót delegálták.

Toldi Balázs alpolgármester már
korábban lemondott a Zöldpark Kft.
ben betöltött fe]ügyelőbizottsági

tagságáról, helyére most Arnóczi
Istvánt szavazták be.

Márjalaki József javaslatára Várfi
András polgármestert visszahívták a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. felügyelő

bizottságából és helyére Nagyné

Magánszemélyek, cégek, önkormányzatok és civil
szervezetek beruházásainak teljes körű bonyolítását
(közbeszerzés, műszaki ellenőrzés) vállaljuk!

Verker Kft. Kondoros, Csabai út 49.
E-maii: paluskaz@verker.hu
Telefon/fax: 66/388-175
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Elfogadták aváros idei költségvetését
Két nem, kilenc igen

2011. március

A február 15-i rendkívüli önkor
mányzati ülésen a képviselő testület
végül 9:2 arányban elfogadta a 2011
es büdzsét, melynek értelmében
Gyomaendrőd 4 milliárd 26 millió
forintból gazdálkodhat. A normatív
állami hozzájárulási rendszer áta
lakítása miatt, kevesebb pénzből kell
gazdálkodnia a városnak.

A vitában rendkívül aktívnak
bizonyultak az ellenzék képviselői. Az
alaphangot Arnóczi István adta meg,
aki szerint akár az önkormányzati
intézmények működését is veszé
lyeztetheti a túlzott takarékosság és
nehezményezte a képviselő azt is, hogy
az intézményi dolgozók semmiféle jut
tatásban nem részesülhetnek. Felrótta a
polgármesternek, hogy amíg az intéz
ményeket megszorításra ösztönzi, ad
dig a város tulajdonában lévő gazdasá
gi társaságok átszervezését csak halo
gatja a városvezetés.

Az ellenzék szószólója Poharelec
László többször is felolvasta hoz
zászólását, melyben furcsállotta, hogy
két alpolgármesterre van pénz, ám
diákétkeztetésre nincs... Poharelec
több módosító javaslatot is tett, mely
közül az egyik, hogy szüntesse meg a
testület a Gyomaendrődi Hírmondó
című önkormányzati lapot és az így
megspórolt pénzből inkább újítsa fel a
város a játszótereket.

Poharelec előbb elfogadásra java
solta a költségvetést, azután a követ
kező hozzászólásában nem javasolta
megszavazni, majd a vita végén
mégiscsak igennel szavazott.

Várfi András válaszában elmond
ta, hogya 20 ll. évi költségvetés kon
cepciójának előkészítése ~ a választá
sok miatt - az előző évhez képest jóval
később kezdődött meg. A tervezet
egyik legfontosabb irányelvének a
2010-ben ellátott feladatok meg
tartását, megőrzését tekintették, melyet
a költségek csökkentése mellett is biz
tosítani kell. A város továbbra sem
kíván kölcsönt felvenni, ám a decem
berben ismertetett koncepció jelentős

hiányt tartalmazott - úgy működési,

mint fejlesztési oldalon -, ezért az év
elején még folytak a költségvetési
egyeztetések a város intézményeinek
vezetőivel, valamint a képviselő

testület tagjaival a költségcsökkentés
érdekében. Az egyeztetések során az
intézmények szerkezeti átalakításának
több lehetséges aIternatívája is fel
merült megoldásként, de a dolgozói
létszám csökkentésével járó átszer
vezés hosszabb előkészítést igényel 
tette hozzá a polgármester.

A mostani költségvetés még nem
tartalmazza az esetleges intézményi
összevonásokat valamint a gazdasági
társaságok átszervezését. A polgár
mester tájékoztatta a képviselőket,

hogy már dolgoznak ezeken a mó
dosításokon, amelytől pénzmegtaka
rításokat remélnek, s ha kell, úgy
évközben végrehajtják a szükséges
változtatásokat.

Toldi Balázs alpolgármester
nehezményezte, hogya gyomaendrődi

sportegyesületek támogatására keve
sebb pénzt szán a város. Javasolta,
hogy az önkormányzati újság csak
kéthavonta jelenjen még és az így
megtakarított l millió forintot osszák
szét az spotegyesületek között. Ez
utóbbi javaslatát egyébként a képvi
selők többsége meg is szavazta.

A végszavazáson csupán két
képviselő nem fogadta el a város költ
ségvetését: Arnóczi István és Toldi
Balázs. A Szó-Beszéd őket kérdezte
döntésükről.

Arnóczi István:
Hozzászólásomban jeleztem,

hogy bármilyen módosítások is történ
nek az ülés folyamán, nem fogadom el
a költségvetési rendeletet. A döntés
előtt egy héttel, a pénzügyi bizottság
ülésén is nemmel szavaztam.
Aggályaim a következők: egyértelmű,

hogy az intézményeinknek szánt pénz
nem lesz elegendő a működtetésükre.

A legkisebb karbantartásra sincs tar
talékuk. Ugyanakkor pazarlónak tar
tom a város gazdasági társaságainak, a

Gyomaszolgnak, a Gyomaközszolg
nak, a Zöldpark Kft.-nek és a Liget
Fürdő Kft.-nek a működését. Már a
gazdasági válság jeleinek észlelésekor
tenni kellett volna valamit a város
cégeivel, amelyek évről-évre jelentős

összegekkel terhelik a város költ
ségvetését. Erről mindig csak érin
tőlegesen beszéltek, de kész koncep
ciót nem készítettek, ugyanakkor az
iskolaösszevonásokról már kész tervek
vannak. Szerintem novemberben
pótköltségvetést kell készíteni, amely
hez nem tudom hogy miből biztosítjuk
majd a pénzeket.

Toldi Balázs:
- A költségvetést a kötvény magas

fokú felhasznáItságának mértéke miatt,
valamint a jövő évre vállalni tervezett
költségek miatt nem fogadtam el. Igaz,
erről a képviselő-testületi ülésen nem
ejtettem szót, de a bizottsági üléseken
többször jeleztem, hogy a kötvény
magas felhasználásával nem értek
egyet, mert 2-3 év múlva komoly ter
het fog jelenteni a városnak a kötvény
tőkéjének törlesztése - mondta Toldi
Balázs alpolgármester.

PohaJrelec Lászlót is szerettük
volna megkérdezni, ő azonban azt
mondta, hogy egyetlen újságnak sem
nyilatkozik, ő inkább lakossági fóru
mokon kívánja tájékoztatni választóit.

Sajnálom, hogy Pohm'elec
képviselő, - mint magát közsze
replőnek tartó ember - nem kíván
nyilatkozni az olvasóinknak a költ
ségvetésről vallott gondolatairól.
Nem akartam váratlan kérdésekkel
zavarba hozni őt, nem tettem volna
fel kényelmetlen kérdéseket, de
nem voltunk arra sem kíváncsiak,
hogy egyes képviselők bizonyos
fokú önteltsége miből fakad. Kál~

hogy válaszaival nem állt ren
delkezésünkre, így meg nem ismert
válaszai pótolhatatlan hiányérzetet
hagynak az olvasókban...

Szó-Beszéd Szerkesztősége Telefon: 06-70/22-632-99 E-maii: szobeszed@index.hu
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Segítséget várnak a templom javításához
Üzlethelyiségek kiadók
Gyomán, a városközpontban!

Telefon: 06-30/33-26-075

OKÉV: 06-0121 Akkr.lajstromszám: AL-1851

AVictária Autósiskola Kft.
SZEMÉLYGÉPKOCSI·
VEZETŐi és MOTOROS
tanfolyamot indít
2011. március 10-én
17 órától! [J
Atanfolyamindítás és T
a tanfolyam helye:
a művészeti iskola,

Gyomaendrőd, Kisréti u. 27.
Iskolánk címe: Békéscsaba, Szemere u. 2/1.
Ügyfélfogadás: 7.30-16.30
Telefon: 66/323-626

Szgk. és motoros elméleti és gyakorlati
képzés, atanulók szabadidejéhez alkal
mazkodó foglalkozások.

További információ:
Bosnyák József
tanfolyamszervező

Telefon: 30/409-2868
Emberségesen, türelmesen, hatékonyan
a biztonságos közlekedésért!

Hirdetésfelvétel!
Telefon: 0670/22-632-99

IE-maii: szobeszed@index.hu

anyagilag támogassa kezdeményezé
sünket!

Bankszámlaszámunk: OTP
11733120-20007717 (megjegyzés:
tetőfelújítás)

Személyes befizetési lehetőség, az
egyházi hozzájárulások befizetése:
minden kedden 14-16 óráig a gyomai
plébánián. (Gyoma, Mátyás király u.
1.) Kérjük a kedves híveket segítsék
munkánkat személyes példával és
közbenjárással! A Jézus Szíve Plébá
nia nevében köszönettel:

Gellai Imre gondnok

december 5-én alakult köztestületté az
addigi önkéntes tűzoltó egyesület.
Jelenleg tizenegy főállású és hat
önkéntes tüzoltó tartozik az állomány
hoz. A most megbízott parancsnok a
megalakulás óta tagj a a köztestületi
tűzoltóságnak.Az önkéntes és létesít
ményi tűzoltó-parancsnoki tan
folyamot tavaly júniusban végezte el
Békéscsabán.

- Tavaly 189 riasztás érkezett hoz
zánk, ebből 23 alkalommal tűzhöz hív
tak bennünket, 160 esetben pedig mű

szaki mentésről volt szó, s kaptunk hat
téves jelzést is - avatott be az elmúlt
évi statisztikákba a tűzoltóparancsnok.

Levélcímünk: Szó-Beszéd Szerkesztősége

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51. E·mail: szobeszed@index.hu

Új tűzoltókocsit vettek Németországból
Négy millió forintot utaltak át a Kállai-hagyatékból

Tisztelt Gyomaendrődiek!
Kedves Katolikus Hívek!
A Gyomai Jézus Szíve Katolikus

Templom tetej ét borító pala tönkre
ment. Sajnos ez az 1878-ban épített
páratlan szépségű épület több helyen
beázik. Az elmúlt évek próbálkozásai,
kisebb javítások nem oldották meg az
épület állagát veszélyeztető gondot,
ezért gyűjtést szervezünk épített örök
ségünk részét képező templomunk
megmentésére. Egyházközségünk kép
viselő testülete nevében kérünk min
denkit, hogy lehetőségeihez mérten

Bemutatták a helyi önkéntes
tűzoltóság új gépkocsiját. Gyoma
endrőd új tűzoltó autója 7 milllió
forintba került, melyből 4 millió forin
tot az önkormányzat a Kállai-hagya
tékból bocsátott rendelkezésre, 2 mil
liót helyi egyesületek ajánlottak fel és
a fennmaradó I millió forintot a város
költségvetéséből fizette ki az önkor
mányzat.

Omiliák Csaba személyében a
közelmúltban új parancsnokot bíztak
meg a Hunyai, Csárdaszállási, Gyoma
endrődi Önkéntes Tűzoltóság veze
tésével. Megbízása egyelőre három
hónapra szól. Gyomaendrődön 2008.
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Gyomae., Petőfi u. 4.
Tel.: 66/284-552

AUTÓSOK FIGYELEM!

faragott, majd kiváltot
ta a sírkőfaragó kis
iparos engedélyt is. A
gyomai református
templom felújításának
egyik megtervezője

volt. Maga faragta a
templom hat hatalmas
tölgyfaajtaját, új orgo
nát is tervezett. A régi
református temetőben

jónéhány síron láthat
juk szobrait. A gyomai
országzászló talpazatá
nak elkészítése is az ő

keze munkáját őrzi.

- Tudom, hogy a hagyaték és az
épület fenntartása nem kevés pénzbe
kerül, így a néhai Papp Zsigmond 58
hektámyi szántóföldjét is átadnánk az
alapítványnak. A földek eddig is bérbe
voltak adva, az alapítvány továbbra is
bérbeadhatná és ennek hozamából
lehetne fenntartani a Papp Zsigmond
emlékházat. Így állapodtunk meg az
azóta elhunyt, szeretett feleségemmel,
aki Papp Zsigmond unokája volt és
jómagam, mint egyedüli örökös most a
feleségem végakarata szerint járok el 
tájékoztatta lapunkat Munkácsy
László, akinek reményei szerint talán
nyár végén megnyílhatna a Rákóczi
utcai emlékház.

Hogya Papp Zsigmond emlék
házból lesz-e valami, ma még nem
lehet megmondani, hiszen a képviselő

testület február 24-i zárt ülésén tárgyalt
ugyan a hagyaték befogadásáról,
valamint a közalapitvány alapító oki
ratának módosításáról, ám a Körösök
Vidékéért Egyesület egyik tagjának
javaslatára végül egyenlőre levették a
napirendről ezt a témát.

Újító, tervezgető, tö
rekvő ember volt. A
gazdálkodás mellett
festett és faragott. Az
1920-as évektől díszes
bútorokat és kapukat

Az 1888-ban született
és 1961-ben elhunyt
Papp Zsigmond gaz
dálkodó, feltaláló, ős

tehetség volt a fes
tészet és a szobrászat
terén is. Tagja volt a
Gyomai községi kép
viselő-testületnek és
egyben a református
egyház presbitereként
is aktívan tevékeny
kedett. Nevéhez fűző

dik a refonnátus temp
lom műemlékké nyil
vánítása is 1938-ban.

A Debrecenben élő Munkácsy
László kereste fel a város vezetését
azzal, hogy a néhai Papp Zsigmond
hagyatékát Gyomaendrődnekkívánja
adományozni. A képviselő-testület

február 24-i ülésén Munkácsi László
tájékoztatta a város vezetését, hogy
Papp Zsigmond hagyatékával kapcso
latban szóba került, hogy valamelyik
megyei múzeumnak adják át az egyko
ri gyomai református presbiter mun
káit, ám a család mégis úgy döntött,
hogy ezek az értékek maradjanak
Gyomaendrődön.

Munkácsy László lapunknak
elmondta, hogy 29 Papp Zsigmond
által készített festményt, a mester keze
munkáját dicsérő faragott bútorokat,
valamint rengeteg fényépet, korabeli
iratot adományoznának a Gyoma
endrőd Város Közgyűjteményeiért

Alapítvány számára. A hagyaték mellé
a család tulajdonában lévő Rákóczi
utca 14. szám alatti házat is az
alapítvány tulajdonába adnák, hogya
város ebben alakítson ki egy Papp
Zsigmond emlékszobát.

Jön az Agrár Széchenyi Kártya
Kiterjesztette a konnány a Széchenyi Kártya programot az agrárágazatban működő

kis- és középvállalkozásokra is. A folyószámlahitelt a tervek szerint még ebben a
félévben igénybe vehetik a gazdálkodók. A kedvezményes hitelt azok a vállalkozások és
tennészetes személyek - többek között őstennelők, családi gazdálkodók, kistermelők 
igényelhetik, akik megfelelnek a kis- és középvállalkozások jogszabályban meghatáro
zott feltételeinek. A kölcsön összege minimum 500 ezer, maximum 25 millió forint lebet.

Lesz-e emlékháza a néhai jó reformátusnak?
Papp Zsigmond hagyatékát avárosnak adományoznákGondolatok

Amikor először látogattam Észak
Amerikába, megdöbbenve vettem
észre, hogy nem voltak sorompók a
vasúti átjárókban és védősövények a
sínek mentén. Távoli vidékeken a
síneket még gyalogútnak is hasz
nálták. Amikor hangot adtam a
megdöbbenésemnek, a következő

választ kaptam: csak a hülye nem
tudja, hogy a síneken negyven és száz
mérföld közötti sebességgel közle
kednek a vonatok. Az is feltűnt, hogy
semmi sem tilos, hanem egyszerűen

csak "not allowed", tehát nem
szabad, hiszen az embert a legudvari
asabban kérték, hogy Plesae don 't...

Ezek és hasonló benyomásaim
abba a felismerésembe sűrűsödtek

össze, hogy az amerikai közéletben az
intelligenciára apellálnak és azt vár
ják el; Európában ellenben a butaság
ra alapoznak. Amerika az értelmet
követeli meg és támogatja, Európa
pedig hátranéz, hogy lépést tartanak-e
a buták is. Sőt még rosszabb a
helyzet: az európai kontinens gonosz
ságot feltételez, s ezért kiáltja min
denkinek a parancsoló és tolakodó
tilos-t, míg Amerika a jó szándékhoz
fordul.

Carl Gustav Jung svájci
pszichiáter, pszichológus, analitikus

Játékok, irodaszerek,
ajándéktárgyak nagy választékban!
Falinaptárak 30% engedménnyel!

Környezetvédelmi zöldkártya! .~
co

- Környezetvédelmi állapotfelmérés .2g
- Számítógépes futóműbeállítás ü

- Járműdiagnosztika ~
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Color Shop Papírbolt

Téli gumik!
Varga Béla, autószerelő mester
66/610-650,30/524-52-35
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egy kitölthető jogosítványkártya, hiszen
a gyerekeket ezzel is próbálom megtaní
tani arra, hogy az életben mindenre van
szabály és szinte mindenhez kell enae-b

dély, igazolvány. Esetükben az igazoló
szerv a láthatatlan angyalhadsereg.
Keresztény emberként remélem, hogy az
életben is van mindannyiunknak
őrangyala, aki segít, hogy eljussunk az
óhajtott célhoz. A könyvhöz mellékeltem
egy plüss repülőgépet is, amit az ujjukra
húzhatnak a gyerekek és "repülés"
közben felülről láthatják magukat, az
örömeiket és a gondjaikat. A gép pilótá
jaként ott ül egy piciny gyennek és
mögötte egy szárnyas őrangyalka.

Remélem hogy ez a könyv nem csak
örömet okoz a gyermekekenek, hanem
segít problémáik feldolgozásában is,
megtanulhatják a látó gyerekek, hogya
vakok is ugyanolyan emberkék, ám csak
az ujjukkal olvashatnak és gondo
lataikka! láthatnak - mondja Latorcainé
Ujházi Aranka, aki mint mondja, nem
egyedüli szerzője a könyvnek, hiszen az
unokái minden rajz készítésénél adtak
újabb és újabb ötleteket.

Latorcainé Ujházi Aranka multi
médiás mesekönyvéből nagylelkű ado
mányként a Vakok Batthyány László
Gyermekotthonának kis lakói is kaptak
egy-egy példányt.

A könyv nürnbergi sikerének köszön
hetően a művet már lefordították anaolra'='
és német nyelvre. A kötet ez év elején
megjelent Koreában is, így az ázsiai
gyeImekek is olvashatják, hogy Gyomán
lakik a nagymama és a nagypapa:

"Almomban is mozdonyt vezetek,
de szépen zakatolnak a kerekek.
Szaladunk dombokon és hegyeken.
gyorsan kanyargunk virágos réteken.
Nincs messzire innen már Gyoma,
vár ott minket Mamika és Papikal "

Telefon: 0670/310-8687

~

Vállalom kis- és fl~
középvállalkozások ./ ..../\ .

~I~\-\
'6~-

könyvelését, !:}~~
teljes körű

számviteli, adózási,
bér- és munkaügyi
tevékenységek ellátását.

Matyiné Beinschróth Ilona
mérlegképes könyvelő

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

Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok, gardróbszekrények,
készítése egyedi méretben.

Bútorlapból vákumfóliázott felülettel
vagy tömör fából!

Telefon: 30/9554-571

Katona György

gumijavító
Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 107.

Telefon: 66/285-127

ÚJ GUMIKl

Szerelés,
javítás,
centírozás!

Ujházi Aranka különleges mesekönyve
Nem mindennapi eJismerésekben

részesült az a mesekönyv, melyet a
gyomai Latorcainé Ujházi Aranka írt,
rajzolt, festett és tervezett. Az álmom
ban is vezetek című verseskönyvet a
vak gyermekek is olvashatják, hiszen
Braille írásos lapokat is csatoltak a
könyvhöz. A mesekönyv azonban nem
csak vakoknak és gyengénlátóknak
készült, hanem a látóknak is.
Mellékletében egyébként egy cd talál
ható, így hangoskönyvként is hall
gatható az alkotás, amely a múlt év
végi nürnbergi találmányi világkiál
lításon, a kulturális találmányok
kategóriájában a fődíj mellett még
további különdíjakat is kapott.

A szerző, Latorcainé Ujházi Aranka
hat unokás nagymama. Mint mondja, az
unokái ösztönözték a könyv elkészíté
sére. Latorcainé Ujházi Aranka ikon
festőként ismert, de a művészet mindi ab

univerzális, így az ecset mellett ott a toll
is. A nagycsaládos nagymama, aki
évtizede éli unokáival a mai gyermekek
mindennapjait, figyeli világképük
alakulását, jól ismeri a mai gyermeklélek
rezdüléseit. Mivel a vakokhoz nincs útja
a képnek, Ujházi Aranka a tollhoz nyúlt,
és a saját unokáival megélt élményekből
is merítve mai verses meséket alkotott.

- Egyik unokám örvendezett is, hogy
ezeket a verseket a rajzaimmal már egy
mesekönyvben is ki lehetne adni.
Ujjongott a kisebbik, hogy akkor majd
minden gyerek el tudja olvasni a nagy
mama könyvét! A harmadik unokám per
sze rögtön kételkedni kezdett, hogy csak
a vakok nem tudják elolvasni a könyvet.
Ekkor jött az ötlet, hogyagyengénlátó és
vak gyermekek számára is hozzáfér
hetővé tegyem a könyvet, így a kivi
telezés során minden lap mellé került egy
Braille írásos átlátszó fólia - beszél a
könyv megszületéséről Latorcainé
Ujházi Aranka.

A könyv versei a jármüvekről szól
nak.

- Megfigyeltem, hogy minden kis
gyermek játszik autókkal, s hogy a
gyerekek saját gondjaikat teszik rá a jár
művekre és azt kitolják a szőnyegről, vi
szont a jót begurítják: jön a télapó az
édességekkel vagy hazajön apa autóval a
munkából. Ebben a mesekönyvben van
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BeL,SŐÉPíJÉ~ZET
SZARAZEPITÉs

CELLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

KIVITELEZÉS
HÖSZIGETELÉS
GIPSZKARTON

SZERELÉS
ZSINDELYEZÉS

FRÜHWALD AKCiÓK!
WEBER TERRANOVA

SZíNVAKOLAT AKCiÓK
AFEHÉR ÁRÁBANI

ÉpíTKEZIK?
FELÚJíT?

TATAROZ?

Prokoncept

jl!!!!!..~~~!:.....,energiatakarékos építési rendszerkétoldali höszigeteléssel
• SO·70o/r kal kevesebb fűtési

költség· Höhídmentes szerkezet

Téma: A természetes kömyezet, környezetünk és bolygonk: a Föld védelme.
versírásra invitáljuk a város valamennyi alkotoszellemü, idós nyugdijas lakosátl
Mindenki, aki kedvet erez az íráshoz, a ternávai kapcsolatos gondolatait vesse papírra!

A verseny feltételei:
• a pályázó a Térségi Szociális Gondozasi Központ elJátottja legyen
• vagy 60 éven felüli gyomaendrődi lakos

A műveket zsűri értékeli és az alkotók elismeresben részesülnek.
A pályázat eredményhirdetésére 2011. április 21·én a
Határ Győzö Városi Könyvtárban kerűl sor.

TO'labbl információ kérhető: Öszi Napsugár Idősek Otthona
Telefon: 06-20/938-98-07, munkanapokon 8-15:30-i9

A természet varázsát ontja böven.
A fűben, a virágban és a kőben.

Ó nincs a ((JIdön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!

(William Shakespeare: Rómeó és Júlia)

A művek leadásának határideje: 2011. április S.

Apályamunkák leadhat6k:
Endrődi részen:

- Rózsakert Idösek Otthona,
- Szt. Imre Idősek Otthona (Öregszölö),
- Nyugdijas klub,
- 5. sz. Idősek Klubja,
- Timar Máté Fi6kkönyvtar

Gyomai reszen:
- Őszi Napsugár Idősek OtthonaI
- Öszikék Idősek Otthona,
- 1. sz. Idősek Klubja,
- Öszidő Nyugdíjas Klub,
- Határ Gyózq Városi Könyvtár

A palyamunkakat illetően sem formai, sem terjedelmi megkötés nincs.
A munkákat nyomtatott, illetve jól olvasható, írott formában kérjük
benyújtani. A műveket kérjúk névvel, címmel, elerhetöseggel ellátni,
valamint feltűntetni: A FÖLD NAPJA.
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A képek illusztrációk!

Vágott és cserepes virágokra elórendelésl felveszünk I

. Yukka Virágboll a legnagyobb választékkal.
. Március 5-6-án és 8-án hosszított nyitvalartással várjuk kedves vásári 10

Farkasné Czikkely IIdik6 . Kölesériné Simonfi Zila
. Fekeléné Bielik Julianna flirágkötök

Gyomaendrőd. Petőfi út 2. Tel.: 66/386-523

c

45.200 Ft

70.400 Ft

66.872 Ft
19.784 Ft
46.784Ft

A munkadíj
minden esetben:
bruttó 25.000 Ft!

Értékesítés és Szervíz

Kerékpárok
Elektromos kerékpárok

Fűnyírók

Láncfűrészek

Robogók
Kandallók, kályhák

Peugeot Partner 1,9 D
Kuplung szett

BMW 3 (E46 318d
2001.09-2003.03 B;';;;5K"'"w-/11-SL-e

Kettös tömegülendkerék
Kuplung szett

Peugeot 3071,4 HDl

Kuplung szett
Gy ~Aól: 21lO1.12-lóI

Peugeot Boxer 2,8 HDl
Kuplung szett
Gy. évtct 2002.04-101

Renault Master 2.5DC1120
Kuplungszett Gy. évtől: 20G&.05-ig
Kinyomó csapágy 2furatos
Kinyomócsapágy 3furatos

,,".momOsz 1':1.-

86.024 Fl
88.595 Ft

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

Ford Focus 1.8 lOCi
B5 Kw / 115 Le, motorkód: KKDA, KKDB
kettős tömegülendkerék 99.739 FI
kuplung szett csapágy nélkül 77.105 Ft

Ford Mondeo III 2.0 TDCi,
130 Le, motorkód: FMBA, N7BA
kettós lömegü lendkerék 83237 Ft
Seb.valtó tip.5 seb Seb.válló tip.6 seb
Lendkerék+kuplung szell+kinyomó csapágy 142.522 Ft
5fokozatú kézi

Ford Transit 2.4 Dl,
66Kw 190 Le, motorkód: D2FA, D2FE, D2FB
kellős tómegü lendkerék 82.126 Ft
kuplung szett csapágy nelkül 35.901 Ft Renault Kangoo 1,5OCI K9K 702 mot
Gy. évtó1200204 Kuplungszetl 47.828 Ft

Ford Transit 2.2 TDCi (115Le)
kuplung szett +kinyomó csapágy 123.956 Ft

Amennyiben atáblázatban
nem találja agépjárművéhez

A termékekre 1 év garanciát vállalunk!
szükséges alkatrészt, kérjük Amennyiben ntlunk szere~eti be az alkatréSZ!,

abban az esetben 90 nappal nosszabb
vegye fel velünk akapcsolatot! a garancia ideje!

f!.J. akció 2011. február 28·tól az akciós készlet erejéig él'lényesl kl arak az ÁFA·! lartalmazzák!

Ford Transit 2.0 Dl
74'rW11100 Le, motorkoo: ABFA
kellős tömegü lendkerék Gy. évig 200112
kuplung szett +kinyomó csapágy

@Oa""! CM,,-

aszkó és Társa Kft. Gyomaendrőd,Zöldfa u. 1. Tel: 66/284-801
----~---_........



Álom- és Reménytúra indul!

Hajókikötőket építenének
10

Állatorvosi Rendelő
Dr. Bubó Állatpatika

2011. március 1·31. között

ivartalanítási akciót
hirdetünk kutyák és
macskák részére:

a tavalyi árból -1000Ft
egyedenként.

Időpont egyeztetés szükséges!

Chip beültetés
7000 Ft helyett 6000 Ft.

- Vényre és vény nélkül kapható
gyógyszerek, baromfi vakcinák.
. Takarmánykiegészitők, vitaminDk.
- Fertőtlenítő szerek.
- Minőségi kLItya-, 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.
- Légyirtószerek, patkányirtószerek.
- Baromfi vakcina (Gumboro)
- Ásványi kiegészítők.

Ultrahangos fogkőeltávolítás.

Röntgen-diagnoszt!kal

Nyitva tartás:
Hétfő, szerda, péntek: 9-11, 16·18

kedd, csütörtök, szombat: 9·11

Sürgős esetben is elérhető telefonszám:

rv:arkos Csaba Tel.: 30/55-900-09
E-maii: markoscsaba@szucsnet.hu

Dr. Kreisz Ágnes
Mezőberény, Madách u. 10/a.

www.kreiszagnes.hu

E·mail: kreiszagnes@szucsnet.hu

Telefon: 30/206-5050

Szó-Beszéd

Egy gyomaendrődi és egy mezőtúri

vállalkozó összefogásával hamarosan
két hajókikötő épülhet a Hármas
Körösön. Az egyik az endrődi híd
lábánál, a másik a mezőtúri kompnál
várja majd a vízitúrázás szerelmeseit.

A gyomaendrődi Székely János és a
mezőtúri Csikász Lajos közös, nagy
álmokat szöveget: a víziturizmus fel
lendítése érdekében két hajókikötő

építését határozták el.
- Az endrődi híd lábánál meg

vásároltunk egy 2500 négyzetméteres
területet, mégpedig ugyanazt, amelyen
valamikor régen is müködött hajókikötő,

de évtizedekkel ezelőtt bezárták. A
mezőtúri kompnál szintén rendelkezésre
áll már a kikötő helyszínéül szolgáló
terület - mesél t a kezdeti lépésekről

Székely János. Hozzátette: minden szük
séges tervet és engedélyt beszereztek
már, s a talajmunkák is megkezdődtek.

Ami a folytatást illeti, arról Csikász
Lajos elmondta: várják a pillanatot,
amikor az új Széchényi Terv keretében
benyújthatják a pályázatot. Bíznak
abban, hogy sikerül 65 százalékos támo
gatást nyerniük.

Az endrődi kikötő tervezett beke
rülési költsége 100 millió forint. A
szarvas-mező túri komp mezőtúri oldalán

Kedves Ismerőseim, Barátaim!
Egy csodálatos utazás ra invitá!om az

érdeklődő ismerőseimet a pozitív gondol
kodás világába, amely segít a testi-lelki har
mónia birtokába kerülni. Az utazáson az
"idegenvezető" Futakiné Böbe, az a barátom,
akinek átlagon felü! sikeres élete az átlagot
jóva! meghaladó kihivásokkal teli úton
alakult olyanná, amilyet a résztvevők szemé
lyesen megismerhetnek. Tudnunk kell, hogy
kivétel nélkül tartósan csak azok az emberek
lesznek sikeresek, akik értelmileg és érzelmi
leg rendbe tudják tenni magukat, akik kémek
és elfogadnak ehhez a folyamathoz segít
séget. Amit most kínálunk, az egy lehetőség

elindulni az úton!
A tréninggel és diavetítéssel egybekötött

előadások témaköre:
I. A vonzás törvényének alkalmazása

mindennapi életünkben
2. KÖliilményeink karmaiban vagy kar

jaiban
3. Félelmeink feloldása, boldogságforrá

sok

2011. március

kialakítandó kikötő ennél jóval
kevesebbe, 30 millióba kerül majd. A
különbség abból adódik, hogy Endrődön

nem csupán hajókikötőt és a hosszabb
tartózkodást, éjjeli szállást biztosító
horgászbungalókat, hanem egy 40
férőhelyes turistaszállót (ehhez az épület
már megvan, de jelentős felújításra, áta
lakításra szorul) és egy IS méter magas,
fából készült kilátótornyot is építenek,
továbbá kialakítanak egy turisztikai
bemutatótermet.

- Mindkét kikötőben 24 órás őrzést

biztosítunk majd a sport- és kishajók,
horgászhajók részére. Célunk, hogy
Gyomaendrőd és Szarvas térségében fel
lendítsük a vízi- és horgászturizmust. A
Körösön ugyanis Köröstarcsától egészen
Csongrádig nincs őrzött kikötő - mondta
a Békés Megyei Hírlapnak Székely
János.

Hozzátette: ha elnyerik a támogatást,
akkor a kikötők 2012 nyarán már fogad
hatják a hajókat. S ekkor végre vízre
teheti saját, 12 személyes sétahajóját is.
Addig is, amíg terveik megvalósulására
várnak, még az idén nyáron építenek egy
stéget a gyomai közúti híd tövében, ahol
vízre szállhatnak majd a Körös Kajak SE
versenyzői.

L. J.

Az előadások időpontja: 20 ll. március
ll. (péntek), 20 ll. április 15. (péntek), 20 ll.
május 13. (péntek)

Kezdés 16 órakor, időtartam kb. 2 óra. Az
előadások egymásba kapcsolódnak, azonban
nem szükséges mindegyiken részt venni,
mindenki érdeklődése szerint szabadon
választhat.

Költség: 18-20 fő esetén személyenként
és alkalmanként 3.000 - 3.500 Ft, ami a
résztvevők számától függően változik. (Ez
kizárólag az előadó tiszteletdíja és a terem
bér.)

Helyszín: Gyomaendrődön, a konkrét
helyet a résztvevők létszámától függően

később jelöljük meg.
Akit érdekel a téma és társamul szegődik

ezen az úton, azok jelentkezését legkésőbb

20 ll. március 8-ig várom.

Dr. Timár Gyöngyi 06-30/911-7982,
06-66/386-293 (19-21 óra közötti időben),

timargyongyi@globonet.hu vagy
timargyongyi@inviteI.hu cír::~n
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Új elnök ahalfeldolgozó szövetkezetnél Az egyik szemem sír,
a másik neve

Kitüntetett halászati szakemberek

Lemondott tisztségéről Puskás
Zoltán elnök, a gyomaendrődi Körösi
Halértékesítő és Halfeldolgozó Szö
vetkezet február 24-i közgyűlésén.

Távozását azzal indokolta, március I
től felkérték a Balatoni Halgaz
dálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatói
teendőinek ellátására.

Puskás Zoltán négy esztendőn át,
2üü7-től vezette a gyomaendrődi hal
feldolgozót: - Váratlanul ért a felkérés.

A gödöllői Szent István Egyetem
Mezőgazdaság és Környezettudományi
Karának halgazdálkodási tanszéke
Gödöllői Halászati Oktatásért-Kutatásért
kitüntetést alapított, melyet olyan szak
embereknek adományoznak, akik
egyrészt a gödöllői egyetemen végeztek,
másrészt munkásságukkal is segítették a
gödöllői halászati oktatást és gyakorlati
képzést. A kitüntetést idén, február 25-én

Már Gyomán is kipróbálhatja

ajade-köves
masszázságy

egyedülálló hatásait!
Masszázs, akupresszúra,

fény- és hőterápia!

Gyomaendrőd, Semmelweis utca 4.
Bejelentkezés:
06-20/360-20-25

A balatoni halgazdálkodás irányítását
hatalmas szakmai kihívásnak tekintem,
ráadásul egy halas embernek a
Balatonon dolgozni rendkívül nagy
öröm - mondta Puskás Zoltán, majd
hozzátette, hogy a Körösi Halértékesítő

és Halfeldolgozó Szövetkezetet stabil
gazdasági állapotban, nyereséges évet
zárva adja át utódjának Svéda
Miklósnak, aki a Hortobágyról érkezett
Gyomaendrődre.

ünnepélyes keretek között három
halászati szaktekintély vehette át
Gödöllőn. Kitüntetésben részesült dr.
Csoma Antal a gyomaendrődi Körösi
Halász Szövetkezet elnöke, dr.
Wojnárovich Elek professzor és Balogh
József halászati szakember. Képünkön a
kitüntetettek közül ketten: dr. Csoma
Antal és Balogh József családjaik
körében.

Stancolt és hagyományos

papírdoboz
gyártása minden méretben!
Szitázás!
Stancforma, ~m
szitaforma készítés! ftli r. •

"~fllb ~ if"".
Telefon: b8oz&1p"-

20/9142122
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.
www.rozakft.hu

Az iskolánk által megnyert Mel] a
legjobb lenni! tehetséggondozó prog
ramba a 3.c osztály fele bekapcsolódott
a tanév elején. A verseny harmadik for
dulójában 9-en vettek részt. Több tan
tárgyban indultak. A megmérettetés jól
sikerült. 8 db 1.,6 db 2., ldb 4., l db 5.
helyezést értek el a gyerekek. Dicséret
illeti őket, gratulálok a sikerükhöz.
Eddig az öröm.

Sajnos üröm is kísérte a versenyt,
mert a díjkiosztás napján, egyik 3 db
első helyezést begyűjtő tanítványom
nak valamelyik iskolatársa eltulaj
donította a jutalmul kapott MP 3-as
lejátszóját. Sára, a délután érte érkező

édesanyjának már nem tudta megmu
tatni megérdemelt nyereménytárgyát.

Elkeserítő, felháborító, szomorú, 
folytathatnám a helyzet jellemzését. 53
évesen már nem hiszek a csodákban,
de mégis szeretnék hinni abban, hogy
talán előkerül ez a tárgy. Nem a forin
táJis értéke számít, hanem az, hogy egy
gyermek örömét, sikerét, önbecsülését,
az emberekbe (gyerekekbe) vetett
bizaimát vette el egy kortárs.

Biztos nem gondolta végig, mit is
cselekszik. Szeretném tőle megkér
dezni, tudja-e, hogy mástól eltulajdoní
tani bármit is, lopás, ami bűn! Most
egy MP3-as lejátszó, később mi lesz a
célpont? Lehet, hogy csak adódott a
helyzet, vagy tudatos volt? Ha nem
volt gyáva elvenni, miért gyáva vissza
adni? A lehetőséget megadtuk erre.

Várom, mégis megszólal a lelkiis
merete vagy a szülőé, s visszaadja a
lejátszót, annál is inkább, hiszen
memóriakártya nélkül (amit nem tett
el) nem tudja használni.

Kovácsné Szab'> Mária
osztályfőnök,

Kis BáHnt Általános Iskola

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

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 212.
Telefon: 66/284-989, 20/359-6842
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Gitárosaink újabb sikere
el. A verseny legfiatalabb résztvevője

Mertz Ádám volt, aki dicséretet
kapott gitárjátékáért. Az L korosztály
ban Gecsei Zita harmadik helyezést, a
II. korcsoportban Kurilla Zoltán har
madik helyezést ért el. A zsűri a III.
korcsoportban Füz,es AndJrás teljesít
ményét második díjjal jutalmazta.
Felkészítő tanáruk: Szabó Mária.

• a gyermekszeretetnek: érzelmi biz
tonság, másság elfogadása, tolerancia,
élményekben gazdag programok:
Gyermeknap, Családi nap, Évzáró- és
ballagási ünnepség.

Kedves Érdeklődőkl

Kérjük, látogassanak el gyermekükkel
óvodánkba, vegyenek részt rendezvé
nyeinken, hogy a kis "százszorszépek"
mindennapjait személyesen is megismer
hessék! Szeretettel várjuk Önöket a
következő programjainkra:

- Nyílt napjaink: március 28-29.
9.30-11.30

- Ovi-kóstoló,: április 1. 9-12
A beiratkozáskor szeretettel várjuk

azokat a gyermekeket, akik betöltik 2,5
éves életévüket.

A beiratkozás időpontj lll: 20 ll.
április 4-5-6-án, 7 - 17 között.

A beiratkozás helye: Gyomaendrőd,

Kossuth u. 7.
A iJeiratkozáshoz szükséges iratok:
- születési anyakönyvi kivonat
- lakcímet igazoló irat
- gyermekorvasi vélemény

Negyedik alkalommal rendezték
meg február 26-án Szegeden a
regionális gitárversenyt, ahová
Csongrád, Békés és Bács-Kiskun
megyék településeiről érkeztek a
diákok és kísérőik. A Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézményből né
gyen vettek részt a versenyen, vala
mennyien igen szép eredményt értek

"Hej Óvoda, Óvoda
Te ékes, kacsalábon forgó aranypalota! "

Ovodahívogató
Az óvodaválasztás jelentős esemény

mind a család, mind az érintett kisgyer
mek életében. Százszorszép Óvodánkban
az óvodáskort varázslatos, csodákkal teli
éveknek nevezzük. Megkiilönböztetett
figyelmet szentelünk:

• a tevékenységközpontúságnak, hogy
a gyermekek minél több átélt élményen,
közvetlen tapasztalatszerzésen keresztül
ismerjék meg az őket körülvevő világot

• a hagyományok ápolásának: szüret,
advent, karácsony, Maci-nap, farsang,
kiszézés, játszóházak, húsvét

• az egészséges életmódra nevelésnek:
zöldség- és gyümölcsnapok, szabad leve
gőn való mozgás, játék, séták, kirándulá
sok, túrák, sporttevékenységek és rendez
vények

• a környezetünk megismerésének,
megszerettetésének, különös tekintettel a
természetvédelemre: Zöld Óvoda cím,
Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Föld
napja, Madarak és fák napja

PVC,TAPÉTA
Nyitva a hét minden napján!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd, Fő út 29.

Tel.: 66/285-392

AKis Bálint Általános
Iskola és Óvoda

beiskolázási tájékoztatója
Intézményünk a 2011 120 l2-es

tanévben három első osztályt kíván
indítani, melynek osztályfőnökei:

- Baráth Ella, (Ella néni)
- Orbán Józsefné (Rózsika néni)
- Szabadosné Horváth Ilona (Ilike

néni) lesznek.
Iskolánk színes életébe, az ott folyó

nevelő-oktató munkába, a következő

programjaink, rendezvényeink során
kaphatnak betekintést az idelátogató
érdeklődők.

Iciri-piciri Mesemondó Verseny
és Rajzkiállítás. Ideje: 2011. február
28. (hétfő) 14 óra Helye: Hősök út 45.

Szülői értekezlet a leendő elsős

gyermekek szüleinek. Ideje: 20 ll.
március 22. (kedd) 17.30 Helye:
Hősök út 45.

Nyílt napok. Ideje: 20 ll. március
28-29. (hétfő, kedd) 8.00-11.00 óra
között Helye: Hősök út 45.

Sulikóstoló. Ideje: 20 ll. április l.
(péntek) Helye: Hősök út 45.

Beiratkozás. Ideje: 20 ll. április 4
5-6. (hétfő, kedd, szerda) 7.00-17.00-ig
Helye: Fő út 181.

Szeretettel várjuk programjainkra
az érdeklődő szülőket és gyermekeket!

Kis Bálint Általános Iskola
és Óvoda

nevelőtestülete



Tótka az Év Békés Megyei Sportolója

Új bölcsőde épült Endrődön

2011. március

Február 7-én, hétfőn délután
Békéscsabán, a Jókai Színház Viga
dójában tartották meg a már hagyo
mányos "Az év sportolója" díjátadó
ünnepséget. A Békés Megyei Hírlap és
kiadója, a Népújság Kft., illetve ezek
jogelődjei harmincnégy éve hirdették
meg első alkalommal Az év sportolója
szavazást. Ezúttal is csaknem hetve
nen, újságírók, sportvezetők és sporttá
mogatók szavaztak arról, hogy kik
voltak Békés megyében az év férfi és

A Kis Bálint Általános Iskolából öt
diák vett részt Mezőberényben 20 I l.
február ]O-én a területi Szép Magyar
Beszéd Versenyen. A szabadon válasz
tott szövegek elolvasása után a
kötelező szövegek felolvasását hallgat
ta meg a háromtagú zsűri, akik
kiemelték, hogyatanulók jó felké
szültségről tettek tanúbizonyosságot.
5-6. osztályban: Uhrin Barbara har-

Víz-gáz-központi
fűtés szerelés

tervezéstől

a kívítelezésíg!

Matyi József
Telefon: 0630/504·3154

Szó-Beszéd

női sportolói, csapatai és edzői a 2010.
évi teljesítmények alapján.

A 20l0-es év Békés megyei fiú
utánpótláskorú sportolója: Tótka
Sándor kajak-kenus (Körös Kajak SE,
Gyomaendrőd, edző: Kovács Gábor),
2. Bohus Richárd úszó (Bcs. Előre

ÚK), 3. Nyemcsok Máté, kajak-kenus
(Szarvasi Kajak-kenu Vízisport és
Szabadidő Klub). A közönségszavazás
nyertese is Tótka Sándor kajak-kenu
versenyző lett.

madik helyezett lett, 7-8. évfo
Iyamosok közül Magyari Gyöngyi:
második helyezett, Sipos Fanni pedig
az első helyezést érdemelte meg kima
gasló teljesítményével. Így az idei
évben is bejutott versenyzőnk az orszá
gos döntőbe: Fanni képviseli az iskolát
az Országos Kazinczy Szép Magyar
Beszéd Versenyen. Felkészítője: Hu
nya Jolán tanárnő.

Új, huszonnégy férőhelyes bölcső

dét adtak át február ll-én pénteken
Gyomaendrődön, az endrődi város
részben. A bölcsőde a Gyermekliget
Óvodai Oktató Nonprofit Kft. által - az
önkormányzattal kötött szerződés

alapján - működtetett Selyem úti óvoda
udvarán épült rekordidő alatt. A tavaly
szeptember 6-án megkezdett építkezés
december 9-ére befejeződött, s meg
kezdődhetett a padlófűtéses, modern
csoportszobák berendezése.

Szabó Istvánné, a kft. vezetője a
hír6-nak elmondta, eddig már huszon
egy kisgyermeket írattak be a XXI.
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Arózsahegyisek
Bonyhádon
remekeltek

Február 19-én Bonyhádon rendezték
az Országos Fedettpályás Serdülő

Ranglista Versenyt, az eseményen a
gyomaendrődi Rózsahegyi Diáksport
Egyesület négy sportolója vett részt. A
fiatalok mindegyike éremmel térhetett
haza - tájékoztatta a hír6-ot Vaszkán
Gábor, az ifjú sportolók felkészítője.

A bonyhádi versenyen Szerető

József 1000 méteren a legjobbnak
bizonyult, az országos bajnok atléta
3: 12,46 mp-es időeredménnyel ért
célba. Szabó László kétszer is a
dobogóra állhatott, súlylökésben ezüst,
míg magasugrásban bronzérmet nyert.
Szintén bronzéremnek örülhetett Papp
Károly a 60 méteres síkfutás fináléja
után és Korsós Vivien, aki a 300 métert
egy percen belül teljesítette.

századi követelményeknek megfelelő

intézménybe. Az 52 millió 628 ezer
267 forint összköltségű beruházáshoz
európai uniós pályázaton 90 száza
lékos támogatást nyert a kft., a hiányzó
10 százalékot pedig önerőből tették
hozzá.

A Gyomaendrőd Város Képviselő

testülete döntött arról, hogy az
óvodához hasonlóan a bölcsőde

működtetésére is kötnek feladatellátási
szerződést a Gyermekliget Óvodai
Oktató Nonprofit Kft.-vel és biz
tosítják számukra az önkormányzati
kiegészítő normatívát.



,. I NGY EN ES A PRÓ HI RDET ÉsEK

Aláírás: ..

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

~------------------------------_.

Irányár: .

Érdeklődni: .

Bútorasztalost
és faipari segédmunkást,

valamint fafaragót keresünk.
Érdeklődni:

Liviel Kft. 0630/9533-594

emeleti felújitott lakás alacsony
rezsivel eladó. 0620/823-2127

A Vásártéri ltp-en 2 szobás,
erké[yes, 3. emeleti lakás áron alul,
sürgősen eladó. Irányár: 5,5 millió
Ft. Érd.: 0620/805-4421

A Vásártéri ltp-en fóldszintes,
2 szobás, erkélyes jó állapotú lakás
eladó vagyelcserélhető kisebb
kertes házra a gyomai városrészen
tavaszi költözéssel. 66/282-982

A Vásártéri ltp-en 4 lakásos
társasházban 3 szobás lakás
garázzsal, alsóépülettel eladó vagy
kertes házra cserélhető. Irányár:
8,6 millió Ft. Érd.: 0630/488-4396,
0630/944- 1847

Endrődön 4 lakásos társas
házban igényesen felújított lakás
eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.:
0630/426-3928

KERT; TELEK
A Fűzfás-zugban kert két sor

gyümölcsössel eladó. Érd.:
0630/488-4394

Endrődön a Templom-zugban
3000 m'-es telken panzióként is
üzemelő 25 férőhelyes vízparti
nyaralóház eladó. 0670/386-5006

Endrődön a Temp[om-zugban

vizpartra menő ingatlan eladó.
Villany és fúrott kút van. 4614 m'.
Irányár: 2500 Ft/m'. Érd.:
0670/9438-2 [2

Ifjúsági lakóte[epen eladó egy
2,5 szobás lakás, garázzsal.
Érdeklődni: 30/6588961

A Vásártéri ltp-eo fóldszioti 2
szobás lakás eladó vagy gyomai
házra cserélhető, vályogház nem
érdekel. Irányár: 6 millió Ft. Érd.:
0630/301-5

Gyoma központjában 3 szobás
összkomfortos házrész kiadó. Érd.:
0630/228-9344

Gyoma központjában udvari
bejáratú, 20 m'-es helyiség kiadó
irodának, fodrásznak, kozmeti
kusnak stb. Érd.: 0630/228-9344

Endrődön a Vásártérnél, a

kondorosi út mellett, régi ház,
nagy portáva[, kevés fóldde[ eladó.
Irányár: 1,5 millió Ft. Érd: 06
661284-308 vagy 06-30/440-9342

Gyomán központi helyen,
lebontandó régi ház nagy portával
eladó. Irányár 3 millió Ft. Érd. 06
66/284-308 vagy 06-30/440-9342

Kecskeméten eladó egy l
szobás, k[imatizált, műanyag

ablakos lakás, alacsony rezsivel.
Érdeklődni: 20/446-2375

LAKÁS
Az Október 6. ltp-en fóldszinti

2 szobás lakás eladó. Irányár: 4,8
millió Ft. Érd.: 0630/417-7101

Az Október 6. ltp-en 2 szobás,
3. emeleti lakás sürgősen eladó.
Érd.: 0620/5767-879

Az Október 6. ltp-en 4 szobás,
I. emeleti lakás eladó. Irányár: 7,5
millió Ft. Érd.: 661284-148

A Vásártéri ltp-en 1,5 szobás 2.

Gyomán a gyógyfürdővel

szemben 3 szobás összkomfortos
téglaház eladó. Irányár: 15 mi llió
Ft. Érd.: 661386-058

Gyomán a gyógyftir'dővel

szemben 552 m' épitési telek a
rajta lévő 60 m'-es téglaépülettel,
ipari árammal eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 66/386-058

Gyomán a Tompa utcában 2
szobás összkomfortos tégl aház
eladó. Irányár: 13 millió Ft. Érd.:
66/386-058

Endrődön a Zrínyi I. u. 15. sz.
alatt gázfűtéses 1+2 félszobás
családi ház eladó. Irányár: 3,7 mil
lió Ft. Érd.: 0670/529-8728

Endrődön a Selyem úton
összkomfortos 3 szobás családi
ház (99 m') melléképülettel eladó.
Hitelügyintézésben segitünk.
Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.:
0630/6] 7-6563

Endrődön a Csókási zugban a
Micsurin u. 35. sz. alatt összkom
fOl·toS, vel1 falazatú kockaház mel
léképülettel, nagy kerttel, vizpartra
menő telekkel eladó. Irányár: 7
millió Ft. Érd.: 0620/347
4249,66/610-258

Endrőd központjában a Deák
Ferenc úton 2,5 szobás gázkonvek
toros. fürdőszobás kertes ház ked
vező áron eladó. Érd.: 0670/217
9662

Gyomán a Hunyadi u. elején jó
áJlapotban lévő I szobás, össz
komfortos parasztház alsóépület
tel, rendezett udvarral eladó. Érd.:
0620/800-7786

Gyoma központjában 3 szoba
összkomfortos nappalis ház, ga
rázs, alsóépület, ipari árammal
kiváló állapotbao sürgősen eladó.
Érd.: 0670/279-8615, 66/282-702

Jó helyen lévő 2 szoba
összkomfortos nappalis ház ren
dezett tiszta kerttel eladó. Kábel
TV, internet van. Érd.: 0670/588
2452, 661285-236

Nagylaposon központi fűtéses

családi ház eladó. Irányár: 2,5 miI
líó Ft. Érd.: 0630/483-6284

Mezőtúron családi ház, ga
rázzsal, lakásnak épült új mel
léképülettel eladó. Irányár: 11,7
millió Ft. Érd.: 0620/320-0090

eladó. Irányár: 6 millió Ft. Érd.:
0620/358-6464, 66/283-695

Üdülőövezetben a Hantoskerti

utcában padlásszobás, riasztós,
légkondis, beépített konyhabú
toros, öntözőrendszeres,4 szobás

ház szép parkositott kerttel, dupla
garázzsal eladó. Irányár: 17 millió
Ft. Érd.: 0630/461-905

15 éve épült ház kis udvarral,
nyílászárók cserélve, lakás festve,
azonnal beköltözhetően eladó.
Irányár: 5,9 millió Ft. Érd.:
0670/336-1172

Gyomán két szobás kertes ház
a Jókai utcában sürgősen áron a[ul
eladó. Irányár: 6 millíó Ft. Érd.:
0620/568-4320

Gyomán két szobás összkom
fortos kertes ház a Jókai úton

sürgősen eladó. Irányár: II millió
Ft. Érd.: 0670/504-0891

Öregszőlőben a kondorosi
kövesút me[lett összkomfortos
ház, melléképület, műhely kialaki

tására is alkalmas 2740 m' terület
tel eladó. Érd.: 0630/6376-831

Gyomán a Ságvári utcában 2
szobás összkomfortos kocka ház
melléképülettel eladó. Érték
egyeztetéssei parasztház érdekel.
Érd.: 0630/753-6019

Gyomán a Bajcsy úton tetőtér

beépítéses, 4 szobás családi ház
eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.:

0670/386-5006
Endrődön 2 szobás összkom

fortos ház melléképülettel, 1200
m' telekkel eladó a dr. Csókási
Béla téren. Irányár: 4,8 millió Ft.
Érd.: 66/386-417

HÁZ

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

nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen küldik be

megjelentetés céljából! A szelvényen a megjelölt helyre kell

beírni a kívánt szöveget és a szelvény t levelezőlapon vagy

borítékban elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500

Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés szövege

lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirdetések

szövegéért felelősségetnem vállal a szerkesztőségi

Feladó neve: .

CÍlne: .

Az apróhirdetés szövege: .

Endrődön, a Csókási zugban

összkomfortos családi ház dupla
vízpartí telekkel, nagy gazdaságí

épülettel eladó. Irányár: 18 millió
Ft. Érd.: 0630/33-26-075

Gyomán az Arany 1. u. 16. sz.

alatt 4 szobás komfortos ház eladó.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érdeklődni:

0620/5266-573
Gyomaendrőd központjában a

Napkeleti u. 4. sz. alatti 2 szobás
gázfűtéses családi ház nagy mel
léképülettel 1440 négyzetméteres
telken eladó. Irányár: 3,45 millió
Ft. Érd.: 0620/413-2770, 06
62/322-572

Gyomán az Erkel út 8. sz. alat
ti kétszobás családi ház eladó.
Irányár: 7,8 millió Ft. Érd.:
0620/553-9430

Gyomán a Köröshöz közel kis
ház komfort nélkül eladó. Irányár:
2.5 mil[ió Ft. Érd.: 0620/553-9430

Gyomán a Zrinyi Miklós út
1/5. sz. alatti kertes családi ház
eladó. Érd.: 0630/488-4394

A Polányi u. 80. sz. alatt 100
méterre a Fő úttól padlástér
beépitésre alkalmas ház nagy
alsóépülettel eladó. Irányár: 7,5
millió Ft. Érd.: 0620/338-8869

Gyomán a Tompa u. 20. sz.
alatt teljesen felújított 3 szobás és
étkezős, összkomfortos családi ház

szőlővel, parkositott udvarral, 2
garázzsal, melléképülettel eladó.
Érd.: 0620/227-6536, 66/283-943

Endrődön a Szabó Ervin u. 6.
sz. alatt összkomfortos, tégla
építésű kockaház melléképülettel



Gecsei Edina
született 2011. február 7-én

Édesanyja: Fekete Anita

Szunyog Hunor
született 2011. február 19-én
Édesanyja: Kovács Melinda

Balázs Konrád
született: 2011. február 9-én

Édesanyja: Radványi Valéria Eszter

Gyomaendrődi babák
születtek

Tímár Sándor

"Az angyalok között az Égben is megál/od a helyed.
ahogy itt a Földön is!"

Köszönöm mindazok együttérzését, akik a gyomai
refonnátus templomban fiam búcsúztatóján részvétüket
nyilvánították, fájdalmamban velem voltak, vigasztaló

szeretetüket megosztották.

Pádi - Klein Zoé
született: 2011. február 7-én

Édesanyja: KJein Ildikó

Szabó Jázmin
született 2011. február IS-én

Édesanyja: Szeivolt Éva

Kiss Alex
született 2010. december 14-én
Édesanyja: Jenei Éva Evelin

Bergon piros-kockás babakocsi
lábzsákkal, táskával, esővédővel,

sá rga Brevi etetőszék eladó.
Irányár: 18 és 6 ezer Ft. Érd.:
66/283-450

Klasszikus gitár tokkal,
póthúrokkal eladó. Irányár: 25 ezer
Ft. Érd.: 0630/931-9966

Bükk tűzifa vásár' Kuglizva
1650 Ftlq. Hasítva 1800 Ftlq. Érd.:
0620/312-9398

Dissou palack eladó. Irányár:
10 ezer Ft. Érd.: 0630/394-1086

Ipari varrógépek eladók
(simatííző, inter) átkötve 220 V-ra.
Érd.: 0620/592-7841

300 literes fagyasztóláda eladó.
Irányár: 40 ezer Ft. Érd.:
063 O/63 76-83 l

3x3 méteres új faház eladó.
Érd.: 0620/9645-901

Avon tanácsadók fe[vétele.
Érd.: 0620/774-6898

2 m'-es nyitott vas tartály, 16
soros vontatott vetőgép, egy tenge
lyes, piros rendszámú pótkocsi
eladó. Hízót beszámítok. Irányár:
28-80- [50 ezer Ft. Érdeklődni:

0620/537-5919
Beépíthető csempeká[yhához

új, zöld színíí csempék és kiegé
szítő csempeelemek eladók. Érd.:
0670/386-5006

4 db süldő és mangalica szalon
na eladó. Érd.: 661284-082,
0630/431-7229

Sparhert 3 éves, Salgó típusú,
újszeríí állapotban eladó. Irányár:
50 ezer Ft. Érd: 0670/207-7060

Barna mázas bontott cserép és
kúpcserép eladó. Irányár: 45 Ftldb
és 500 Ftldb. Érd.: 0630/591-6669

Noszvaj-Síkfőkúton, Egertől 8
km-re szép erdei környezetben
összkomfortos 6-8 férőhelyes

nyaraló májustól kiadó. Túrautak,
h o rgí.sztavak, gyógyfűrdők a
közelben. Irányár: 2000 Ftlfő/éj.

Érd.: 0630/8461-905
164/59/38 férfiként komoly

kapcsolat céljából 25-45 év között
hölgyet keresek. 0670/570-8007

162/64/45 férfi élettársat keres
40-50 év körüli hölgy személyé
ben. Érd.: 0670/552-3573

Körbálás gyepszéna, őrölt fü
szerpaprika, Lehel kombi hűtő

szekrény eladó, érett birkatrágya
ingyen elvihető. 06-70/222-6355

Keveset haszná It babakocs i
eladó mózessel, hordozóval, láb
zsákkal, esővédővel krém-narancs
sárga színben. Érd.: 0670/387-6299

Szám ítógép eladó. 17"-os
monitorral kompletten eladó egy
megbízhatóan működő Pentium
IV-es számítógépi Telefon:
0620/55-43121

E[adó egy Suzuki Intruder
motorkerékpár. 2002-es évj árat.
1500 cm" egy év műszaki, teljes
extrákkal. Érdeklődni lehet: 06
70/5315802 Ára: 1,4 millíó Ft

Gyomán, a fürdő mögött 560
m'-es építési telek eladó. Ir. ár: 10,5
millió Ft. Érd.: 0620/5695700

Malacot, süldőt, hízót
vennénk készpénzért!

Telefon: 0630/296-4775

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Bilógia, kémia, foldrajz,

informatika érettségire felkészítés,
korrepetálás, ECDL-vizsgára fel
készítés, programozás oktatása az
alapoktól. Érd.:0630/493-5950

Baromfi kopasztást vállalok.
Érd.: 0620/553-9430

Takarítást, vasalást vállalok.
Érd.: 66/611-060 (este)

Kőmííves munkát, aláfalazást,
épület felújítását, átalakítását,
bontást, tetőjavítást, kúpcserép
kenést váJJaiunk. Érdeklődni:

0620/800-9087
Korrepetálás, felzárkóztatás,

fejlesztő foglalkozások, dolgo
zatokra, középiskolai felvételire
való felkészítés általános isko
lásoknak. Érd.: 0630/856-3218

Veszélyes fák kivágása, tűzífa

felvágása, elhanyagolt porták
kaszálása, ill. egész évben porták
rendben tartását vállalom. Érd.:
0670/283-0347

Bevásárlást, takarítást, mosást,
vasalást vállalok. Érd.: 0620/568
4320

Varrógéppel kisebb javítási
munkákat, cipzár behúzás, nadrág
felvarrás stb. vállalok. Érd.:
0670/504-0891

Ezermester nyugdíjas vállalja
űdűlők, kertek gondozását, fűnyí

rást, rotálást, kerítések építését,
láncfűrésszel felvágást stb. Érd.:
0670/315-1827

Takarítást, mosást, főzést

vállalok és mindenben segítenék
idős, rászoruló embereknek. Érd.:
0670/260-9260

A Pavilonba pultost. felszol
gálót, takarítónőt keresünk májusi
kezdéssel. 0630/9439-576

Kipufogó dobok, rendszerek
javítása, készítése, karosszéria
javítás, lakatos munkák. Érd.:
0630/514-8867

EGYÉB

Endrődön a Harcsásban 1000
négyszögöl gondozott fold, fele fel
van szántva, eladó. Ugyanitt
nagyméretű szobanövények ela
dók. Érd.: 0620/3594-952

Országos versenyen fődíjként

kapott 150 OOO Ft értékű utazási
utalványt kedvező áron - betegség
miatt - átadnám. Az utalvány nem
névre szóló, átruházható. Az
utalványt megbízható utazási iroda
adta, érvényes 2011. december 31
ig. Érdeklődni: 0630/602-1634
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Lemondott a fürdőigazgató

Aszállodaépítő svájci befektető továbbálIt
Vodova János a Liget Fürdő Kft.

hét hónappal ezelőtt kinevezett igaz
gatója lemondott tisztségéről. Vodova
Jánost döntése okairól kérdeztük.

- Döntésemet különösebben nem
kívánom indokolni, de szeretném biztosi
tani a képviselő-testületnek azt a
lehetőséget, hogy egy számukra
megfelelő ügyvezetőt .nevezzenek ki a
fürdő élére - mondta kérdésünkre Vodova
János.

- Sajnálom ugyanakkor, hogy az álta
lam múlt év novemberében elkészített és
az önk.ormányzat elé tárt rövid- és közép
távú fejlesztési terveim nem valósulbat
nak meg. Gyomaendrődnek pedig a fürdő

és ezáltal az idegenforgalom fejlesztése
lehetne a legjelentősebb kitörési pontja.
Az általam benyújtott koncepció tartal
mazza a fürdő szükséges és elenged
hetetlen felújítását, a biztonságos
üzemeléshez szükséges fejlesztéseket,
valamint sváj ci tőke bevonásával egy
ötven fős szálloda felépítését a fürdő

területén. Sajnálom, hogy mindez nem
valósulhat meg a képviselő-testület dön
tésképtelensége miatt. Nem tudott létre-

Vodova János svájci befektetőt
hozott volna a városba

jönni a város, mint tulajdonos és a fürdőt

működtető menedzsment között az a
szükségszerű együttműködés, amelynek
eredményeként megoldhatók lennének a
fürdő jelenlegi műszaki problémái és
megvalósító lenne egy hosszabb távú
fej lesztési koncepció, amelynek ered
ményeként a rentábilis működés feltételei
biztosíthatók lennének. A fürdőnek így
esélye sincs önkormányzati támogatás
nélkül működni, ezért saját további
munkámnak sem látom értelmét.
Sajnálatos továbbá, hogy emiatt a svájci
befektetői csoporttal is megszakadtak a

tárgyalások. Ennek ellenére a 7 hónap
alatt elvégzett munkára büszke vagyok és
köszönet érte minden egyes munkatár
samnak - mondta végül Vodova János,
aki a képviselő-testület munkájához sok
sikert és bölcs döntéseket kívánt
végezetül.

Mivel a város képviselő-testülete a
Liget Fürdő Kft. által múlt év novem
berében beteljesztett fej lesztési tervre
nem reagált, ezért a Gyomaendrőd Liget
Fürdő Kft. március l7-én kérelmet nyúj
tott be az önkormányzathoz. A zavartalan
és biztonságos működés, valamint a
fej lesztési elképzelések megvalósí tásá
hoz kérte a belső és külső medencékhez a
vegyszeradagoló automata beszerelését, a
kempingben található elavult vizesblokk
felújítását és átépítését, valamint a fürdő

területén külföldi tőkéből felépítendő

szálloda megvalósításához egy építési
engedélyterv elkészítését.

A felsorolt mintegy 30 millió forintos
fejlesztést a képviselő-testület többsége
március 31-i ülésén nem támogatta, a
döntést információhiányra hivatkozva
elnapolták.

Nyugdíjba vonul
Egeresi ügyvezető

AKörösök Vidékéért Egyesület képviselői

nem keresik a felelőst
Egeresi András a Gyomaszolg Ipari

Park Kft. és a Gyomaközszolg Kft.
ügyvezető igazgatója március 27-i le
velében kéri az önkormányzatot, hogy
munkaviszonyát közös megegyezéssel ez
év május 2-ával szüntessék meg.

Munkaviszonyának megszűnésével

nyugdíjba szeretne vonulni a békéscsabai
Egeresi András, aki levelében javasolta,
hogy helybeli vezetőt válasszanak majd a
két cég élére. "Egy gyomaendrődi

illetőségű ügyvezető nyilvánvalóan
nagyobb bizalmat és támogatást élvezhet
mind a lakosság, mind a tulajdonos, vagy
a cég szolgáltatásainak igénybevevői
részéről, mint egy vidéki ..." - írta le
velében Egeresi András.

Rosszindulatú megjeg)'zésekbe még senki nem
halt bele - egyszerűen hozzátartoznak az
élethez. főleg. ha az ember sikeres valamiben.

Puulo Coellw

A Gyomaendrődi Regionális
Hulladéklerakó ötszáz méteres körze
tében az ingatlan-nyilvántartásba is
bejegyzett védelmi övezet miatt az érin
tett ingatlantulajdonosok által indított
kártalanítási perben a Szegedi Ítélőtábla

jogerős ítéletet hozott. (A regionális hul
ladéklerakó körüli peres ügyeket még a
korábbi önkormányzattól örökölte a
mostani városvezetés.)

Az ítélet szerint három ingatlant meg
kell vásárolni mintegy 47 millió forintos
összegben. A bíróság ezen felül 27 millió
forint összegű kártalanításra és 3,5 millió
forint perköltségre és 700 ezer forint
összegű eUárási költség megfizetésére
kötelezte a hulladéklerakó kilenc tulaj
donos önkormányzatát.

A felsorolt költségek az önkor
mányzatokat a hulladéklerakóban meg
lévő tulajdoni hányaduk arányában ter-

helik. Gyomaendrőd Város Ön
kormányzata ennek alapján 26 millió 650
ezer forint megfizetésére köteles.

Várfi András polgármester elmondta,
hogy a Szegedi Ítélőtábla határozatát a
tulajdonos önkormányzatok többsége
eddig elfogadta. Mivel a több mint 26
millió forintot közpénzből kell kifizetnie
a városnak, ezért a várost kár éri, így a
város vezetésének kötelessége meg
keresni azt a felelőst, aki ezt a problémát
előidézte.

A gyomaendrődi képviselő-testület

március 31-i ülésén azonban a Körösök
Vidékéért Egyesület több képviselője

úgy szavazott, hogy nem fogadja el a
Szegedi Ítélőtábla döntését és azt sem
támogatták, hogy az önkormányzat
indítson vizsgálatot, hogy terhel-e vala
kit felelősség a kártalanítással kapcsolat
ban.



2011. április Szó-Beszéd 3

Dr. Farkasinszky képviselő megsértette az adományozó családot

Nem lesz Papp Zsigmond Emlékház
adott esetben rendelkezésre, egyfajta
fedezetet jelenthetne a föld elide
genítésébői befolyó összeg. Dr.
Farkasinszky Erzsébet javasolta továb
bá, hogy az adományozó előbb újítsa
fel az általa felajánlott ingatlant.

Dr. Szonda István elszomorítónak
nevezte a városban kialakult helyzetet,
mínt fogalmazott: a legritkább esetben
fordult csak elő, hogy egy ilyen régóta
várt kulturális érték átadása a hozzá
nem értés és a hatalmi harcok miatt
elúszott.

Az intézményvezető szavait nyílt
színi taps fogadta a városháza díszter
mében. Dr. Farkasinszky Erzsébet az
elhangzottakra reagálva közölte:

- Tény és való, hogy voltak a
kuratóriummal kapcsolatban kérdé
seim, de képviselőként feladatom,
mind a jogi értelmezés, mind pedig az.
hogya lakosság érdekeit figyelembe
véve alakítsuk a település kulturális
életét. ..

Poharelec László (Körösök
Vidékéért Egyesület) azt nehezmé
nyezte, hogy a zárt ülésen elhangzot
takrói keri.iitek ki információk.

Dr. Csorba Csaba, jegyző az önkor
mányzati törvényre hivatkozva kijelen
tette, hogy semmiféle szabályszegés
nem történt. A jelenlegi helyzettel
kapcsolatban rámutatott, hogy azért
volt zárt űlés elrendelve, mert szemé
lyeket érintő - kuratórium i tagság 
kérdésről volt szó, de az alapítvánnyal
kapcsolatos ügyeket nyílt ülésen tár
gyalták.

Fotó: hir6

Verker Kft. Kondoros, Csabai út 49.
E-maii: paluskaz@verker.hu
Telefon/fax: 66/388-175

Magánszemélyek, cégek, önkormányzatok
és civil szervezetek beruházásainak
teljes körű bonyolítását
(közbeszerzés, műszaki ellenőrzés) vállaljuk!

félelmeim a hagyatékkal kapcsolódóan
beigazolódni látszanak, bár alig
merem kimondani, de itt egy magán
érdekeket féltő földlobbi kezd kiraj
zolódni.

A március 26-án megtartott
kuratóriumi üléssel kapcsolatban is
megszólalt a szakember, aki dr.
Farkasinszky Erzsébet mondatait
idézte az akkor felvett jegyző

könyvből.

Ezek szerint a képviselőasszony

elmondta, hogy problémának látja azt a
kikötését az adományozónak, mely
szerint az ajándékozott föld nem
értékesíthető, így, amennyiben a
működési költségek fedezete nem áll

Zsigmond hagyatékát gondozó
Munkácsy László a műtárgyak mellett
csaknem 50 hektár földet is adományo
zott volna a városnak, melynek bér
letéből (évi 2,5-3,5 millió forint)
lehetett volna segíteni az emlékház
működését. Ehhez kapcsolódóan
Szonda István megjegyezte: a

dr. Farkasinszky Erzsébet
és Poharelec László

A képviselő-testület március 31-i
ülésén a legélesebb reakciókat egy
korábbi, nevezetesen februári döntés
váltotta ki, miszerint nem jön létre a
Papp Zsigmond Emlékház.

Várfi András polgármester egy
levelet olvasott fel, amit Munkácsy
László írt a tervezett Papp Zsigmond
Emlékházzal kapcsolatban. A néhai
gyomai művész Debrecenben élő

rokona annak kapcsán fogalmazta meg
levelét, mely szerint a város egyelőre

nem adta áldását aua, hogya hagya
téknak egy külön helyet szánjanak,
melyhez épületet is hagyna a városra
az adományozó.

A városvezetőnek szánt levélben,
egyebek mellett ez állt: " ... az ÁTistály
tiszta előttem, hogy a Polgármester Úr
és közvetlen munkatársai az általam is
szándékolt. a leszármazottak akaratát
meg akarták valósítani. Ezzel Gyoma
endrőd értékeit gyarapítani. a város
kulturális értékeit, múltjának egy
szeletét megőrizni, megmutatni. Törek
vésüket most is, ajövőben is csak elis
merően lehet értékelni. Távol áll tőlem,

hogy minősitsem a város politikai
arculatát - ezt nem tudnám elveimmel
egyeztetni. Nos, a határozatot tudomá
sul vettem, és azon töprengek, hogya
család véleményét is értékelve, hogyan
tovább. Az eredeti szándékot eldőntőt

tem: feladom. és ebben megvallom ősz

intén, benne van a csalódottságom.
sértődöttségem is. Végit l is elhunyt
szeretteim sem tehetnének mást, mint
hogy tudomásul vennék a testület elu
tasító határozatát... "

Az ügyben szót kért dr. Szonda
István is, aki szerint a február 24-i zárt
ülésen az ő szakmai és erkölcsi
lejáratása indult el és a hagyaték elfo
gadásának elnapolásával a Körösök
Vidékéért Egyesület által delegált dr.
Farkasinszky Erzsébet megsértette
Munkácsy Lászlót. A Közművelődési

Közgyűjteményi és Turisztikai Szol
gáltató Intézmény vezetője nem érti,
hogy miért indított teljes lejárató had
járatot ellene a Körösök Vidékéért
Egyesület néhány képviselője. A
történethez tartozik, hogy a Papp
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Agimisek jól érvelnek és cáfolnak
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Elbocsátások
A Szóval?! Országos Középiskolai

Vitaverseny regionális döntőibe nyolc
nyolc csapat jutott tovább. A
Kecskeméten megrendezett elődöntőn

kiderült, hogy a helyi Bányai Júlia
Gimnázium és a gyomaendrődi

gimisek disputáltak a legjobban.
Megkezdődtek a Szóval?! Országos

Vitaverseny regionális döntői! A
második döntőnek - a csütörtöki
debreceni első helyszín után - a
Kecskeméti Kulturális és Konferencia
Központ adott otthont, ahol kötetlen
hangulatban érveltek és cáfoltak a
versengő diákok. A zsűrizésben részt
vett többek között Csémy Balázs

(kecskeméti Katona József Színház
művésze), a díjat pedig Csík János
(Csík zenekar) adta át.

A dél-alföldi elődöntőbe bejutott
nyolc csapat közül a Járjunk a földön
csapat (Bányai Júlia Gimnázium,
Kecskemét) érdemelte ki a régió
legjobb disputázója címet. Ők és a
második helyezett Körös-parti Sereg
(Kner Imre Gimnázium, Szakközép
iskola és Kollégium, Gyomaendrőd)

képviselik majd a régiót a versenyen,
amelynek döntője Budapesten lesz
20 ll. április 30-án. Az ország legjobb
vitázóinak fődíja egy brüsszeli tanul
mányút lesz - írja a hir6.

A Közművelődési-Közgyűjteményi

és Turisztikai Szolgáltató Intéz
ményhez integrált Tourinform Iroda
tevékenységét a Katona József Mű
velődési Központba teszik át. A fürdő

bejárata melletti telephely megszű

nésévei együtt az irodavezetői és a
turisztikai referens i állás is megszűnik.

Elbocsátják tehát Varga Zsófia iroda
vezetőt is, aki 3 éven át vezette a
Tourinfonn irodát.

A gyomaendrődi polgármesteri
hivatalban ugyancsak létszámcsökken
téssei kell számolni, megszűnik egy
építésügyi-nyilvántartó és egy ügy
kezelői állás.

Judás ügy arendőrségen Megszűnt a Gyomaendrődi Hírmondó

Kalandparkot építenének a ligetben
Kötélrendszer és lengőtuskó a fák között

Gecsei Tamást még lOOS-ban válasz
tották meg a Gyomaendrődi Judo Klub
elnökségi tagjává, amikor néhány hónap
múlva kezébe került a klub pénzügyi
elszámolási anyaga, vette észre, hogy
valami nincs rendben a költségekkel. Azt
mondja, az iratokból kiderült számára,
hogy olyan versenyeken is részt vettek
papíron és az útiköltség is el lett számol
va, amelyen egyetlen judós sem indult.

- A klub működéséhez a legnagyobb
támogatási összeget az önkormányzattól
kapja, amely általában 1,3 millió forint
körül van. A működéshez szükséges
többi pénzt tagdíjakból és az ún. övvizs
gákból szedi össze a klub. Kiderült, hogy
legalább 7-S versenyen voltunk, de csak
papíron, ám az ezekre az utakra járó
útiköltséget elszámolták, és azt valakik
felvették. Az elszámolások miatt tettem
feljelentést a rendőrségen, mert szeret
ném megtudni, hogy mire fordították azt
a pénzt, amit utazási költség címén több
ember nevében vettek fel - tájékoztatta
lapunkat Gecsei Tamás.

Va rga István edző lapunknak el
mondta, hogy korábban az adóhivatal is
vizsgálta a klub lOOS-as könyvelését is,
de néhány könyveléstechnikai prob
lémán kívül mindent rendben találtak,
így nem igazolódtak Gecsei Tamás vád
Jal.

- Gecsei feljelentései nem az én
munkámat nehezítik, hanem a judós,
sportoló gyerekek életét keserítik meg 
mondta az edző.

Megszűnt a gyomaendrődi önkor
mányzat havonta megjelenő ingyenes
tájékoztató lapja, a Gyomaendrődi

Hírmondó. A képviselő-testület előbb

február közepén döntött úgy, hogy a
korábbi 1,9 millió forint helyett idén
csak l milliót különítenek el a lap
támogatására, majd a legutóbbi ülésen
a többség úgy határozott, ezt az l mil
liót is inkább más célra fordítják.

- Szomorúnak tartom, hogy ilyen
döntés született - nyilatkozta Várfi
András, Gyomaendrőd polgármestere.

Az időközi választáson a
képviselő-testületbe jutott Nagyné
Perjési Anikó cége nyújtott be kérel
met az önkormányzathoz, hogy a
gyomai liget egyik részén egy
kaland- és élrnényparkot építene.
Kérik a testületet, hogy erre a célra
egy 1,4 hektáros területet adjon
bérbe a város a cégi.ik számára.

Nagy Zsolt a cég ügyvezetője

tájékoztatta a testület tagjait, hogy
egy kilencven akadályból álló
kalandparkot alakítanának ki, amely
egy kötélpálya rendszer kiépitését
tartalmazza a liget fái között, ahon
nan lengőpallók és lengőtuskók

csüngenének alá.

- Úgy gondolom, egy ilyen nagyság
rendű városban szükség van egy
ingyenes tájékoztató lapra, amely eljut
minden háztartásba. Ez a demokrácia
egyik eszköze, melyen keresztül az
állampolgárokat be lehet vonni a város
közéletébe. Megítélésem szerint a lap
politikamentes volt, s azon leszek,
hogy ha már a képviselő-testület több
sége nemet mondott rá, akkor más for
rásból teremtsük meg a feltételeket az
újraiodításhoz - mondta Várfi András
polgármester..

Nagy Zsolt hangsúlyozta, hogya
fákat megvédik, ezért a pályrend
szert úgy építik meg, hogy semmit
sem szögelnek oda a fákhoz, sőt a
kalandparkba telepített pénztár-,
raktárépületeket valamint a szo
ciális blokkokat is rövid idő alatt el
lehet majd bontani.

A kalandpark megépítésére
pályázatot nyújtana be a cég, s
ehhez kérik a város segítségét,
melyben hozzájáruIna az önkor
mányzat a kért terület bérbeadásá
hoz. A képviselő-testület évi 50 ezer
forint bérleti díjat kért a vál
lalkozástól, és a testület előzetesen

öt év bérleti időt határozott meg.
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Gyomaendrődi férfi
halt bele a H1 N1-be

Egy 36 éves gyomaendrődi fiatal
ember életét követelte a H l N l vírus
Békés megyében. A férfi a 10. héten
(március 7-13.) került be a békéscsabai
Réthy Pál kórházba, majd hunyt el
vírusos tüdőgyulladásban. Nem tarto
zott az influenzától veszélyeztetett
körbe és sem a 2009/20 10-es, sem az
idei szezonban nem vett fel védőoltást.

Mivel a családján belü! további fer
tőzöttek is voltak, valamint azt elhunyt
szövettanából is kimutatták a HINl
vírusát, mostanra egyértelműen bebi
zonyosodott, hogy influenza okozta a
halálát.

Abban az időszakban már fogytán
volt az ereje a járványnak. Korábban
arról adott hírt a megyei lap, hogy
Békés megyében a 10. héten nyolcvan
százalékkal kevesebben fordultak
orvoshoz, mint az azt megelőzőn.

A megyei kormányhivatal népe
gészségügyi szakigazgatási szerve úgy
tájékoztata a Békés Megyei Hírlapot,
tavaly szeptember 27-e óta megyénk
három kórházába összesen 57 ember
került be influenza gyanújával,
közülük 22-en szorultak intenzív
ellátásra. (beol)

ÁCSMUNKÁT VÁLLALOK!

Régi házak tetőfelújítását, szarufacseréjét,
valamint

átcserepezését, aláfóliázását,
és melléképületek tetőfelújítását válla/om.

Ingyenes felmérés,
szaktanácsadás! Telefon: 30/310-6244

Már Gyomán is kipróbálhatja

ajade-köves
masszázságy

egyedülálló hatásait!
Masszázs, akupresszúra,

fény- és hőterápia!

Gyomaendrőd, Semmelweis utca 4.
Bejelentkezés:
06-20/360-20-25

Szó-Beszéd

Biciklisek
figyelem!

A kerékpárosok közlekedés bizton
ságának javítása érdekében 20 ll.
április 4-e és 26-a között orszáoszerte

""fokozott ellenőrzést tart a rendőrség.

N apjainkban a kerékpáros közle
kedés Európában és Magyarországon
egyaránt a figyelem középpontjába
került. Ennek oka, hogy az összes
közlekedési baleseten belül maoas ab

kerékpáros balesetek aránya.
Ez azért figyelemre méltó, mert a

kerékpárosok a forgalom egyik
legvédtelenebb résztvevői. Így a bale
setek szinte minden esetben személyi
sérüléssel járnak, és sajnos igen
gyakran súlyos, illetve tragikus kime
netelűek.

A fokozott ellenőrzéssel, és az
ellenőrzésről való tájékoztatással a
rendőrség a balesetek számának
csökkentése érdekében a szabályok
betartásának fontosságára szeretné fel
hívni a kerékpárosok figyeimét.

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

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 212.

Telefon: 66/284-989, 20/359-6842

Stancolt és hagyományos

papírdoboz
gyártása minden méretben!
Szitázás!
Stancforma, ~m
szitaforma készítés! ft~ r. '

"~f U ~ í(f1".
Telefon: IlbbIlOzs1"""-

20/9142122
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.
www.rozakft.hu
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Újvédőnő

Fodor Csilla lY. éves védőnő hall
gató jelenleg a városi gyakorlatát tölti
Gyomaendrődön. 2011. J'únius véoétől"" ,
a diploma kézhezvételét követően

területi védőnőként dolgozik majd a
városban.

Családi Vasárnap
a Dreher Söröző-Étteremben
Április 10. Görög gyümölcsleves.
Kijevi szárnyasfilé, zöldséges rizs.
Som/ói galuska.
Április 17. Magyaros zöldborsó leves.
Rántott sertésszelet, hasábburgonya.
Uborkasaláta. Tiramisu.
Április 24. Orjaleves eperlevéllel.
Pulykamellfilé Dubarry módra,
burgonyapüré. Őszibarack kompót.
Túrós palacsinta.

Jó- étvCÚJYa;t kiJvóvYlAM11v!

Te:.: 66/386-444 Mobil: 20/9808842

, 920 Ft/adag
Etkezési utalványokat elfogadunk l

www.timarpanzio.hu



Gubucz Józsefet még egyszer felmentették
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Versa Biztosítási
Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa

biztosítások teljes körű

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

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

- Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugd íj-előtakarékosság

- egyéb módozatok
az ügyfél igényei szerint!

Gyomaendrődi képviselet:
Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.
66/284-989, 20/359-6842

Gyomaendrődi Szó-Beszéd

Mint arról lapunkban már beszá
moltunk, január 3l-i hatállyal Gubucz
József főigazgatót nyugdíjas korára való
tekintettel a vidékfejlesztési miniszter
felmentette a hat szakiskolát tömörítő

kelet magyarországi szakképző központ
irányítása alól, s ezzel egyidőben a
munkavégzés alól is mentesítette. Helyét
megbízott főigazgatóként Taskovics
Péter a jánoshalmi mezőgazdasági iskola
igazgatója foglalhatta el.

Taskovics Péter március elej én
Gyomaendrődön járt, ahol a Bethlen
Gábor Szakképző Iskolában vett részt az
úgynevezett TÁMOP pályázati munka
csoport értekezletén. A több mint 370
millió forintos projekt 2009. október l
ével indult, a vidékfejlesztési minisztéri
umhoz tartozó hat szakiskolában. A két
évig tartó pályázati feladat célja, hogy az
iskolai oktatást a munkaerőpiaci

igényekhez igazítsák. A program vezető-

2011. április

je Gubucz József volt, akit most a megbí
zott főigazgató Taskovics Péter fel
mentett ezen munka alól is, helyére
Fekécs László gyomaendrődi mérnök
tanárt nevezték ki, aki korábban az isko
la tanára volt és húsz éves pedagógiai
gyakorlattal rendelkezik.

- Gubucz József vitatta a felmentés
jogosságát. Én úgy vélem, hogy ha
korára való tekintettel felmentették a
főigazgatói beosztásából, akkor a prog
ramvezetői feladatot is a folyamatosság
és a fenntarthatóság érdekében egy fiatal,
agilis szakembernek kell végeznie. A
vidékfejlesztési miniszter, dr. Fazekas
Sándor levelében megerősítette és
véglegesítette Gubucz József felmentését
a TÁMOP program projektmenedzseri
feladatai alól, így otthon töltheti
megérdemelt nyugdíjas éveit - tájékozta
tott lapzártakor Taskovics Péter főigaz

gató.

Víz-gáz-központi
fűtés szerelés

tervezéstő/

akivite/ezésig!
Matyi József

Telefon: 0630/504-3154

Üzlethelyiségek kiadók
Gyomán, a városközpontban!

Telefon: 06-30/33-26-075

Francia diákok magyar gazdáknál

rf '...... .....
I .

. I Hirdetésfelvétel !
I

Telefon: 0670/22-632-99

E-maii: szobeszed@index.hu

Március 7-én nyolc mezőgazdasági

szakképző iskolás diák érkezett a
közép-franciaországi Tulle-Naves
városából Gyomaendrődre, Jacques
Faucon szakmai oktató vezetésével. A
városházán Várfi András polgánnester
köszöntötte a vendégeket. A francia
mezőgazdaságialapképzésben résztve
vő diákok vegyes mezőgazdasági far
mok tevékenységeit tanulmányozzák,
különös tekintettel az állattenyésztésre
és mezőgazdasági termékek feldolgo
zására. Külföldi partnereink ittar
tózkodása és gyakorlata a Leonardo da
Vinci program keretében, az Európai

Unió támogatásával valósul meg 
mondta Davidovics László, a Dél
Alföld - EU Közhasznú Egyesület
elnöke, Leonardo prograrnkoordinátor.

A gyomaendrődi székhelyű egye
sület az uniós támogatású Leonardo
program keretében immár hét eszten
deje gondoskodik arról, hogya dél
alföldi diákok eljussanak szakmai
gyakorlatra Franciaországba, Olasz
országba és Lengyelországba. A part
neri kapcsolat tennészetesen kétoldalú,
azaz az ottani diákok is számos alka
lommal töltötték már nálunk gyakor
latukat.



Visszatérnek a bogarasok!

Bocsánatot kér az aláírásgyűjtő szülő

Igaztalanul megvádoltak egy pedagógust

2011. április

Múlt év nyarán, pontosabban július
25-én, a nyári iskolai szünet idején dön
tött úgy Pelyva Lajosné, hogy aláírás
gyűjtést kezdeményez a Bethlen Gábor
Szakképző Iskola egyik tanára,
Davidovics Angéla ellen. Meg is fogal
mazta aszöveget, mely szerint "alulírott
ll. b osztályos tanulók és szülők azzal a
kéréssel fordulunk az iskola vezetéséhez,
hogy az osztályfőnököt, Davidovics
Angélát leváltani szíveskedjenek és egy
ben ké/jük, hogy semmilyen tantárgyat
ne is oktasson az osztályban. "

Pelyva Lajosné a következőkkel

indokolta kéreimét: "Nagyon sok panasz
van az osztályfőnöla'e, ugyanis nem áll a
helyzet magaslatán. Mindig késve, vagy
egyátalán nem értesíti az osztályt a
várható programokról... A matematikát
sem tudja jól oktatni, ugyanis az osztály
több núnt fele nem érti meg a feladatot...
Osztálykirándulásra sem mennek soha,
csak ígéretet kapnak rá... " - írja
kéreImében Pelyva Lajosné, akinek a
lánya jár ebbe az osztályba. Az ívet aztán
néhány szülővel és diákkal íratták alá, sőt

hogya dolog hatékonyabb legyen a tan
ulók állítólag üres papírlapokat is körbe
hordoztak az érintett szülőknél.

Az ügyből még múlt év szeptem
berében rendkívüli szülői értekezlet lett,
ahol a megjelent szülők közül többen is

Idén ismét Gyomaendrődön ren
dezik meg a Nemzetközi Bogárta
lálkozót - tudta meg a hír6 Kardos
Ferenctől, az esemény főszervezőjétőI.

Az 1997-ben életre hívott
Nemzetközi Bogártalálkozó 2009-ig
folyamatosan Gyomaendrődön került
megrendezésre, kezdetben a Hármas
Körös partján, később a Liget Für
dőben. Tavaly Kardos Ferencnek nem
sikerült megegyeznie a fürdővel, így
Füzesgyarmatra került az esemény. A
rövid szünet után 20 ll-ben ismét
Gyomaendrődönvonulhatnak fel a jár
művek.

A főszervező a hír6 kérdésére
elmondta, hogy mind a város-, mind a
fürdővezetés pozitívan állt ahhoz,

Szó-Beszéd

elmondták, hogy velük egy üres papír
lapot írattak alá ...

- A kérelmet néhány szülő és diák írta
alá, az viszont nem igaz, hogy üres
lapokat tettek a szülők elé. Az aláírt ívet
azután leadtam az iskola vezetésének, és
szeptemberben az ügyben szülőérte

kezletet tartottak. Rajtam kívül részt vett
ott még néhány szülő, akik aláírták a
kérelmet, de ők az értekezleten nem
mertek szólni - mondja Pelyva Lajosné,
akit most a Szarvasi Városi Bíróság köte
lezett arra, hogy bocsánatot kérjen a saj
tónyilvánosság előtt az igaztalanul meg
vádolt Davidovics Angéla tanámőtől.

Davidovics Angéla ugyanis múlt év
októberében becsületsértés miatt felje
lentést tett a Szarvasi Rendőrkapi

tányságon. Pelyva Lajosnét és Davi
dovics Angéla sértettet idén március 9
ére beidézték a Szarvasi Városi
Bíróságra, ahol "a feljelentő és a felje
lentett között a megbékítés eredményre
vezetett."

- Én nem vádoltam semmivel a
tanámőt, üres lapokat sem írattam alá
senkivel. Bocsánatot kérek Davidovics
Angélától, hogyaközreműködésemmel
igaztalanul megvádoltuk - mondta
lapunknak Pelyva Lajosné, akinek a
Bethlen Iskola összdolgozói értekezletén
is bocsánatot kell kémie a tanámőtőI.

hogy ismét Gyomaendrődöngyülekez
hessenek a "Bogarak".

Már javában zajlanak az
előkészületekés a találkozó időpontja
is megszületett, augusztus 5-7. között
fogjuk megrendezni az eseményt 
közölte Kardos Ferenc.

Hozzátette: mivel ajubileumi, alS.
Bogártalálkozóról beszélünk, így az
autósokat szeretnénk vendégü I látni,
bográcsgulyással és rétessel készülünk
a nyitónapon.

Már a program is körvonalazódott,
a Repeta Rock Band és a Gesarol fog a
húrok közé csapni, de az RTL Klubból
ismert székely humoristák is ellátogat
nak a helyszínre, azaz a Gyomaendrődi

Liget Fürdőbe.
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Vállalom kis- és ~
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számviteli, adózási,
bér- és munkaüg}1
tevékenységek ellátását.

Matyiné Beinschróth Ilona
mérlegképes könyvelő

Telefon: 0670/310-8687

Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok, gardróbszekrények,
készítése egyedi méretben.

Bútorlapból vákumfóliázott felüiettei
vagy tömör fából!

Telefon: 30/9554-571

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

ÚJ GUMIKI

Szerelés,
javítás,
centírozás!

Katona György

gumijavító
Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 107.

Telefon: 66/285-127



és hőszigetelőcentrum
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" "H SZIG TELO CE TRUM
GYOMAENORŐOŐN,A MEZŐ8ERÉNYI ÚT MELLETT!

Az akció 2011. április l-lO-ig, vagy a készlet erejéig tart!

Gyomaendrőd,Toldi u. 111. Telefon: 66/284-528 • Fax: 66/284-528 • Mobil: 20/414-0399

HIHETETLEN TAVALYI ÁRON KÉSZLETRŐLJ
REVCO AKCiÓ! Páraáteresztőöntisztuló vakolat

250 Ftlkg-tól, 625 Ft/m2-től

.........~TÉRKŐ AKCiÓ! 6 cm-es szürke hullámkő 2280 Ft/m2~!.....1IIIIi1lli.
Tekintse meg mintakertünket és válassza az Önnek legmegfelelőbbkövet!

Kifutó lámpák 10-60% árkedvezménnyel!
Falícsempék már 1250 Ft/m2-től! Padlólapok (I. oszt.) 1280 Ft/m2-től!

Hőszigetelés (5 cm vastagságú) 1076 Ft/m2!

Grupo UrnIiU.

kNAUf YTONG'

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

- .:

.. .. ...
Új címünk: Gyomaendrőd,Fő út 140/3.

(a volt SUZUKI szalon!)

Extra



Értékesítés és Szervíz A képek illusztrációk l

5500 Gyomaendrőd, Fő út 214.
Tel: 06-30/349-1325, 06-66/282-822

890Ft

· ~. -Mobile-
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havonta
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Szamítogepes internetezéshez:
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Kerékpárok
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Elektromos kerékpárok

_ Fűnyírók

= Láncfűrészek
Robogók

Kandallók, kályhák

Vaszkó és Társa Kft. Gyomaendrőd, Zöldfa u. 1. Tel: 66/284-801
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Állatorvosi Rendelő
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.
- Bolha- és kullancsirtó szerek.
- Légyirtószerek, patkányirtószerek.
- Baromfi vakcina (Gumboro)
- Ásványi kiegészítők.

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@szucsnet.hu

Dr. Kreisz Ágnes
Mezőberény, Madách u. 10/a.

www.kreiszagnes.hu

E-maii: kreiszagnes@szucsnet.hu

Telefon: 30/206-5050

Szó-Beszéd

Megjelent a Serb családról és Dr.
Szerb György életpályájáról szóló
kötet. Ünnepélyes keretek között, a
városháza nagytermében mutatták be
2011. március 20-án.

A könyvbemutatón Vádi András
polgármester köszöntötte a szerzőt, a
családtagokat és a megjelent ven
dégeket. Beszédében kihangsúlyozta,
hogy a helytörténeti jellegű művek

fontos láncszemei városunk kultúr
történetének. A mű elemzését és jelen
tőségét Dr. Szonda István muzeológus
- a könyv szerkesztője - prezentálta az
érdeklődőknek.

Dr. Szerb Györgyné - a könyv
szerzője - megköszönte a támogatók
segítségét, akik lehetővé tették, hogy
munkája könyvalakban megjelen
hetett. A kiadvány az Endrődi Tájház

2011. április

és Helytörténeti Gyűjtemény gondo
zásában jelent meg. Megvásárolható a
gyomaendrődi könyvtárakban és az
Endrődi Tájházban.

- Már több mint egy évtizede ter
vezgetem, bogy megírom az 1985.
márciusában elhunyt férjem családjá
nak tragikus történetét. A Serb-Szerb
család tragédiája az 1920-as trianoni
diktátummal kezdődött és a kommu
nizmus megtorlásaival végződött. A
könyvet végül is egy hónap alatt írtam
meg a családi dokumentumok alapján.
Hálát adok Istennek, hogy 87 évesen
elkészíthettem ezt a könyvet, s a Szerb
család életútján keresztül bemu
tathatom az elmúlt több mint száz esz
tendő megpróbáltatásokkal teli tör
ténetét - mondta lapunknak Szerb
Györgyné a kötet szerzője.

Ultrahangos fogkőeltávol ítás.
Röntgen-diagnosztika!

A Szerb család tagjai a könyvbemutatón

Úszó országos diákolimpia

AUTÓSOK FIGYELEMl
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Nyári gumik!
Varga Béla, autószerelő mester
66/610-650,30/524-52-35

Környezetvédelmi zöldkártya! .;
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A Hódmezővásárhelyen megren
dezett úszó országos diákolimpia III.
korcsoportjában a gyomaendrődi Papp
Károly csapott először a célba.

Hatalmas fegyvertényt hajtott végre
Papp Károly, a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola tanulója a
Hódmezővásárhelyen megrendezésre
kerülő úszó országos diákolimpia dön
tőjében. A III. korcsoportban indult
versenyző 50 méteres mellúszásban
36,80 másodperces időeredménnyel

magyar bajnoki címet szerzett. A
Vaszkán Gábor testnevelőtanár, edző

által felkészített sportoló a megyei
döntők alapján a legjobb időered

ménnyel kvalifikálta magát a bajnok
ságra. A legerősebb futamban, a 4-es
pályán indulva, esélyeshez méltóan
hatalmas előnnyel ért a célba, hiszen az
ezüstérmesre több mint 5 másodpercet
vert.

Ugyancsak szépen szerepelt a IV
korcsoportos fiúknál a Kis Bálint
Általános Iskola tanulója Gönczfalvi
Balázs, aki a 100 méteres mellúszás
ban 1:25 perces időeredménnyel az
ötödik helyen zárt.
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Köszönet é kézilabdázás
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Március l2-én a Varga Lajos
Sportcsarnokban Körös Kupa elne
vezéssel izgalmas, jó színvonalú
mérkőzéseket láthatott a nézőteret

megtöltő helyi és vidéki szurkolótábor.
Ez az alkalom adott lehetőséget arra,
hogy a Gyomaendrődi Női Kézilabda
SE vezetősége rövid ünnepség kere
tében köszönetet mondjon a sportág
helyi személyiségeinek: Fekete Lász
lónak, Sipos Tas Töhötömnek, Nagy
Péternek és Hajdú Lászlónak. Mél
tatásuk mellett nagyban különböznek
egymástól világnézetükben, életvi
telükben, szokásaikban. De egy valami
közös bennük, mégpedig a kézilab
dázás áldozatos és önzetlen szeretete

és szolgálata. Ők voltak, akik Iéter
hozták és életben tartották a gyomai
kézilabdázást. Hátukon cipelték,
szívükben hordozták azt, és feláldozták
önzetlenül szabadidejüket, energiá
jukat, nem egyszer saját forintjaikat is.
Ezidáig senkitől egyetlen köszönő szót
sem kaptak példamutató emberi és sza
kmai tevékenységükért.

A Gyomaendrődi Női Kézilabda SE
tiszteleg és meghajol e kiváló férfiak
sportági teljesítménye előtt a Gyoma
Kézilabdázásáért Kitüntető Plakett
átadásával. Az ünnepséget keretező

torna - melyet Várfi András pol
gármester nyitott meg - végeredménye.
Nők: l. Gyomaendrődi NKSE, 2.

Kondoros, 3. Békésszentandrás.
Férfiak: l. GyomaendrődiKörös KK,
2. Köröstarcsa, 3. Nagyszénás.

. ,/
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Lakatos Tibor a GYNKSE
csapatainak edzője, Hajdú László,
Nagy Péter, Sipos-Tas Töhötöm,

Fekete László kitüntetettek,
valamint Cs. Nagy Lajos SE elnök

Jól futnak a róz ahegyisek Mesterhármas
A napokban rendezték meg

Gyomaendrődön a mezei futó
verseny körzeti diákolimpia
döntőjét. A sporteseményen kö
zel félezren álltak rajthoz, ráadá
sul több pályacsúcs is megdőlt.

Rekordnak számító, 447
tanuló részvételével került meg
rendezésre az endrődi sportpá
lyán a verseny, ahol a körzet
mind az 5 általános iskolája
képviseltette magát. A négy
korcsoportba osztott diákok hat
alkalommal döntötték meg a
fennálló pályacsúcsot, ebből

ötször, a helyi a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános

Iskola atlétái. Az alsó tagozat
legeredményesebb futója Szere
tő Dorottya, míg a felső tagozat
legeredményesebb futója Szere
tő József lett.

A verseny legeredményesebb
iskolája a gyomaendrődi Rózsa
hegyi Kálmán Kistérségi Álta
lános Iskola lett.

A diákok összesen 25 érmet
szereztek, II a legfényesebb
medáliából jutott az atlétáknak.
A legeredményesebb iskolának
j áró díj at, mint a gyerekek
felkészítője,Vaszkán Gábor test
nevelő tanár, atlétika szakedző

vehette át.

Gyomaendrődi versenyző bizonyult a legered
ményesebbnek a gyulai Várfürdőben megrendezett
úszóversenyen. Várkonyi Sarolta három számban
indult és három aranyérmet szerzett. Ez az igazi
mesterhármas!

Kiváló teljesítményt nyújtott Várkonyi Sarolta a
gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola első

osztályos tanulója a gyulai Várfürdőben megren
dezett nemzetközi versenyen, hiszen amelyik
számban rajtkőre állt, ott aranyérmet szerzett, így a
verseny legeredményesebb úszójának bizonyult. A
Vaszkán Gábor testnevelő-edző által felkészített
versenyző előbb hátúszásban, majd mellúszásban,
végül gyorsúszásban csapott elsőként a célba. A
kiváló versenyző csapattársaival együtt legkö
zelebb április 9-én állhat rajtkőre a békéscsabai
Árpád Fürdőben a Nyuszi Kupán.
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. Magyarok a nagyvilágban

Az ausztráliai magyarok kulturális seregszemléje
Az Ausztráliai és Új-Zélandi

Magyar Egyesület immárom 14.
alkalommal rendezte meg a távoli
földrészen élő magyarság kulturális
találkozóját, melynek helyszíne az
ausztrál főváros, Canberra volt. A
nyolc napos rendezvény főszervezője

az Ausztráliában élő Óvári család
volt, akiket szerkesztőségünkvendé
geként üdvözölhettünk.

Óvári Attila egyébként az Auszt
ráliai és Új-Zélandi Magyar Egye
sületek elnöke is. Elmondta, hogy az
első kulturális talá lkozót 1969-ben
Melbourne-ben rendezték meg, s a
szervezők akkor döntötték el, hogya
kint élő magyarak három-négy
évenként az ország valamelyik váro
sában összejönnek és megünnepelik
csodálatosan gazdag kulruránkat.

- A kulturális találkozóval is
szeretnénk megakadályozni az Auszt
ráliában élő magyarság teljes beo1
vadását és mindemellett nemcsak az
ottani magyarjainknak, hanem az
Ausztráliában élő más nemzeteknek is
igyekszünk bemutatni a magyar
kultúrát. Éppen ezért a kinti magyar
néptánc-csoportok mellett énekesek,
előadó-, és képzőművészek is bemu
tatkozhatnak a magyarok találkozóján.
A több mint egy héten át zajló prog
ramokon a történelmi előadások mel
lett tanári konferenciát is szerveztünk,

Február 19-én Canberra-ban
a kormányzó palotájának kertjében
rendeztek ünnepi koncertet abból az

alkalomból, hogy Magyarország az Európai
Unió soros elnöki tisztjét tölti be.
Az eseményen a canberrai magyarság

képviseletében részt vett az Óvári házaspár
és Csaba Gábor nagykövet is

sőt természetgyógyászati, egészség
megőrzési előadások is számos érdek
lődőt vonzottak. Az asztalitenisz, sakk,
biliárd és a kártya versenyszámokra is
lehetett jelentkezni. Nagyon fontos,
hogy Ausztrália számos államából
érkezett magyarok személyesen is
találkozhatnak itt egymással. Erre a
néhány napra, amíg a kulturális
találkozó zajlik, egy kis Magyar
országot hozunk létre Ausztráliában 
tájékoztat Óvári Attila.

- A találkozók sikerét az is jelzi,
hogy ma már Ausztrália és Új-Zéland

különböző államainak magyar közös
ségei vetélkednek egymással a ren
dezvény megszervezéséért. Legutóbb
is három helyszín közül kellett válasz
tani. A főváros, Canberra volt legutóbb
a találkozó házigazdája annak ellenére,
hogy ott alig kétszáz magyar él. Most
először bevontuk a szervezésbe a fiata
lokat is, akik nagy segítségünkre
voltak az intemetes szervezés során is.
A rendezvény idején egyébként isko
laszünet van az országban, ezért is
döntöttek úgy a szervezők, hogy a
gyermekek ingyenesen látogathatták
az előadásokat és a programokat, a ját
szóházakat - mondja Óvári Gabriella.

Ausztráliában egyébként mintegy
70 ezer magyar, valamint azok leszár
mazottai élnek. A legutóbbi magyar
találkozón több, mint ezer látogatót
regisztráltak a szervezők.

Óvári Gabriellától megtudtuk még,
hogy a mostani találkozó fővédnöke a
Svédországban élő, erdélyi szánnazású
Tamás Gábor énekes volt, aki több
koncertet is adott a találkozón. Több,
mint kétszáz támogató védnöke volt a
rendezvénynek, köztük gyomaendrődi

származású Csaba Gábor ausztrál
nagykövet is segítette a magyar talál
kozót, melynek rendezvényein család
jával együtt részt is vett. A kulturális
találkozó háziasszonya a miskolci V.
Molnár Judit operaénekesnővolt.

Gyomaendrődre jöttek a brádi Baráth-ok
Az első állampolgársági eskütételek március

15-én Erdélyben is lezajlottak a külképvise
leteken. Visszahonosítási ügyben Erdélyben és a
Vajdaságban is már csak áprilisra lehet időpontot

kérni a magyar konzulátosukon. Ezért is döntöt
tek úgy az erdélyi Brád-on élő Baráth fivérek,
hogy Magyarországon nyújtják be állampolgársá
gi kérelmüket.

Mivel a szerkesztőségünkkel jó kapcsolatot
ápol a Baráth famíliával, ezért esett Gyoma
endrődre a választásuk. A négy testvér közül a
legidősebb, Gusztáv még Budapesten született,
majd a történelem a Fehér-Körös menti
bányavárosba, Brádra sodorta a családot. A
Baráth fivérek az állampolgársági iratokat is
Gyomaendrődön vehetik majd át ünnepélyes
keretek között. Baráth Jenő, Barátb Árpád, Baráth Gusztáv és Baráth Pál Gyomaendrődön



Aranyérmes gri lIázstorta

Véradás áprilisban

2011. április

Menni vagy maradni?
Menni, előremenni, azaz fejlőd

ni, vagy maradni, azaz lemaradni.
Mintha ez a dilemma osztaná meg
Gyomaendrőd képviselő-testületét.

Mindez a következőkből jutott
eszembe: még késő ősszel lelkesen
újságolták a fürdőben - ahol úgy
tűnik kellően lokálpatrióta a jelen
legi vezetés - a terveiket, a pályáza
ti lehetőségeket, amely során a
fürdő kempingjének leharcolt,
gusztustalan vizesblokkját akarták
felújítani, sőt befektetőt is találtak a
fürdő fejlesztéséhez szálláshelyek
létesítésére. Mindig jó hallani, ha
valakik tervezik a jövőt, hiszen az
új létesítmények jobb pihenési
körülményeket, elégedett vendé
geket és ezzel együtt nagyobb
bevételt jelentenek.

A menni vagy maradni dilem
mán tépelődhet az önkormányzat,
valószínüleg ez lehet az oka annak,
hogy ősz óta nem volt ideje (?) a
testületnek a fürdő fej lesztési ter
veit tárgyalni. Arra gondolni sem
merek, hogy esetleg más miatt
késik a döntés ...

Ne adj Isten, pártpolitikai kötél
húzás zajlik a két oldal között a
testületben. Ha esetleg mégis így
lenne, akkor arra szeretném emlé
keztetni a tisztelt képviselőket,

hogy választóik azért szavaztak
rájuk, mert hittek abban, hogy váro
suk, lakóhelyük érdekeit fogják
képviselni mindenek előtt.

Az erőfitogtató kötélhúzás nem
helyettesíti a döntést.

Az idő elmegy mellettük. A
lényeghez hadd idézzek egy ismert
művészünktől: "Uraim, a járdát
nem harcolni kell, hanem
betonozni..."

Tisztelettel:
dr. Ódor István

ny. kórházi főorvos
Gyomaendrőd,Templom-zug

Szó-Beszéd
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A gyomaendrődi származású
Magyar Mariann is megmérettette
magát. 2011. február 26-án a Tatán
megrendezett IX. Farsang Kupán.
Ezt a rangos országos gasztronómiai
versenyt és bemutatót a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
(MNGSZ) hirdette meg szakács,
cukrász, felszolgáló, pék szakmák
ban felnőtteknek és tanulóknak. A
rendezvényre 131 munkával nevez
tek a versenyzők.

Jómagam 1,5 éve foglalkozom gril
lázskészítéssel, az alapokat Oláh
László gyomai cukrász mutatta meg.
Azóta sokat gyakoroltam, és fejlesztet
tem magam. A IX. Farsang Kupa volt a
második versenyem, ahol "D2" 
cukrász artisztika kategóriában indul
tam. A cukrász artisztika dekoratív
művészi alkotást jelent, amely csak
fogyasztásra alkalmas anyagokból
készülhet: karamell, csokoládé, gril
lázs, marcipán, kakaó, tragant. Minden
szakma artisztika kategóriájában
szépen kidolgozott, aprólékos munká
kat láthattunk.

Az első versenyemen (2010. május)
tapasztaltak alapján úgy gondoltam,
hogy anyagában és formavilágában is
megpróbálok egy teljesen új, nagy
nehézségi fokú, elegáns megjelenésű

grillázstortát bemutatni, amilyet még
nem láttunk sehol. A grillázs olvasztott
cukor és olajos magvak keveréke,
hagyományos magyar édesség.

Tisztelt Véradók!
Tisztelt Lakosság!
A Magyar Vöröskereszt véradást

szervez Gyomaendrődön. Hely
színe: Gyomaendrőd, Katona
József MűvelődésiHáz (Kossuth u.
9.) Ideje: 2011. április 4-e, 8.00

PVC, TAPÉTA
Nyitva a hét minden napján!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd, Fő út 29.

Tel.: 66/285-392
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A megálmodott torta szezámmagos
és mákos grillázsból felépített alapon
álló kocka, amelynek oldalain külön
böző optikai csalódások láthatóak. A
versenyen a nagyközönség is lelkesen
próbálgatta, hogy tényleg működnek

az illúziók. A torta tervezését és a
sablonok elkészítését - mint az eddig
elkészült tortáimnál - párom, Koczor
Lajos végezte, aki a torta összeál
lításában is segített.

Abenevezett versenymunkámat az
MNGSZ szakértő zsűrije aranyérem
mel és három különdíjjal (Magyar
Grillázs Szövetség Különdíja; a legma
gasabb pontszámot elért grillázs
tortáért különdíj; hagyományőrzésért

kapott különdíj) jutalmazta.
Magyar Mariann

- 11.30 -ig, valamint 20 ll. április
ll-én 8.00 - 11.30 óráig. Személyi
igazolványát és TAJ kártyáját
feltétlenül hozza magávaJl A
Vöröskereszt minden régi és új
véradót szeretettel vár! Segítsen,

. hogy segíthessünk !

Malacot, süldőt, hízót
vennénk készpénzért!

Telefon: 0630/296-4775



· INGYENES APRÓHIRDETÉSEK

Aláírás: .

Irányár: .

Érdeklődni: .

Ingyenes a lakossági 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 cimre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés szövege

lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet I A hirdetések

szövegéért felelősségetnem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: .

CÍlne: .

Az apróhirdetés szövege: .

HÁZ
Endrődön, a Csókási zugban

összkomfortos családi ház dupla
vízparti telekkel, nagy gazdasági
épülettel eladó. Irányár: 18 millió
Ft. Érd.: 0630/33-26-075

Gyomán az Arany J. u. 16. sz.
alatt 4 szobás komfortos ház eladó.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érdeklődni:

0620/5266-573
Gyomaendrőd központjában a

Napkeleti u. 4. sz. alatti 2 szobás
gázfItéses családi ház nagy mel
léképülettel 1440 négyzetméteres
telken eladó. Irányár: 3,45 millió
Ft. Érd.: 0620/413-2770,
0662/322-572

Gyomán az Erkel út 8.sz. alatti
kétszobás családi ház eladó.
Irányár: 7,8 millió Ft. Érd.:
0620/553-9430

Gyomán a Köröshöz közel kis
ház komfort nélkül eladó. Irányár:
2,5 millió Ft. Érd.: 0620/553-9430

Gyomán a Zrinyi Miklós út 1/5
sz. alatti kertes családi ház eladó.
Érd.: 0630/488-4394

A Polányi u. 80. sz. alatt
padlástér beépítésre alkalmas ház
nagyalsóépülettel eladó. Irányár:
7,5 millió Ft. Érd.: 0620/338-8869

Endrődön a Szabó Ervin u. 6.
sz. alatt összkomfortos, tégla
építésű kockaház melléképülettel
eladó. Irányár: 6 millió Ft. Érd.:
0620/358-6464, 66/283-695

Endrődön a Sugár utcában 3
szobás összkomfortos kockaház
nagy pOliával, alsóépülettel, gaz
dasági épülettel, ipari árammal
eladó. Érd.: 0630/350-1166

Üdülőövezetbena Hantoskerti
utcában padlásszobás, riasztós,
légkondís, beépített konybabú
toros, öntözőrendszeres, 4 szobás
ház szép parkositott kerttel, dupla
garázzsal eladó. Irányár: 17 millió
Ft. Érd.: 0630/46 I-905

15 éve épült ház kis udvanal,
nyílászárók cserélve, lakás festve,
azonnal beköltözhetően eladó.
Irányár: 5,9 millió Ft. Érd.:
0670/336-1172

Öregszőlőben a kondorosi
kövesút mellett összkomfolios ház
melléképület, mühely kialakítására
is alkalmas 2740 m' területtel
eladó. Érd.: 0630/6376-831

Endrődön a Szélmalom út I.
sz. alatt 2 szobás ház alsó
épületekkel, nagy kerttel eladó.
Irányár: 3 millió Ft. Érd.:
0620/805-7260

Gyomán 3 szobás családi ház
eladó, ugyanitt teUesen új tükrös
előszobafal eladó. Érd.: 66/284
J96

Közel egy hektáron fekvő 50
m'-es kívül-belül felújított 2
szobás komfortos kiilterületi ingat
lan parkositott kerttel, 7200 m'-es
szántófölddel, központ hoz közel
eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.:
0670/39 1-2308

Endrődön a Selyem u. 49. sz.
alatt családi ház eladó. Jrányár: 4,5
millió Ft. Érd.: 0630/9558-417

Endrődön a Sugár úton vegyes
falazatú összkomfortos ház
beépített szekrényekkeJ eladó.
Érd.: 0630/309-8512

A Borbély-zugi holtágtól 50

méterre lévő ház eladó. APájer
Camping 1500 méter. Irányár: 1,6
millió Ft. Érd.: 0630/255-4680

Öregszőlőben az Ugari úton
ház sok melléképülettel, szán
tófölddel eladó. Gazdálkodásra
kiválóan alkalmas. Irányár: 1,5
millió Ft. Érd.: 0630/572-5377

Endrődön a Liliom u. 2. sz.
alatt 120 m'-es felújitott, modern
gáz és vegyes tüzelésl ház eladó.
Érd.: 0630/381-5063

Gyomán a fürdőtől 200
méterre 2 szobás összkomfortos
kocka családi ház eladó. Irányár: 7
millió Ft. Érd.: 0630/562-5754

A Balassi B. u. 17. sz. alatt 4
szobás családi ház eladó. Irányár:
15 millió Ft. Érd.: 0630/525-5149

2 szoba, konyha, fürdőszoba,

előtér, kamra sürgősen eladó nagy
területtel. Irányár: J,8 mi II ió Ft.
Érd.: 0630/658-5903

Gyoma központi részén,
csendes helyen, több generációs
családi ház nagy, osztható portával
azonnal beköltözhetően eladó.
Érd.: 0630/206-4858, 0630/240
1754

Gyoma központjában a Jókaí
u. 30. sz. alatti kertes családi ház
eladó vagy kíadó. Érd.: 0630/602
9733

Gyomán a Petőfi S. u. 66. sz.
alatti ház eladó vagy társasházi
lakásra cserélhető. Érd.: 66/386
672 délelőtti órákban

Endrődön a ligetben 3 szobás.
90 m'-es családi ház melléképület
tel eladó. Irányár: 8 millió Ft. Érd.:
0630/227-9135

Gyoma központjában a
Fegyvernek u. 9. sz. alatt 2,5
szobás, étkezős családi ház eladó.
Irányár: 7,2 millió Ft. Érd.:
0670/775-9117

Gyomán az Attila U.-ban 3
szoba összkomfOlios nappalis ház
garázzsal, alsóépülettel kiváló
állapotban sürgősen eladó. Ipari
áram, kábel tv van. Érd.:0670/279
8615,0670/588-2452, 66/282-702

Gyomán a Jókai u-ban 2 szoba
összkomfortos nappalis ház felújí
tott belsővel, tiszta rendezett kert
tel eladó. Kábel tv, internet, egész
éves teljeskörű házbiztosítás. Érd.:
0670/588-2452, 0670/279-8615,
66/285-236

Öregszőlőben a Diófa út 13.
sZ.alatt 2 szobás családi báz nagy
portával eladó. Irányár: 1,7 millíó
Ft. Érd.: 0630/359-520 J

Gyomán a Hunyadi u. elején jó
állapotban lévő l szobás összkom
fortos parasztház alsóépülettel,
rendezett udvarral eladó. Érd.:
0620/800-7786,0620/548-2797

Mezőtúron családi ház garáz-

zsal, lakásnak épült új mel
léképülettel eladó. Irányár: 11,7
millió Ft. Érd.: 0620/320-0090

L.AKÁS
Az Október 6. ltp-en földszinti

2 szobás, nagy konyhás lakás
eladó. Irányár: 4,8 millió Ft. Érd.:
0630/417-7101

Az Október 6. ltp-en 2 szobás,
3. emeleti lakás eladó. Érd.:
0620/5767-879

Az Október 6. ltp-en 4 szobás,
l. emeleti lakás eladó. Jrányár: 7,5
millió Ft. Érd.: 66/284-148

Ifjúsági lakótelepen eladó egy
2,5 szobás lakás, garázzsaJ.
Érdeklődní: 30/6588961

A Vásártéri ltp-en 1,5 szobás 2.
emeleti felújított lakás alacsony
rezsivel eladó. Érd.: 0620/823
2127

A Vásártéri ltp-en 2 szobás,
erkélyes, 3. emeleti lakás áron alul,
sürgősen eladó. Irányár: 5,5 millió
Ft. Érd.: 0620/805-4421

A Vásártéri ltp-en földszintes,
2 szobás, erkélyes jó állapotú lakás
eladó vagy elcserélhető kisebb
kertes házra a gyomai városrészen
tavaszi kö[tözéssel. 66/282-982

A Vásártéri ltp-en 4 lakásos
társasházban 3 szobás lakás
garázzsal, alsóépülettel eladó vagy
kertes házra cserélhető. Irányár:
8,6 millió Ft. Érd.: 0630/488-4396.
0630/944- J847

A Vásártérí ltp-en földszinti 2
szobás lakás eladó vagy gyomai
házra cserélhető, vályog ház nem
érdekel. Irányár: 5,8 millió Ft.
Érd.: 0630/301-5861

A Vásártéri ltp.-en földszinti 2
szobás lakás eladó vagy gyomai
házra cserélhető,vályogház nem
érdekel. Irányár: 6 millió Ft Erd:
0630/301-5861

A Vásártéri Itp-en 2 szobás,
földszinti lakás sürgősen eladó.
Érd.: 66/284-784

A Vásártéri ltp-en 2 szobás,
erkélyes 3. emeleti egyedi órás
lakás sűrgősen eladó. Irányár: 4,5
millió Ft. Érd.: 0630/448-8182

A Vásártéri ltp-en a 32. sz.
épületben 2. emeleti, 1,5 szobás
lakás eladó. Irányár: 5,7 millió Ft.
Érd.: 0630/346-0520

A Vásártéri ltp-en 3. emeleti
középső lakás eladó. Irányár: 5,9
millió Ft. Érd.: 0630/572-5377

Elcserélném 2.5 szobás
Ifjúsági ltp-i I. emeleti lakásomat
gyomai kertes házra. Irányár: 8,5
millió Ft. Érd.: 0670/368-7774

Kolman ltp-en 53 m'-es l.
emeleti lakás eladó. Irányár: 7,5
millió Ft. Érd.: 0630/339-6840

A Kolman ltp-en I nagy és két



HIRDETMÉNY

Levélcímünk:

Balázs Amanrla
Édesanyja: Rácz Julianna

E·mail: szobeszed@index.hu

Gyomaendrődi

baba

Szó-Beszéd
Szerkesztősége

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
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Egyeztetés: Egeresi András ügyvezető igazgató
Elérhetőség: Gyomaszolg Ipari Park Kft.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Tel./fax: 06-66/386-269; 06-20/988-00-13

A Gyomaendrődi Ipari Park területén a DAOP
1.1.1/A-09 pályázat keretében 132.645.000 Ft támo
gatássallétesített inkubátorház épületeiből

elsősorban kezdő vállalkozások részére
20 ll. év májusától kedvező feltételekkel:

- csarnok épületrészek
(műhelyek, egyéb munkahelyi terek),
- szociális helyiségek,
- irodák bérelhetők.

A csarnoképület belső megosztásánál egyedi igények
is figyelembe vehetők.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a
DARFÜ Dél-alfóldi Regionális Fejlesztési Ügynök
ség Nonprofit Kft. közreműködésével valósult meg.

PVC, TAPÉTA
Nyitva a hét minden napján!

Gel/ai Miklós
Gyomaendrőd, Fő út 29.

Tel.: 66/285-392

Malacot, süldőt, hízót
vennénk készpénzért!

Telefon: 0630/296-4775

Endrődön a Sugár
utcában 3 szobás összkom
fortos kocka ház nagy
portávai, alsóépü lettel,
gazdasági épülettel, ipari
árammal eladó. Érd.:
0630/350-1166

Húsvéti nyulak eladók kü
lönböző színekban' Telefon:
0630/687-6989

Bontásból bejárati és beltéri
ajtók eladók eladók. Érdeklődni:

06-20/957-27-24.

sárlást, mosást, vasalást bármely
időpontban vállalom.

Idős embernek segítenék főzni,

mosni, takarítani és egyéb mun
kálatokban is. 06701260-9260

EGYÉB
Országos versenyen fődíjként

kapott 150 OOO Ft értékű utazási
utalványt kedvező áron - betegség
miatt - átadnám. Az utalvány nem
névre szóló, átruházható. Az
utalványt megbizható utazási iroda
adta, érvényes 20 II. december 3 I
ig. Érdeklődni: 0630/602-1634

Bontott ablakot keresek, 90x90
cm. Érd.: 0670/309-9259

Dióbél eladó. Érd.: 0630/565
0158, 0630/488-4394

300 literes fagyasztóláda eladó.
Érd.: 0630/6376-831

Fehér színű kiságy, Picolo
esernyővé csukható sportbabakocsí
eladó. Irányár: 10-7 ezer Ft. Érd.:
0620/242-6077

Előszobafalak, konyhaszek-
rény, komplett Erzsébet-háló szob
abútor, szőnyegek, dohányzóasztal,
székek eladó. Érd.: 0630/206-4858

Betonkeverő 120 Volt, negyed
ml-es, rotakapa tartozékok, gumik
erék, töltő eke, Philips lemezjátszó
stb. eladó. Érd.: 0670/659-6776

Kombinált hűtőszekrény, búto
rok, kerti szerszámok, egyéb hasz
nált cikkek, fém létrák, kerti bútor
olcsón eladó. Érd.: 0630/366-7044

200 literes horganyzott, karikás
üzemanyaghordó eladó 2 db.
Irányár: 3000 Ft/db. Érd.:
0620/363-2086

I éves, nem használt ágyak és a
Liget Fürdő mögött felújított
nyaraló eladó. Irányár: 10 ezer Ft
és 8 millió Ft. Érd.: 0630/380-2558

Kis bálás széna, szalma, 4 db
süldő, mangalica szalonna eladó.
Érd. Móra F. u. 20., 661284-082

Átalakításból beltéri ajtó, spájz
ablak, veranda ablak, üvegezettek,
tokkal, jó állapotban, dohányzóasz
tal, tv asztal eladó. 0630/325-7989

Méhek rakodó kaptárban 10 cs,
NB műJép kg eladó. Érd.:
0630/322-0818

Választási bárányok, őrölt

füszerpaprika, Lehel kombi hütő

szekrény, kovácssatu eladó. Érd.:
06701212-6355

167/60/47 hölgy komoly kapc
solatra, jóban rosszban együtt. Ha
lehet káros szenvedélytől mentes
társat keres. Érd.: 0630/366-7044

Ötvenes hölgy káros szenvedé
lytől mentes 50-60 éves korig urat
keres élettársi kapcsolatra. Érd.:
0670/368-7774

Számítógép eladó. 17"-os
monitorral kompletten eladó egy
megbízhatóan működő Pentium
IV-es számítógép' Érdeklődni:

20/5543121

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Biológia, kémia, földrajz,

informatika érettségire felkészítés,
korrepetálás, ECDL-vizsgára fel
készítés, programozás oktatása az
alapoktól. Érd.:0630/493-5950

Baromfi kopasztást vállalok.
Érd.: 0620/553-9430

Korrepetálás, felzárkóztatás,
fejlesztő foglalkozások, dolgoza
tokra, középiskolai felvételire való
fel készítés általános iskolásoknak.
Érd.: 0630/856-3218

Veszélyes fák kivágása, tüzifa
felvágása, elhanyagolt porták
kaszálása, ill. egész évben porták
rendben tartását vállalom. Érd.:
0670/283-0347

Ezermester nyugdíjas vállalja
üdülők, kertek gondozását, fűnyi

rást, ratálást, kerítések építését,
láncfűrésszel felvágást stb. Érd.:
0670/3 15-1827

Takarítást, vasalást, idősgon

dozást vállalok. 063012 I6-7085
A Pavilonba pullost, fel

szolgálót, takarítónőt keresünk má
jusi kezdéssel. 0630/9439-576

Kipufogó dobok, rendszerek
javitása, készitése, karosszéria ja
vítás, lakatos munkák. Érd.:
0630/514-8867

Masszázsoktatás kezdőknek és
haladóknak. Érd.: 0630/320-8189

Hidegburkolást vállalok. Érd.:
Febér Atti la, 063 O/3 60-812 8

Könyvvezetést vállal adóta
nácsadó kft., Bt., egyéni vállal
kozó, őstermelő részére. Érd.:
0630/525-5147

Bármilyen korosztály gondo
zását, ápolását, takarítást, bevá-

KERT, TELEK
A Fűzfás-zugban kert gyümöl

csösseI eladó. 0630/488-4394
Endrődön a Templom-zugban

vízpartra menő ingatlan eladó.
Villany és fúratt kút van. 4614 m'.
Irányár: 2500 Fl/m'. Érd.:
0670/9438-212

A Bónom-zugban vízparti és
egy nem vízparti telek eladó. Érd.:
66/285-392

Endrődön a Templom-zugban
3000 m'-es tel ken panzióként is
üzemelő 25 férőhelyes vízparti
nyaralóház eladó. 0670/386-5006

Gyomán, a fürdő mögött 560
m'-es építési telek eladó. Ir. ár: 10,5
millió Ft. Érd. 0620/5695700

fél szobás, l. emeleti lakás hosszú
távra kiadó. 0630/36-99-785

Sürgősen bútorozott albérletet
keresek, ba lebet lakótelepi lakást,
de kertes ház is jó. Irányár: 25-30
ezer Ft/hó. Érd.: 0630/366-7044

Kecskeméten eladó egy I
szobás, klimatizált, műanyag

ablakos lakás, alacsony rezsi vel.
Érdeklődni: 20/446-2375



A mobilinternet-szolgáltatás mobilhálózatát aTelenor biztosítja.

Tovabbi részletek az Invitel Személyes Ügyfélkapcsolati Napjan!
Helyszin: Gyomaendröd, I. sz. Postahivatal udvara, Kossuth L. u. 28.
Idöpont: minden szerda 9.00 - 16.00 óra között
A Személyes Ügyfélkapcsolati Napon kivül a békéscsabai Telepontjainkban
(Csaba Center, Andrassy út· 37-43. és Szent Istvan tér 1.) is varjuk
ajanlatunkkal.

Próbáld ki most az internetezést kint és bent!
A csomagban 1M ADSL-internet (a havi díjban foglalt 1GB
letölthetö adatmennyiséggel)
és Standard 1GB-os forgalmi keretű mobilinternet együtt
csupán 1 év hűségidövei vehetö igénybe.

Nyitva tartás:
hétfő-péntek

8-21 óráig,
szombat 14-20

óráig,
vasárnap 14-18

óráig.

Gyomaendröd, Pásztor u. 39.
Telefon: 66/386-359
(a Penny Market mellett!)

- Tavaszi virághagymák, vetömagvak
- Kis kiszerelésü műtrágyák és virágföldek
- Motoros háti- és hagyományos permetezök
- Virágcserepek, tápoldatok

Merülö- és szennyvízszivattyúk
Elektromos és benzines fünyírók
Munkavédelmi eszközök
fóliák, kertirácsok, szunyoghálük
Polár mellények

Ha több kell
inv'lteI

Akdós J.JjnL.JlUnk 2011. (~I1l~r 1-j~lol ,ItsZJYOn,)llg ~n'e.nl'i1. Jl

Invilt'1 S2'OI~IIal"~llcriilell!n ll(~luli ull.l~91 r16fiz~ltok UJm.lf,), "
mobilinlt'mel uolgjltJl.is aTel~crlerNt'tUNJilt'nJ'elrn bPlilIMu.'1Ó
fl. "l .1I:ció'l.lj.nl,)1 ~90 ft·os ha,1 dij• .ll I-l1:'1&Gc ~olg~lt;lt.imoma9
Inlw.gldtJkltlt vtgl!lg. 12 hónap'9 trv&lyn. l'n to'K'l6tn ,) hJ.vl
dijS490FI.A:<irtamlm.'lwa2S"HiWI..\ZJ.jJnlatbans.."tfl"p16
Hel&Go S.lol~llaloÚQOm.lg 1101 ntYl~ st~ü. 1GB INoltMló
<id.lme""yls~tt t.art.alm.uoADSl-inltmel s:zo19oi11.l:i~t (lúlh.uzn.il~tl

dlj: bM1Ó SOHl10MB. m.lL 01000 Fl, garantjlt ~(feltoll~~ ~'!btlk'1J:

JOOf&J kbltx). "~laminl $lJnd.ltd mobJllnlemet dl}uomaqollJrtJlm,u
1 GB-os forgalmi kerenc-I Uulh.l1.lll,U,)11 diJ ~+fellöllok brultó Sfu
MB. u Jdal(orgalom szam1.iL1S.J l MB-05 ~ystgenkl.'"l lört~nrk, J

fOllJJlomm~m ,lIJPelJY1é9t' 10 kB, 9JranUIII«!töllIkJ Stbt'ut1]t' :W'IO!
120kbitJs.19,JfellöI16Ise~e8-1óISOkb(Us·191erll!'d·ll.ktu,)U$

.dJltilviteU módlól ffi996tn (GPRSlEDGf13Gll. lu .kdó rfulel!inSl
érdeld6djen,) 1188-.on, Telt'ponljJlnkb.ln VOl9Y,) wwwJn.,ittl.hui
nmnd90old~Je"_www.invitel.hu

a1288



20. évf. 5. szám FÜGGETLEN VÁRDSI LAP

Ára: 199 Ft

2011. május
Felelős szerkesztő: Hornok Ernő • Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51. • Nyomtatás: Print2000 Nyomda

Telefon: 70/22-632-99 • Kiadja: Rekline Stúdió Egyéni Cég • Felelős kiadó: Hornok Ernő • E-maii: szobeszed@index.hu
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Interjú agyomaendrődi polgármesterrel

Várfi András polgármester a 12-0-nak jobban örülne
Gyomaendrődön az elmúlt időszak

ban több olyan döntés is született, amely
komoly érdeklődést váltott ki a hely
bélie1( Körében. A Várfi András, fideszes
polgálmestenel készített interjúnk során
a városvezetőt - egyebek mellett- arról a
bírósági ítéletről ké:deztük, ami
kimondja, hogy a város közel 30 millió
forintot fizethet azoknak a helyi káro
sultaknak, akiknek igazát a Szegedi
Ítélőtábla mondta ki a hulladéklerakó
kapcsán indított tulajdonvédelmi per
ben, de szó esett a Liget Fürdő újabb
vezetőváltásárólis.

- A város az elmúlt időszakban nem a
nyugodt arcát mutatta, gondolok itt
arra. hogy az önkormányzat több tizmil
lió forintot fizethet az Ön által" szemét
ügynek" titulált, a hulladéklerakó kap
csán inditott per károsultjainak. A Papp
Zsigmond Emlékház egyeLőre nem jőhet

létre, és lemondott ajiirdővezető is. Nem
kényelmetLen a polgármesteri szék?

- Ha valaki elvállal egy ilyen felada
tot, azzal számolni kell, hogy vannak
nehézségek. Én úgy gondoltam, hogya
választások után fél évvel megnyugszik
a testület és Gyomaendrődért kíván
tenni. A hulladékpenel kapcsolatban
változatlan az álláspontom, az ítéletet
követően meg kell keresni a felelőst!

Nem lehet, hogy a kilenc települést éli
78 millió forintos kártalanítási összegért
senki ne vállaljon felelősséget! Ugyan
akkor meglepő számomra, hogy a
képviselő-testület többsége nem fogadta
el azt a határozati javaslatot, amely
szerint az ügyet ki kellene vizsgálni.
Mivel Gyomaendrőd a gesztora a tár
sulásnak, ezért kifejezetten példát kel
lett volna mutatni, nem pedig egy bizal
matlan hangulatot kialakítani a társulá
san belül. A hagyaték-ügyet nagyon
sajnálatosnak tartom, ugyanis a véga
karatot tevő Futó Ilonával még tudtam
találkozni és lelkileg is mély nyomott
hagyott bennem a nagybeteg asszony
felajánlása, melyet férj e Munkácsy
László teljesíteni akart. Sajnos, olyan
sértő megj egyzések érték a testületi
ülésen, melyet követően elállt szán
dékától. Gyomaendrődiként vallom,
hogy Papp Zsigmond hagyatéka váro-

Várfi András

sunk egy jelentős kulturális szelete és
ápolni kell az emlékét.

- AfiirdőrőL még nem beszélt...
- Bizalmatlan légkör van a városban,

melyen nagyon jó lenne változtatni,
nem ártana, ha többen elgondolkozná
nak ezen. Két ügyvezető is lemondott
viszonylag rövid időn belül a Liget
Fürdő éléről, szerintem ez a kialakított
bizonytalan helyzet miatt van.

- Korábban azt nyilatkozta, hogy
reméli konszenzusban tud együtt dolgo
zni a Körősök Vidékéért Egyesülettel,
ami csakúgy öt főt deLegáL a képviseLő

testületbe, mint a Fidesz-KDNP (egy
jobbikos és egy független képviseLő

alkotja még a testüLetet - a szerk.).
Mennyi vaLósult meg ebbőL?

- Sok helyen elhangzik, hogy a
testület 7-S-re áll a polgármesterrel
szemben. Ez egy város érdekében nem
tartható fenn, ezért szeretném, ha ez az
eredmény 12-0-ra változna meg, mert
csak így tudunk tenni Gyomaendrődért.

- A korábbi, vagy a mostani
képviselő-testüLet munkáját tartja
hatékonyabbnak?

- 2006-20 l O között több olyan
képviselő volt, akik korábban több cik
luson kereszti.illátták el munkájukat, így
nekik nagyobb gyakorlatuk volt. Az új
testület fiatalabb, többen rendelkeznek

diplomával, így, ha összetartanának a
képviselők, akkor lehetőség lenne arra,
hogy hatékonyabban dolgozzunk
együtt. Ez sajnos még várat magára.

- Tőbb intézmény, illetve önkor
mányzati gazdasági társaság összevo
nása várható a városban, még 2011
ben?

- Intézményi összevonások az idén
nem várhatóak, ez 2012-től esedékes,
egyébként már szakértők bevonásával
folynak az előkészületek. 20 ll-ben
sokkal fontosabbnak tartom, hogy a
gazdasági társaságaink terén tegyiink
rendet, minél előbb szervezzük át a négy
önkormányzati tulajdonú céget. Ez az
átszervezés hatékonyságot eredményez
het, kisebb vezetői és kiszolgálói lét
számmal lehetne eredményt elérni.

V. Z. (hir6)

Nincs magáncélú
autóhasználat

Az áprilisi ülés végén élénk vita

bontakozott ki a polgármester gép

kocsihasználata körül. Nagyné Per

jési Anikó szerint a Várfi András

polgármester márciusban egy alka

lommal magáncélra vette igénybe a

hivatali gépkocsit, de ennek költsé

geit nem fizette ki, pedig ezt a szer

vezeti és működési szabályzat

előírja.

Várfi András visszautasította a

vádat. A testület Nagyné Perjési

Anikó 7:S arányban megszavazta a

szabályzat módosítását, igya pol

gármester a jövőben a járművet

magáncélra még akkor sem veheti
igénybe, ha azt kifizeti.

Városházi információink szerint

200 l és 2006 közötti években, dr.

Dávid Imre polgármestersége ide

jén az általa használt hivatali gép

kocsi 34 ezer kilométert futott, a

2006 és 20 l Oközötti esztendőkben

Várfi András évente mintegy 27

ezer kilométert közlekedik a

városházi gépjárművel.
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Aszéthúzás okairól vitáztak a
Mindenki a másikat hibáztatta

épvisel "k
Nem a megszokott módon

kezdődött a képviselő-testület április
28-i ülése. Várfi András polgármester
az előző ülés óta eltelt időszakról szóló
szokásos beszámoló helyett ezúttal egy
előre megírt beszédet intézett a
képviselő-testülethez. Ebben arról a
feszültségről és széthúzásról esett szó,
amely az eltelt hónapokban egyre
nagyobb mérté ben elhatalmasodott a
testületen belül, gátolva az eredményes
munkát.

A városvezető leszögezte: a két tábor
- a jobb oldali képviselők, és a Körösök
Vidékéért Egyesület. által delegáltak
közötti - széthúzás miatt sok kérdést
többször elnapoltak, s olyan döntések
születtek, amelyek előtt a lakosság is
értetlenül áll. Ezek közé sorolta például
azt, hogy a regionális hulladékkezelő

művel kapcsolatban fizetendő kártérítés
kapcsán a másik nyolc tulajdonos önkor
mányzat a felelősök megkeresésére és
felelősségrevonására voksolt, a gesztor
gyomaendrődi önkormányzat azonban
úgy döntött, nem keresik a felelőst.

A polgánnester hangsúlyozta: a szem
benállás, a gyakran ismétlődő 7:5-ös
szavazati arány (az öt szavazat általában

a négy fideszes, plusz a szintén fideszes
polgármester szavazatát jelenti) helyett
arTa lenne szükség, hogy mind a 12
képviselő együtt dolgozzon Gyomaend
rődért.

- Szeretném, ha a 7-5 arány megvál
tozna 12:O-ra Gyomaendrődért! - mondta
végezetül a polgármester.

(A testületnek egy jobbikos és egy
ftiggetlen tagja van, a Körösök Vidékéért
Egyesület színeiben pedig öten ülnek a
grémiumban).

A város vezető szavaira reagálva
többen is leszögezték: sok kérdést azért
napoltak el, mert nem rendelkeztek
előzetesen elegendő információval, sok
dologra csak a testületi üléseken derült
fény, így nem tudtak megfontolt döntést
hozni.

A független Nagyné Perjési Anikó
volt az első, aki reagált: szerinte éppen a
polgármester az, aki nem partner az
együttműködésben.

Hasonlóan vélekedett Márjalaki
József (Körösök Vidékéért Egyesület) is,
aki azt kérte számon Várfi Andráson,
miért nem engedte, hogy mind a tizenkét
képviselő egy asztalhoz üljön és beszél
gessenek Gyomaendrőd dolgairól.

Poharelec László szerint nincs itt sem
7:5, sem 12:0, hanem inkább 11:1, azaz
II képviselő a polgármester ellen.

Várfi András polgánnester Poharelec
képviselő megjegyzésére így reagált:
tizenegyen egy ellen? Tudom, hogy
sokaknak én fölösleges vagyol<. A pol
gármester választás viszont 4 évente van.
A jobbító kritikát mindig meghallgatom
és elfogadom a többi megjegyzésre nem
kívánok válaszolni - zárta le a vitát a pol
gármester.

Várfi András polgármester lapunknak
a képviselő-testületi ülést követően

elmondta:
- Amióta ez a képviselőtestület mega

lakult, nyilvánvaló lett számomra, hogy
személyem ellen egyfajta ellehetet
lenítési kampány folyik a Körösök
Vidéke Egyesület részéről, ennek céUa
lehet egy esetleges előrehozott pol
gánnester választás.

Meg nem erősített forrásaink szerint
ennek az is az oka, hogy az őszi pol
gármester választáson a versenyben alul
maradt a Körösök Vidékért Egyesület
polgármester jelöltje, s ezt a választási
eredményt az egyesüle', néhány tagj a
nehezen viseli el.

Megszólalt a nép hangja
Kínos közjáték zavarta meg a

képviselő-testület április 28-i ülését:
megszólalt ugyanis a nép hangja. A
napirendi pontok tárgyalása előtt kért szót
két gyomaendrődi polgár, akik részt vet
tek az önkormányzati ülésen. Elsőként

Kéri Imre kapott szót, aki, mint elmondta
a televízióban és a helyi sajtóban követi a
képviselő-testület tevékenységét.

- Egyre gyakrabban az az érzésem,
hogy az önök tevékenysége nem mindig
rólunk választópolgárokról szól, hanem
vannak itt egyesek, akik saját, vagy bará
taik helyzetbe hozásán fáradoznak 
mondta Kéri, aki értetlenül állt az előtt a
döntés előtt is, hogy a gyomaendrődi

önkonnányzat nem akarja megkeresni azt
a felelőst, aki miatt a városnak most 27
millió toritnyi kártéritést kell fizetni a
regionális hulladéklerakó melletti gazdák
nak. Kéri Imre megkérdezte Poharelec
László képviselőt: igaz-e, hogy sok millió
foriotos állami adótartozása van.

Az ülésen szót kért egy másik
választópolgár, Halászné dr. Balogh
Erzsébet nyugalmazott tanámő is.
Megrótta a testületet, amiért a Papp
Zsigmond-hagyaték a képviselők miatt
nem kerűlhetett Gyomaendrődre.

- Nem akarok személyeskedni. Mi,
választópolgárok többségében becsületes
és törvénytisztelő, cselekvő emberek
vagyunk kellemetlen és fájó számunkra,
amikor azt látjuk, hogy olyan emberek
döntenek a mi városunk jövőjéről, akik
nem törvénytisztelő emberek - jegyezte
meg Halászné dr. Balogh Erzsébet.

Dr. Farkasinszky Erzsébet a Papp
Zsigmond-hagyatékkal kapcsolatban
elmondta, hogy ma már szégyelli, hogy
nem a köszönet volt az első szava, melyet
az adományozónak mondott. Dr.
Farkasinszky Erzsébet szerint nem volt
megfelelően előkészítve a hagyaték
átadása. A képtárat működtető köza
lapítvány abban a formájában nem volt

alkalmas a hagyaték befogadására és az
adománnyal együtt átadni szándékozott
épület és szántóföld felhasználásról sem
dönthetett az alapítvány - mondta a
képviselőnő, aki bár fontosnak tartja a
város kulturál is értékeinek gyarapításár,
legalább olyan fontosnak tartja, hogy
például a járdák állapota is minden város
részben rendben legyen.

Poharelec László Kéri Imre kérdésére
a következőt válaszolta:

- Ebben az országban voltak és vannak
is üldöztetések és koncepciós perek, de
mindenkit megnyugtatok, hogy az én dol
gaim rendben vannak, sőt van erkölcsi
bizonyítványom is. Legyen nyugodt min
denki: mi itt, mind a tizenketten legitimek
vagyunk és legálisao ülünk a képviselői

székben - mondta válaszában Poharelec.
Kéri Imre lapunkat tájékoztatta arról

is, hogy a polgárok készek arra, hogy akár
aláírásgyűjtést kezdeményezzenek egy
egy képviselő lemondatására.



4· Szó-Beszéd

, Hat ~v alatt haf igazgató a fürdőben

Vass Ignác nagy visszatérése

2011. május

Vodova János, aki 2010. szeptem
ber l-je óta vezette a Liget Fürdő

Kft.-t, április elején benyújtotta
lemondását. Helyére a képviselő

testület ápri isi ülésén Vass Ignácot
választották - tájékoztatta szer
kesztőségünketVárfi András, Gyo
maendrőd polgármeste!""e.

Az új vezető megbízása a 20 ll. évi
mérleg elfogadásáig (2012. május 31.)
szél. Vass Ignác korábban már hosszú
időn át vezette a gyomaendrődi fürdőt,

az utóbbi néhány évben pedig (idén
február l-jéig) a füzesgyarmati Kas
télypark Fürdő vezetője volt. A Liget
Fürdő élén az elmúlt években egymást
váltották az igazgatók, Vass Ignácot
Furka Sándor, majd Szabados Krisz
tina követte, utána Kovacsics Imre,
Gurin László, legutóbb pedig Vodova
János töltötte be a úztséget. Vass
Ignáctól április 28-án, a munkába
lépését követően kértünk interjút.

- Ön 17 évig vezette a gyomendrő

di fürdőt, 2004. októberéig, amikor is
az akkori - dr. Dávid Imre vezette - vá
rosvezetéssel támadt nézeteltérése

.miatt távoznia kellett. Afüzesgyarmati
Kastélypark Fürdőt 6 éven át irányí
totta sikeresen. Most pedig újra
visszatért Gyomaendrődre. Az egykor
híres sláger szövege jutott önről

eszembe: "Visszatérek én, hiába űzöl

el... "
- A visszatérés egyfajta elégtételt is

jelent számomra, de inkább a szakmai
munkám elismerésének köszönhető ez
a mostani megbízatás, melyet nyugdíj
mellett vállaltam el. Mint a korábbi
években, most is két munkakört látok
el: az ügyvezetés mellett a fürdő

főmémöki teendő i is rám hárulnak.
- Az április 28-i önkormányzati

ülésen mind a 12 képviselő támogatta
az ön kinevezését. Tulajdonképpen ki
kérte fel a feladatra?

- A Körösök Vidékért Egyesület
képviselői kerestek meg az ajánlattal.
Ezután került sor a Vádi András pol
gármesterrel történt egyeztetésre,
amiből az is kiderült, hogy a testület
jobboldali képviselői is támogatá
sukról biztosítanak.

Vass Ignác

- A gyomaendrődifürdő 6 év alatt 6
igazgatót fogyasztott eL Ön szerint mi
volt ennek az oka?

- Utólag visszatekintve, az egyik
legnagyobb hibának tekintem, hogy
amikor 2004-ben elkészült a mintegy 1
milliárd forint értékű fürdőfejlesztés,

akkor a fürdő megfelelő piaci beve
ztéséről sajnos megfeledkeztek. A
fürdő gazdasági tevékenységét az
elmúlt években folyamatos piacvesztés
jellemezte. Ehhez még hozzájárult az
egymást váltó vezetők egyéni ötlettől

vezérelt, a működéssel kapcsolatos
elképzelései, amelyek többnyire nem
illettek beie ennek a fürdőne a profiljá
ba.

- Kérem, mondjon néhány példát
erre!

A különböző fürdővezetők

intézkedései általában negatívan ha
tottak a fürdő eredeti családbarát jel
legére. A fürdő gyógyszolgáltatási
tevékenységét szorították háttérbe a
divatosnak tűnő welJness jellegű han
gos, szórakoztatónak szánt, de tar
talmilag üres törekvések. Többnyire
azt nem vették figyelembe, hogy a
fürdőszolgáltatás azok közzé a szolgá
tatások közé tartozik, amelyet nem
kötelező igénybevenni. Magyarul,
akkor jön ide a vendég, ha jól érzi
magát. Elfeledkeztek arról, hogy a
fürdő van a vendégért és nem fordítva.

A gyomaendrődi fürdő évtizedek óta
családi, baráti, csendes kikapcsolódás
ra alkalmas jellegéről vált közkedvelt
té. Sajnos a fürdő látogatottsági létszá
ma stagnált vagy inkább csökkent az
elmúlt években. Csak a jegyárak
emelésével a működési költségek
növekedését nem lehetett kompenzál
ni, ugyanakkor nem törekedtek a
vezetők az állandó költségek csökken
tésére, az energiatakarékosabb gépek
felszerelésére, a pazarló gázfűtés ter
málvízzel történő kiváltására. Az
említettek miatt az árbevételt nem
tudták növelni, ezért folyamatosan nőtt

a fürdő támogatási igénye, amely
2004-óta évente mintegy 40-50 millió
forintjába keni! a gyomaendrődi adó
fizetőknek. Nyilvánvaló az is, hogy ez
a fürdő önkormányzati támogatás
nélkül még sokáig nem tud működni. A
magas költségek miatt a fürdő tulaj
donosa, az önkormányzat rendre tűrel

metlen volt a mindenkori igazgatóval
szemben, s az önkormányzat anyagi
helyzetét ismerve, ez érthető is.

- Önnel szemben most mi a
városvezetés elvárása?

- Az idénre tervezett önkormányza
ti támogatási összeg nem növekedhet.
Olyan ésszerű fejlesztési irányt kell
kijelölnöm és az Új Széchenyi Terven
belül meg is valósítani, amely mini
málisra csökkenti az önkormányzati
támogatás összegét. Legfontosabb
azonnali feladatom a jelenleg is súlyos
terheket jelentő költségek azonnali
csökkentése és emellett minél nagyobb
számú korábbi vendéget visszacsalo
gatni a Liget Fürdőbe. Ehhez az
adottságaink részben megvannak, a
hiányzókat pedig a következő hóna
pokban meg fogjuk teremteni. Egyben,
az újság hasábjain is szeretném
megköszönni mindazoknak, akik
lehetővé tették, hogy ismét ugyanott
dolgozhassak, ahol a fűrdőszakmát

megtanultam és köszönet illeti azokat
is, akik biztattak és kiálltak mellettem 
mondta végül Vass Ignác a Liget Fürdő
Kft. újonnan kinevezett ügyvezető

igazgatója.
H.E.
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Újra Kórisné a kuratórium elnöke

Szemétgyűjtési akció volt a városban

Tel.: 66/386-444 Mobil: 20/9808842

920 Ft/adag
Étkezési utalványokat elfogadunk!

www.timarpanzio.hu

Családi Vasárnap
a Dreher Söröző-Étteremben

Május 8. Spárgakrémleves vajas

zsemlekockával. Marhalábszár pörkölt,

pirított tarhonya, káposztasaláta,

Kókuszos habcsók.

Május 15. Májgaluska leves.

Cigánypecsenye, tepsis burgonya,

kovászos uborka. Nutellás palacsinta

Május 22. Csontleves daragaluskával.

Pulyka cordon, franciaburgonya, kerti

saláta. Vaníliás-mézes süti.

Május 29. Babgulyás füstölt csülökkel.

Túrós csusza. Gyümölcssaláta

tejszínhabbal.

Jó- é:tvcigyCLt k.,i,v~f

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

Telefon: 66/284-989, 20/359-6842

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

Versa
Biztosítási Alkusz Kft.

A résztvevők számából is kitűnik,

hogyagyomaendrődieknek fontos
környezetük tisztasága, és ezért
tevékenyen részt is vállaltak a "piszkos
munkából".

függvényében új vezetőt bízunk majd
meg - mondta Vádi András.

Döntés született a városi képtárat
üzemeltető Közalapítvány Gyomaendrőd

Város Közgyűjteményeiért vezető

ségéről is. Az alapítványi vezetők meg
bízatása ugyanis lejárt. A korábban 5
tagú kuratórium helyett most 9 tagú
kuratóriumot és 3 tagú felügyelő

bizottságot választottak. A kuratórium
elnöke eddig Szonda István volt, most
pedig az a Kóris Györgyné lett, aki
évekkel ezelőtt már betöltötte ugyanezt a
tisztséget. A kuratóriumi elnök havi
tiszteletdíját 70.000 forintban állapítot
ták meg. A kuratórium titkári teendőivel

Megyeriné Csapó Ildikót bízták meg.

Gyomaendrőd Város Önkormány
zata szemétgyűjtési akciót szervezett
2011. április 18-ra, melyre az iskolá
sokkal együtt közel 1000 fő jelent
kezett.

A résztvevők: Nyugdíjas Kertbarát
Kör, Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola, Margaréta Óvoda
(Jókai út), Kner Imre Gimnázium 
Természetbarátainak Köre, Gyoma
endrődi Női Kézilabda Sport Egye
sület, Selyem úti óvoda, Endrődi

Barátság Klub, Színfolt Mazsorett
Csoport, Kulturális Egyesület - Ko
médiás Kör, Őszidő Nyugdíjas Klub,
Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalának dolgozói, Karmel Ala
pítvány, Galambász Egyesület, Kos
suth úti Óvoda, Vásártéri Óvoda,
Körös Kajak SE, Közútkezelő KHT.

Várfi András polgármestertől meg
tudtuk, hogy az április 28-i testületi ülés
zárt ülésén döntés született a Gyoma
szolg Ipari Park Kft. és a Gyoma
közszolg Kft. vezetői posztjáról is. A két
cég vezetői tisztségét eddig Egeresi
András töltötte be. Szerződése még nem
járt le, de április elején nyugdíjazását
kérte, mivel októberben betölti a 62.
életévét.

- Egeresi András munkaviszonya
május 2-án közös megegyezéssel
megszűnik. Azt követően két hónapig,
azaz június 30-ig megbízta a testület az
ügyvezető i feladatok ellátásával. Közben
a gazdasági társaságok átalakításán dol
gozik a testület, s az arról szóló döntések

Már Gyomán is kipróbálhatja

ajade-köves
masszázságy

egyedülálló hatásait!
Masszázs, akupresszúra,

fény- és hőterápia!

Gyomaendrőd, Semmelweis utca 4.

Bejelentkezés:
06-20/360-20-25

Stancolt és hagyományos

papírdoboz
gyártása minden méretben!
Szitázás!
Stancforma, ~
szitaforma készítés! ftO~
Telefon: "lUofllllQaozs1iiifó í(f1".

20/9142122
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.
www.rozakft.hu
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mondunk a Határ Győző Városi
Könyvtár munkatársainak, akik nagy
szerepet vállaltak esemény meg
valósításában és lebonyolításában.

Köszönjük a zsűri munkáját, akik a
pályaműveket értékelték: Dinyáné
Bánfi Ibolya, Polányi Éva, Dr.
Szilágyiné Németh Eszter, Oláh
Gizella.

A verseny színvonalas megvaló
sításában támogatóink voltak: Gyoma
endrődi Idősekért Alapítvány, Várfi
András polgármester úr, a gyomai
Kner Nyomda, Márjalaki József, Nagy
Zsolt, Zöldpark Kft., Isteni Gond
viselés Patika, Csillagpor Alapítvány,
Térségi Szociális Gondozási Központ
Konyha, Szó-Beszéd Szerkesztősége,

Városunk, Gyomaendrődi Hírmondó.

végleges átadás, Várfi András elmond
ta: hiánypótlásra szólították fel a fővál

lalkozó kft.-t. Több helyen hiányoznak
ugyanis az út biztonságossága szem
pontjából nagyon fontos felfestések,
egy rámpa pedig nem megfelelő szög
ben épült (ez tervezői hiba). Át kellene
helyezni egy villanyoszlopot és egy,
szintén az áramszolgáltató tulajdoná
ban lévő dobozt is, amely a kerékpárút
közepén áll.

Várfi András elmondta: az elmúlt
időszakban több felszólító levelet is
küldtek a fővállalkozónak a hiány
pótlásra, eddig azonban nem történt
meg a hibák kijavítása. Az önkor
mányzat ezéli ügyvédet kéli fel, hogy
vizsgálja meg az esetleges jogi lépések
lehetőségét.

Elektromos doboz abicikliút közepén

Verseket írtak aFöld Napjára
Április 22. a Föld napja. Célja,

hogy különböző akciókkal hívják fel
az emberek figyeimét a környezet
védelem fontosságára.

Ennek jegyében született meg az a
gondolat, hogy Térségi Szociális
Gondozási Központ, versíró pályázatot
hirdet meg a település nyugdijas lako
sai számára. A téma: a természet és
környezetünk megóvása volt. A fel
hívásra sokan, bátran ragadtak tollat,
hogy ezze! kapcsolatosan gondo
lataikat versbe öntsék.

18 pályázó küldte be művét, amit 4
tagú zsűri értékelt. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre április 21-én ke
rült sor a könyvtárban. A délutánt a
Csillagpor Alapitvány zenés műsora

tette színesebbé. Külön köszönetet

Az új kerékpárút befejezési
határideje 20 IOnovemberében volt, de
a végleges átadás a mai napig nem
tÖiiént meg. Egyes információk szerint
a városnak a késedelem miatt kötbért is
kell fizetnie.

- Az önkormányzatnak semmilyen
kötbért nem kell fizetnie, ez egyszenen
butaság! - reagált a beol.hu meg
keresésére Várfi András, polgármester.
Való igaz, hogyaberuházással kapcso
latban vannak problémák, a kivitelező

nem megfelelően végezte a munkáját, s
valószínűleg felróható bizonyos
felelősség a műszaki ellenőr esetében
is. Az ideiglenes átadás azonban már
megtörtént, a kerékpárúton lehet
közlekedni. Arra a kérdésre, hogy
milyen hibák miatt nem történt meg a

Verso Biztosítási
Alkusz Kft.

Víz-gáz-központi
fűtés szerelés

tervezés tő/

akivite/ezésig!
Matyi József

Telefon: 0630/504-3154

Üzlethelyiségek kiadók
Gyomán, a városközpontban!

Telefon: 06-30/33-26-075

Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Unio , urópa

biztosítások teljes körű

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

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

- Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugd íj-előtakarékosság

- egyéb módozatok
az ügyfél igényei szerint!

Gyomaendrődi képviselet:
Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.
66/284-989, 20/359-6842

,.
.: Hirdetésfelvétel !

Telefon: 0670/22-632·99
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Jótékonysági rendezvény Gyomaendrődön

Telefon: 0670/310-8687

'\

Vállalom kis- és f&
középvállalkozások /' ._./\~

~ I~\ \\r~
-:- ' .....1..... :..-

könyvelését, ~-=;j
teljes körű

számviteli, adózási,
bér- és 'munkaügyi
tevékenységek ellátását.

Hermann Mihály
Telefon: 20/388-22-63

Kerttulajdonosok figyelem!
Tűzifavágás , veszélyes
és egyéb fák kivágását,

metszést, továbbá fűnyírást,

kaszálást, rotálást,
telkek gondozását,

elhanyagolt kertek és porták
rendbetételét vállalom!

KISTRAKTORRAL KERTSZÁNTÁS!

Matyiné Beinschróth Ilona
mérlegképes könyvelő

Eső osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok, gardróbszekrények,
készítése egyedi méretben.

Bútorlapból vákumfóliázott felülettel
vagy tömör fából I

Telefon: 30/9554-571

ÚJ GUMIKl

Katona György

gumijavító
Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 107.

Telefon: 661285·127

Szerelés,
javítás,
centírozás!

jótékonysági rendezvény a gyomaen
drődi hátrányos helyzetű ifjúság
jövőjéért.

A fővédnök, dr. Latorcai János Úr
szive: c1elengető szavai nyitották meg a
jótékonysági rendezvényt, majd Várfi
András polgármester úr biztató
szavaival folytatódott a vendégek kö
szöntése. Ezután Ungvölgyi János
úrnak, a Templárius Alapítvány elnö
kének köszöntő szavai következtek, aki
jövőbe mutató beszédében utalt arra a
fontos társadalmi kívánalomra, amely
gyermekeink esélyeinek egyenlőségére

vonatkozik és a békés együttélésnek az
egyik megkerülhetetlen alapfeltétele.
Beszédében kiemelte a jövő nem
zedékek iránt meglévő nagyfokú
felelősségünket és azt a körülményt,
mely szerint városunk jövője a fel
növekvő helyi ifjúságban, a Gyoma
endrődön élő gyermekekben és fiata
lokban leledzik.

A templomos lovag szavai szerint,
"a felnőtteknek minden eszközt meg
kell ragadni arra, hogy gyermekeik
szellemisége, erkölcse, mentalitása és
habitusa a keresztény tanításokon, a
felebaráti szeretet jóságán és a haza
iránti elkötelezettségen, valamint a
szülőváros iránt táplált feltétlen
szereteten alapuljon, mert csak ezen az
úton lehet erős és egymást vállvetve
segítő városi közösséget, valójában
nagycsaládot építeni, amely szilárd
testvéri közösségként nélkülöz minden
féle megkülönböztetést".

Raffael Attila, a Gyomaendrődi

Fiatalokért Egyesület elnöke, záróbe
szédében megköszönte munkatársai
segítségét, kiemelten pedig az est
mlsorvezetőjeként közreműködő Pely
va Lajosné kitartó és lelkes munkáját. A
kisebbségi vezető örömét fejezte ki,
mert a város és a térség több promi
nense is eljött a rendezvényre, ami jelzi
azt, hogy számukra fontos a rendezvény
célja. A roma vezető elmondta, hogya
rendezvény szerény bevételét a hát
rányos helyzetű családok szociális jel
legű támogatására fordítják.

Az elmúlt esztendő a gyermek
szegénység elleni küzdelem éve volt
Európában. Ennek apropóján a
Gyomaendrődi Fiatalokért Egyesület
vezetője kéréssel fordult a Temp
lárius Alapítványhoz és fővárosi part
nereihez az Eu-Drom Egyesülethez és
a Vadhajtás Egyesülethez, hogy a
helyi, hátrányos helyzetű családok
ban nevelkedő gyermekek megsegí
tésére érdekében segítséget igényel
jen a több éve sikeresen együttmű

ködő és országosan elismert szerve
zetektől.

A civil vezetők úgy határoztak, hogy
hagyományteremtő jelleggel, jótékony
sági rendezvényt szerveznek Gyoma
endrődön a hátrányos helyzetű gyer
mekek és fiatalok szociális helyzetének
és életesélyeinek javítása érdekében. A
rendezvény céljainak elérése érdekében
fővédnöknek kérték fel a gyomaendrődi

kötődésű közjogi méltóságot, dr.
Latorcai János urat, az Országgyűlés

alelnökét. Védnöknek pedig Várfi
András polgármester urat, városunk
vezetőjét kérték fel, aki már számtalan
szor bizonyította a hátrányos hely
zetűek és az elesettek, valamint a helyi
ifj úság iránti elkötelezettségét.

A szervezők által megálmodott és
nemes célokat maga elé tűző ren
dezvényhez - a civil szervezetek ismert
sége révén - hamarosan támogatók is
csatlakoztak. A kereszténydemokrata és
keresztény-szociális eszméket képvi
selő Barankovics István Alapítvány
nagy lelkű és önzetlen pénzügyi
adománya a rendezvény legfőbb támo
gatójává emelte a Kereszténydemokrata
Néppárt által alapított budapesti
szervezetet.

A legfőbb támogató mellett, a helyi
vállalkozók önzetlen adományainak
(Róza Vendel, Németh Dezső, Farkas
István) valamint fővárosi, roma
képzőművészek felajánlásainak és a
szervezők önkéntes munkájának
köszönhetően, Gyomaendrődön első

alkalommal 20 ll. április 2, napján, a
Körös Hotelben került megrendezésre
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BEL:.s6ÉPíJÉ~ZET
SZARAZEPITÉS

GiLLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

..
FRUHWALD

AKCiÓK!
TERRA OVA

VAKOLATOK, RAGA ZT6K,
ZSÁKOS BETO ,

A JZAT lEGYE LITŐK,
25KG·OS CE E T

ÉS 25 KG·OS M' ,
ÉpíTKEZIK?

FELÚJíT?
TATAROZ?

Prokoncept
energiatakarékos épitési rendszer

J~!!!!!....~~!Weber~~!.- .5~~~~o~~a7t~~~:~~I~~G~~Si
költseg· Hőhidmentesszerkezet

- Grillezők, faszén
- Kis kiszerelésü műtrágyák és virágföldek
- Motoros háti- és hagyományos permetezól<
- Virágcserepek, tápoldatok
- Merülő- és szennyvízszivattyúk
- Elektromos és benzines fünyírók
- Munkavédelmi eszközök
- Fóliák, kerti rácsok, szunyoghálük
- Polár mellények

Gyomaendrőd, Pásztor u. 39.
Telefon: 66/386-359
(a Penny Market mellett!)

www.l-mobile.hu

Keltsd életre avilágod
mobil szélessávval!

Válassz nagyobb netcsomagot, és érj el nagyobb kedvezményt!

MOSI minden T·Mobile Relax:Nel mobilimernet-csomag havi díja mindössze 1890 Fl, avásárlas
hónapjaban és az azt követó 3 hónapon ál. a mobilinlernel-csomagra vállali 2éves huségidövel.
Netezz többet te is -minél nagyobb csomagol válaSZlaSZ. annál nagyobb kedvezményt kapsz!

Válaszd Te is a piacvezeló mobilinlemet-szolgahatÓ\1

Együtt. Veled

••••••••••••••••••~ • ·lVl()1Jil~· ••

5500 Gyomaendrőd, Fő út 214. . ..... r- ..
Tel: 06-30/349-1325, 06-66/282-822 _
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Áraink a 25% Álá-t tartalmazzák!
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Kerékpárok

)
Elektromos kerékpárok

loe Fűnyírók

~- Láncfűrészek

Robogók
Kandallók, kályhák

~ Sándor Service Kft.

Ford Focus mos akár
959 OOO Ft kedvezménnyel

Értékesítés és Szervíz

Vaszkó és Társa Kft. Gyomaendrőd, Zöldfa u. l. Tel: 66/284-801

e-m " " ! *H....,.

5310 Kisújszállás
Deák F. u. 69-75.
www.fordsandorservice.hu
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Gyomaendrődön a Junger Chor Intonation

Június 2-án városunkba látogat Schöneck testvérváros kórusa. A 26 tagú német
vegyeskar június 4-én 18 órától az endrődi Szent Imre római katolikus templom

ban ad ünnepi hangversenyt a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórussal

10

Rangos elismerést
kapott Tímár András

A Magyar Turisztikai Egyesület
MATUR-díjjal tüntette ki Tímár
András mesterszakácsot, a Kondorosi
Csárda üzemeltetőjét, a gyomaendrődi

Körös Szálloda és Étterem vezetőjét.

A rangos elismerést - melyet az
egyesület közgyűlésén, a Művészetek

Palotájában adtak át - ebben az évben
mindössze ketten kapták meg.

Tímár Andrásnak hem ez az első

jelentős kitüntetése: 200S-ban vette át
az Alföld Turizmusáért díjat, 2010-ben
pedig a Békés Megyei Önkormányzat
A megye étterme díját. Ö vezeti a
Békés megyei szakácsok csapatát,
amely arany-, ezüst- és bronzérmeket
is szerzett a legutóbbi két gasztronómi
ai olimpián.

- Békés megye kedvezőtlen infra
strukturális helyzete mindenki előtt

ismert. Messze vagyunk mindentől.

Sokat tehetünk viszont azé11, hogy a
szívből jövő kedvesség, a figyel
messég és a vendégcentrikus szolgál
tatás legyen az első számú ismérve
megyénk turizmus ának. E téren is
szemléletváltásra van szükség - mond
ta Tímár András, amikor a kitüntetés
kapcsán a beol.hu arról kérdezte,
miként lehetne fellendíteni Békés
megye turizmusát.

Hozzátette, ha sikeriil a szem
léletváltás, akkor nem leszünk szé
gyenfoltjai a magyar~urizmusnak, és
nem konganak az ürességtől étter
meink, szállodáink, fürdőink és múze
umaink.

AUTÓSOK FIGYELEMI
Környezetvédelmi zöldkártya!
· Környezetvédelmi állapotfelmérés

· Számítógépes futóműbeállítás

· Járműdiagnosztika

Nyári gumik!
Varga Béla,
autószerelő mester
Telefon:
661610-650,301524-52-35

5500 Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.

Szó-Beszéd

Kazinczy verseny
2011. április 1. és 3. között ren

dezték meg Kisújszálláson, immáron a
XII. alkalommal az általános iskolás
tanulóknak a Kazinczy Ferencről eln
evezett Szép Magyar Beszéd Versenyt.

A 78 tanulónak egy szabadon
választott és egy kötelező szöveget
kellett felolvasniuk a szigorú zsűri

előtt, akik a későbbiek folyamán
előadásukkal kápráztatták el a jelen
lévő tanárokat és diákokat. Gyoma
endrődről, a Kis Bálint Általános
Iskolából és Óvodából Sipos Fanni 8.
b osztályos tanuló bronzéremben és
különdíjban részesült kiváló teljesít
ménye miatt. Felkészítő: Hunya Jolán
tanárnő.

Tisztelt Lakosság!
20 ll. május lO-én, kedden

nyílt napot rendezünk a Gyoma
endrődi Mentőállomáson10 órától
14 óráig a Mentők Napja alkal
mából.

Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Bemutatjuk mentőállomásun

kat, mentéstechnikai eszközeinket.
Óránként újraélesztési bemutatót
tartunk.

Tisztelettel: a Gyomaendrődi

Mentőállomás dolgozói

2011. május

NyelvÉsz és helyesírás
2011. április 8-án rendezték meg

Békéscsabán a Bendegúz NyelvÉsz
megyei döntőjét. A Kis Bálint Álta
lános Iskolából és Óvodából a követ
kező tanulók versenyeztek: Czikkely
Hanga 6.b, Deli Csenge 6.b, Tóth
Bálint 6.b és Szonda Lili 7.b.

Legjobb eredménye: Deli Csengé
nek lett: 1. helyezett és országos dön
tőre mehet. Szonda Lili pedig a kiváló
3. helyezést érte el.

Április 9-én pedig a Simonyi
Zsigmond Helyesírási Verseny megyei
döntőjére került sor, szintén Békés
csabán. Az intézménybőlPutnoki Réka
7.b, Szonda Lili 7.b, Koma Zsuzsanna
6.b, és Deli Csenge 6.b osztályos tanu
Jók versenyeztek. A következő ered
ményeket éliék el: Réka 5. helyezett,
Csenge 2. helyezett, Lili pedig az
előkelő 1. helyezést érdemelte ki, így
bejutott az országos döntőbe. Mindkét
verseny felkészítő tanára Forgács
Krisztina.

PVC, TAPÉTA
Nyitva a hét minden napján!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd, Fő út 29.

Tel.: 66/285-392

Malacot, süldőt, hízót
vennénk készpénzért!

Telefon: 0630/296-4ii5
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Mit főz a bográcsban az ország legjobb halfőzője?
Tavaly, a 36. Országos Halfőző

Versenyen Fertőújlakon jelentős

gyomaendrődi siker született. A
szakmai zsűri a maximálisan adható
100 pontra értékelte az előállított

halételt, ezzel az "Ország legjobb
halfőzője" címet nyerte el Jenei
László.

- A 20 10-es év szakmai szempont
ból mindenképpen sikeres volt, hiszen
az elért cím a maximum, amit egy
versenyző elérhet. Megjegyzem azt,
hogy 2 féle ételt főztem az országos
versenyen, és az egyéb halétel kategó
riában értem el a versenyen elérhető

legmagasabb pontszámot, de a tiszai
körösi halászlé kategóriában is arany
érmes lett a halászlénk, ami dobogós
helyezést jelentett. A gyomaendrődi

Nemzetközi Halfőző Versenyen 3 féle
ételt főztünk, mindegyik aranyérmes
minősítést kapott és a halászlé itthon is
dobogós helyezést ért el. Termé
szetesen az elért sikerekéli elismerés
illeti a Halgasztronómiai Egyesület
közreműködő tagjait is, és az országos
versenyen való feltételek biztosításáért
a Fish-Coop Kft.-t, annak vezetőjét dr.
Csoma Antalt. Elismerés és köszönet
mindazon 38 támogatónknak, akik
2010-ben anyagilag, vagy egyéb
módon támogatták egyesűletünket. A
múlt évben egyébként elértem azt,
hogy az 50. jelentősebb versenyen vet
tem részt azóta, hogy megkezdtem ezt
a tevékenységemet. Jelentősen javult
főzőhelyünk dekorációja, amit
legalább annyira fontosnak tartunk,
mint a jó ételek főzését. Valamennyi
helyszínen, ahol megjelentünk főzőhe

lyünk a legszínvonalasabb volt.
Messziről is jól láthatóan feltűnt a
Gyomaendrőd felirat városunk címe
rével. Egységes ruházatunk is váro
sunk címerével volt ellátva. Anyagi

Color Shop Papírbolt
Gyomae., Petőfi u. 4.
Tel.: 66/284-552

Játékok, irodaszerek, "-
ajándéktárgyak nagy választékban!

szempontból a 2009 és 20 10-es év
rendkívül nehéz volt. Működésünket

csak jelentős nagyságrendű tagi köl
csönökkel illetve hozzájárulással
tudtuk biztosítani. A 20 10-es évet kis
összegű pozitívummal zártuk, de csak,
azért mert decemberben Vádi András
polgármester segítségével 3 új támo
gató befizetése megoldotta a 20 l O-es
gondjainkat.

- Mit terveznek a 20 ll-es évre, hol
és mi jő majd az egyesület bográ
csaiban?

- Április végéig felmérjük a múlt
évi támogatóink támogatási haj
landóságát és új támogatókat is pró
bálunk szerezni. Végleges progra
munkat csak anyagi lehetőségeink

felmérése után állítjuk össze. Próbál
kozom jelentős árengedménnyel
értékesiteni a nyert 150 ezer Ft-os
utazási utalványunkat is tennészetesen
egyesületünk javára. A helyszínekkeJ
kapcsolatban még annyit tudok elmon
dani, hogya "startpisztoly" valószínű

leg május 28-án dördül el az Öregszöl
lői, X. Bogrács Napja rendezvényen.
Mindenképpen fő halászlé a bográ
csunkban a ki emelt halfőző verse
nyeken. A halászlén kívül egy-két féle
egyéb halétel főzésére is sor kerül.
Fokozottan törekszünk arra a jövőben,

hogy minél többen megkóstolhassák
főztünket.

Mivel tagjaink között többen van
nak, akik jól főznek, ezért anyagí
lehetőségünk függvényében a jövőben
néhány versenyen többen indulunk
versenyzőként is. A lehetséges vidéki
helyszínek az eddig még ismeretlen
helyszínű országos verseny helyszínén
kívül Békéscsaba, Szeged, Ópuszta
szer, Gyula, Balatonboglár, Túrkeve,
Tata közül kerülhet ki. Tehát min
denekelőtt halászlé és egyéb halételek,
majd egyéb tájjellegű ételek, közte
vadból készített ételek is- főnek majd
egyesületünk bográcsaiban.

- Mivel tölti az időt egy országosan
is elismert halfőző a téli-tavaszi
időszakban? Nem gondolt-e még arra,
hogy elérve az 50. versenyen való
részvételt és az "Ország legjobb
halfőzője elmet " a csúcson lenne érde
mes abbahagyni?

Nem lenne tisztességes úgy abba
hagyni ezt a munkát, hogy ne próbáI
jam meg megvédeni a megtisztelő

cimet. Ebben az évben 72 éves leszek
és bizony egyre nehezebb a felkészülés
és maga a feszített időkorlátok közti
versenyzés .. Ameddig segítőtársaim,

köztük családom segít, addig, ha
kevesebb étel főzésével is, de foly
tatom ezt a munkát. Végezetül ismétel
ten megköszönöm mindazoknak a
támogatását, akik lehetővé tették sik
eres szereplésemet, egyesületünk
működését, mindenekelőtt városunk
sikeres bemutatása érdekében végzett
tevékenységünket, valamint a "Tegyük
a viiágörökség részévé a magyar
halászlét"gondolat minél szélesebb ter
jesztését - mondta Jenei Lász!ó, a
Halgasztronómiai Egyesület elnöke.

Alegjobb biliárdos páros
A Sárrét Legjobb Biliárd

Párosa Címért rendezett VI.
Sárréti Regionális Páros Biliárd
versenyen első helyezést ért el a
gyomaendrődi páros, melynek tag
jai Tímár And;-ás és Dávid Gábor.
Az április 23-án Szeghalom
megrendezett 17 páros közül ők

bizonyultak a legjobbnak.
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Ez volt a tizen armadik sajtfesztivál

cséliék az illatot, a friss ízt,
a harmóniát, úgymond "be
szélgetős bornak" nevezték.

A Bor-, Kultúra és
Művészet Kft. második
alkalommal vett részt a sajt
fesztiválon. Szalai Gyula
ügyvezető elmondta, hogy
cégük minőségi borok
értékesítésével, borkós-
toltatással foglalkozik. Ez a
cég üzemelteti Budapesten a
IX. kerületben a Kinizsi
utcában a Kinizsi Vinotékát,
ahol csoportokat is fogad
nak. A mostani fesztiváIra az
etyeki, a kunsági és a szek
szárdi boraikat hozták el, s
mind a három versenybe
küldött boruk díjat kapott.

Egyéb kategóriában Ra
faj János és Dr. Lovász
György értékelt, talán nekik
volt a legnehezebb dolguk,
hiszen lekvárt, pálinkát, kol
bászt, süteményt, salátát kel
lett összehasonlítaniuk. Ab
ban aztán nem volt vita,
hogy a vácrátóti Papp
Miklós bodzalekvárja ízlett
a legjobban számukra.

A sajt- és túrófesztivál
második, esős napját este a
Csík zenekar koncertje
zárta.

mizmusának adott hangot a
területet illetően.

A tejtermékeket Pro
hászka Béla és Doktor
Zoltán kóstolta végig, utób
bi kérdésünkre elmondta,
hogy három részre lehetett
osztani a mezőnyt, a legjob
bak fantasztikus ízvilágot
csempésztek a termékeikbe.
A bírálattal sem maradt adós
a szakember, szerinte többen
nem jól bántak a fűszer

mennyiségével, vagy sokat,
vagy éppen keveset használ
tak. Végül, a díjátadón a
Szomatika Bt. Diós Gouda
ja kapta a legjobb sajtnak
járó elismerést.

A borokat Gulyás Ferenc
és Tímár András osztályoz
ta. A Szent Vince Borrend
tagjai elmondták, hogy profi
borászok jellemezték a
mezőnyt, szinte kifogástalan
volt italokkal találkoztak.
Gulyás Ferenc a hír6-nak
elmondta, hogya 20 10-es év
nem kerül be aranybetűkkel

a borászat történetébe, ellen
ben az idei évet biztatónak
nevezte. A szakértők végül a
Léránt Pincészet 2űű9-es

olaszrizlingjét taksál ták a
legtöbbre. Egyöntetűen di-

agrárium szerepét hangsú
lyozta a rendezvény kap
csán, mint mondta, a
mezőgazdaság nemcsak
munkát, hanem erkölcsi
tartást is ad az embereknek.
A kormánymegbízott kie
melte, hogy a jelenlegi kor
mány "nem múzeumi
tevékenységként" kezeli a
gazdálkodást, valamint opti-

Erdős Norbert Békés megyei kor
mánymegbízott először járt a gyoma
endrődi Sajt és Túrófesztiválon, bár
mint mondja már korábban is kapott
meghívást.

- Most az a megtiszteltetés ért,
hogy fővédnöke lehettem ennek a
nemes rendezvénynek. Örülök is
ennek a lehetőségnek, mert a békési
választókörzetem számos ponton
kapcsolódik Gyomaendrődhöz. A
választókörzetemhez tartozik például
Csárdaszállás, amely több szállal is kapcsolódik az
önök városához. Emellett családi kötődésem is van
Gyomaendrődhöz,hiszen a feleségem édesanyja ide
valósi - tájékoztatta lapunkat Erdős Norbert, aki
kérdésünkre elmondta, hogy a kormány előtt van az
egykori járások visszaállítása.

- A kormányzati akarat az, hogy ahol okrnányirodák
vannak, ott járási székhelyt próbálunk létrehozni. Tehát
Gyomaendrőd Dévaványával önálló járást alkothatna 
tudtuk meg a kormánymegbízottól.

Tizenharmadik rendezték
meg Gyomaendrődön a
Nemzetközi Sajt- és Túró
fesztivál. A város egyik
legkiemeltebb rendezvé
nyének első napján a zsűri

már "ítéletet" is mondott a
termékekről, ezek szerint
egy diós sajt lett az idei év
legjobbja.

Várfi András a XIII.
Nemzetközi Sajt- és Túró
fesztivál megnyitóján el
mondta, hogy mindig öröm
számára, amikor a vidéki-,
házi ízvilágba nyújthat
bepillantást egy ilyen nagy
szabású prcgram. A város
polgánnestere azokról a ter
mékekről beszélt, amelyek a
fesztivál alatt a zsűri és a
vendégek elismerését is
kivívták. Egyebek mellett
snidlinges, petrezselymes,
köménymagos sajtok várták
a fesztiváira látogatókat, de
az egyik, debreceni kiál
lítónál kóstolható parenyicá
nak sem sokan tudtak ellen
állni. Erdős Norbert, a ren
dezvény fővédnöke az



2011. május Szó-Beszéd 13

Köszönet

SPORT . .

Versenyeztek az ország legjobb biliárdosai

Robert Carcangiu, Kurta László, Tomka Lajos, Szúcs Sándor, Tímár András,
Csikós Zoltán

Március 12-én, a Körös Kupa
Kézilabda Torna nyitányán nagy
meglepetésben volt részünk. A Gyoma
endrődi Kézilabda SE vezetősége

meghívott bennünket, már ez is meg
tiszteltetés. Arra azonban egyikünk sem
számított, hogy mi és szereplői leszünk
ennek a sporteseménynek.

Akkor, ott nem is találtunk szavakat
érzelmeink és köszönetünk kifejezésére.
Most utólag szeretnénk ezt megtenni.
Köszönjük a méltató szavakat, az értékes
emlékplakettet. Az őszinte és meleg
szavak nyomán éreztük, ez munkánk
elismerése. Örömmel tölt el bennünket,
hogy részesei lehettünk Gyomaendrőd

(Gyoma) kézilabda sportjának elindí
tásában, népszerűsítésében, életben
tartásában, továbbfejlesztésében. Minde
zek mellett szeretnénk megjegyezni,
hogy a hajdani játékosok, fiatalok
lelkesedése, tudása, kézilabda iránti
elkötelezettsége nélkül a nekünk tulaj
donított célokat és eredményeket nem
tudtuk volna megvalósítani.

Az érdem tehát elsősorban azoké a
játékosoké. akik szabadidejük, fiatal
ságuk egy jelentős részét a ligeti pályán 
előbb salakon, majd aszfalton - töltötték,
maguk és a közönség örömére, szórakoz
ására. A névsor olyan hosszú, hogy fel
sorolni lehetetlen.

Kívánjuk, hogy az utódok - játé
kosok, vezetők és edzők - érjenek el szép
eredményeket maguk egészségére, di
csőségére, a sportot , benne a kézi labdát
kedvelő közönség örömére, szórakoz
tatására, immár nem a ligeti pályán,
hanem a csarnok falain belül.

Fekete László, Hajdú László,
Nagy Péter, Sipos Tas Töhötöl11

SZÓ-BE ZÉD
SZERKESZTŐ ÉGE

HIRDETÉSFELVÉTEL:
70/22-632-99

Április 9-10-én Magyarország
legjobb fabábus biliárdosainak rendeztek
versenyt Gyomaendrődön.Két napon ke
resztül, három asztalon folytak a csatá
rozások, a versenyt végül Kurta László, a
Berényi Biliárd Klub versenyzője nyerte.

Az idén először került megrendezésre
az OB I-es, egyéni pontszerző verseny, a
gyomaendrődi csatározás - a helyszín
után - a Holler Kupa nevet kapta a
keresztségben. 35-en álltak az asztalok
mögé, köztük a tavalyi, egyéni legjobb
Aradszki Mihály is, a megmérettetés ere
jét jelzi, hogy a versenyző már a szom
bati csoportmeccsek után búcsúzni
kényszerült. Nem úgy Kurta László, aki
szintén előkelő helyen szerepel a rang
listán, végül ő lett a gyomaendrődi ver
seny győztese. A hazaiak közül Csikós
Zoltán szerepelt a legjobban, a Korona
Biliárd Klub játékosa óriási csatában
szorult le a dobogó harmadik fokáról.

Tímár András volt a biliárdverseny
házigazdája, aki egyébként szintén
remekelt, a hatodik helyen végzett. Mint
mondta, túljelentkezés, "telt ház" volt a
sporteseményen. Saját teUesítményét
értékelve hozzátette, hogy bravúrnak
tartja a hatodik helyet egy ilyen erős

mezőnyben. A főszervező kiemelte a
ragyogóan teljesítő Belvárosi Cápákat,
akik nemcsak a játékban alkottak
maradandót, hanem a formaruhájuk is
külön dicséretet érdemelt.

A verseny végeredménye pedig a
következőképpen alakult: l. Kurta
László, Berényi Biliárd Klub, Mező

berény. 2. Roberto Carcangiu, Belvárosi
Cápák, Békéscsaba. 3. Tomka Lajos,
Belvárosi Cápák, Békéscsaba. 4. Csikós
Zoltán, Korona Biliárd Klub, Gyoma
endrőd. 5. Szűcs Sándor, Belvárosi
Cápák, Békéscsaba. 6. Tímár András,
Korona Biliárd Klub, Gyomaendrőd.

Április 22-én a Körös Kézilabda Klub utánpótlás csapata Makón a 2. helyen
végzett. A legjobb mezőnyjátékos cimet Kovács Krisztián hozta el.



, INGYENES APRÓHIRDETÉSEK

Aláírás: .

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

Irányár: .

Érdeklődni: .

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

nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvéoyen küldik be
megjelentetés céljából' A szelvényen a megjelölt helyre kelJ
beirni a kivánt szöveget és a szelvényt levelezőlapon vagy
boritékban elküldeni a következő cílme: 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: .

CÍlne: ..

Az apróhirdetés szövege: .

eladó. Irányár: 5 millió Ft. Érd.:
0620/344-8742

ffjúsági lakótelepen eladó egy
2,5 szobás lakás, garázzsal.
Érdeklődni: 30/658-8961

Az Ifjúsági ltp-en 2,5 szobás
felújított. nyílászáró cserés lakas
eladó vagy gyomai kertes házra
történő csere is érdekel. Irányár:
8,2 millíó Ft. Érd.: 0670/368-7774

Kecskeméten eladó egy 1
szobás, klímatizált, műanyag

ablakos lakás, alacsony rezsível.
Érdeklődní 20/446-2375

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Bilógia, kémia. földrajz,

informatika érettségi re felkészités.
korrepetálás. ECDL-vizsgára fe
lkészítés, programozás oktatása az
alapoktól. Érd.: 0630/493-5950

Baromfi kopasztást vállalok.
Érd.: 0620/553-9430

Korrepetálás. felzárkóztatás.
fejlesztő foglalkozások, dolgoza
tokra, középiskolai felvételire való
felkészítés általános iskolásoknak.
Érd.: 0630/856-32 I8

Veszélyes fák kivágása, tüzifa
felvágása, elhanyagolt porták
kaszálása, ill. egész évben pOl1ák
rendben tartását vállalom. Érd.:
06701283-0347

Ezermester nyugdíjas vállalja
üdülők. kertek gondozását, fünyí
rást, rotálást, kerítések építését,
láncfűrésszel felvágást stb. Érd.:
06701315-1827

Takarítás!. vasalást, idős-

gondozást vá lIalok .:":rd.:
0630/216-7085

Masszázsoktatás kezdőknek és
haladóknak. Érd.: 0630/320-8189

Felkészítés magyarból álta
lános iskolásoknak, történelemből

álta lános isko lá tól emelt érett-

KERT, TELEK
A Fűzfás-zugban kert két sor

gyümölcsössel eladó. Érd.:
0630/488-4394

Endrődön a Templom-zugban
vizpartra menő ingatlan eladó.
Villany és fúrott kút van. 4614 m'.
Irányár: 2500 Ft/m'. Érd.:
0670/9438-212

A Kecsegés-zugban vizpartí
telek faházzal, horgászati joggal
eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.:
063 O/3 39-6840

Endrődön a Ridegvárosban
zártkei1 eladó. Érd.: 0620/512
7675

Szeged - Kis kundo rozsm a
Subasai 840 m' zártkert.
hőszígetelt házzal. nagy terasszal
eladó. frányár: 1,7 millió Ft. Érd.:
0620/46-300-98

Az Október 6. ltp-en földszinti
2 szobás. nagy konyhás lakás
eladó. Irányár: 4.8 míllió Ft. Érd.:
0630/417-7101

Az Október 6. ltp-en 2 szobás.
3. emeleti lakás eladó. Érd.:
0620/5767-879

Az Október 6. ltp-en 4 szobás,
I. emeleti lakás eladó. Irányár: 7,5
millió Ft. Érd.: 661284-148

A Vásártéri ltp-en 2 szobás,
erkélyes. 3. emeleti lakás áron alul.
sürgősen eladó. Irányár: 5.5 millió
Ft. Érd.: 0620/805-442]

A Vásártéri ltp-en 4 lakásos
társasházbao 3 szobás lakás
garázzsal, alsóépülettel eladó vagy
kertes házra cserélhető. frányár:
8,6 millió Ft. Érd.: 0630/488-4396,
0630/944-1847

A Vásártéri ltp-en földszinti 2
szobás lakás sürgősen eladó.
Irányár: 5,7 millió Ft. Érd.:
0630/301-5861

A Vásartéri ltp-en a 31-es
épületben földszinti, 2 szobás
lakás eladó vagy kiadó. Érd.:
0630/925-7934

A Vásártéri ltp. 21/B. sz. alatt
3. emeleti, 2 szobás felújított lakás

Gyomán az Arany J. u. I. sz.
alatti nagy családi ház eladó.
Irányár: 10,9 millió Ft.

Gyomán a Hársfa u. 2. sz. alat
ti kertes ház a fürdőhöz közel
eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
0620/970-6877

Gyomáo a Tompa u. 20. sz.
alatt teljesen felújított összkomfor
tos (3 szoba. étkező, fürdőszoba),

2 garázsos ház parkosított udvarral
eladó. Irányár: 13 millió Ft. Érd.:
661283-943,06201227-6536

A Fő úttól 100 méterre
padlástér beépitésére alkalmas,
nagyalsóépülettel rendelkező ház
eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.:
0620/338-8869

Endrődön 3 szobás fel ÚJ itott
kertes ház eladó. Irányár: 9 millió
Ft. Érd. 0630/405-9571

Gyomán a gyógyfürdőve[

szemben 3 szobás összkomfortos
tégla ház eladó. Irányár: 15 millió
Ft. Érd.: 66/386-058

Endrődön a Mikes utcában
összkomfortos téglaépítésű kocka
ház 1347 m'-es telken eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
0630/627-8215

Endrődön a Ridegvárosban 2
szobás komfort nélkü li lakás
eladó. Érd.: 0620/344-8742

Endrődön akultúrházhoz
közel 77 m'-es családi ház 650 m'
es telken sürgősen eladó. Érd.:
66/610-638

lAKÁS

2452,0670/279-8615.661285-236
Endrődön a Szélmalom út I.sz.

alatt 2 szobás ház alsóépületekkel,
nagy kerttel eladó. Iranyár 3 mil
lió ft. Érd.: 0620/805-7260

Üdülőövezetben a I-Iantoskerti
utcaban padlásszobás, riasztós,
légkondis, beépitett konyhabú
toros, öntözőrendszeres, 4 szobás
ház szép parkosított kerttel, dupla
garázzsal eladó. Irányár: 16 millió
Ft. Érd.: 0630/461-905

Öregszőlöben, a kondorosi
kövesút mellett összkomfortos ház
melléképület, műhely kialakitására
is alkalmas 2740 m' területtel
eladó. Érd.: 0630/6376-83 l

Gyomán a fürdőtől 200
méterre, a Móricz Zs. u. 4. sz. alatt
2 szobás összkomfortos kocka
családi ház eladó. Irányár: 6,5 mil
lió Ft. Érd.: 0630/562-5754

Gyomaendrődön nagy családi
ház eladó vagy 2 db házat adnánk
egy db tetőteres, 3 szobás, nappalis
házért cserébe. Érd.: 0620/980
5535

Gyomán az Arany J. u. 16. sz.
alatti összkomfortos, 4 szobás
családi ház eladó. Érd.:
0620/5266-573

Öregszőlőben a kondorosi út
mentén a Szőlősker1 u. l. sz. alatti
3 szobás összkomfortos ház mel
léképületekkeL nagy kel1tel eladó
vagyelcserélhető. Irányár: 7 millió
Ft. Érd.: 0620/965-8462

Gyomaendrődön a Jókai u.
10/1. sz. alattí családi ház eladó
vagy lakótelepi lakásra cserélhető.

Érd.: 66/285-665

HÁZ
Endrődön, a Csókási zugban

összkomfortos családi ház dupla
vízparti telekkeL nagy gazdasági
épülettel eladó. Irányár: 18 millió
Ft. Érd.: 0630/33-26-075

Gyomaendrőd központjában a
Napkeleti u. 4. sz. alatti 2 szobás
gázfütéses családi ház nagy mel
léképülettel 1440 négyzetméteres
telken eladó. Irányár: 3,45 millió
Ft. Érdeklődni 0620/413-2770,
0662/322-572

Gyomán a Zrínyi Miklós út 1/5
sz. alatti kertes családi ház eladó.
Érd.: 0630/488-4394

Endrődön a Szabó Ervin u. 6.
sz. al att összkomfortos, tégla
építésű kockaház melléképülettel
eladó. irányár: 5.5 millió Ft. Érd.:
0620/358-6464, 66/283-695

Gyomán az Attila U.-ban 3
szoba összkomfortos nappalis ház
garázzsaL alsóépülettel kiváló
állapotban sürgősen eladó. Ipari
áram, kábel tv van. Érd.:06701279
8615, 661282-702

Gyomáo a Köröshöz közel kis
ház komfort nélkül eladó. Irányár:
2,5 millió ft. Érd.: 0620/553-9430

Endrődön a Liliom u. 2_ sz.
alatt 120 m'-es felújított, modern
gaz és vegyes tüzelésű ház eladó.
Érd.: 0630/381-5063. Napkeleti u.
2. sz. 7-20 óráig.

Gyomán, a Jókai utcában 2
szoba összkomfortos nappalis ház
felújított belsővel, tiszta rendezett
kerttel eladó. Kábel tv, internet,
egész éves teljeskön egész éves
l1ázbiztositás. Érd.: 0670/588-
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AVárosi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
felhívással fordul
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VALAMIKORI ZENEISKOLÁS
NÖVENDÉKEIHEZ ÉS A VÁROS
ZENEBARÁT KÖZÖNSÉGÉHEZ!

Kérjük azokat, aki:~ bármilyen
(klasszikus, pOp-, jazz- és népzenei stb.)

kottáikat ma már nem használják,
hogyadományozzák azokat a művészeti iskola

kottatára számára.

Afelajánlott kottákat, ha szükséges, az iskola felújítja
és a zenei repertoár bővítésére használja.

Támogatásukat előre is köszönjük:
a művészeti iskola dolgozói

Az adományokat a Városi Alapfokú MIvészetoktatási
Intézmény titkárságán (Kisréti utca 27. I. emelet)

leadhatják,
vagy telefonos egyeztetés után

(06-20/287-42-53)
az iskola dolgozói elszállítják.

A Gyomaendrődi Ipari Park területén a DAOP
1.1.1/A-09 pályázat keretében 132.645.000 Ft támo
gatással létesített inkubátorház épületeiből

elsősorban kezdő vállalkozások részére
2011. év májusától kedvező fe\tételekkel:

- csarnok épületrészek
(műhelyek, egyéb munkahelyi terek),
- szociális helyiségek,
- irodák bérelhetők.

A csarnoképület belső megosztásánál egyedi igények
is figyelembe vehetők.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynök
ség Nonprofit Kft. közreműködésével valósult meg.

Egyeztetés: Egeresi András ügyvezető igazgató
Elérhetőség: Gyomaszolg Ipari Park Kft.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Tel./fax: 06-66/386-269; 06-20/988-00-13

Levélcímünk:

E-maii: markoscsaba@szucsnet.hu

Dr. Kreisz Ágnes
Mezőberény, Madách u. tO/a.

www.kreiszagnes.hu

kreiszagnes@szucsnet.hu

Telefon: 30/206·5050

Malacot, süldőt, hízót
vennénk készpénzért!

Telefon: 0630/296-4775

PVC, TAPÉTA
Nyitva a hét minden napján!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd, Fő út 29.

Tel.: 66/285-392

Állatorvosi Rendelő
Dr. Bubó Állatpatika
. Vényre és vény nélkül kapható
gyógyszerek. baromfi vakcinák.
. Takarmánykiegészítők,

vitaminok.
- Fertőtlenítő szerek.
- Minőségi kutya-, és
macskatápok.
- .Pet Shop' óriási válaszlékkal :
- Pórázak, nyakörvek, hámok,
gumi- és plüssjátékok. boxok.
- Papagáj és rágcsáló
kiegészítők, kozmetikai szerek,
etető és itató tálkák.
- Bolha- és kullancsirtó szerek.
- Légy- és patkányirtószerek.
- Baromfi vakcina (Gumboro)

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

Bútorasztalost
és faipari segédmunkást,

valamint fafaragót keresünk.
Érdeklődni:

Liviel Kft. 0630/9533-594

E·mail: szobeszed@index.hu

Szó-Beszéd
Szerkesztösége

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51,

ségiig, angolból alapfokú nyelv
vizsgára. Érd.: 0670/619-520 l,
vindieator2@gmail.eom

Ha elintéznivalója akad és
nincs kire hagynia gyermekét,
felügyeletét szívesen vállalom.
Érd.: 0630/309-8512

EGYÉB
Dióbél eladó. Érd.: 0630/565

0158, 0630/488-4394
Barna mázas bontott cserép és

ugyanolyan kúpcserép eladó.
Irányár: 45 Ft/db és 500 Ft/db.
Irányár: 0630/591-6669

29 méter 120 cm magas drótke
rítés jó állapotban eladó. Irányár:
200 Ft/méter. Érd.: Arany J. u. 5.

3x3 méteres faház eladó.
Irányár: J98 ezer Ft. Érd.:
0620/9645-90 )

4 részes szekrénysor, 4 részes
ü!őgamitúra márványlapos do
hányzóasztal, 2 db íróasztal eladó.
Irányár: 25-22-5-3,5 ezer Ft. Érd.:
0630/915-7670

600 líteres, raklapra szerelt
mlanyag tartályok eladók. Irányár:
12 ezer Ft/ db. Érd.: 0620/297-4829

Elektromos meghajtású szobai
kerekesszék eladó. Irányár: 15 ezer
Ft. Érd.: 0620/222-3417

60 l-es Lehel fagyasztószek
rény, 2 db gázradíátor eladó. Érd.:
0630/683-9926

300 literes fagyasztóláda eladó.
Érd.: 0630/6376-831

Noszvaj-Sikfőkúton, Egertől 8
km-re szép erdei környezetben
összkomfortos 6-S férőhelyes

nyaraló májustól kiadó. Túrautak.
horgásztavak. gyógyfürdők a
közelben. Irányár: 2000 Ft/fő/éj.

Érd.: 0630/8461-905
Hosszú távra keresek legalább

3 szobás kertes albérletet. Érd.:
0630/646-1136

J68/70/56 éves hölgy élettársat
keres komoly, hosszú távú kapcso
latra, káros szenvedélytől mentes
úr személyében. Érd.: 0670/368
7774

Külön bejáratú, bútorozott
albérletet keresek hOSSZLI távra.
Ajánlatokat a szerkesztőség eimére
várok Albérlet jeligére.

Komoly élettársi kapcso latra
középkorú hölgy - 65 éves koríg 
férfitársat keres. Ajánlatokat a
szerkesztőség címére várok Május
jeligére.

Gyomaendrődön a Vásártéri
lakótelep 34 mellett villannyal fel
szerelt garázs eladó. Irányár:
700.000 Ft. Telefon: 0620-453
9353, 0630-603-2585

Számitógép eladó. It'-os mon
itorral kompletten eladó egy meg
bizhatóan működő Pentium IV.-es
számitógép' Érdeklődni: 20/554
3121



NYITVA TARTÁS:
hétfő-péntek 8-21 óráig, szombat 14-20 óráig, vasárnap 14-18 óráig.

GYERE EL PRÓBÁLD KI.
Telefonos bejelentkezés szükséges: 66/285-840

PRÓBÁLD KI TE IS AKANGOO JUMPS HIHETETLEN
KARCsúsíTÓ EREJÉT!

Gyomaendrődön a Siluett Fitness Clubban

KANGOO JUMPS EDZÉS INDUL
szombatonként 16-17 óra között.

Vezeti Nagy Judit aerobic-kangoo oktató.

dE6ÉRI.
, TÖBBET! ,r'

BESIEUEN

Az lnvitel előfizetői engedhetnek a csábításnak, mert április
ban minden pénteken egész nap forgalmi és kapcsalási díj
fizetése nélkül hívhatnak bármely belföldi vezetékes számot.

További részletek az Invitel Személyes Ügyfélkapcsolati Napján!

Helyszín: Gyomaendrőd, I. sz. Postahivatal udvara, Kossuth L. u. 28.
Időpont: minden szerda 9.00 -16.00 óra között

ASzemélyes Ügyfélkapcsolati Napon kívül a békéscsabai
Telepontjainkban (Csaba Center, Andrássy út 37-43.
és Szent István tér 1.) is várjuk ajánlatunkkal.

W1288
www.invitel.hu
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Előtérben amegújuló energiák

Pelletüzemet építenének ahulladéklerakó mellett

Mi is az apellet?
A tüzeléstechnikában egyre inkább elterjed a fapelletek, fabrikettek használata,

ahol fűrészport, zöldhulladékot, energiafüvet préselnek pellet fonnába, ami így a
fánál jóval homogénabb szemcseméretűés emiatt automatizált házi tüzelőrendsze

rekben a tüzifánál jobban hasznosítható. A pellet legelterjedtebb mérete a 6 mm-es
átmérőjű és 2-5 cm-es hosszúságú. A pelletfütés azért kömyezetbarátabb a fafűtésnél,

mert általában újrahasznosított alapanyagot, vagy zöldhulladékot használ. Apellet
nedvességtartalma lO%-nyi a fa 40%-ával szemben. Ezért hatásfoka jobb a tüzifánál.
A szabályozott égés miatt a károsanyag kibocsátása is alacsonyabb.

- Folyamatosan jelennek meg a
pályázati kiírások, s megítélésem
szerint városunk nem maradhat le
ezekről, így mindenképpen pályáz
nunk kell az állami fejlesztési
lehetőségekre - mondja Várfi András
polgármester.

- A júniusi képviselő-testületi

ülésen kerülnek majd az önkormányzat
elé azok a pályázati lehetőségek, ame
lyet városunknak fontos lenne megpá
lyázni. Májusban a jegyzővel, az
a:jegyzővel valamint a városüzemel
tetési osztály vezetőjével folytatott
egyeztetetések során már körvonalazó
dott, hogy a következő években három
területen szeretnénk állami pénzek
bevonásával folytatni a városi fej
lesztéseket - tájékoztat a polgármester.

Lehetőség van folytatni a belvízi és
árvízi védekezés kiépítését - tudtuk
meg Vádl András polgármesteről, aki
elmondta még, hogy az árvízi kockáza
telemzés elkészítése mellett lehetőség

nyílik a belvízrendezés nyolcadik
ütemére pályázni. Újabb csatornák
kiépítésével kívánják megvédeni a bel
területi ingatlanokat abelvíztől.

- Ebben a programban lenne meg
valósítható az endrődi Vadász utca
alján húzódó belvizes tehilet mente
sítése is. A belvízprogram mint egy 90
millió forintba kerülne, melyet Kondo
rossal és Kardossal közösen valósí
tanánk meg - mondta Várfi András, aki
a közlekedés fejlesztésére is további
pályázatok benyújtását tartja szük
ségesnek. Állami pénzt remélnek az
útfelújításokra: például Endrődön a
temető felé vezető útra és a temetői

bekötő útra is készen vannak a tervek.

- Összesen mintegy 180 millió
forintos fejlesztésre lenne lehetőség. A
következő években tovább folytatódna
a kerékpárút hálózat fej lesztése a
Kodály utcától a Hídfőig, valamint
innen tovább a hídon át, az úgyne
vezett olajosok útjáig. Ezekre a
munkákra már készen vannak a ter
veink - mondja Várfi András pol
gármester -, aki az úgynevezett
megújuló energiák bevezetésére is
nagyobb hangsúlyt kíván helyezni. A
polgármeseter szerint a város intéz
ményeinek drága gázfűtését lehetne
kiváltani termálvíz-fűtéssel, vagy más
alternatív megoldásokkal.

- A kárból hasznot kell kovácsolni:
a hulladéklerakóval kapcsolatos bíró
sági döntés városunkat 28 millió forint
kifizetésével sújtja. A bírósági perkölt
ségeken túl kényszervásárlásra is szük
ség lesz, így a város a regionális hul
ladéklerakó mellett épületes ingat
lanokat vásárolna. Szerintem hasznos
lenne megvásárolni ezeket a területe
ket, mert ezzel a hulladéklerakó telep
bővítésére is lehetőség nyílna, vala
mint itt kaphatna helyet a tervezett pel-

let-gyártó üzem is. A pellet tüzelő

anyagot zöld hulladékból állítanánk
elő és a környékbeli gazdáktól is
vásárolna az üzem energiafüvet, ha ezt
hajlandók lennének termeszteni.
Szeretnénk partnerséget ajánlani ezzel
is a gazdáknak és véleményem szerint
ezen a területen eredményesen tudnánk
együttműködni. Apelletüzem megépí
téséhez 15 százalék saját, önkor
mányzati erő lenne szükséges, s egy
megtérűlő beruházásra adhatná áldását
a képviselő-testület. Ehhez azonban a

képviselők együttes akarata szükséges,
s el kell döntenünk, hogy el akarunk-e
indulni azon az úton, amely a megújuló
energiák felhasználását célozza 
mondta végül Várfi András pol
gármester.

Állásbörze
Párhuzamosan, Gyulán és

Gyomaendrődön zárta a Békés
Megyei Kormányhivatal Munka
ügyi Központja azt az állás- és
képzésbörzét, amelynek során kör
bejárták a megyei kirendeltségeket.
A Katona József Művelődési

Központban rendezett eseményen
több száz álláskereső mellett közel
70 munkaadó is ellátogatott. Szá
mukra külön fórum is megren
dezésre került, ahol Erdős Norbert
a Békés Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja is beszélgetett
a résztvevőkkel. A felkínált 195
állás jó része betöltésre került, de 6
megyei felnőtt képző intézl1}ény is
kínálta tanfolyamait.

A Békés Megyei Kormányhi
vatal vezetője elmondta, a fiatal
pályakezdők és az 50 éven felüli
korosztály van a legnehezebb
helyzetben jelenleg. A 65 munkál
tató által megrendezett eseményen
a kormánymegbízott kérdésünkre
elmondta, valós az a vállalásuk,
miszerint június l-ig 800 fő léphet
vissza a munka világába Békés
megyében.

Várfi András polgármester a
közeljövőben megnyíló inkubátor
ház lehetőségeiről beszélt. Gyoma
endrőd városvezetője szerint nem a
polgármester, vagy a képviselők

dolga a munkahelyteremtés, de az
ehhez szükséges feltételeket az
önkormányzatnak kell megterem
tenie. Tímámé Buza Ilona az idei
év kapcsán, máris sikerekről tudott
beszámolni. A munkaügyi kiren
deltség vezetője közölte, hogy
2011. első négy hónapjában ezer
embert tudtak munkához segíteni.
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Nagyné Perjési Anikó csak műbalhé van...

Az országgyűlési képviselő szerint nincs jó híre városunknak
Dankó Béla országgyűlési kép

viselő, Kondoros polgármestere is részt
vett a képviselő-testület májusi ülésén.
A térség fideszes országgyűlési kép
viselője nem hagyta szó nélkül a
testületen belül tapasztalható ellen
téteket. Mint mondta, a városra nem
vet jó fényt a hónapok óta tartó
békétlenség.

A napirendi pontok tárgyalása előtt

Várfi András (Fidesz) havi beszámolója
közben elmondta, hogya közelmúltban
egy budapesti rendezvényen vett részt,
ahol a jelenlegi kormány által újból életre
kelő járási központokról volt szó. A pol
gánnester szerint különösen érdemes elTe
a témára odafigyelni, hiszen érzékenyen
érinti a térséget.

Ehhez kapcsolódva kért szót a
testületi ülésen jelen lévő Dankó Béla. A
Békés megyei 5. számú választókerület
országgyűlési képviselője kijelentette,
hogya jelenlegi államigazgatási rendszer
finanszirozhatatlan, az önkormányzatok
hitelállománya csak halmozódott az
elmúlt két ciklus során. Hozzátette: a
kisebb önkormányzatok hivatalait
lehetetlen lesz fenntartani a jövőben, bár

ez nem vonatkozik a városi rangú
Gyomaendrődre. A fideszes politikus a
járási közpon tok kapcsán ki fejtette,
komoly munka folyik a Parlamentben a
témakörben, főleg a bizottsági üléseken,
de rengeteg háttéregyeztetést, vitát gen
erál az átalakítás.

Dankó Béla a gyomaendrődi testü
leten belüli széthúzás kapcsán is szót kért
az ülésen. Infonnációink szerint a testü
letbe öt tagot delegáló Körösök Vidékéért
Egyesületet (KVE) támogatja Amóczi
István, jobbikos és Nagyné Perjési Anikó,
független képviselő (így a minősített

szavazáshoz szükséges hét fővel ren
delkeznek), míg a fennmaradó öt hely a
Fidesz-KDNP-t illeti, a két nagy csopor
tosulás ellentéte generálja a több hónapja
folyó vitát. Már az időközi polgármester
választás témája is szóba került.

Az országgyűlési képviselő kijelen
tette, a helyi politikát, helyi belügynek
tekinti, de egyáltalán nem vett jó fényt
Gyomaendrődre a testületen belüli ellen
tét, hiszen a konfliktusról, annak okairól,
már őt is megkérdezték parlamenti
munkája során a fővárosban. Mint fogal
mazott: a választók nem felejtenek, nem

lesznek "hálásak" a fejlődést, az előreha

ladást akadályozóknak, félre kellene
tenni a személyes és politikai ellentéteket
és össze kellene fogni Gyomaendrődért, a
város polgáraiért!

Nagyné Perjési Anikó úgy véti, hogy
csak műbalhé folyik a városban az ellen
tétek kiélezésével, szerinte a testület a
lényeges kérdésekben rendszerint egyön
tetűen szavazott:

- Ez a testület víszonylag magasan
kvalifikált emberekből tevődik össze. Mi
a döntéseinkért felelősséggel tartozunk,
ezért a döntéseink előtt minden informá
cióval rendelkeznünk kell. Ha nincs ele
gendő információnk, akkor inkább
elnapoljuk a döntést - mondta Nagyné.

Toldi Balázs (KVE) csatlakozott
véleményével a független képviselőhöz,

az alpolgánnester kijelentette, hogy elke
rülhetetlen a súrlódás több témában, de a
fajsúlyos kérdésekben meg tudnak
egyeznI.

- Ez esetben a városmarketingen kel
lene javítani, mert Gyomaendrődnek

bizony negatív megítélése van - jegyezte
meg végezetül Dankó Béla országgyülési
képviselő.

Állampolgári beadvány
Poharelec képviselő ellen

Amentősök napja

Az áprilisi testületi
ülésen kirobbant képviselői

adótartozás ismét szóba
került a májusi önkonnány
zati ülésen. Az akkor is
megszólaló Halász Istvánné,
most az adóhatóság hon
lapjáról letöltött dokumen
tummai igazolta, hogy Po
harelec László (KVE) több
mint 10 millió forinttal tar
tozik, a papírokat egyébként
szétosztotta a képviselők

között ís.
Toldi Balázs alpolgár

mester elmondta, hogy sze
rinte ezeket a dolgokat nem
a nyilvánosság előtt kellene
bejelenteni, ha valakinek
gondja van a képviselővel,

beszélje meg vele. Dr.
Csorba Csaba jegyző a hall
gatóságot arról tájékoztatta,
hogyafelmerült problémá
val az ügyrendi bizottság
foglalkozik következő ülé
sén, ugyanis már írásban is
érkezett egy állampolgári
bejelentés Poharelec képvi
selő állítólagos adótarto
zásával kapcsolatban.

Dr. Csorba Csaba jegyző

hozzáfűzte, hogy az ügyren
di bizottság ülésén az érin
tett képviselő is kifejtheti
véleményét. Jogszabályokra
hivatkozva közölte: jelen
esetben a törvény a vagyon
nyilatkozat meglétét vizs
gálhatja.

Nyílt napot tartottak a
Gyomaendrődi Mentőállo

máson május lO-én, a szol
gálat hivatalos születés
napján. Mint megtudtuk,
közel félezren voltak kíván
csiak a szakemberek mun
kájára.

Gyomán l 967-ben adták
át a mentőállomás Hősök úti
épületét, melynek építé
séhez Endrőd, Hunya, Dé
vaványa és Ecsegfalva köz
ségek is hozzájárultak. A
gyomaendrődi mentő állo
máson jelenleg 19-en dolgo
znak, ebből 9 gépkocsi
vezető és 10 mentőápoló. Az
elmúlt évben 1923 mentést
végeztek a gyomaendrődiek.

- Egyre gyakrabban for
dul elő, hogy a beteg nem az

orvos vagy az orvosi ügyelet
segítségét kéri, hanem köz
vetlenül a mentőszolgálatot

hívja - mondja Rávai Béla a
mentőállomás vezetője. Ha
a beteg a I04-et tárcsázza,
akkor a hívás a békéscsabai
irányítócsoporthoz fut be és
ők küldik a megfelelő men
tőt a helyszínre. A 66/386
104-et is lehet hívni közvet
lenül.

Az elmúlt években 4
mentőautó szolgált Gyoma
endrődön, idén május l-től 3
kocsi működik. Az átcsopor
tosításnak köszönhetően a
zonban hétvégeken a koráb
bi egy helyett két mentőautó
működik a nappali órákban 
tudtuk meg Rávai Bélától, a
mentőállomás vezetőjétől.
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Ot éves a Skylotec Hungary Kft.
Gyomaendrődi sikertörténet

2011. június

A jubileumi ünnepségen Vádi András polgármester, Vodova János és
Homok Béla ügyvezetők, valamint a német tulajdonos dr. Kai Rinklake

Öt éves a Skylotec Hun
gary Kft. A cég 2006 áprili
sában alakult meg, s az évfor
duló alkalmából május 28-án
szombaton házi ünnepséget
szerveztek, ahol a gyomaend
rődi cég német tulajdonosai is
köszöntötték a dolgozókat.

A Skylotec Hungary Kft.
ügyvezetője, Vodova János
elmondta, hogy az ipari alpin is
ták által is hasznáJatos védőfe]

szerelések gyártásával foglal
kozó vállalat öt év alatt meghá
romszorozta dolgozói létszámát,
s igy május végén 124-en ünne
pelhették az 5. éves évfordulót.

A német tulajdonosi kör sze
mélyes jelenlétével is megerő

sitette, hogya gyomaendrődiek

piacképes és jó minőségű ter
mékeket állítanak elő. A német

üzletemberek úgy értékelték,
hogy az Európában is tapasztal
ható gazdasági válság ellenére a
Skylotec Hungary Kft. fejlődés

igazi sikertörténet.
A Skylotec 2006-ban még

egy bérelt épületben kezdte meg
a működését, majd a 2008-ban a

Gyomaendrődi Ipari Parkban
felépitett 1800 négyzetméteres
üzemcsarnokba 2009 tavaszán
költöztek be. A vállalat az
elmúlt években több fejlesztést
is végrehajtott, melynek során új
gépeket vásároltak. A német
tulajdonosok valamint a cég

ügyvezetése megköszönte a dol
gozóknak az elmúlt öt évben
végzett elkötelezett és kiváló
munkát.

Május 31-én zárult a
"Skylotec Hungary Kft. techo
Qológiai fejlesztése és kOl'sze
rűsítése" elnevezésű Európai
Uniós támogatással megvalósult
projektje, melynek záróren
dezvényén megtudtuk, hogya
már kiváló szintűre fejlesztett
technológiát tovább automa
tizálták, amivel a termékek
fejlesztését és a gyártás haté
konyságát segítik elő. Amintegy
60 millió forintos beruházás 50
százalékát uniós forrásból sike
rült előteremteni.

III
Aholland modellt vezetik be a Bethlenben is

A sajtótájékoztató előadói

Az elmúlt évtizedek egyik
legjelentősebb fejlesztése zaj
lik a VM Kelet-Magyar
országi Agrár-szakképző Köz
pontban (ASZK). A hat tag
intézményt magában foglaló
oktatási intézmény egy, még
2009-ben elnyert 373 millió
forintos támogatás eddigi
eredményeiről tartottak sajtó
tájékoztatót Gyomaendrődön.

A 373 milliós forrást a
közös intézményi szervezet
kialakítására, a szakközép
iskolák humánerőforrás- és
szervezetfejlesztésére hasz
náUa fel az ASZK.

Taskovics Pétertől meg
tudtuk, hogy nem kis munkát
jelentett a hat tagintézmény
(Jánoshalma, Szentes, Két
egyháza, Pétervásár, Mátra
fúred, Gyomandrőd) integ
rálása, de ma már gördü
lékenyen működnek a beisko
lázással, vizsgáztatással kap
csolatos ügyek. A megbízott
főigazgató elmondta, hogy az
úgynevezett holland-modellt
alkalmazzák a szervezetben.

A hollandok már hatékonyan
aLkalmazzák a közös igazga
tású intézményekkel kapcso
latos kérdéseket.

A megbízott főigazgató

hozzátette, hogy több mint
2200 tanulója van jelenleg a
központnak, természetesen
mezőgazdasági képzésre jár
nak a legtöbben, de a mun
kaerőpiaci igényeket az iskola
is igyekszik kielégíteni, így
egyebek mellett környezet
védelmi-, vízgazdálkodási-,
informatikai-, marketing sza
kokra is lehet jelentkezni.

fekécs László a mai világ
ban már kiemeit fontossággal
bíró intemetes lehetőségeket

emelte ki. A projektmenedzser
elmondta: ma már a világhá
lón meg lehet nyerni az elnök
választást is, így mi is a kö
zösségi háló adta lehetőséget

szeretnénk egyre jobban ki
használni, hogy megismer
jenek bennünket.

A szakember kiemelte,
vezető szerepet szeretnének
betölteni az iskolák között a

közeljövőben, az ehhez szük
séges lépések egy része már
meg is történt: a Mezőgaz

dasági Kutatóintézettel kötöt
tek szerződést, erősítik a ha
táron átívelő kapcsolatokat,
illetve a szervezet teljes meg
újításán dolgozik Kelet-Ma
gyarország egyik legnagyobb
integrált intézménye.

A sajtótájékoztatón el
hangzott, hogy különös fi
gyelmet szentelnek a helyi
gazdaságok témyerésének,
hiszen különböző adottságaik
vannak az egymástól földraj
zilag is távol levő tagiskolák
nak.

A Kelet-Magyarországi
Agrár-szakképző Központ
korábbi igazgatója Gubucz
József nyugdíjazását követően
Taskovics Péter, a jánoshalmi
intézmény vezetője megbízott
főigazgatóként irányította az
iskolaegységet, a felU1tartó
minisztérium most pályázatot
ír ki az állásra. Taskovics
Péter lapunknak elmondta,
hogy mindenképpen pályázni
kíván a poszt betöltésére. A
megbízott főigazgató lapunk
nak elmondta, hogya gyoma
endrődi iskola élére is pályá
zatot ír ki, mert azt jelenleg
megbízott igazgató irányítja.
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Lopják akiültetett cserjét, virágot

AZöldpark nem vágja tovább

Mint ahogyakoraszülötteknek, úgy
a kezdő és tőkeszegény vállalkozások
nak is szükségük van a biztonságot
nyújtó barátságos környezetre. Ezt
mindkét esetben az inkubátor nyújtja.
A hasonlat kicsit sántít, de a lényeget
azért jól kifejezi.

Átadás előtt az
inkubátorház

Gyomaendrőd Város Önkor-
mányzata 2009-ben határozta el, hogy
az Ipari Park még vonzóbbá tétele
érdekében saját és pályázati forrásból
felépít egy olyan létesítményt az Ipari
Parkban amelybe csak be kell köl
tözniük az új vállalkozásoknak és már
akár másnap meg is kezdhetik a ter
melést. A Gyomaszolg Ipari Park az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Dél
Alföldi Operatív Programjának támo
gatási rendszerén belül nyerte el a
Gyomaendrődi Ipari Parkban létesülő

inkubátorház beruházási összegének
felét. A projekt teljes költségvetése 265
millió forint amelyből egy 1600 ml
alapterületű csarnoképüietet, egy 300
m2 iroda-szociális jellegű helyiségcso
portokat tartalmazó épületegyüttes,
telephelyen belüli út, kerítés és belső

parkoló épült meg.
Az elkészült inkubátorház ünnepé

lyes átadására 20 ll. június 8-án 10
órakor keriil sor.

lótól, aki elmondta azt is, hogy a kft.
ugyanakkor a Fő úti sövénysort
továbbra is metszik és a nyesedéket is
elszállítják.

- Ráadásul az üzemanyag árak is
emelkedtek, ezéli a a szűkös költ
ségvetésünk miatt más közterületeken,
valamint a parkokban a fűnyírások

gyakoriságát is ritkítnunk kell. Míg
20 l O-ben 30,5 millió foríntból gazdál
kodott a kft., addig idén 22 millió
forintból kell elvégezni a közterületek
fünyírásást, virágosítását, öntözését,
valamint a téli hó eltakarítási munkála
tokat - mondja Gurin László.

Az ügyvezető szerint a kft. ennek
ellenére keresi a megoldást, hogy a
hiányzó pénzt pótolni tudja. Az önkor
mányzattal szerződött területeken
tavaly 7 dolgozóval végezték a mun
kát, most 4 emberrel működnek.

a gyomai posta bejárata melletti
virágládából az összes dísznövényt
ellopták. A kerékpárút mellé május ele
jén kihelyezett díszcserjékből8-at lop
tak el, majd 23-án virradóra kilenc
rózsatövet loptak ki polgáraink.

A Zöldpark Kft. a közelmúltban
elkészült Fő úti és Bajcsy úti
kerékpárút és az úttest közötti részen
cserjéket és virágokat ültetett. A május
21-én elültetett sövényből másnapra 29
tövet kiloptak. Ugyanezen az éjszakán

A gyomaendrődi városháza
műszaki osztálya május közepén le
vélben értesítette a Fő út és a Pásztor
János utca lakóit, hogy az eddigiek
től eltérően már nem a helyi Zöld
park Nonprofit Kft. dolgozói nyírják
az ingatlanok előtti közterületi
részeket, hanem ez a munka az
ingatlantulajdonosok kötelessége.

Gurin László a Zöldpark Kft.
ügyvezetője lapunknak elmondta,
hogy eddig is érvényben volt, az a
2007-ben hozott önkormányzati ren
delet, amely szerint az ingatlanok előt

ti árkok, gyepes területek gondozása a
lakók kötelessége. Eddig azonban a
Pásztor utcát, de méginkább a Fő út
melletti zöldterületeket, lévén frekven
tált közterületek, az egységes és ápolt
megjelenés érdekében a Zöldpark Kft.
illetve korábban a Gyomaszolg Kft.
gondozta.

- A mostani váltásra nem azért volt
szükség, mert most találtuk meg ezt a
2007-es rendeletet, hanem mert az idei
városi költségvetés az előző évhez
képest 8 millió forinttal kevesebb
működési költséget tudott biztosítani a
Zöldpark Kft.-nek a parkgondozási
munkákra - tudtuk meg Gurin Lász-

Megkezdődöttastrandszezon
A Liget Fürdő már húsvétkor meg

nyitotta a látogatók előtt a kinti
medencéit egy kivételével. Az úgy
nevezett hátsó strandmedencét május
25-ével vehették birtokba a fürdőzők.

Június l-től a bérletek árát, vala
mint a nagycsaládos belépők dUát 10
IS százalékkal csökkentették - tudtuk
meg Vass Ignáctól a fürdő vezetőjétől.

Változást jelent a korábbiakhoz
képest, hogy ebben a szezonban már
minden nap lehet reggel 6-órától úszni
az úszóbérlet felmutatásával. Június
18-ától a fürdő minden pénteken este

10 óráig tart nyitva. További változás,
hogy júniustól a gyógykezelésekre az
előjegyzéseketminden nap - hétvégén
is - 9-19 óráig lehet megtenni a fürdő

pénztáránál.
Vass Ignác tájékoztatta lapunkat

arról is, hogy az idei nyárra több prog
ramot is szerveznek. Ezek közül az
első június ll-én az Egészség Nap
lesz, melynek programj ában több
újdonság is szerepel majd az eddig is
megszokott ingyenes· szolgáltatások
mellett. A tervezett rendezvények
közül kiemelkedik az augusztus 15.

Nemzetközi Volkswagen Bogártalál
kozó, valamint az augusztus 27-i
Nyárbúcsúztató Vizpariy a Bikini
együttessel.

Úszótanfolyam
kezdőknek és haladóknak június 20-tól

a Liget Fürdőben!
Atanfolyamot vezeti:

Lakatos Tibor úszóedző
06·20·365·3683
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Verso Biztosítási
Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa

biztosítások teljes körű

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

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

- Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugdíj-előtakarékosság
- egyéb módozatok
az ügyfél igényei szerint!

Gyomaendrődi képviselet:
Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.
66/284-989,20/359-6842

Víz-gáz-központi
fűtés szerelés

tervezés tő/

a kivite/ezésig!
Matyi József

Telefon: 0630/504-3154

Üzlethelyiségek kiadók
Gyomán, a városközpontban!

Telefon: 06-30/33-26-075

Szó-Beszéd

Ki tud többet lakóhelyéről?

A Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda tanulói 20 ll. május 6-án
Kistérségi tehetségkutató versenyen
vettek részt Szarvason, a Benka Gyula
Evangélikus Általános Iskolában.
Feladatuk volt, hogy megismerjék és
felismerjék a környező telc~ülések

nevezetességeit. Előzetes feladatként
pedig lakóhelyük jellegzetes ételét kel
lett elkészíteniük, valamint egy rövid
filmet mutattak be GyomaendrődrőL

Hat csapat tette próbára tudását
lakóhelyismeretből, a gyomaendrő

diek: második helyen végeztek. Csa
pattagok voltak: Füzes András,
Kruchió Gergő, Szonda Lili 7. b osztá
lyos tanulók, valamint Uhrin Ágnes és
Uhrin Sára 8.a osztályos diákok.
Felkészítő tanáruk: Uhrin Attiláné.

A13. legjobb nyelvész

Május l4-én, Szegeden rendezték
meg a Bendegúz-NyelvÉsz verseny
országos döntőjét. A Kis Bálint
Általános Iskolát - és egyúttal Békés
megyét - Deli Csenge 6.b osztályos
tanuló képviselte. Csenge igen szép
eredményt ért el, immár korosz
tályában az ország 13. legjobb
nyelvészének mondhatja magát. Felké
szítője Forgács Krisztina volt.

9 személyes, dízel,
klímás mikrobusz bérelhető.

Vállalom kisebb
csomagok szállítását is!

Lakatos Tibor
Telefon:

06-20-365-3683

2011. június

Báthory-verseny
A Kis Bálint Általános Iskola és

Óvoda diákjai 2011. április 16-án,
Budapesten a Petőfi Sándor Gim
názium által rendezett nemzetközi
verseny döntőjén vettek részt. Té
mája volt a közös magyar-lengyel
történelem kiemelkedő személyisége,
Báthory István. A nap elején a
lengyel küldöttség vezetője Agata
Zajeca köszöntötte mindkét nyelven
a résztvevőket.

A lengyel nyelven énekelt dalok
után Guessous Majda Mária török és
magyar népdalokat adott elő.

A több száz indulóból összesen 20
csapat jutott be a döntőbe, köztük a mi
iskolánk is. A gyerekek együtt ver
senyezhettek a lengyel Samaki csapa
tával, akik a messzi Bug partj áról
érkeztek. Szabadkát a Svetozar Mar
kovic Gimnázium, Komáromot a
Sellye János Gimnázium, Kolozsvárt
pedig a Báthory Líceum képviselte.
Hasonlóan jól felkészültek Székely
udvarhely, Beregszász és Dicsőszent

málton csapatai is.
Az összes korosztály ugyanazokat

a feladatokat kapta. A Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda tanulóinak
neves gyakorló gimnáziumok és
líceumok mezőoyében kellett helytáll
niuk.

A 12 döntő s feladat térképis
meretből, hadtörténetből, cÍmer- és
oklevéltanból, valamint a korabeli
fegyverek és események ismeretéből
állt össze.

A fmom ebéd után a legizgal
masabb pillanatok következtek. Ma
rosi Endre hadtörténész, a zsűri elnöke
hirdetett eredményt. A nemzetközi
mezőny összetett versenyében XlV.
helyezést, az általános iskolai kor
osztályban pedig II. helyezést értünk
eL Jutalmuk oklevél és könyvcsomag
volt. A csapat tagjai voltak:

- Tari Ferenc 8.c
- Putnoki Réka 7.b
- Kruchió Gergő 7.b
- Tóth Bálint 6.b
Felkészítő tanár: Simonné Szmka

Zsuzsanna

www.szo-beszed.hu
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Mindenkit kidumáltak a gyomaendrődi diákok

Gitárbajnokok

Kerttulajdonosok figyelem!
Tűzifavágást, veszélyes
és egyéb fák kivágását,

metszést, továbbá fűnyírást,

kaszálást, rotálást,
telkek gondozását,

elhanyagolt kertek és porták
rendbetételét vállalom!

KISTRAKTORRAL KERTSZÁNTÁS!

Matyiné Beinschróth Ilona
mérlegképes könyvelő

Hermann Mihály
Telefon: 20/388-22-63

Telefon: 0670/310-8687

Vállalom kis- és ~
középvállalkozások /' ,.-/\M

r.; I~\ \
- '~I~-

könyvelését, .;(~::;j
teljes körű

számviteli, adózási,
bér- és munkaügyi
tevékenységek ellátását.

Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok, gardróbszekrények,
készítése egyedi méretben.

Bútorlapból vákumfóliázott felülettel
vagy tömör fából I

Telefon: 30/9554-571

ÚJ GUMIKI

Katona György

gumijavító
Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 107.

Telefon: 661285-127

Szerelés,
javítás,
centírozás!

Ötödik alkalol1Unal rendezték
meg május 11-15. között a vajdasá
gi Szabadkán a Nemzetközi Gitár
fesztivált és Versenyt (Guitar Open
Festival), ahol immáron negyed
szer vettek részt a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény gitár
szakos tanulói.

Városunkat, Gyomaendrődöt

képviselő diákok eredményesen
szerepeltek. A három korcsopoli
ban induló Mertz Ádám, Kurilla
Zoltán és Füzes András gitárjátékát
a nemzetközi zenészekből álló
zsüri második helyezéssel díjazta.
Felkészítő és kísérő tanáruk Szabó
Mária volt.

Képünkön: Kurilla Zoltán,
Mertz Ádám, Füzes András a ver
seny után Szabó Mária tanárnővel.

munikációs és vitakultúráját, valamint
EU-s tudását. Az egyes fordulókhoz
különböző vitatémákat kaptak a ver
senyzők, melyek mindegyike az
Európai Unióhoz kapcsolódó kérdé
sekre vonatkozott.

A végső, két napos megméret
tetésen a gyomaendrődi Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium Körös-parti Sereg csapata
nyerte a versenyt, felkészítő tanáruk
Malatinszky Zita volt. A második
helyezést a győri Révai Miklós
Gimnázium és Kollégium Arrabona
csapata nyelie, a harmadik helyezést a
kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium
Járjunk a fóldön csapata érte el.

A gyomaendrődi Kner I m re
Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium Körös-parti Sereg csapa
ta nyerte az első alkalommal
megrendezett és április 30-án le
zárult Szóval!? Országos vi t a
versenyt.

A megmérettetésre összesen l71
csapat regisztrált, közülük a regionális
elődöntők után 16 csapat mérkőzhetett
meg a budapesti, kétnapos versenyen a
legjobb vitázó címért - Íjja az Eduline.

Januárban kezdődött és ápri lis
végén zánllt le a Szóval?! Országos
Vitaverseny, mely négy hónapon
keresztül, összesen három fordulón át
tette próbára a középiskolások kom-

Magánszemélyek, cégek, önkormányzatok. és civil
szervezetek beruházásaina
teljes körű bonyolítását
(közbeszerzés, műszaki ellenőrzés) vállaljuk!

Verker Kft. Kondoros, Csabai út 49.
E-maii: paluskaz@verker.hu
elefon/fax: 66/388-175



Gyomaendrőd, Pásztor u. 3S.
Telefon: 66/386-359
(a Penny Markel mellett!)

- Grillezők, faszén
- Kis kiszerelésűműtrágyák és virágföldek
- Motoros háti- és hagyományos permetezők

- Virágcserepek, tápoldatok
- Merü ő- és szennyvízszivattyúk
- Elektromos és benzines fünyírók
- Munkavédelmi eszközök
- Fóliák, kertirácsok, szunyoghálük
- Polár mellények

Most minden T-Mobile RelaxNet mobilinternet·csomag havi dija mindössze 1890 Fl. avásárlás
hónapjában és az aZl követó 3 hónapon ál, a mobilinternet-csomagra vállalt 2 éves hüségidóveL
Netezz többel te is -minél nagyobb csomagol választasz, annál nagyobb kedvezményt kapsz!

Válaszd Te is a piacvezetö mobilintemet-szolgáltatót!

www.l-mobile.hu

Válassz nagyobb netcsomagot, és érj el nagyobb kedvezményti

Keltsd életre avilágod
mobil szélessávval!

Együtt Veled

• •• •• • • • • •• • • •• • • •~ • ·1VI()l>il~· • •

500 Gyomaendrőd, Fő út 214. . ..... r- ..
Tel: 06-30/349- 325,06-66/282-822

BE~SŐÉPíJÉ~ZET
SZARAZEPITÉS

CiiLLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

FRUHWALD
AKCiÓK!

TERRA aVA
VAKOLATOK, RAGA ZTÓK,

Z 'KO BETa,
ALJZATKIEGYE lÍTÓ ,

25KG·OS CE E T
ÉS 25 KG OS ' I

ÉpíTKEZIK?
FELÚJíT?

TATAROZ?
Prokoncept

energiatakarékos építesI rendszer

~'~~~~~Vveber!~:!.... . s~~~~:~a~~~~~:~~I:~~~~SI
költség· Höhidmentes szerkezet
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HIRDETESFELVETEL:

06-70/22-632-99

• '. t I· t

A képek illusztrációk!----
Értékesítés és Szervíz

Vaszkó és Társa Kft. Gyomaendrőd, Zöldfa u. 1. Tel: 66/284-801

&.,,'" I ...."'. Kerékpárok

~- ') Elektromos kerékpárok
, Je Fűnyírók

or' Láncfűrészek

Robogók
Kandallók, kályhák

Az idei Csaba Expo kiállításon két gyomaendrődi cég, aHólechnikai és Gépipari Kft., valamint aNémeth Ny~ászáró Gyártó- és Forgalmazó Kft. mutatta be tennékeit



Kulák Golgota • második kiadás

Megfizethető szálláshely

Jó levegő, háborítatlan környezet

10

AVictória Autósiskola Kft.
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETŐi

és motoros

tanfolyamot indít
2011. június 7·én T I

17 órakor!

Atanfolyamindítás és
a tanfolyam helye:
Városi Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény,

Gyomaendrőd, Kisréti u. 27.
Iskolánk cime: Békéscsaba. Szemere u. 211.
Ügyfélfogadás: 7.30·16.30
Telefon: 66/323·626

Ha erre atanfolyamra
jelentkezel, szeptemberre
kezedben lehet ajogosítványod!
Emberségesen, türelmesen, hatékonyan
abiztonságos közlekedésérti

További információ:
Bosnyák József
tanfolyamszervező

Telefon: 0630/409-2868

OKEV: 06·0221'02 Akkr. lajstromszám IA·0935

AUTÓSOK FIGYELEMl
Teljes körű klímajavítás!
- Környezetvédelmi állapotfelmérés
- Számítógépes futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika

Nyári gumik!

Varga Béla, autószerelő mester
Telefon: 66/610-650, 30/524-52-35

5500 Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.

Szó-Beszéd

Idén május
ban jelent meg a
2003-ban kiadott
Kulák Golgota
dokumentum
kötet második
kiadása Hunyad
Simon Péter a
nyagi támoga
tásának köszön-
hetően. A múlt

Hunyad Simon Péter század ötvenes -
hatvanas éveinek

erőszakos mezőgazdasági átrendezését
dokumentáló kötet szerzője Sághy Gyula
volt, aki a könyv összeállítása közben fil
met is készített a még ma is élő em
lékezőkről és a pusztuló tanyavilágról. A
könyv második kiadásának bemutatója
május 27-én volt az Endrődi Népházban,
ahol Várfi András polgánnester és Szonda
István etnográfus mutatta be a könyvet az
érdeklődőknek. Az eseményen részt vett
Erdős Norbert a Békés Megyei kor
mánymegbízott is. Fazekas Sándor vidék
fejlesztési miniszter pedig levélben
üdvözölte a könyv kiadását:

"Őszintén örülök, hogy a Kulák

A Kner Imre Gimnázium és Szak
középiskola Természetbarátainak Köre
által fenntaliott bükkszentkereszti pihe
nőház már több évtizede nyújt olcsó szál
láslehetőséget hegyvidéki környezetben a
Bükk-hegység szívében. Városunk lakói,
diákjai közül már sokan megfordultak itt.
A baráti kör tagjai saját idejüket, erejüket
sem kímélve igyekszenek rendben tartani,
fej leszteni a szálláshelyet, hogy az ideláto
gatókat tiszta, rendezett környezet fogad
hassa évről évre.

Pihenőházunkat ez év elején is felújí
tottuk, kicsinosítottuk anyagi lehetősé

geinkhez mérten. Így várjuk a pihenni,
kirándulni, táborozni vágyó családokat,

Color Shop Papírbolt
Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.
Tel.: 66/284-552

Játékok, irodaszerek,
ajándéktárgyak
nagy választékban!

Strandcuccok!

2011. június

Golgota című album immáron második
alkalommal jelenik meg. A mű segíti az
utókort, hogy megértse milyen meghur
coltatások, megaláztatások után kellett újra
kezdenie az életét a kisemmizett, szorgos
magyar parasztságnak. Egyúttal emlékez
teti embertelen tetteikre azokat, akik a mai
napig adósok maradtak a bocsánatkéréssel
- bár már eljárt felettük az idő, a meg
maradt kevesek még megtehetnék. A kulák
üldözéssel hatalmas űr keletkezett a ma
gyar gazdatársadalomban. Elképzelnünk is
nehéz, hogy a virgázó gazdaságokra épült
agrárium milyen sokszínű mezőgazdaságot

hozhatott volna létre Kárpát-medencében,
ha az önkényuralom rá nem süti a kulák
bélyeget a dolgos magyar földművesekre ...

Remélem, hogy az olvasók széles
rétegeihez eljut majd a Kulák Golgota,
mert a könyv intő példa a felnövekvő

nemzedékek számára is, hogy milyen
következményekkel jár az, ha az emberi
méltóság és a kemény munkával szerzett
tulajdon feltétlen tisztelete elvész egy
ország társadalmi berendezkedéséből" 
írta üdvözlő levelében a vidékfejlesztési
miniszter, aki egyébként a kötet előszavá

nak is szerzője.

baráti társaságokat, osztályokat. Pihenő

házunkról bővebb tájékoztatás a gimnázi
um honlapján, illetve Lakatos Tibornál
személyesen vagy telefonon (06-20-365
3683) kapható.

Tapéták, tapétaszegők
50% árengedménnyel kaphatók,

amíg a készlet tart!
Gellai Miklós Gyomaendrőd, Fő út 29.

Te .. : 66/285-392

Malacot, süldőt, hízót
vennénk készpénzért!

Telefon: 0630/296-4775
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Ha kell, csárdást is tanít a bostoni tánciskolában

Tímár Krisztián áttáncolt Amerikába

11

Tímár Krisztián két tanítványával, Kelly-vel és Helga-val
a bostoni tánciskolában

Tímár Krisztián a
Gyomaendrődi Városi Alap
fokú Művészetoktatási In
tézmény táncpedagógusa
ként, s emellett a gyomaend
rődi Kner Táncsport Egye
sület elnökeként és táncpe
dagógusaként dolgozott
2001-tőI. Elvégezte a Tánc
művészeti Főiskolát, ahol
2000-ben szerzett diplomát,
majd 2006-ban vehette át a
társastánc szakedzői diplo
mát. Még 1999-ben kezdte
oktatni a fiatalokat, amikor
is 2010-ben lehetősége nyílt
arra, hogy külföldön, pon
tosabban az Amerikai
Egyesült Államokban foly
tathassa pályafutását.

- Nagyobb kihívást, új
lehetőségeket, új kapcsolatok
kialakítását és talán - most már
mondhatom - nagyobb szak
mai megbecsülést jelentett
számolma, hogyelfogadtam a
Bostoni SuperShag Mega
dance Comp lex táncstúdió
ajánlatát egy táncpedagógusi
állásra. A munkavállalói vi
zum megszerzését követően

20 lOjúliusában utazhattam ki
Amerikába. - mondja Tímár
Krisztián, aki, május közepén
hazajött Gyomaendrődre egy
két hetes szabadságra. S, hogy
Amerikában miképp zajlik a
táncoktatás, arra Krisztián a
következőképpen válaszolt:

Míg Európában az
amatőr és a profi táncosok
versenyeznek két kategó
riában, az úgynevezett Stan
dard és a Latin-amerikai tán
cokban, addig Amerikában az
amerikai stílus a legkedvel
tebb és a tengeren túl a profik
és az amatőr táncosok is együtt
versenyeznek, s ami a leg
szembeötlőbb, hogya táncta
nár a tanítványaival versenyez
együtt, persze úgy, hogy a
zsűri a tanítvány mozgását

pontozza. A bostoni táncisko!a
két táncstúdióval és összesen
12 táncpedagógussal mű

ködik. Itt csak felnőttekkel

foglalkozunk a 17 évestől a 99
évesig. Van ugyanis az isko
lánknak például 67 éves
versenyző tanulója is - vázolja
az európai és az amerika tánc
iskolák közötti különbséget
Tímár Krisztián.

Az Amerikában tanító
táncpedagógustól megtudtuk
azt is, hogy amí kor egy "diák"
megkeresi a táncstúdiót, akkor
általában valamilyen alkalom
ra szeretne megtanulni néhány
tánclépést, ám később már ő

dönti el, hogy marad-e, tanul-e
tovább és táncol-e versenysze
rűen is.

- Sokan persze a manap
ság igen népszerű sal sa
mambó táncok megtanulása
miatt jönnek be a bostoni
stúdióba, ám az iskola ve
zetése nem köti meg a tánc
pedagógus kezét - pontosab
ban a lábát -, így sok tanulót
meg tudunk győzni arról, hogy

a többi táncot, illetve tánc
stílust is ismerje meg, tanulja
meg. A táncosok között min
denféle nemzet gyermeke
megtalálható, hiszen Ameri
kában vagyunk. Az ázsiaiak
például rendkívül konzervatí
vak a táncokat illetően: ők

inkább a standard és a smooth
táncokat részesítik előnyben,

tehát inkább az angol keringőt

tanulják a rumba helyett. Az
amerikaiak inkább a rhythm
stílusú táncokat, a swinget, a
bolerót és a cha-cha-cha-t ked
velik - mesél eddigi tapaszta
latairól Tímár Kriszitán, aki az
egy év alatt megtanulta az
amerikai táncstí! usokat is,
hogy ezzel jobban ki tudja
szolgálni az igényeket. A
bostoni táncstúdióban Tímár
Krisztiánna! együtt még há
rom magyar, egy ír és két·
angol táncpedagógus oktat az
amerikai tánctanárok mellett.
A bostoni iskola az egész
Amerikára kiteljedő éves tánc
versenynaptárból 15-20 ver
senyt választ ki és verse-

nyenként minden tánctanár
több tanítványával indul a
megmérettetésen melyet
Chicago-tól New York-on át
Las Vegas-on keresztül Los
Angeles-ig rendeznek időről

időre.

- Ezeken a versenyeken 
mint már említettem - a tánc
tanár táncol a tanítványával,
tavaly például Hollywood-ban
voltam versenyen, idén feb
ruárban pedig a floridai
Tampában versengtünk, itt
minden tanítványom az adott
kategóriában az első helyep.
végzett - említi büszkén Tímár
Krisztián, aki elárulta, hogy
május végén a családja is
megkapta a kiutazási vízumot,
így együtt utazhattak vissza a
tengerentúlra, Bostonba.

Tímár Krisztián fontosnak
tal10tta még megjegyezni,
hogy szinte állandó kapcsolat
ban van a Gyomaendrődi Kner
Táncsport Egyesület tanulói
val és tanáraival. Az Ame
rikában oktató Tímár Krisztián
egyesületi elnöki helyét pedig
Jenei Éva táncpedagógus
vehette át.

-hornok-

Egy Hollywood-i
táncversenyen Rena-val
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Több nap, mint kolbász...
2011. június

Gyurcsányt tartják az elmúlt húsz
év legrosszabb kormányfőjének

A magyarok 36 százaléka
szerint Orbán Viktor volt az ország
szempontjából legjobb miniszterel
nök az elmúlt húsz évben; a poli
tikai emlékezetben Antall József
kerűlt a második (13 százalék),
Bajnai Gordon és Horn Gyu la
megosztva a harmadik helyre (10
10 százalék). Medgyessy Péter és
Gyurcsány Ferenc 4, illetve 3
százalékkal a lista sereghajtói.
Orbán európai érdekérvényesi
tésével több mint kétszer annyian
elégedettek (58 százalék), mint
ahányan negativan értékelik azt (27
százalék) - közölte a Nézőpont.

így fogyunk el: 10 százalékkal
született kevesebb gyermek, mint

egy évvel korábban
Az előzetes adatok szerint 20 II

első negyedévében 21181 gyermek
született, 10,2 százalékkal keve
sebb, mint egy évvel korábban. A
halálozások száma 34763 volt, ami
3,9 százalékos emelkedést jelent a
2010. január-márciusi időszakhoz

képest. A természetes fogyás 13582
fő volt, 370 l-gyel több az egy
évvel koráb binál. A nemzetközi
vándorlás figyelembevételével be
csűlt népességszám az időszak vé
gén 9 millió 975 ezer fő volt - írja
legfrissebb jelentésében a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH).

Amagyaroknak mindössze
23 százaléka elégedett az életével

Csaknem valamennyi vizsgált
területen átlag alatti teljesitmény
jellemzi Magyarországot - állapitja
meg a fejlett államokat tömöritő

Gazdasági Együttműködésiés Fej
lesztésí Szervezet (OECD) Népsza
badságban ismertetett jóléti jelen
tése. Egy magyar háztartás átlagos
éves jövedelme 13 858 dollár, azaz
mai árfoJyamon 2,64 millió forínt
(havi 220 ezer forint), szemben a
12 284 dolláros OECD-átlaggal. A
15 és 64 év közötti korosztály
körében foglalkoztatottsági mutató
az OECD 65 százalékos átlagához
képest nálunk 55 százalék. Ez a
versenyképesség és társadalmi
fenntaIihatóság szempontjából lé
nyeges. Aki viszont dolgozik, az
nagyon sokat. A világ 34 iparilag
fejlett országára vonatkozó 1739
órás éves átlagos munkamennyi
séget rendesen megfejeljük, 1989
órás teljesítménnyel a hangyaszor
galmúak közé tartozunk.

Lehet, hogy a sajtóban munkálkodó kollégák
nem hiszik el, de mondjuk a médiatörvényen,
alkotmányos tökölődésen, egymás zsebében
turkáláson, zsidózáson, cigányozáson, libiai vál
ságon, de még a celebkalandokon és való
ságshow-kon túl is vannak más, jóval fontosabb
dolgaink, amikről csak szórványosan esik szó,
pedig mindenkit érint. Például, hogy mit fogunk
enm.

Apám mindig azt mondta: "magyar ember
sokat eszik, keveset beszél". Meg azt is szentül
hitte, hogy az '56-os felkelés nem a kommunista
ideológia bukása miatt robbant ki, hanem mert
az emberek éheztek. Ha pedig a magyarnak
nincs mit ennie, az utcára megy, és borogat. És
ment és borogatott is.

Annak idején - és ez tényleg nem volt annyi
ra régen - a magyar családok nem ettek minden
nap húst. Minden másnap sem. Tán még a
gazdagok sem. Akkor a gazdagságot nem ezzel
mérték. Uzsonnára nem volt mindig szalámi a
két kenyér között, sőt, viszonylag ritkán jutott,
nem volt banán, csak alma, nem volt gyümölcs
joghurt, Kinder-szelet, puding, meg Túró Rudi,
volt viszont tej, meg kakaó. Az akkori vasárnapi
ebéd - a húsleves, a rántott hús, a pörkölt, a
krumpli, meg az uborkasaláta - ma már minden
napi, ilyen menüre ma már nem hívnak vendéget
jeles alkalmakkor, meg semmíkor sem.

Friss zöldség, gyümölcs volt kora tavasztól
késő őszig, de senki nem vette kilószámra, amíg
még primőr volt az áru, és senkinek nem jutott
eszébe lecsót enni decemberben, szőlőt zabálni
januárban, görög salátát készíteni februárban
(mondjuk nem is tudtuk, mi az), és akkor is min
denkí szídta az időjárást, amiért ilyen rohadt
drága minden.

Amire mindezt kikanyarítanám, nem az,
hogy az volt a jó világ, hanem ami ennél sokkal
fontosabb: megvolt az étel becsülete. Ma a házi
asszony nem szeretné korlátozni magát, elvégre
mindenki egyen azt és annyit, amit szeret, meg
amennyit kíván, a férj is, meg a gyerek is, ez a
társadalom erről szól, jólét van és igények,
amiket illik kielégíteni. Mert megérdemled.

Csakhogy most az van, hogy biztos meg
érdemled, de már megint nincs pénz mindennap
szalámira, húsra, Túró Rudira, sőt, lassan már
tejre, lekvárra, meg tojásra sem, de ezt nem akar
juk elfogadni, és ebből született az utóbbi tíz
tizenöt év legkártékonyabb szava: az "OLCSÓ."

Mert ugye, ha mi akkor is minden nap csirke
mellet akarunk zabálni, ha nincs rá pénzünk,
akkor is megadjuk a gyereknek a mindennapi
rákkeltőjét és cukorbombáját, ha épp nem futja
rá, akkor jön az, hogy mindegy, csak olcsó
legyen. De legyen.

Régen is tudtuk, hogy olcsó húsnak híg a
leve, most meg pláne (aki zacskóban süt, az le is
tudja mérni), de megvesszük. Nem azért, mert
jó, hanem meli olcsó. Mert olcsón el tudjuk érni.
Akár mindennap (vagy minden másnap).

Innentől kezdve nincs megállás. Veszi az
ócskát a magyar, meli olcsó. Sörgyáliás-mellék
terméket sör gyanánt, szójás-tejporos-mócsingos
kotyvaIékot húspástétomnak, vegyszerezett mar
garínt, étolajat, színezett, édesítőszeres vizet
üdítőnek, meg mindent. A lényeg, hogy olcsó
legyen. Ha szar is, meg most már mérgező is, de
olcsó.

Régen tudtuk, és tudomásul vettük: a hús
drága, a gyümölcs drága, a szalámi drága, mert
valakinek valamiből elő is kell áJlítani. Ma a
pesti nyugger simán beszól a vidéki kofának a
piaci árai miatt, mert hogy az Auchanban, meg
az Aldiban feleannyiért látta kirakva, mit akar itt
ezzel...

Ma a gazda nem mondhatja, hogy hát öntözni
kellett a földeket, a disznót, a csirkét tápozni,
volt egy csomó munka, meg vesződség velük,
miközben az öregasszonyokat és a ráérő kisgye
rekes anyukákat ingyenes busz viszi a multiba
olcsón vásárolni. Nem mondhatja a termelő,

hogy ez valódi húsból, valódi tehénből kifejt
tejből van, földben termett igazi napfényben,
élő, kapirgáló tyúk tojta, saját kezűleg gyúrta,
köpülte, érlelte, mert ha nem olcsó, akkor nem
kell.

És akkor most jön az, hogy itt előbb-utóbb

senki nem fog piacra termelni, sen1<i nem fog
kis- és nagyüzemi leg tehenet, disznót, uniós
előírás szerint készült ketrecben csirkét taliani,
nem lesz magyar zöldség, magyar gyümölcs,
tojás, megszűnnek a piacok, már ami megmaradt
még belőlük, mert már ez is siralmas.

Csak az utóbbi napok hírei, hogy az egekbe
szökik a tojás ára, hamarosan elfogy a kenyér
gabonánk a magtárakból (majd veszünk
Amerikából), kétszer annyiba kerűl egy kiló
cukor nálunk, mint Ausztriában és idén még
lehet pályázni a szőlőültetvények kivágásáért,
elpusztításáért járó uniós támogatásra, drága
barátaim.

És amíg ott fenn a pesti ügyvéd aranyifjak,
pártkáderek, pénzemberek, minisztériumi tiszt
viselők, filozófusok, politológus ok a média
törvényről, az alkotmányozásról, az emberi
jogokról, a dohányzás tilalmáról, a magyar
gárdáról, a filmgyártásról, meg a kutya bogos
farkáról vitatkoznak, addig itt lenn, a kilakol
tatásra váró fél országnak hamarosan nem lesz
mit ennie, se olcsón, se drágán.

Vagy ez már nem is számít?
Forrás: Borsdaráló
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Bowlingbajnok
SPORT ,

Sárkányhajók a Templom zugban

Május 4-S. között rendezték meg
Budapesten a Magyar Országos Bow
ling Bajnokságot ahol gyomaendrődi

siker született. Sajtós Margit az amatőr

kategóriában női első helyezett lett, s
emelett megkapta a legmagasabb so
rozatért (237 fa) járó díj at is.

Sajtós Margit négy éve ismerkedett
meg ezzel a sportággal. Immáron l éve
versenyzik, és a versenyekre való fel
készüléshez a szarvasi klub biztosított
lehetőséget.

Sajtós Margit lapunknak elmondta,
hogy minél több versenyen szeretne
résztvenni: június közepén Székesfe
hérváron lesz egy nemzetközi bowling
verseny, ahol az amatőr kategóriában
indul.

Még javában tombolt a tél, amikor öt
település - Szeged, Szolnok, Szarvas,
Mezőtúr, Gyomaendrőd - sárkányhajó
fanatikusai Szegeden egy közös meg
beszélésen elhatározták, Mini Road-Show
néven, a sportágat népszerűsítő verseny
sorozatot szerveznek az idei szezonban. Nos,
az elhatározást tett követte és május közepén
a gyomaendrődi Pájer-strandon megkez
dődött a csatározás - adta hírül a hir6.hu.

A verseny előkészitése során Csongrád
városa is jelezte csatlakozását a verseny
sorozathoz, de még önálló csapatként nem
tudtak rajthoz állni, ezért a leglelkesebb
csongrádiak a szegediek csapatát erősítették

a viadalon. A hazaiak a szezonnyitó előtt

felkeresték a város összes oktatási
intézményét, ennek köszönhetően a rajthoz
álló csapatok fele gyomaendrődi volt.

A versenyen a következő csapatok
eveztek: Szegedi Sárkányok, Szo lnoki
Sárkányok, Mezőtúri Lokálpatrióta Sár
kányok, Gimis Sárkányok - Gyomaendrőd,

Gyomaendrődi Sárkányok, Gyomaendrődi

Viziszörnyek.
A versenyzők összesen 3 körben,

körönként 3 időfutam során mérhették össze
erejüket, időfutamonként két csapattal, egy
kb. 200 méteres pályán a Templom zugi
holtág vizén. A végső sorrendet az összesen 9
időfutam időeredményei határozták meg. Az
összesített eredmények után a következő sor
rend alakult kí:

Szegedi Sárkányok 3:26, 17 perc
Gimis Sárkányok - Gyomaendrőd

3:26,91 p.
Szolnoki Sárkányok 3:30,45 p.
Gyomaendrődi Viziszörnyek 3:3 1,30 p.
Gyomaendrődi Sárkányok 3:36,28 p.

Mezőtúri Lokálpatrióta Sárkányok
3:56,31 p.

- A hivatalos futamok után még két
összecsapásra került sor, amelynek során a
nap abszolút győztesét - a Szegedi
Sárkányokat - kihívták a helyi Körös Kajak
SE kajakosai. Ebben a futamban akajakosok
1.05.09 időeredménnyel nyertek, és egyben
új pályacsúcsot állítottak fel a szegediek
1.05.89 eredményével szemben.

Tímár Imrétől, a Viziszörnyek oszlopos
tagjától, egyben a rendezvény főszervezőtől

megtudtuk, hogya versenyen közel százan
eveztek. A tizenegy futamban a verseny
lebonyolításához használt 2 db sárkányhajó, 
figyelembe véve a rajthoz történő fele
vezéseket is - legkevesebb II km-t tett meg a
Pájer-strandol1.

Gyomaendrődiek az országos diákolimpián
A Rózsehegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolából 4

tanuló 5 versenyszában indult Békés megye legjobb atlétáit
felvonultató, Békéscsabán . megrendezett Megyei
Diákolimpiai Egyéni Bajnokság seregszemléjén és 100
százalékost teljesítményt nyújtva, minden versenyszámban
bejutottak a június 7-én sorra kerülő Országos Diákolimpiai
Döntőbe.

A tanulók teljesítményének értékét növeli, hogy közülük
hárman 1999-es születésűek, ami azt jelenti, hogy ezt a tel
jesítményt az egy évvel idősebb korosztályban érték el 
tájékoztatta a hir6-ot Vaszkán Gábor, az atléták felkészítője.

Eredmények:
Dudás Réka - magasugrás I. hely - 135 cm
Dudás Réka - 60m síkfutás lY. hely - 8,54 mp
Nagy Csilla - 600m síkfutás III. hely - 1:49,90 p

Kun Csaba - 600m síkfutás lY. hely - l :45,SO p
Papp Károly - 60m síkfutás lY. hely - 8,1 mp
Ugyancsak kiemelkedően teljesített Virág Andrea a Kis

Bálint Általános Iskola és Óvoda tanulója aki kislabdaha
jításban a lY. korcsoportban versenyezve 54,64 m-es dobás
sai a második helyen végzett, teljesítve az 53 méteres
meghívási szintet. Felkészülését testnevelő tanára Cs. Nagy
Lajos és edzői Kocsisné Beranek Gizella és Lakatos Tibor
irányították.

SZÓ-BESZÉD SZERKESZTŐSÉGE
HIRDETÉSFELVÉTEL:

70/22-632-99
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Aláírás: .

Az apróhirdetés szövege:

Irányár: .......................................................................

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

Szeged-Kiskundorozsma-Su
basai 840 m' zártkert, hősziaetelt

házzal, nagy terasszal eladó.
Irányár: 1,7 millió Ft. Érd.:
0620/46-300-98

Dióbél eladó. Érdeklődni:

0630/565-0158
Forgótárcsás mosógép, újszerü

állapotban eladó. Ir. ár: 15 ezer Ft.
Érd.: 0666/285-919

Eladó 4 részes szekrénysor, 2
db íróasztal, l db márványlapos
dohányzóasztal. Érd.: 0630/915
7670

Számitógép eladó. 17"-os
monitorral kompletten eladó egy
megbizhatóan működő Pentium
IV-es számítógépi Érdeklődni:

20/5543121
N',B. és fél N.B műlép kap

ható. Erd.: 66/285-392
Robi 52 rotakapa, benzines

vízszivattyú, üstház, IFA adagoló,
elektromos húsdaráló, hőkioldós

relés villanymotor kapcsolók, mol
nárkocsi kerekek eladók. Érd.:
0620/972-9796

Elektromos kiskerekű rokkant
kocsi olcsón eladó. Irányár: 20
ezer Ft. Érd.: 0630/657-7270

Indesit 6 fiókos fagyasz
tószekrény és klasszikus gitár
tokkal, póthúrokkal eladó. Irányár:
30 ezer - 25 ezer Ft. Érd.:
0630/646-1136

Müanyag horgászcsó nak 4,5
méteres, 5 éves márványlapos bili
árdasztal eladó. Irányár: 80 ezer 
110 ezer Ft. Érd.: 0630/628-6172

Picolo márkájú sportbabako
csi, gyermekruhák (l-4 éves

EGYI~B

MUNKÁT KERlES, KíNÁL
Bilógia, kémia, fóldrajz,

informatika érettségire felkészités,
korrepetálás, ECDL-vizsgára fel
készités, programozás oktatása az
alapoktól. Érd.:0630/493-5950
. Baromfi kopasztást vállalok.
Erd.: 0620/553-9430

Takaritást, vasalást, idősgon

dozást vállalok. Érd.: 0630/216
7085

Szívesen segítenék idős embe
reknek: mosás, vasalás. takarítás
főzés a mindennapokb~n Telefon~
0670/260-9260

Kombi személygépkocsival
bevásárlást, házhozszál1itást vál
lalok. Érd.: 0630/512-2818

Napi gondok megoldásában
segítenék idős embereknek mosni
takaritani,főzni, bevásárol i: orvos~
hoz menni. Érd.: 0670/260-9260

Elektromos kapuk beüzeme
lése, bekötése, javitása. Érd.
Telefon: 06 30 6902049

LAKÁS

KIADÓ
A Vásál1éri ltp-en fóldszinti I

szobás lakás bútorozottan júliustól
kiadó. Irányár: 20 ezer Ft/ hó+
rezsi. Érd.: 0620/376-4567

A Vásártéri ltp-en 2 szobás, 2.
emeleti lakás kiadó. Érd.: 66/284
624, 0630/3064-683 17 óra után.

KERT, TELEK, NYARALÓ
A Liget fürdő mögött felújított

nyaraló eladó. Érdeklődni:

0630/380-2558
Endrődön a Templom-zugban

vízpartra menő ingatlan eladó.
Villany és fúrott kút van. 4614 m'.
Irányár: 2500 Ft/m'. Érdeklődni:

0670/9438-212
A Fűzfás-zugban kert két sor

gyümölcsössel eladó. Érd.:
0630/488-4394

családi ház eladó. Irányár: 24 mil
lió Ft. Érd.: 0620/9848-710

Az Október 6. ltp-en 2 szobás,
3. emeleti lakás eladó. Érd.:
0620/5767-879

Az Október 6. ltp-en 4 szobás,
I. emeleti lakás eladó. Irányár: 7,5
millió Ft. Érd.: 66/284-148

Ifjúsági lakótelepen eladó egy
~,5 szobás lakás, garázzsal.
Erdeklődni: 30/6588961

A Vásártéri ltp-en 2 szobás,
erkélyes, 3. emeleti lakás áron alul,
sürgősen eladó. Gáz és központi
fltés, egyedi vízórás lakás. Érd.:
0620/805-442 l

A Vásártéri lakótelepen 2.
emeleti, 2 szobás felújított lakás
alacsony rezsivel e[~dó. Érd.:
0620/8232128

A Vásártéri ltp-en 4 lakásos
társasházban 3 szobás lakás aa
rázzsal, alsóépülettel eladó v:gy
kertes házra cserélhető. Irányár:
8,6 millió Ft. Érd.: 0630/488-4396
0630/944-1847 '

A Vásártéri ltp-en fóldszinti 2
szobás lakás sürgősen eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
0630/301-5861

A Vásártéri ltp-en a 34-es
épületben 2. emeleti lakás eladó
vagy vizparti ingatlanra cserélhető

(Bónom, Soczó-zug). Érd.:
0630/6286-172

A Fő úti társasházban
(Koilman) 53 m'-es I. emeleti,
másfél szobás lakás eladó. Irányár:
7,5 millió Ft. Érd.: 0630/339-6840

Kecskeméten eladó egy 1
szobás, klimatizált, műanyag

ablakos lakás, alacsony rezsivel.
Erdek!ődni: 20/446-2375

alatti összkomfortos, 4 szobás
családi ház eladó. Érd.:
0620/5266-573

Gyomán a Tompa utcában 2
szobás összkomfortos téglaház
eladó. Irányár: 13 millió Ft. Érd.:
661386-058

Endrődön 3 szobás felújitott
kert~s ház eladó. Irányár: 9 millió
Ft. Erd.: 0630/405-9571

Gyomaendrődön a Diófa u. I.
sz. alatti ház eladó. Érd.:
0670/661-3184

A kondorosi úthoz közel tanya
melléképülettel és 3 fázisú áram
mal, 1439 m'-es területtel eladó.
Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.:66/386
983 13-20 óra között.

Gyomaendrőd Iskola út 57. sz.
alatti ház sürg,ősen eladó. Irányár:
2,5 millió Ft. Erd.: 0630/750-9074

Endrődön a Csókási-zugban a
Micsurin u. 35. sz. alatt összkom
fortos, vert falazatú kockaház mel
léképülettel, nagy kerttel, vizpartra
menő telekkel eladó. Irányár: 7
millió Ft. Érd.: 0620/347-4249,
66/610-258

Endrődön a Csókási Béla tér 9.
sz. alatti 2 szobás, összkomfortos
ház melléképülettel, 1200 m'-es
~erttel eladó. Irányár: 4,8 millió Ft.
Erd.: 661386-417

Endrődön a Sugár u. 16. sz.
alatti öreg ház eladó. Irányár: 1,8
millió Ft. Érd.: 0630/229-1960

Gyomán a Bajcsy utca 33. sz.
alatt 4 szoba+2 fürdőszobás kertes
családi ház eladó. Irányár: 16,5
millió Ft. Érd.: 0620/544-0857 .

Pilisvörösváron nagy telekkel

I
I
I
I
I

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

HÁZ
Gyomán a Vörösmarty utcá

ban összkomfortos, felújitás előtt

álló családi ház eladó. Irányár 6
millió forint. Érdeklődni: 70/277
50-50

Endrődön, a Csókási zugban
összkomfortos családi ház dupla
vizparti telekkel, nagy gazdasági
épülettel eladó. Irányár: 18 millió
Ft. Érd.: 0630133-26-075

Gyomaendrőd központjában a
Napkeleti u. 4. sz. alatti 2 szobás
gázfűtéses családi ház nagy mel
léképülettel 1440 négyzetméteres
telken eladó. Irányár: 3,45 millió
Ft. Érd.: 0620/413-2770

Gyomán a Zrínyi Miklós út 1/5
sz. alatti kertes családi ház eladó
Érd.: 0630/488-4394 .

Endrődön a Szabó Ervin u. 6.
sz. alatt összkomfortos, téala
építésű kocka ház melléképül~el
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
0620/934-1645, 66/283-695

Gyomán a Köröshöz közel kis
I~áz eladó. Irányár: 2,5 mi II ió Ft.
Erd.: 0620/553-9430

Öregszőlőben a kondorosi
kövesút mellett összkomfortos ház
melléképület, mihely kialakítására
is alkalmas 2740 m' területtel
eladó. Érd.: 0630/6376-831.
Ugyanitt 300 literes fagyasztóláda
eladó.

Gyomán a fürdőtől 200 mé
tene, a Móricz Zs. u. 4. sz. alatt 2
szobás összkomfortos kocka csalá
di ház áron alul eladó. Érd.:
0630/562-5754

Gyomán az Arany J. u. 16. sz.

r--------------------I ------------~

: Ingyenes a lakossági apró! :
I A Szó-Beszéd ingyenesenjelenteti meg azoknak az olvasók-

nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen küldik be

m~g]elent~té: céljából! A szelvényen a megjelölt helyre kell
bel:n,I a kIvan:. szaveget és a szelvényt levelezőlapon vagy
bontekban elküldelll a következő cinu'e: Szó-Beszéd 5500
Gyo~aendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés szövege

lehetoleg ne tartalmazzon 15 szónál többet l A hirdetések

szövegéért felelősségetnem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: .

Címe: .............................................................................



kislány), teknősbéka formájú fedett
homokozó eladó. Érd.: Szélmalom
u. 24. Telefon: 06201242-6077

Fehér kiságy, baldachinok,
ágyneműk, csúzda eladó. Érd.:
0620/242-6077

Íróasztal eladó. Irányár: 6 ezer
Ft. Érd.: 0630/507-8260

Rotakapához pótkocsi eladó.
Irányár: 30 ezer Ft. Érdeklődni:

661284-477

Malacot, süldőt, hÍzót
vennénk készpénzért!

Telefon: 0630/296-4775

Új gőzölös tisztító vasalóval
eladó. Irányár: 18 ezer Ft. Érd.:
0620/518-1575

Bécsi zongora eladó. Érd.:
0630/2053-164

3x3-s méretű faház eladó.
Irányár: J 98 ezer Ft. Érd.:
0620/9645-90 I

Előszoba falak, székek, sző

nyegek, konyhaszekrény, Erzsébet
háló, dohányzóasztalok eladók.
Érd.: 0630/206-4858

TÁRSKERESŐ
56 éves hölgy keresí társát

komoly, hosszú távú kapcsoJatra,
káros szenvedélyektől mentes 50
60 éves úr személyében. Érd.:
0670/368-7774

164/59/38 ftiggetlen férfiként
élettársat keresek. Gyermek nem
akadály. Érd.: 0670/570-8007

175/ I00/5 I éves férfi keres
komoly, akár élettársi kapcsolatra
is 40-55 éves korig vidám hölgyet.
Érd.: 0630/348-9173

70 éves telj esen magányos férfi
vagyok. Keresem a hölgytársam,
élettársam. Szimpátía esetén köl
tözés is lehetséges. Levelet a szer
kesztőség cimére kérek "Nem lebet
a magány végleges" jeligére.

Kutyaoltás
20 II. június l-én 8,00-1 O,OO-ig Damjanich tér
20 ll. június l-én 16,00-18,00 Révlapos Polgárvédelmi
Központ
20 ll. június 2-án 8,00-11 ,DO-ig Zrinyi M. utca elején
20] I. június 2-án 16.00- I 8,00-ig Zrinyi M. utca elején
20 II. június 3-án 8,00-11 ,OO-ig Hősök út eleje (gát felöl)
20 II. június 3-án 16,00-18,00-ig Hősök út eleje (gát felöl)
20 II. június 4-én 8,00-1 O,OO-ig Hősök út eleje (gát felöl)
20 ll. június 4-én 16,00-18,00-ig Hősök út eleje (gát felől)

20 ll. június 6-án 8,00-1 O,OO-ig Hősök út eleje (gát felől)

PÓTOLTÁS
20 II. június 6-án 16,00-18,00-ig Hősök út eleje (gál felöl)
PÓTOLTÁS

Minden három hónaposnál idősebb ebet be kell
oltatni. A be nem oltott ebet kártalanitás nélkül le
kell öletni és tulajdonosa ellen szabálysértési eljárást
kell lefolytatni. A szervezett oltás keretében végzett
oltás díja 2.700,- Ft, oltási könyvvel rendelkezőknek

mely összeg magában foglalja a kötelező féregte
lenítés díját is. Az új oltási könyv 300 Ft.

A díjat helyszínen kell megfizetni az oltást végző
állatorvosnál. Az oltást végzi: dr. Farkas Zoltán, dr.
Györkő Szilárd állatorvos.

Star.~olt és hagyományos

papírdoboz
gyártása minden méretben!

Szitázás! .~
Stancforma, ft~ r. "
szitaforma készítés! ""Jai"U ~ jff-

bOllozlJ\'~'-

Telefon: 20/9142122
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.
www.rozakft.hu

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm mindenkinek, aki

édesanyám
Juhász Istvánné

sz. Kocsis Erzsébet
búcsúztatóján részvétet

nyilvánított.
Fia és családja

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik

Kónya Sándorné
temetésén megjelentek, sÍJjára

virágot, koszorút helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Családi Vasárnap
a Dreher Söröző-Étteremben

Június 5. Mediterrán gyümölcsleves.
Dreher batyu (füstölt sonkával töltött),
burgonyapürével. Káposztasaláta.
Epres krémes.
Júnuis 12, Májgaluska leves. Kijevi
jércemell, rizi-bizi, kerti saláta.
Kapros-túrós lepény.
Június 18. Őszibarack krémleves.
Brassói aprópecsenye, vele sült
burgonyával. Uborkasaláta.
Somlói galuska.
Június 26. Tyúkhúsleves lúdgége
tésztával. Sertésszelet Hentes raguval,
párolt rizs. Tejszínes piskóta.

Jó- étvcigyCLtkúv~!

Tel.: 66/386-444 Mobil: 20/9808842

920 t/adag
Étkezési utalványokat elfogadunk l

www.timarpanzio.hu

Levélcímünk:

Szó-Beszéd Szerkesztősége
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51,

E·mail: szobeszed@index.hu



Izelitö a 6200 forintos Invitel Trió csomag tartalmábó!:

• IPTV-alapcsomag 29 csatornával. tegnap tévéje funkció

• személyes videofelvevö • vezetéke s telefon Komfort díjcso

maggal • az internetcsomag garantált sebessége (Ie-/feltöltési)

300/64 kbit/s. a havi díjban 1 GB az internetrölletölthetö adatmeny

nyiség • *a vevöegység havi bérleti dija további 990 Ft. 13 hónapos

hűségidö, az IPTV-szolgáltatásra 1 hónap próbaidöszakkal

Kedd Szerda

ÚJ EDZÉS TIPUS!
KRITIKUS ZÓNA ledolgozása mindennek ami kerekebb a kelleténél

(comb, fenék, has) június 6-tól minden hétfőn 19-20 óráig!
AZ ELSÖ ÓRA INGYENES!

Az edzéseket vezeti Kruchió Éva gyógytornász aerobic edző.

17 órától

18 órától Step Edinel
Power body Aerobic Prev gellng Step Anenel
Marcsival Edittel Marcsival

19 órától
Kritikus zóna

Hastánc
Jóga

Hastánc
Évivel Zsuzsával

Ha több kell
inv'lteI

JU:d6silJ.inlo1ttJnk2fJl1.Jilnu.ir'·Jétö1'tinL1Ycn.hI9~r·

'I"Yt$., ill lnvltel üt. SLolgálUtásl tt'riilfttnek IPTV·
nol9áltttis~llefedfn kőrzeteib<!n uj, lo1kD~s.i91IPTV·

eI6fuetók1Z.im~t".Alo1kd6~.ir;J~m.19hüstgldeJtMk

od9tlg tf'lbtyts. a.."1 kÖW'et6tn 8200 ft. Az: ir.lk Urt,]l'
m.udka2S"~,jf.it·A.z.JI;inlJ.[banSltrtplóTti6SlOI·

gjltaWöomilq 29 wtcrn!s Alap TV-cs.omaq1ll. Yeaoté
kts ttlefont Komfort dijcs.oma99.a1, ~ , lit ntvl~tS

sebe~. 1GBletillthtt6i1daon{'nny~fttJrurm;uó
ADSllnternmlolg.1lmán (tulhas:n.ilatl dij: bruu6
SDFtltOMB,mu.4DOOFt.9.1ranUlIlt-Ifellíiltéslsebts
w,g:300l6-4kblt/s)tJrtalmilt.
-ATrió~magban,)h~JdÓnbeljjIJOnJpospnSbJ·

ld6'szak ervényes JZ IPTV·szolgálutib elemrt, Jme!y
Jd6~nJ.m IlIJn in tI6fu:~tódijmentest1l vilthJt IPTV·
Slolg.iltJustnemUlrulmuós:zolgáltaUscsorrogra.
AII h6nlpos hú~ldá.l beköl&tállndul.

1288
www.invitel.hu

További részletek az Invitel Személyes
Ügyfélkapcsolati Napján!
Helyszín: Gyomaendrőd, I. sz. Postahivatal udvara,
Kossuth L. u. 28.
Időpont: minden szerda 9.00 - 16.00 óra között
ASzemélyes Ügyfélkapcsolati Napon kívűl a
békéscsabai Telepontjainkban (Csaba Center,
Andrássy út 37-43.és Szent István tér 1.) is
várjuk ajánlatunkkal.
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Hajnalka énekelt
legszebben

A nemrégiben megrendezett
12. Veszprémi Tavaszi Játékokon a
gyomaendrődi Megyesi Hajnalka
népzene kategóriában a több száz
versenyző fiatal énekest maga mö
gé utasítva fölényesen nyerte el a
legjobbnak járó első helyezést. Me
gyesi Hajnalka jelenleg óvónőnek

tanul Szarvason, II. évfolyamos, óvo
dapedagógus hallgató.

Cikkünk alap 11. oldalán!
'---=~~=::::"__.-
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Röplapon terjesztett versike
2011. július

"Velem van a bukott rendszer összes csaló tagja..."
Június 29-én már hajnalban Nagy

laposon és Endrődön szórólapokat hor
dott a szél az utcákon. Az esős nap
reggel én a kíváncsi polgárok nem
győzték szedni az utcát elborító fehér
lapokat, amelyen egy valószínűleg a
közügyekre igen érzékeny polgártársunk
egy vers ikét nyomtatott. Hogy-e rigmus
valójában kiről szólhat, az igazából nem
deliil ki a néhány soros "költeményből".

Csupán a vers első sora utal an'a, hogy
valamilyen Laciróllebet szó:

"Fészek Rakó Laci vagyok, nyakken
dőben láttok,

Szeretem a villogás t, bármerre is
járok"

A vájtfülűek arra gyanakodnak, hogy
Poharelec László a Körösök Vidékéért
Egyesület képviselőjéről íródhatott az
egyébként szellemesnek is mondható
röpirat. Ilyennel egyébként már talál
kozhattak Gyomaendrőd lakói. Múlt év
őszén az önkormányzati választási kam
pányidőszak során éppen Várfi András
polgármestert illetve polgármester-jelöl
tet, igyekezett valaki ugyanezzel a mód-

szerral kifigurázni. Ez a mostani eset is
csupán egy utcai, közterületi szemetelés
nek számított volna, ha az ügy nem kerül
napirendre a képviselő testület két nappal
későbbi június 30-i ülésén, ahol Vádi
András polgármester bejelentette, hogy a
röplapok megjelenése miatt értesítette a
rendőrséget, hogy tegyék meg a szük
séges intézkedést. Várfi András a röplap
tartaimát nem kívánta kommentálni.

Az ügyben felszólalt dr. Farkasinszky
Erzsébet (Körösök Vidékért Egyesület)
aki elmondta, hogya szórólap tartalma
fedi-e a valóságot, az nem őrá tartozik.

- Ettől el kell határolódnunk, viszont
a következő mondat miatt feljelentést tet
tem: "Velem van a bukott rendszer
összes csaló tagja". Ezt én elutasítom és
ezért saját nevemben kívánok fe~ielentést

tenni rágalmazás miatt ismeretlen tettes
ellen, és remélem, hogy minden képvi
selőtársam feljelentést fog tenni. Annak
nincs helye, hogy valaki valós vagy
valótlan tartalommal ilyen röplapokat
írjon és terjesszen anélkül, hogy adná
hozzá a nevét - mondta dr. Farkasinszky.

Várfi András polgármester dr.
Farkasinszky megjegyzésével kapcsolat

ban lapunknak az alábbiakat mondta:
- Én a magam részéről nem kívánok

ilyen fajta sorsközösséget vállalni, hi
szen én nem érzem magam érintve ebben
a témában.

Az önkormányzat ügyrendi bizottsá
ga egyébként lakossági bejelentés alap
ján vizsgálódott Poharelec László kép

viselői vagyonnyilatkozatát illetően.

Egyúttal hiánypótlásra szólították fel a

képviselőt, aki június 22-i dátummal
eleget is tett elmulasztott kötelezett
ségének. A mindenki számára elérhető

vagyon nyi latkozat szerint, 110 millió
forint köztartozása van a Poharelecnek.

Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő

az üggyel kapcsolatban kijelentette, hogy
az önkormányzati törvény élielmében
önkormányzati képviselő lehet a köztar
tozással rendelkező állampolgár, csak
polgármester nem. Hozzátette: jó lenne,

ha különválasztanák valakinek a képvi
selői munkáját és a magánéleti dolgait...

Csíksomlyói Búcsú 444. alkalommal

A felemelkedés feltétele az erkölcsi megújulás
Félmillió magyar zarándok érke

zett az idén a 444. Csíksomlyói
búcsúba. A szabadtéri szentmisén
Spányi Antal székesfehérvári püs
pök a hit meUetti kiállás ra, áldozat
váUalásra és erkölcsi megújulásra
buzdította a búcsú résztvevőit. Úgy
fogalmazott: felelősséget kell vállalni
egymásért, a nemzetért, a hitért és
az egyházért.

- Nem fogadhatjuk el a féligazsá
gok, a hazugságok világát, nem
tarthatjuk jónak a tolerancia hamis for
máit, méltónak kell lennünk nem
zetünk példamutató egyéniségeihez, a
hitet kell élnünk úgy, ahogy azt az egy
ház tanítja - intette a jelenlévőket a
székesfehérvári püspök.

"Ápolni kell a családi kötelékeket,
örömmel kell fogadni a gyermeket,
védeni kell az életet a fogantatástól a
természetes halálig. (... ) Adja az Úr,
hogy növekedjen a gyermekeket öröm-

mel vállaló, szeretetben felnövekvő

családok száma" - állt ki a gyer
mekvállalás fontossága mellett a
szónok, aki szerint felelősséget kell
vállalni egymásért, a hitért, az egy
házért, hiszen az áldozatvállalás nem
idegen a hitből élő embertől.

A ma lehetősége, az összefogás
ereje képes új irányba állítani a ma
gyarság sorsát, és megteremtheti annak

lehetőségét, hogy a következő

nemzedékeknek úgy adjuk át azt az
örökséget, amit kaptunk, hogy ők több
re jussanak. De ehhez el kell vetni az
önzést - mondta a püspök -, és vállalni
kell a felelős gondolkodásból fakadó
áldozatot.

- Értékeket kell képviselni és érte
kiállni, a hitről tanúságot tenni, a csalá
dot szeretni, a tiszta örömet megélni és
megbecsülni, nagyvonalúan gondol
kodni, erősnek lenni és eszmékhez iga
zodni, hivatásnak élni, elfogadni Isten
hívását, összefogni, eggyé lenni 
fogalmazta meg a ránk háruló feladatot
Spányi Antal, aki hangsúlyozta: a
felemelkedés feltétele az erkölcsi
megújulás, ennek útját kell járniuk ki
csiknek és nagyoknak egyaránt.

A prédikáció közben az idén is
eleredt az eső, de a résztvevők a
helyükön maradtak, példásan hallgat
ták végig a szenhnisét.
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Már az országos sajtóban is témca volt

Poharelec képviselő a Blikk első oldalán

3

Gyomaendrődi témák - szeren
csére - ritkán szerepelnek Magyar
ország egyik legnagyobb bulvár lap
jában, a Blikkben. Az újság június
ll-i számában azonban Poharelec
László gyomaendrődi önkormányza
ti képviselőről olvashattunk.

A cikk címe: 10 milliónyi adóval
lóg a politikus. Tízmillió forint feletti
összeggel felkerül t az adóhatóság
toplistájára Poharelec László, Gyoma
endrőd egyik önkonnányzati képvi
selője. A helyi panzió tulajdonosaként
egy civil szervezet színeiben politizál
és tagja a fürdő felügyelő bizottságá
nak is - írja a cikk bevezetőjében a
Blikk. Az alábbiakban az országos lap
ban megjelent írást tesszük közzé.

"Hogy kerül az egyik legnagyobb
adóhátralékos egy város képviselő

testületébe? Poharelec László (47), a
Békés megyei Gyomaendrőd egyik
helyi képviselője, a civil Körösök
Vidékéért Egyesület színeiben poli
tizál, ám neve az adóhivatal szégyen
falán is megtalálható.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Poharelecet az adótartozással ren
delkező magánszemélyek között tartja
nyilván, amely nem kis dolog, legaláb
bis a tartozás mértékét nézve. Ebbe a
díszes társaságba csak az kerülhet be,
aki legalább 10 millióval sáros, és mi
nimum 180 napja görgeti a hátralékot.
Márpedig a gyomaendrődi városatya
az április 29-i állapot szerint "meg
felelt a szigorú követelményeknek".

Poharelec László, a helyi panzió
tulajdonosa szerint koncepciós eUárás
folyik ellene évek óta.

Nézve a képviselő vagyoni hely
zetét, nem úgy tűnik, mint aki nem
tudná megadni az államnak, ami az
államé. A várospolitikus a helyi Fészek
panzió tulajdonosa, de ügyvezetője a
II millió forint jegyzett tőkéjű Gold
Menü Kft.-nek is. Sőt a társaság egyik
kiskorú tagjának - akivel legalább
névrokonságban áll törvényes
képviselője is. Bokros teendői mellett
Poharelec a városi tulajdonban lévő

gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. felü
gyelő-bizottságának tagja. A tisztet

képviselővé választása után nyerte el,
bár a fürdő tájékoztatása szerint tisz
teletdíjáról lemondott.

A Blikk megkereste a tartozó vá
rosvezetőt, aki azt állította: ez az ügy
annyira bonyolult, hogy csak szemé
lyesen nyilatkozna, de néhány kérdésre
mégis válaszolt.

- A tartozás a vagyonosodási vizs
gálatkor fel tárt, eltitkolt jövedelemből
fakad - mondta, s azért nem emlékszik
a részletekre, mert mindez 3-4 éves.
Ezt követően azt állította: ügye
állítólag "koncepciós eljárás" volt,
amit a mostani kormány is kimondott,
illetve szerinte bebizonyosodott, hogy
"alkotmányellenes" volt. Végül tagad
ta, hogy létezne az adóhatóság inter
netrőlletölthető listája, amelyen a neve
és lakcíme is szerepel, végül lecsapta a
telefont. Így már meg sem kérdezhet
tük tőle, ismeri-e azt a Poharelec nevű

hölgyet, aki ellen az adóhatóság június
5-i adatai szerint végrehajtási eljárás
folyik.

A Körösök Vidékéért Egyesület
elnöke, Béres János azt mondta, nem
tudták, hogy Poharelecnek tízmilliós
adótartozása van, amikor elindították a
választásokon.

- Szerintem az, hogy az adóha
tósággal milyen adóelszámolási vitája
van a képviselőnek, az rá tartozik 
mondta Béres János jelenlegi elnök."

Maros László
Blikk

20U. június ll.

Nem 10 millió, hanem 110 millióMár Gyomán is kipróbálhatja

ajade-köves
masszázságy

egyedülálló hatásait!
Masszázs, akupresszúra,

fény- és Ilőterápia!

Gyomaendrőd,

Semmelweis utca 4.
Bejelentkezés:
06·20/360·20·25

A képviselő-testület

tagjainak a múlt év
végén tett vagyonnyi
latkozatai az önkor
mányzat internetes ol
dalán is olvashatók.
Ezek szerint a legsze
gényebb önkormány
zati képviselő Pohare
lec László, akinek fog
lalkozásból származó
havi adóköteles bruttó

jövedelme 73500 forint
és ügyvezetője a
Domszög elnevezésű

kft.-nek. Ezen kivül a
2010. október l8-i kel
tezésű vagyonnyilat
kozatában nem tünte
tett fel sem ingatlant,
sem nagy értékű ingó
ságot és a gazdasági
érdekeltségi nyilatko
zatot is kihúzta.

20 ll. június 22-i
dátummal azonban Po
harelec László képvi
selő egy pótlapot ké
szített a múlt év őszi

vagyonbevallása mellé,
melyben már jelzi tar
tozásait. Eszerint köz
tartozása (adó, vám,
illeték, tb-járulék stb.):
II 0.000 e. forint, azaz
110 millió forint.
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AVárosi Egészségügyi
Intézmény

szabadságolása
A gyomaendrődi Városi

Egészségügyi Intézményben, 
ahol előjegyzés alapján, járóbeteg
ellátás történik - valamennyi szak
rendelés 20 ll. július 25-től, 20 I] .
augusztus 5-ig szabadságolás
miatt szünetel. Első rendelési nap:
2011. augusztus 8.

Az előző éveknek megfelelően

s ü rg5s ellátás Békéscsabán a
Réthy Pál Kórház és Rendelő

intézet sürgősségi betegellátó he
lyén történik.

AUTÓSOK FIGYELEMl
Teljes körű klímajavításl
- Környezetvédelmi állapotfelmérés
. Számítógépes futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika

Nyári gumik!

Varga Béla, autószerelő mester
Telefon:
0666/610·650,
0630/524·52·35
5500 Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.

Véget ért a művésztábor

Június 30-án fejeződött be a Gyomaendrődön az az egy hetes művésztábor,

melyet dr. Szonda István szervezett immáron negyedik alkalommal. A festő- és
grafikus művészek mellett egy fotóművész is részt vett a Holló László nevét
viselő művésztelepmunkájában, melynek témája idén a Körös tennészeti értékei,
valamint városunk épített örökségének kapcsolata volt. A művésztelep alkotónak
munkáiból készült kiállítás július végéig látható az Endrődi Népházban.
Képünkön a művésztelep résztvevői és szervezői a polgánnester társaságában.

A isza Kálmánhoz kerül a Bethlen Gábor
Szeptembertől Békés Megyei Tisza lát, valamint a Gyomaendrődi Bethlen

Kálmán Közoktatási Intézmény néven Gábor Szakképző Iskolát. A gyoma
folytatja működését a Farkas Gyula endrődi iskola feladatait a Tisza Kál
Közoktatási Intézmény, többek között mán Közoktatási Intézmény veszi át.
erről is dönött a Békés Megyei
Közgyűlés május 30-i, soron kívüli
ülésén.

Mint kiderült az iskola nem csak
szerkezetében újul meg, hanem feladat
ellátása is bővül, székhelye pedig
Békésről Orosházára költözik. További
két, eddig a Vidékfejlesztési Minisz
térim fenntartásában lévő középiskola
közoktatási feladatit is átveszi a
megye: a kétegyházi szakképző isko-

Magánszemélyek, cégek, önkormányzatok és civil
szervezetek beruházásaina
teljes körű bonyolítását
(közbeszerzés, műszaki ellenőrzés) vállaljuk!

Verker Kft. Kondoros, Csabai út 49.
E-maii: paluskaz@verker.hu
Telefon/fax: 66/388-175

25 ezer eurót
adományozott

AGyomáról elszánnazott, 87
éves Váry József 25 ezer eurót
adományozott Gyomaendrődnek,

pontosabban a gyomai idősek

otthonának. A pénzből az
intézmény Mirhóháti úti, sarki
épületének külső és belső fel
újítását végzik majd el és emellett
új bútorokat is vásárolnak.
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SZÉCHENYITERV Biztonságosan kerékpárral
Átadták az új kerékpárutat

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

a 'I'

létrejött a kerékpárosok szá
mára a biztonságos közleke
dés feltételei és nem utolsó
sorban zökkenőmentesebbé

vált a gépjárműforgalom, va
lamint biztosítva van az alter
natív közlekedés lehetősége

lS.

Gyomaendrőd város kör
nyezetvédelmi programja is
tartalmazza az emberbarát
városi közlekedési feltételek
kialakítását, melynek része
az autóbusz közlekedés fel
tételeinek folyamatos javí
tása. Ezzel összefüggésben
jelentős előrelépést jelent, ha
minden főbb megállóhely
kerékpárral is megközelíthe
tő. Ilyen megállóhelyek talál
hatók a megvalósult beru
házással érintett szakaszokon
IS.

út és a Bajcsy Zsilinszky út
kereszteződéséig meglévő

kerékpárút folytatása a
Szabadság térig 803 méter
hosszan. A szóban forgó
útszakaszok megépítésével

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség I
www.ujszechenyiterv.gov.hu

0640638638

Június 27-én ko.-a délután egy kis ünnepség ke.-etében Vádi And.-ás
polgá.-meste.- a ke.-ékpárút biztonságát és kéoyelmét élvező új

nemzedék két képviselőjével,Vanini Fannival és Ács Martinnal
közösen vágta át a ke.-ékpárút hivatalos átadását szimbolizáló

nemzeti szinű szalagot

2010. évi költségvetésből

biztosította. A támogatási
szerződés megkötése és a
közbeszerzési eljárás után
megkezdődtek a kivitelezési
munkálatok. A projekt egyik
része a Gyomaendrődöt

átszelő 46. számú főút Bajcsy
Zsilinszky úti szakaszának
járdátlan oldalában megé
pített 1700 méter kerékpárút.
A projekt második része a Fő

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata "Kerékpár
út-hálózat fejlesztése Gyo
maendrődön, a közintéz
mények biztonságosabb
megközelíthetősége érdeké
ben" címmel 2009. júniusá
ban pályázatot nyújtott be a
Dél-alföldi Operatív Program
által meghirdetett DAOP
2009-3.1.2./A-09 kódszámú
KerékpárforgFtlmi hálózat
fejlesztése címl pályázati fel
hívásra.

A pályázat kedvező

elbírálásban részesült. Az
erről szóló értesítést 2009
októberében kapta kézhez az
önkormányzat. Eszerint a
bruttó 158.058.136 Ft
összegű beruházást az
Európai Unió az Európai
Regionális Fej lesztési Alap
társfi nanszírozásával, 142.
252.322 Ft-tal támogatta. A
fennmaradó összeget, a beru
házás összköltségének 10%
át Gyomaendrőd Város Ön
kormányzata a 2009. évi és

K·· nyvtári fejlesztésÁtadták az
Inkubátorházat

Június 8-án délelőtt Henterné
Tringer Ágnes a Nemzetgazdasági
Minisztérium főosztályvezetője,Erdős

Norbert Békés Megye Kormány
megbízottja, Várfi András polgár
mester valamint Egeresi András ügy
vezető igazgató, mint házigazda adta át
kis ünnepég keretében az elkészült
inkubátorházat. Az inkubátorház a
Gyomaendrődi Ipari Park új létesít
ménye amely pályázati forrásból épült
fel. Az átadási ünnepséget követően az
első betelepülő vállalkozás képviselője

az ünnepség helyszínén már alá is írta
a bérleti szerződést.

Szó-Beszéd Szerkesztősége

Telefon: 06-70/22-632-99
E-maii: szobeszed@index.hu

A Határ Győző Városi Könyvtárban
június 8-án projektbemutató ren
dezvényt és sajtótájékoztatót tartottak.
A Békés Tudásdepó-Express nevű

TÁMOP-3.2.4-0811 jelű pályázat célja
a könyvtárhasználók igényeire szabott
összehangolt szolgáltatásfejlesztés az
olvasási és digitális kompetenciák
fej lesztésének elősegítésére vol t. A
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár'
gesztorságával összefogott pályázati

Trianon emléknap
Június 5-én a református templomi

istentisztelet keretében tartották meg a
Trianoni emléknapot a Nemzeti Össze
tartozás Napján. A megemlékezők az
ünnepség végén megkoszorúzták a
gyomai Trianoni Emlékművet, a Papp
Zsigmond által készített Ország
zászlót.

konzorcium több település könyvtárát
is magában foglalalta. A projekt
keretében Gyomaendrőd több mint
nyolcmillió forintos támogatásban
részesült.

A projektet Dinyáné Bánfi Ibolya a
helyi könyvtár vezetője, Rakoncás
Szilvia a Békés Megyei Könyvtár
vezetője, projektmenedzser és Várfi
András polgármester mutatta be,
illetve méltatta annak jelentőségét.

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

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.
Telefon: 66/284-989, 20/359-6842
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Újra Gyomaendrődön az Ottawai Magyar Kórus

vitt az útjuk, ahol Kézdivásárhelyen,
Brassóban és Gyulafehérváron is éne
keltek.

- 200S-ban újabb magyarországi és
felvidéki hangvesenytúrát tettünk. A nyolc
hangverseny közül kiemelkedett a gyoma
endrődi éneklésünk élménye, melyet a
meleg baráti fogadtatás tett emlékezetessé.
2007-től évente egy-egy hangversenyt
adunk másik két helyi kórussal.
Megismertetjük a helyiekkel magyar
kóruskulturánkat és bátran mondhatjuk,
hogy a másik kórusok mindig szívesen
énekelnek velünk - jegyezte meg Finta
Beatrix.

Kanada nagyvárosaihoz viszonyitva
ottawai magyarság kisebb létszámú.
Büszkék rá azonban, hogy kórusuk fenn
áll, rajtunk kívül csupán Torontóban
működik még magyar kórus.

- Mi sem fiatalodunk, tagjaink egy
része kottát sem olvas, de azért változat
lan lelkesedéssel szolgáljuk magyarsá
gunk ügyét. Szervezetünk teljesen ön
kéntes, semmiféle támogatásban nem
részesülünk - mondja a kórus vezetője.

Farsang táján néhány külső előadó

segítségével színjátszó tagjaik a kórustag,
Köntés Béla vezetésével kabaréje
leneteket szokott szíme vinni. Köntés Béla
korábban a Kolozsvári Magyar Szín
házban volt rendező. Idén a tisztelt
gyomaendrődi közönséget is megnevet
tetik színjátszóik néhány vidám kabaréje
lenettel.

Az Ottawai Magyal' Kórus
Gyomaendrődön

a református templomban
ad hangversenyt

2011. augusztus 19-én este 7 órától
a Gyomaendrődi Zenebarátok Kórusával.

Abelépés díjtalan!

Az Ottawai Magyar Kórus 1992-ben
alakult Finta Beatrix vezetésével. A
kórus jelentős szerepet játszik a hagyo
mányos magyar kóruskultúra ápo
lásában és rendszeresen résztvesz az
ottawai magyarság kulturális életében.
A tagok nemcsak örömmel énekelnek,
de feladatuknak érzik a magyar nyelv,
szokások és hagyományok megőrzését

is. Rendszeresen fellépnek Kanadában
a különböző társadalmi rendezvénye
ken és fáradságot nem kímélve támo
gatják az emigrációban élő magyarság
hagyományainak megőrzését célzó tö
rekvéseket.

1995-ban a kórust a torontói Evan
gélilQls Református Egyesült Egyház hívta
meg a 70 éves fennállásának megünnep
lésére. A kórus 1999 áprilisában a torontói
Szent Erzsébet templom Scola Cantorum
kórusával együttműködve Ottawában sze
repelt. 1999-ben az Orbán Viktor minisz
terelnök úr ottawai látogatásakor tartott
ünnepségen is részt vett a kórus.

A Millennium 2000 ünnepségek
keretén belül az énekkar egy magyar
országi körutat szervezett. A körút fény
pontja volt a kórus fellépése ápusztasze
ren, augusztus 20-án. Emellett a kórus
szerepelt két templomban Budapesten,
majd Csömörön, Bicskén, ázdon, Zircen
és Szentendrén.

2003-ban aniagarai Pannonia kórussal
rendeztek közös hangversenyt Ottawában.
Testvérkórusuk azóta sajnos feloszlott, de
korábbi vezetőjük, Jolanda Varga Davis
három volt tagukkal csatlakozott a magyar
kórushoz.

2005-ben résztvettek a Szerencsi
Pedagógus Kórus rendezésében megszer
vezétt r. Nemzetközi Magyar Kórus
találkozón. Az közös éneklés és szerep
lések nagyszerű élménye után Erdélybe

Üzlethelyiségek kiadók
Gyomán, a városközpontban!

Telefon: 06-30/33-26-075

Víz-gáz-központi
fűtés szerelés

tervezéstő/

a kivite/ezésig!
Matyi József

Telefon: 0630/504-3154

Versa Biztosítási
Alkusz Kft.

Gyomaendrődi képviselet:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.
66/284-989,20/359-6842

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!



Kis Bálint Napok

Történelem tesztverseny

2011. július

A hagyományokhoz híven emlék
ünnepséggel kezdődött a Kis Bálint
napi programsorozat az iskolában.
Immáron 10 éve, hogy felvette a rek
tortanító nevét az intézmény.

Az irodalmi színpad és az énekkar
szép műsora után koszorúzásra került
sor, majc díjátadások következtek.

Az idei Kis Bálint - dUas Ványolos
Béla tanár úr, valamint Sipos Fanni 8.
b. osztályos tanuló lett. Az év pedagó
gusa: Kovácsné Nagy Katalin, az év
diákja: Kriszt Georgina, az év szülője:

Márton Antalné, nagyszülője díjat
pedig: Illés Jánosné kapta.

Kónya Márta és Kereki Irén peda
gógusok a Darvas Tibor Városi Vers
illusztrációs Verseny díjazottjait jutal
mazták.

A délután baráti beszélgetéssel és
népi hangszer bemutatóval folyatódott.
Bardócz Sándor, Csepregi András és
Juhász András valóban mesterei voltak
a népi hangszereknek. Szépen szóló
muzsikájukkal rögtönzött táncházat
varázsoltak.

Május 22-én, Budapesten került
megrendezésre a Kálti Márk Törté
nelem tesztverseny országos döntője,

melyre a második forduló eredményei
alapján a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvodából 4 tanuló kapott meghívást.
Az ötödik osztályosok mezőnyében

Levélcímünk:

Szó-Beszéd Szerkesztősége

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
E·mail: szobeszed@index.hu

Szó-Beszéd

A második nap az osztályok
vetélkedőjével folytatódott a program,
majd a diákönkOlmányzat megtartotta
éves közgyűlését, Kónya Márta tanár
nő irányításával.

A délután a Család jegyében zajlott.
Nagyon sok szülő, nagyszülő, érdek
lődő vett részt a színvonalas és érdekes
műsorokon.

Az iskola tomászai lélegzetelállító
tomagyakorlatokkal kápráztatták el a
nézőket. A családi sportvetélkedőt

különösen a kisebbek várták, de a
nagyobbak is szívesen bekapcsolódtak
a változatos sorversenyekbe.

A színpadi produkciók sorát a
Színfolt Mazsorett Csoport haladó
korosztályának táncosai nyitották meg.
Ekkorra már fergeteges hangulat
alakult ki, felnőttek és diákok egyaránt
átadták magukat a zenének és a jóked
vnek. A Meg a sztár gál ára a legügye
sebbek kerülhettek be. A nap végén
pedig a gyerekek kérésére ellátogatott
a családi délutánra Fluor, aki tovább
fokozta a hangulatot.

Kruchió Adrienn (5.b) a 4., Fülöp Petra
(5.b) a 7. helyen végzett, míg a:
hatodikos korosztályban Tóth Bálint
(6.b) 5. helyezést élt el. A verseny dön
tőjére minden tanévben meghívást
kapó Tari Ferenc (8.c) idén is szép
eredményt ért el.

9 személyes, dízel,
klímás mikrobusz bérelhető.

vállalom kisebb csomagok szállítását is!

Lakatos Tibor
Telefon: 06-20-365-3683
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Vállalom kis- és ~
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könyvelését, ;d~~
teljes körű

számviteli, adózási,
bér- ésmunkaügyl
tevékenységek ellátását.

Matyiné Beinschróth Ilona
mérlegképes könyvelő

Telefon: 0670/310-8687

Eső osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok, gardróbszekrények,
készítése egyedi méretben.

Bútorlapból vákumfóliázott felülettel
vagy tömör fából!

Telefon: 30/9554·571

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: 70/945-78-63

ÚJ GUMIKl

Szerelés,
javítás,
centírozás!

Katona György

gumijavító
Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 107.

Telefon: 66/285-127
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COLOR FE T
Gyomaendrőd,

Fő út 157.
H·P: 7·17 óra. Sza: 7·12 óra

Keltsd életre avilágod
mobil szélessáwal!

2000 Ft kedvezmény
3 hónapon át minden RelaxNet
mobilinternet-csomag havi díjából
új vagy lejárt hűség nyilatkozatos
előfizetéssel, 2 éves hűség idővel
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HIRDETESFELVETEL:
06-70/22-632-99

BÉKESCSABA
BERÉNYI ÚT 93-95.
NYITVA: KEDD-PÉNTEK: 9h-17h

SZOMBAT: 9h - 14h
Tel.: 30/6368-705, 66/650-023

90.000Ft

85.000Ft

Verona fenyöasztal + 6 db Ella fenyöszék
nagyobbítható Wasa fenyö asztal + 6 db Wasa fenyöszék

..~ ""
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Attila I. fenyö asztal + 6 db Ella fenyöszék ~Jq"lol.O 60.000Ft
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Attila I. fenyö asztal + 6 dbAdolffenyöszék VALAMENNYI ÉTKEZÖGARNITÚRÁRA

nagyobbJtható
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Brun6 fenyö asztal + 6 db Adolf k.szék
nagyobbítható
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Gyomaendrődi

cigánygyerekek
aBalatonon

Balatonon (Fonyód ligeten) nyaral
tak gyomaendrődi hátrányos helyzetű

gyerekek, június 15-e és június 21-e
között. A Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium (KIM) által támogatott
táborban fontos dolog volt, hogy ne
csak egyszerű nyaralás legyen, hanem
kultúrában, sportban is valami pluszt
kapjanak a gyerekek.

A KIM finanszírozásával az ORÖ és
a Békés Megyei Cigány Kisebbségi
Önkormányzat által szervezett táborba
19 megye hátrányos helyzetű gyermekei
nyaralhatnak június 15-e és július 14-e
között, háromszor egyhetes tumusban. A
táborban a gyerekeket színes, az
egészséges életmód és a cigány kultúra
megismerését segítő programok várták.

Berényi László országgyűlési kép
viselő, a Somogy Megyei Területi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnöke, koordinálta országosan a prog
ramot. A gyerekek válogatásában szem
pont volt a rászorultság mellett a tanul
mányi eredmény sporteredmény és
valamilyen művészeti tudás.

Ügyességi- és sportversenyek,
kézműves foglalkozások, kirándulás, ki
mit tud, szépségverseny - sok egyéb
között ezek szerepeltek a négyszáz gyer
mek programjában, és természetesen a
Balatonban való fürdőzés, amit a
gyerekek nagyon élveztek.

A gyomaendrődi gyerekek kitűnően

szerepeltek a táborban rendezett ver
senyeken. Futásban az első helyet,
fociban, röplabdában a harmadik helyet
sikerült megszerezniük. A szépség
versenyben a lányok kitűnően szerepel
tek, és az aszfaltfestésben is kiemelkedő

teljesítményt nyújtottak.
A nyaralásról mindenki élményekkel

és emlékekkel dúsan tért haza és már
érdeklődnek, hogy mikor lesz újabb
nyaralás.

A gyerekek szeretnének köszönetet
mondani Várfi Andrásnak Gyomaendrőd

polgármesterének, aki magánemberként
20.000 forinttal támogatta a gyerekek
nyaralását (üdítőt, fagyit-édességet
uzsonnát kaptak a gyerekek), Dógi János
uborkávallátta el a nyaralókat, és Farkas
Istvánnak (CUTI Pékség), aki a
gyerekeknek pogácsával kedveskedett.

Szó-Beszéd

- Május 28-án a gyomaendrődi IX.
Bogrács napja rendezvénnyel kezde meg
éves programjának teljesítését a Hal
gasztronómiai Egyesület - mondta Jenei
László. A csapatból 3-an főztek külön
nevezve l-l , Jenei László 2 féle ételt
főzött, Jenei László filézett ponty halász
léje a különféle ételeket főző versenyzők

között a II. helyezést érte el.
Bár nem volt tervezve a május 4-i

időpontra újabb rendezvényen való
részvétel, a Magyar Nemzeti Gasztro
nómiai Szövetség elnökének és Szarvas
város polgármesterének meghívását elfo
gadva részt vettek az első alkalommal
megrendezett Kárpát-medencei Halász
léfőző Magyar Bajnokságon, ahol a
magyarországi régiók legeredményesebb
versenyzői vettek rész a környező orszá
gok - Ukrajna, Szlovákia, Lengyel
ország, Ausztria, Románia - versenyzői

mellett. Több mint, 100 bográcsban főt

tek halételek. Ezen a jelentős versenyen a
III. helyezést érték el a gyomaendrődiek.

Egy héttel később, június ll-én
Békéscsabán a XI. Csabai Sörfesztivál és
Csülökparádé rendezvényen vettek részt.

Másnap, június 12-én a II. Pünkösdi
Bográcsos Ételfőző és Családi napon két
csapatra osztva az egyesültet, 2-2 féle
ételt főztek. Az L csapat Jenei László
vezetésével filézett ponty halászlét tett a
zsűri elé, s az I. helyezést érték el. Az
egyik karcagi versenyen résztvevő

mesterszakács zsűri tag külön is gratulált
ismét a halászléhez, elmondva zsűritár
sainak, hogy milyen jó volt ez az étel a
Pünkösdi gyomaendrődi rendezvényen.

Június 25-én, Karcagon a XIII.
Karcagi Birkafőző Fesztiválon kiegé
szülve Nagy Lászlóval, a Rostélyos Kft.
vezetőjével, 5 tagú csapattal vettek részt.

Color Shop Papírbolt
Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.
Tel.: 66/284-552

Játékok, irodaszerek,
ajándéktárgyak
nagy választékban!

Strandcuccok!

2011. július

A Karcagi Birkafőző Versenyen résztvevő csapat

Több mint 220 bográcsban főtt az étel,
ahol végeredményben 2 ponttal lemarad
va a legjobb mögött végeztek. Az
előzsűriző szakemberek, valamint a zsűri

elnöke, Benke László többször megláto
gatta a gyomaendrődiek főzőhelyét, ahol
igen jónak ítélték meg ételüket, valamint
a főzőhely színvonalas dekorációját.

- Sem a békéscsabai, sem a karcagi
versenyeken nem számoltunk győzelem

re, célunk az volt elsősorban ezeken a
nagy tömegeket megmozgató versenye
ken is, hogy egyedülállóan színvonalas
reklámanyagainkkal, városunkat, támo
gatóinkat minél többen megismerjék.
Még négy tervezett rendezvényen
szeretnénk részt venni: XIII. Nemzetközi
Halfőző Verseny Gyomaendrődön,

augusztus 20., XXXVII. Országos
Halfőző Verseny Szentendre, augusztus
26-27, Nemzetközi Tiszai Halfesztivál
Szeged, szeptember 8. és végül a XI.
Tatai Öreg-tavi Nagyhalászat Fesztivál
október 15-16. Eddigi eredményeink,
közreműködő tagj aink és támogató
inknak köszönhető - fejezte be tájékoz
tatóját Jenei László, aHalgasztronómiai
Egyesületi elnöke.

Tapéták,
tapétaszegő~~

50% árengedménnyel
kaphatók,

amíg a készlet tart!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd, Fő út 29.

Telefon: 66/285·392
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Hajnalka énekelt legszebben
11

A nemrégiben megrendezett 12.
Veszprémi Tavaszi Játékokon a gyoma
endrődi Megyesi Haj nalka népzene
kategóriában a több száz versenyző fiatal
énekest maga mögé utasítva fölényesen
nyerte el a legjobbnak járó első

helyezést. Megyesi Hajnalka jelenleg
óvónőnek tanul Szarvason, II. évfo
Iyamos, óvodapedagógus hallgató. Mint
egyezer ifjú versenyző érkezett Veszp
rémbe, 8 ország képviseletében. A
zsűriben öten foglaltak helyet, például
Dávid Roland a veszprémi színház
színész-énekese.

Hajnalka a magyar versenyzők között
két műfajban szállt versenybe, Népzene ka
tegóriában, ahol Moldvai csángó, és Mező

ségi dalokat énekelt, valamint Musical
kategóriában, a Diótörőből a Szerelmes
csillagok, és a Rebecca című műből a Száz
sóhaj ... kezdetű nagy sikerű musical rész
leteket hallhatta tőle a zsűri. A Musical
kategóriában Hajni 3. helyezést ért el,

Népzene kategóriában viszont ő bizonyult a
legjobbnak, így a zsűri elnöke az ő nyakába
akasztotta az aranyérmet. Az ukrán, orosz,
török, szlovák, amerikai, német, izraeli és
nem utolsó sorban a magyar versenyzők, a
négy napos verseny után megfáradva, de
nagy sikerekkel tértek haza. A külföldi

versenyzők minősítésben részesültek, a
magyar versenyzők pedig helyezéseiktől

ftiggően, akkredetációt nyertek, az ősszel

megrendezendő Veszprémi Játékok Nem
zetközi Gyermekművészeti Fesztiváljára,
így Megyesi Hajnalka is ott lesz.

Imre Mária, felkészítő tanár elmondta:
Hajnalka zenei tanulmányait a Gyoma
endrődi Városi Zeneiskolában kezdte, zon
gorázni tanult, majd középiskolás korában
az éneklés felé fordult.

- Számos versenyt nyert, népdal, műdal
és musical kategóriában is, kötöttségek
nélkül van otthon a műfajokban. Prágában
és Budapesten a nemzetközi gyermekfesz
tiválon szerepelt sikerrel 200S-ben, és
2009-ben. Területi Népdaléneklő Minősítő

Versenyen Mezőberényben, 2009-ben
kiemeIt arany minősítést kapott.

Hajnalka nem véletlenűl büszkélkedhet
hangjával, családjában szinte mindenki ját
szott, játszik valamilyen hangszeren, s ha
kell énekelnek is hozzá.

A székelyek földjén
A ballagás és az évzáró ünnepélyes

lezárása után a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda S. b osztályának egy része, valamint
10 felnőtt erdélyi kirándulásra indult.

Óriási volt az izgalom közöttünk, hiszen
alig egy páran jártunk Erdélyben. Osztály
főnökünk, Jolika néni pedig azt mondta,"
hogy sehol nem jártál még, ha Erdélyben nem
voltál!"A táj egyre szebb lett a magasodó
hegyektől, jókedvünk is egyre nőtt egymás
társaságátóL Királyhágón kötelező megállni,
és a gyönyörű panorámában széjjelnézni.
Kolozsvárt, nemhiába hívták "Kincses város
nak" Szent Mihály temploma, s tere, valamint
Mátyás király monumentális szobra büszkén
magasodott. A Házsongárdi temetőben

Brassai Sámuel sírboltjáig mentünk fel, a
polihisztor Erdély nagyjait őrzi: költőket,

írókat, tudósokat, akik örök álmukat alusszák.
Innen Segesvárig hosszú volt az út, de a vidék
feledtette velünk az utazás fáradalmait. A
segesvári vár és történelmi belvárosa ódon
hangulatot varázsolt körénk. Petőfi jutott
eszünkbe, aki ezen a tájon esett el, pontosab
ban: Héjjasfalva és Fehéregyháza között.
Láttuk is szobrát, a hálás utókor koszorúitól
övezve, valamint azt az öreg körtefát, illetve
utódj át SzékeJykeresztúron, amelyik alatt
híres költőnk élete utolsó estéjét töltötte.

Későre járt az idő, amikor megérkeztünk
Szentegyházára, itt működik Haáz Sándor
pedagógus irányításában a világhíres

Gyermekfilharmónia kórus, akik december
ben az endrődi katolikus templomban
nagysikerű hangversenyt adtak. Szállásunk a
Múzeum Szállóban volt.

Első kiránduló napunk a Békás-szorosba
és a Gyi lkos tóhoz vezetett. 1200 méter mag
asan voltunk, a tornyosodó sziklafalak
látványa lenyűgözött mindannyiunkat. Előtte

megálltunk Pongrác tetőn, hogy csipkebogyó
és áfonya lekvárt vásároljunk, valamint
fenyőmézet. Madéfalván megtekintettük az
emlékművet. Másnap Csíkszeredában a Mikó
- várat térképeztük fel, megcsodáltuk a Mako
vecz Imre által épített különleges templomot,
sétáltunk a Márton Áron Gimnázium szép
kertjében, majd utunkat Csíksomlyó felé vet
tük. A kegytemplom karcsú tornyai és
gyönyörű oltárképe mindenkit lenyűgözött.

Felmentünk a híres Somlyó-hegyre is, ahová

a Pünkösdi búcsúra zarándokolnak az
emberek. AGyimesek vidéke új arcát mutatta,
zöldebb volt a táj. Megérkeztünk az ezer éves
határhoz.

Az utolsó napon három csoportra oszlot
tunk. Jolika néniék páran Székelyudvarhely
nevezetességeit nézték meg: a Szoborparkot,
a belvárost, sétáló utcáját, a Tamási Áron
Gimnáziumot, illetve Zetelakát és kömyékét,
az Ivó patak kacskaringós útját követték egy
darabig. A csoport hölgy tagjainak viszont
olyan élményben volt részük, amelyet ritkán
választhat még a nagyon tapasztalt kiránduló
is: lovas szekérrel és gyalog a Hargita tetejére
mentek fel. Elmondani nem lehet, látni kelJl
Ez idő alatt a fiúkat pedig a kürtős kalács
készítés rejtelmeibe vezette be Haáz Sanyi
bácsi.

Utolsó este tábortűz ropogott, lángja még
jobban összehozott bennünket, és előkerűltek

a hangszerek is, népda lokat énekeltünk.
Búcsúztunk.

Hazafelé megnéztük Medgyes belvá
rosát, Nagyenyedet, Torockót, majd három
órán keresztül az Aranyos patak völgyében
csodálhattuk a természet végtelen szépségét.
Lassan elmaradoztak a hegyek, közeledett a
határ, majd Gyomaendrőd.

Feledhetetlen napokat töltöttünk együtti A
jó hangulat végig velünk maradt, most már
pedig az emlékek maradnak.

Kéri Miklós és Fekécs Gergely



Nyílt levél, avagy
nagy gondolatok agyomai Papp Zsigmond hagyaték sorsáról
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Lengyel
elismerés

A lengyel Mezőgazdasági

és Vidékfejlesztési Minisz
térium Elismerő Oklevelet
adományozott Davidovics
Lászlónak, a Dél-Alföld 
Európai Unió Többcélú Köz
hasznú Egyesület elnökének.

A magas kitüntetés elis
merés a Bethlen Gábor SZKI
tanárának munkásságáért, aki
több éve szakmai csere
kapcsolatokat koordinál ma
gyar és lengyel oktatási
intézmények között a Leo
nardo da Vinci elnevezésű

Uniós program keretében.
Jelenleg is 6 szakközepes
diák van három hetes gyakor
laton Lengyelországban.

A cserekapcsolatok folya
matosak, hiszen aMinőségi

Nívódíjas egyesület tevé
kenysége elismert olasz, fran
cia és lengyel szakmai körök
ben is.

.1

l RÉGI
I BÚTOROKAT,
(használati tárgyakat
; vásárolok!
I
I Készpénzben a
! helyszínen fizetek!
! Telefon:

0630/9·533·594
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Néhai Dr. Futó Zoltánné szül.: Papp Ilonka, s
néhai leánya Futó Ilona úgy döntöttek, hogy az
édesapa egyrészt, másrészt a nagyapa gazdag
képzőművészeti, helytörténeti stb. hagyatékát
haláluk után felajánlják Gyomaendrőd városá
nak, a közösségnek, s az idelátogatóknak épü
lésére. A hagyaték bemutatására hagyták a
Rákóczi út 14. szám alatti házat telekkel, s a
gyűjtemény fenntartásának, gondozásának, be
mutatásához szükséges anyagi fedezetnek 58
hektár szántóföldet.

Hosszas bürokratikus, jogszabályoknak
megfelelő folyamatok után az idén januárban a
hagyaték végrehajtójaként végre Munkácsy
László és Futó Ilona özvegye hivatalosan is
szerette volna átadni a hagyatékot Gyomaendrőd
város képviselő-testületének. Február 24-én
képviselő-testületiülésre meghívta az elöljáró
ság, ahol Munkácsy László röviden vázolta
anyósa, felesége végakaratának mibenlétét.
Megtapsolták s a hallgatóság részéről leginkább.
Majd a képviselő-testület visszavonult zárt
ülésre. Minekutána a következő döntés született;
- s innen idézek Munkácsy László hozzám írott
leveléből:

"Lényeg az, hogy Gyomaendrőd nem tart
igényt néhai Papp Zsigmond hagyatékára, nem
teljesül Uonkám végakarata. Számomra meg
döbbentő." ... "Egy fél világ omlott össze ben
nem. Általam egy olyan aljasnak megítélt poli
tikai, személyes csata alakult ki pillanatokon
belül, ami az én értékítéletem szerint méltatlan a
szándékhoz, a jóérzéshez. Végül kaptam egy
olyan kérdést ... egy képviselő asszonytól, ami
vérig sértett. Ti: milyen alapon akarom én
személyesen átadni a hagyatékot? ... eszembe
nem jutott volna, hogy ekkora falba ütközöm.
Lényeg az, hogy az önkormányzat testülete elu
tasított, nem tudom megvalósítani Uonkám
akaratát, hogy számolok el Ilonkám és Isten
előtt?!" Mellékelten küldött László egy cikket,
mely Gyomaendrődi Szó-Beszéd 20 II. márciusi
számban jelent meg a 6. oldalon, melynek sum
mázata a fentiek.

Mindezeknek utána úgy gondolom tisztáz
nom kell olvasóim előtt, hogy milyen címen
írom ezeket a sorokat, azonkívül, hogy néhai dr.
Futó Zoltánné Papp Ilonka a keresztanyám volt
mint édesanyám leánykori barátnője (l8 éves
korában tartott keresztvíz alá). Dr. Futó Zoltán a
méltatlanul félreállított, meghurcolt kiváló
mezőgazdasági szakember - pedig "fogadott
keresztapám." A hagyatéki eljárás és a pol
gármesteri hivatallal előzetesen folytatott
megbeszélések eredményeképpen felkértek a
leendő gyűjteményt kezelő kuratóriumi

2011. július

elnökének. Közben az a felkérés is okafogyottá
vált, mert az új konnány olyan jogszabályt alko
tott, hogy önkonnányzatok nem hozhatnak létre
kuratóriumot (ha nem pontos az értesülésem
szíves elnézését kérem a magas jogszabály
alkotónak). Értem én ezt, mert a kuratóriumok
ban kézen-közön elfolytak a pénzek, ide-oda,
amoda ... nagy tisztelet kivételének'

Mint volt békéscsabai (l 964-től 2009-ig),
most újkígyósi (2009. aug. 15-től) lakos, gyomai
lakosra tartozó dolgokban talán csak annyi
beleszólásom van, hogy ott születtem Gyomán
1938. november 29-én az Arany János út 5. sz.
alatti házban. Meggyőződésem, hogy nem a
gyomaiaknak, a gyomaendrődieknek a közös
ségnek, a communitásnak nem kell Papp Zsiga
bácsi hagyatéka.

Itt egészen másról van szó, arról véle
ményem szerint, ami ebben az egész országban
nagyon nagy baj, a lelkek, s szívek megrontása,
a közösség szétzüllesztése ennek az elmúlt 65
esztendőnek a hordaléka. Legnagyobb sajná
latomra magam is beletartozom, mert ha végig
gondolom életem útját, sok-sok mellékutam volt
magánéletemben, s sorsközösségben élő ember
társaimmal szemben is. Istennek Hála l Vissza
találtam oda, ahonnan indultam, abba a mező

városi gyomai parasztpolgári értékrendbe, ahol
volt tisztesség, becsület, tiszteletadás egymás
iránt, amellett, hogy nagyon sok igazságtalanság
volt a mindennapi életben, de volt
ÉRTÉKREND.

Mi legyen hát a Papp Zsigmond hagyaték
sorsa, mi lesz a sorsa? Van már olyan javaslat,
ami azt ajánlj a, endrődi részen egy önkor
mányzati épület lenne "Papp Zsigmond
Emlékház", s oda vinnék a hagyatékot. Én azt
nem támogatom, mert már engedeImet kérek,
Papp Zsigmond Gyomán élt, alkotott, dolgo
zott.... s nem azért, mert Endrődön nem lenne jó
helye, mert Endrőd, nem, egész egyszerüen
azért, mert ennek a gyűjteménynek Gyomán van
a helye, csak-csak tartsuk már be a hagya
tékozók végakaratát! ... Ne írjunk már mindent
felül, ahogy ez ma szokás, mert egy vagy több
"megmondá ember" ezt másképpen látandja.

Aztán vadabb ná I vadabb gondolataim is
voltak, vannak, de ezt most itt nem írom le ... Ez
az egész érthetetlen s felfoghatatlan számomra.

Szíves megértését kérem minden o!vasóm
nak, különösen az "őslakos" gyomaiakra apellál
va, Isten Gazdag Áldása legyen a város lako
sainak életén.

Tisztelettel és szeretettel a
SZÜLŐFŐLDEMNEK

Cs. Szabó István
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Kajak: Tátka Sándor indulhat a brandenburgi világbajnokságon
A tavalyi ifjúsági olimpiai bajnoki

cím után idén is kirobbanó formában
versenyez Tótka Sándor, a gyomaend
rődi Körös Kajak SE versenyzője.

Június 25-én, szombaton eldőlt, hogy
részt vehet a júliusban megrendezendő

brandenburg} ifjúsági világbajnoksá
gon. A kérdés már csak az, hogy hány
számban rajtolhat.

A tavalyi év legnagyobb sportsike
rét Tótka Sándor szállította Békés
megyébe, a sportoló a Szingapúrban
megrendezett ifjúsági olimpián arany
érmet nyert. A gyomaendrődi kajakos

úgy tünik, hogy nem ül ababérjain,
hiszen szombaton kiderült, biztosan
indulhat a rövidesen rajtoló branden
burgi világbajnokságon is.

Június elején Szegeden zajlott az
első válogató, míg június 24-26-án
Szolnokon rendezték a második
erőfelmérőt a kajak-kenusok számára.
A két válogató alapján dőlt el, hogy kik
képviselhetik Magyarországot a német
világeseményen. Tótka Sándor már a
Maty-éren jelezte, hogy idén is szá
molni kell vele, hiszen négy számban
indult (K-l 200 m, 500 m és K-2 200

m, 1000 m) és mindannyiszor a
legjobbnak bizonyult.

A második, szolnoki válogatón a K
2-es 1000 méteres versenyek során a
második helyen ért célba, de fő

számában a K-l 500 méteren ismét
magabiztosan diadalmaskodott. Ezzel
a sikerrel eldőlt, hogy éremért szállhat
harcba az idei év legnagyobb jelen
tőségű ifjúsági kajakos versenyén.

A 200 méteres versenyeket vasár
nap bonyolították le, ahol Tótka K l és
K2 200 méteren is az első helyen
végzett.

Siroki ötödik lett Sárkányhajósaink a Dunán

Győzelem Romániában

A Duna Party sárkányhajó versenyen és felvonuláson részt vettek:
Balról hátul állnak: Tóth Péter; Hornok Imre; Balázs Tímea; Tímár
Richárd; Tímárné Tandi Gyöngyi; Izsó Lajos; Gyenis Alex; Szendrei

Dóra; Csőke Zsolt. Középen gugolnak: Dávid Adrienn, dobos; Csatári
Mihály; Dávid Imre. Elöl guggolnak: Csényi István;

Tímár Imre, kormányos; Csőke János; Hencz Gyula; Csőke Richárd

Siroki Ibolya az ötödik
helyen végzett a Máltán
megrendezett ifjúsági Eu
rópa-bajnokságon. A Gyo
maendrődi Judo Klub
sportolója a 70 kg-os súly
csoportban lépett tatamira
- tudta meg a hír6.

- Sajnos az utolsó mér-
kőzésen nem szerettek volna
segíteni a bírók így igazából
ellenük is küzdenie kellett
versenyzőmnek. Egész nap
nagyon összeszedetten ver
senyzett és jó fonnában volt,
amit mutat, hogy nagyon
komoly ellenfeleket sikerült
megelőznie. Kis érdekesség:
az európai rangsor első nyolc
helyezettje közül mindössze

Befejeződötta pontvadászat a
megye kézilabda bajnokságiban.
Felnőtt női csapatunk a negyedik
helyen fejezte be a küzdelmeket,
egyetlen ponttal lemaradva a
dobogóról. Az egyesület után
pótlás csapata pontvesztés nélkül
maga mögé utasítva a mezőnyt, az
aranyérmet vehette át a június 17
én Békéscsabán megrendezett
eredményhirdetésen.

A dUkiosztó után a lányok egy
rendhagyó évzárót csaphattak a
Harang Szálló udvarán. A megle
petésbulit három helyi kézilabda
barát - Bótos Zsolt, Tanács Zoltán

3 tudott eljutni a negyeddön
tőig. Nem maradt bennem
hiányérzet a verseny után és
nagyon büszke vagyok ver
senyzőrnre, aki hihetelen alá
zattal készül versenyről ver
senyre. Most egy hét pihenő
vár Ibolyára, majd elkezdjük
a felkészülést az augusztusi
ifjúsági világbajnokságra és
a hátralévő két korosztály
(U23 és felnőtt 1. osztály)
országos bajnokságaira
mondta Varga István, Siroki
Ibolya edzője.

Varga elmondta azt is,
hogy borzasztó erős volt a
kontinenstoma, a 14 magyar
induló csak egy bronzérmet
tudott szerezni.

és Toldi Balázs - szervezte a csa
patnak. A rendezvény diszvendé
ge, a játékosok nem kis örömére,
Bohus Bea volt, a Békéscsabai
Előre vezetőedzője. (Ezúton is
köszönet a szervező triumvirátus
nak.) A lányok a kimerítő szezon
után levezetésként egy barátságos
nemzetközi tomán Bihardiószegen
is letették névjegyi.iket, ahol a két
magyarországi és két romániai
csapat közül a Gyomaendrődi

NKSE lányai bizonyultak a leg
jobbnak. Így ezzel a serleggel is
koccinthattak az emlitett jól si
került évzárón.

Májusban érkezett meg
a Gyomaendrődi Vízi ször
nyek sárkányhajója. Az
azóta eltelt időszak igazán
mozgalmasnak nevezhető:

elkezdődött a szezon, így
több verseny van a hátuk
mögött, ráadásul június
végén az uniós elnökséget
búcsúztató Duna Paliyn is
hajóba pattantak. A Gyo
maendrődi Viziszörnyek
hazai pályán kezdték meg a
szezont, később a város
gimnáziumi csapata Sze
geden ült sárkányhajóba. A
június is a lapátolás jegyé
ben telt el, előbb a ll.

Szolnoki Hídjátékok kere
tén belül megrendezett
versenyt nyerték meg, majd
a csongrádi Pünkösdi Sár
kány Fesztiválon egy e
züsténnet gyiíjtöttek be.

Június utolsó hétvégéje
sem telt esemény nélkül a
gyomaendrődi csapat szá
mára. Az ország 30 sár
kányhajós csapata is meg
hívást kapott a magyar uni
ós elnökséget lezáró Duna
Partyra, ahol a hannadik
helyen végeztek a spor
to lók. A verseny résztvevői

a díjakat az olimpiai bajnok
Vajda Attilától vehették át.



INGYENES APRÓHIRDETÉSEK

Aláírás: .

Irányár: .......................................................................

ÉrdekJődni: .

í--------------------------------~
: Ingyenes a lakossági apró! I

I A Szó-Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az olvasók-
I nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen küldik be

m~gj~lent~té~ céljából! A szelvényen a megjelölt helyre kell
bel~n.l aklvant. szöveget és a szelvényt levelezőlapon vagy
bontekban elküldenI a következő eimre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés szöveoe

lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirdetés:k

szővegéértfelelősségetnem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: .

Címe'..............................................................................

Az apróhirdetés szövege: .

EGYÉB
Dióbél eladó. Érdeklődni:

0630/565-0158
Eladó 4db 40-50%-os 145170

X13-as (Matiz) gumi köpeny. Ár:
6000 Ft. Tel: 306902049

Bükkszentkereszti pihenőház
kiadó családi-, baráti-, osztály

kirándulások számára.
Tel.: 0620/365-3683

N.B.. és fél N.B műlép

kapható. Erd.: 66/285-392
Robi 52 rotakapa, benzines

vízszivattyú, üstház, IFA adagoló,
kukorica morzsoló eladó. Érd.:
0620/972-9796

Elektromos kiskerekü rokkant
kocsi ol~són eladó. Irányár: 20
ezer Ft. Erd.: 0630/654-7270

Indesit 6 fiókos 240 literes
fagyasztószekrény és klasszikus
gítár tokkal, póthúrokkal eladó.

KERT, TELEK, NYARALÓ
Áron al ul kertészkedésre is

alkalmas fóldterűlet kis hétvéai
házzal eladó. Villany, vezeték:s
viz, fúrott kút van. Érdeklődni:

66/284-80 I
A Kecsegés-zug belsőben

vízparti 861 m'-es telken 30+30
m'-es szerkezetkész épület horgá
szati joggal együtt eladó. Érd.:
66/220-091, 0630/675-2492

A Bónom-zugban vizparti és
egy nem vizparti telek eladó. Érd.:
661285-392

A Kecsegés-zugban 967 m'-es
telek hétvégi házzal, stéggel,
horgászati joggal eladó. Irányár:
5,5 millió Ft. Érd.: 0670/388-9007

Endrődön a Templom-zugban
vizpartra menő ingatlan eladó.
Villany és fúratt kút van. 4614 m'.
Irányár: 2500 FUm'. Érd.:
0670/9438-212

A Fűzfás-zugban kert két sor
gyümölcsössel eladó. Érd.:
0630/216-7085

A kondorosi úthoz közel tanya
melléképülettel és háromfázisú
árammal, 1439 m'-es területtel
eladó. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.:
661386-983 (13-20 óra között)

MUNKÁT' KERES, KíNÁL
Takaritást, vasalást, ídősgon-

dozást vállalok. Érdeklődni:

0630/565-0158
Nyáron előkészítő, ismétlő,

gyakorló, felzárkóztató, pótvizs
gára, középiskolai felvételire fel
készitő foglalkozások általános
iskolásoknak! Érdeklődni lehet:
0630/856-32J 8

Masszázsoktatás kezdőknek és
haladóknak. Érd.: 0630/320-8189

Az Október 6. ltp-en 2 szobás,
3. emeleti lakás eladó. Érd.:
0620/5767-879

Az Október 6. ltp-en 4 szobás,
l. emeleti lakás eladó. Irányár: 7,5
millió Ft. Érd.: 66/284-148

Az Október 6. ltp-en 2 szobás,
erkélyes, első emeleti lakás eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
0630/432-9196, 0630/502-1827

Az Október 6. ltp-en 60 m'-es
2 szobás, felújitott, bútorozott
lakás kiadó. Érd.: 0630/753-6019

A Vásártéri ltp-en 2 szobás,
erkélyes. 3. emeleti lakás áron alul
sürgősen eladó. Gáz és központi
fűtés, egyedi vizórás lakás. Érd.:
0620/805-4421

A Vásártéri lakóte:epen
lakás kiadó. Bútorozott, egyedi
vízórás, akár azonnal költözhető

Ár: 25.000 Ft/hó+rezsi. Érdek~
lődni: 0620/394-3606

A Vásártéri ltp-en 4 lakásos
társasházban 3 szobás lakás oa
rázzsal, alsóépülettel eladó v:gy
kertes házra cserélhető. Irányár:
8,6 millió Ft. Érd.: 0630/488-4396
0630/944-1847 '

Vásártéri ltp-en 32-es épület
ben második emeleti lakás süroő-

• to

sen eladó! Erdeklődni: 06/30-346-
0520

A Vásártéri ltp-en fóldszinti 2
szobás lakás eladó vagy gyomai
házra cserélhető. Irányár: 5,5
millió Ft. Érd.: 0630/301-5861

A Vásártéri ltp-en jó álla
potban lévő 2 szobás, 3.' emeleti
középső lakás sürgősen áron alul
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
0630/572-5377

A Vásártéri ltp-en első emeleti
1,5 szobás lakás eladó. Irányár: 5,5
millió Ft. Érd.: 0620/547-8606

A Vásártéri ltp-en jó álla
potban lévő 2 szobás, harmadik
emeleti középső lakás sürgősen

áron alul eladó. Irányár: 5,5 millió
Ft. Érd.: 0630/433-8773 (délután)

Elcserélném Ifjúsági ltp-i
felújított, nyilászáró cserés 2,5
szobás szép lakásomat gyomai
kertes kockaházra. Érd.: 06701368
7774

LAKÁS

Gyomán a Petőfi úton 3 szobás
családi ház, szép parkosított kert
tel, nagyon szép csempekályhával
eladó. Érd.: 66/284-196

Nagylaposon jó állapotban
lévő, központi fűtéses ház eladó.
Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.:
0630/483-6284

Mezőtúron családi ház garázs
zsal, lakásnak épült új mellék
épülettel eladó. Irányár: 11.7 mil
lió Ft. Érd.: 0620/320-0090'

Endrődön a Liliom u. 2. sz.
alatti két utcára nyiló 120 m'-es
felújított, modern ház eladó. Érd.:
0630/381-5063

Endrődön a Korányi u. 2. sz.
alatt kétszobás összkomfortos ház
eladó. Irányár: 2 millió Ft. Érd.:
0630/659-2079

Endrődön a Kinizsi utcában
110 m'-es, 3 szobás, összkomfor
tos, gázfűtéses ház eladó a 46-os fő

úttól 20 méterre. Irányár: 5,9 mil
lió Ft. Érd.: 0620/773-6557

A Somogyi Béla u. 13. sz. alat
ti ház eladó. Irányár: 4,5 millió Ft.
0630/233-9657, 0630/879-2819

Gyomaendrődön kockaház
eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
062013988-414

Gyomán 3 szobás összkomfor
tos családi ház eladó. Irányár: 10,5
millió Ft. Érd.: 0620/823-2513

Gyomán a Tompa M. u. 611.
sz. alatt azonnal beköltözhető

összkomfortos, hőőszigetelt, két
szintes családi ház melléképülettel,
garázzsal eladó. Irányár: 14 millió
Ft. Érd.: 0630/342-2869

Gyomán az Arany J. u. l. sz.
alatti nagy családi ház eladó.
Irányár: 10,9 millió Ft. Érd.:
0620/9706-877

Gyomán a Hársfa u. 42. sz.
alatt, a flirdőhöz közeli kertes ház
eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
0620/9706-877

Gyomán a Révlaposon, egye
dülálló helyen, a Kölcsey u. 6. sz.
alatt befektetésre is alkalmas inaat
lan eladó. Irányár: 9,5 milliótoFt
Érd.: 0630/360-8143 .

HÁZ
Gyomaendrőd kőzpontjában a

Napkeleti u. 4. sz. alatti 2 szobás
gázfűtéses családi ház nagy mel
léképülettel 1440 négyzetméteres
telken eladó. Irányár: 3,45 millió
Ft. Érd.: 0620/413-2770

Gyomán a Zrinyi Miklós út 1/5
sz. alattí kertes családi ház eladó.
Érd.: 0630/216-7085

Endrődön a Csókási Béla tér 9.
sz. alatti 2 szobás, összkomfortos
ház melléképülettel, 1200 m'-es
kerttel eladó. Irányár: 4,8 millió Ft.
Erd.: 66/386-4 l 7

Endrődön a Szabó ErVin u. 6.
sz. alatt összkomfortos téolaé
pitésű kockaház melléképülettel
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
0620/934-1645,66/283-695

Endrődön, a József Attila út.
25/1 szám alatti, két és fél szobás
összkomfortos kockaház eladó.
Irányár 4,9 millió Ft. Érd.: 06
30/938-44-49

Öregszőlőben a kondorosi
kövesút mellett ősszkomfortosház
melléképület, műhely kialakitására
is alkalmas 2740 m' területtel
eladó. Érd.: 0630/6376-831.

Gyomán az Arany 1. u. 16. sz.
alatti összkomfortos, 4 szobás
családi ház eladó. 0620/5266-573

A Hantoskerti utcában 4
szobás, riasztós, légkondis, kerti
öntözőrendszeres, dupla garázsos,
beépített konyhabútoros, padJás
teres ház szép parkosított kerttel
eladó vagy nyaralónak kiadó.
Irányár: 16 millió Ft. Érd.:
0630/8461-905



Irányár: 30 ezer - 25 ezer Ft. Érd.:
0630/646-1136, 66/285-503

53 kW-os üTH hőlégbefúvó,

Komfort gáztűzhely, póker asztal,
gázzsámoly, 300 literes Mirköz
mélyhűtőláda.Érd.: 0630/617-6963

Malacot, süldőt, hízót
vennénk készpénzért!

Telefon: 0630/296-4775

Zanussi Lehel 60 literes fa
gyasztószekrény, régi magyar nóta
és táncdallemezek, kicsi-nagy
kazetta eladó. Érd.: 0630/683-9926

17 m'-es üvegszálas tető, zöld
szinr, Philips lemezjátszó eladó.
Irányár: 10-20 ezer Ft. Érd.:
0670/659-6776

Konyhabútor, kerékpárok, ön
töttvas radiátor, szivattyúk, gáztűz

hely, Babetta stb. eladó. Érd.:
0630/651-7313

3-4 ml betontörmelék ingyen
elvihető. Érd.: 0620/955-1549

Jó állapotú bontott cserép eladó.
Érd.: 0630/348-9173

9 személyes dízel, klímás
mikrobusz bérelhető

akár sofőrrel is.
Tel.: 06-20-365-3683

4 részes szekrénysor, 2 db
iróasztal, l db márványlapos do
hányzóasztal eladó. Érdeklődni:

0630/915-7670
Simson kerék, háromajtós szek

rény eladó. Érdeklődni: 0620/547
8606

Jó állapotú ajtók, ablakok, radi
átorok, konvektorok, kazán reál is
áron eladó. Érdeklődni: 0620/964
5260

Hagyatékból gázkonvektor, gáz
tűzhely, Siesta kályha, sparhelt,
román kályha, 300 literes mély
hűtőláda, 500 kg-os mázsa eladó.
Érd.:0630/617-6963

4,5 kW-os finn szauna kályha,
bordásfal, Atlas guggoló állvány,
Simson Soul 1963-as, gázzsámoly
eladó. Érd.: 0630/617-6963

Fafaragót keresek!
Telefon: 0630/9-533-594

Kétfejes eke és kombinátor
eladó. 3,2 méter. Irányár: 150-200
ezer Ft. Érd.: 66/386-936

Női bicikli, 2 db mosógép, 200
literes fagyasztó eladó. Irányár: 10
ezer Ft/ db. Érd.: 0670/261-7669

2 db 30 kg-os süldő, Lehel
kombi hűtőszekrény, őrölt fűszer

paprika eladó. Irányár: 450 Ft! kg,
12 ezer Ft. Érd.: 0670/222-6355

Sportbabakocsi, csúszda, fedett
homokozó, baldachin kiságyra, ágy
neműgarnitúra eladó. Ugyanitt

süldők eladók. Érd.: Szélmalom u.
24. 0620/242-6077

Elektromos kapuk beüzemelése,
bekötése, javitása. Telefon: 06
30/6902049

Új állapotban lévő egyszemé
lyes Coral ágybetét eladó. Irányár:
25 ezer Ft. Érd.: 0620/382-8922,
Álmosdomb u. 8.

Napos hús-hibrid csirke eladó.
Irányár: 80 Ft/db. Érdeklődni:

0670/201-3335
Bontott barnamázas cserép és

kúpcserép eladó. Irányár: 45 Ft/db
és 500 Ft/db. Érd.: 0630/591-6669

Noszvaj-Sikfőkúton, EgertőI 8
km-re, szép erdei környezetben 6-8
férőhelyes összkomfortos nyaraló
kiadó. Gyógyfurdők, horgásztavak,
kastély, erdei túrautak, források
közelben. Irányár: 2000 Ft/fő/éj.

Érd.: 0630/8461-905
Angol nyelvoktatás általános- és

középiskolásoknak. 1000 Ft/ 45
perc. Érd.: 06-30/325-84-06

Gyomaendrődibaba

Csernyeczki Balázs
Benett

20 ll. június 2-án Ol óra
16 perckor született.

Édesanyja: Arany Éva

Családi Vasárnap
a Dreher Söröző-Étteremben

Július 10. Orjaleves daragaluska.
Kijevi csirkemell, rizi-bizi, tartár
mártás. Darázsfészek.
Július 17. Görög gyümölcsleves.
Körösi finomfalatok,
burgonyapüré, tzatziki saláta.
Tepertős papucs.
Július 24. Erdei gyümölcsleves
hidegen. Sajttal töltött sertésszelet,
francia burgonya. Parasztkifli.

Jó- étvCÚJYoU:k.íN~!

Telefon: 0666/386-444

920 Ft/adag
Étkezési utalványokat elfogadunk!

www.timarpanzio.hu

(§~CHB Felhívás! (§»)CHB
Tisztelit Gyomaendrődi Polgárok!

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a lakosságnak
egyre nagyobb szüksége van támogatásra, biztonságra és kiszámítható
feltételekre, hogy megszerezzék, megszépítsék vagy megóvják
otthonaikat, és gondoskodjanak gyermekeik jövőjéről.

Nekünk most az Ön véleménye fontos, nem az országos átlag.
Az Önt érdeklő kérdésre keressük a választ, hogy az Ön vágyait sike
rüljön megvalósítani. Ön szívesen fogadna támogatást a
lakásával/otthonával kapcsolatos álmai eléréséhez? Ha igen, kérjük
ossza meg velünk véleményét az alábbi kérdésekben.

1. Kap Ön jelenleg bármilyen állami támogatást az
otthonával kapcsolatban?

Igen Nem

2. Szeretne kapni állami támogatást az otthonával kap
csolatban?

Igen Nem

3. Milyen célra kell legjobban az állami támogatás? (több
cél is lehet!)

Otthonom megvásáriása
Otthonom felújítása! bővítése
Gyermekeim/szeretteim jövője

Hitelem töriesztése

4. Szeretne utána Jarm, vagy inkább kényelmesen,
lakhelyén igényelné a támogatást?

Szolgáljanak ki otthon Majd én utánajárok

Aki megosztja velünk véleményét mindenképp nyer, hiszen
ingyenes konzultációt biztosítunk neki az által választott időpont

ban, a fent megjelölt céljával kapcsolatban.
Emellett rész vehet egy nyereményjátékban, ahol számos

ajándékot sorsolunk ki:
- Akácméz 5 kg, Kun Lilla őstermelő méhész felajánlásával.
- Üdülési kedvezmény 3-4 csillagos szállodákban Magyar-

ország területén.
- Esernyő a hűvösebb napokra.
- Oszkár, akiszsiráf, cégünk kabalája, aki elhozza kis barátihoz

az állami támogatást és más hasznos ajándékot.

Aki szeretne játszani és kéri a konzultáció t, kérjük adja
meg elérhetőségeit:

Név:

Cím:

Telefon: .

Várjuk a véleményét, hogy segíthessünk.,
várjuk a játékba, hogy nyerhessen!

Szép napot kíván Önnek a City Hitelbróker Kft., az OTP
Lakástakarék Pénztár kiemeit partnerének képviseletében:

Kun Lilla Ágnes Kun lIIangó Henriett Kun Flóra Janína
senior tanácsadó hálózati igazgató tanácsadó
06-70/334-1942 06-70/615-0700 06-70/701-9887

www.cityhitelbroker.hu

Aszelvényeket a Szó-Beszéd Szerkesztősége címére kérjük eljut
tatni 2011. július 28-ig: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.

Aborítékra kérjük ráírni: Nyereményjáték! Anyertesek névsorát
a Szó-Beszéd 2011. augusztusi számában tesszük közzé! (x)



Péntek

Hastánc

Csütörtök

Prev gerinc Step Anenel
Man:sival

Aerobic
Edinel

Szerda

Jóga
Zsuzsával

KeddHétfö

Step Edinel Power body
Man:sival

ÚJ EDZÉS TíPUSOK!
KRITIKUS ZONA ledolgozása mindennek ami kerekebb a kelleténél

(comb, fenék, has)!
TAE·BO . KŐKEMÉNY EDZÉS JÓKEDVŰENl
Az edzéseket vezeti Kruchió Éva gyógytornász aerobic edző.

16 órától

19 órálól

18 órától

NYITVA TARTÁS:
hétfő-péntek 8-21 óráig, szombat 14-20 óráig, vasárnap 14-18 óráig.

Ha több kell
inv'ltel

Ha nagyobb megbízhatóság kell - az Invitel stabil internet

kapcsolatot kínál Önnek rendkívül kedvező áron. 1 MB névleges

sebességű ADSL-internet a havi díjban foglalt 1 GB letölthető

adatmennyiséggel12 hónapos hűségszerződéssel.

Ha több odafigyelés kell - az ADSL-modemet díjmentesen

házhoz szállítjuk és telepítjük! Sőt, az első hónap próbahónapi

Ha több segítség kell - hibaügyeletünk a nap 24 órájában

rendelkezésére áll a 1445-ös számon.

További részletek az Invitel Személyes
Ügyfélkapcsolati Napján!
Helyszín: Gyomaendrőd, I. sz. Postahivatal udvara,
Kossuth L. u. 28.
Időpont: minden szerda 9.00 - 16.00 óra között
ASzemélyes Ügyfélkapcsolati Napon kívül
a békéscsabai Telepontjainkban
(Csaba Center, Andrássy út 37-43.
és Szent István tér 1.) is várjuk ajánlatunkkal.

Akciós ajaniatunk 20n június l-jétől vissL3vonasig ~rvenyes, az Invilel sajj! s201galt3riisi területén belül új lakossagi lnvilel
ADSL·imernel-elófizetöknek. Az tnlernetslolgJhalas megl~ndelkenek (eltélele meglevő vagy új lakossagi telefonvonal VJgy

vonal-üzembeOlart;isi slolgjltalas. Próbahónap a bekapc.soJaslÓI számíton 30 nap, amely idólanam alan 3Z előfizető

kötbfrfuetesi kötelezemég Mlkúl felmondhalja ADSl·inlernel-szmódeset. A12 hónapos húsegidó abekap(solJst követően a
31. napon indul. Hüsegidós szerzódeskötésselabeh?pési dij OFI, azakclós havi dij ahúségídó végéig ervényes.A húsegidó lejárTat
követően aszolgáhalasa kedvezmény nélkiili 3990 fl-OS havi dijon vehe lő igénybe. Amennyiben az elónzetó ujabb húsegidót
vallaI. akedvezményes havi dij marad érvényben. Az ADSL 1MB 1G8 szolgciltalasJkciós havi dl]a 1GBletölthetö ad.llrnennyl
ség€'1tanalmaz, garanlallle- és feltöllesi sebesség: 300/64 kbil/S. 1G8 felett túlhaSlnálati díjat kell nzetni. amelynek összege
bruno 50 FI/10 MB, d~ maximum havi brunó 4000 Ft. Az arak az áfat tanalmazzák.

21288
www.invitel.hu
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Mégsem jött forgatni Asterix és Dbelix
Lapunk előző számában adtunk hírt arról, hogy, a Peresi holtágnál forgatják

le július elején a Gérard Depardieu főszereplésével közkedveltté vált film, az
Asterix és Obelix újabb részének néhány jelenetét. Ám változott a forgatókönyv.
Úgy volt, hogy atervezett három forgatási napra maga a világhírű francia fősze

replő is a Köröspartraérkezik. A film stábja azonban másként döntött, és
mégsem jönnek Magyarországra, mert más helyszínt választottak aforgatáshoz.

- Az okokat mi sem ismerjük - mondta Valkony Zsolt, aki a magyar felvétel
vezetője lett volna a forgatásnak. - De nem is tartozik semmiféle magyarázattai
a stáb. Tőlünk megrendeltek egy munkát, nevezetesen, hogy találjunk itthon a
megadott paramétereknek megfelelő, vízparti területet. A Peresi holtágnak ez a
szakasza tökéletesen megfelel a megbízó által adott feltételeknek, ezt ajánlottuk.
Fotók, felvételek sokaságát készítettük és küldtük ki a helyszínről, aztán ők

mégis úgy döntöttek, hogy máshol forgatják le ezeket a jeleneteket is. Nem a
hellyel volt gondjuk, egyszerüen csak az elképzeléseik változtak az utolsó pilla
natban. A filmes világban ez nem ritkaság.

írásunk a lap 13. oldalán olvasható!
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Temetés közben törték fel a gyászolók autóját

Mahovics Ferenc: Beugrottam a Volvómba és utánuk eredtem...

Izgalmas autós üldözésnek lehet
tek szemtanúi mindazok, akik július
29-én háromnegyed 12 tájban
Gyomaendrődön, a Katona József
úton jártak. Egy fehér Opel Astrát
üldözött egy sötét Volvo.

A nem mindennapi esemény
előzménye, hogy aznap délelőtt II
órára a gyomai köztemetőben temetési
szertartásra gyülekeztek a gyászolók.
A gépkocsikkal érkezők - szokás
szerint - a temető bejárata melletti
parkolóban, illetve az úttest szélén
hagyták jánnűveiket. A temetés 11
órakor vette kezdetét.

A temető gondonoka Mahovics··
Ferenc úgy fél 12 tájban a bejárat mel
letti gondnok i házban a nyitott ablakok
mellett arra lett figyelmes hogy egy
fehér Opel Astra áll meg a bejárat előtt,

benne egy asszonyság és egy férfiú. A
férfi kikászálódott a kocsiból és nagy
szakértelemmel olvasgatni kezdte a
kapu melletti táblán a halotti érte
sítőket.

- Kijöttem a házból, mert furcsa
mód gyanúsnak találtam a helyzetet.
Pár perc múlva azonban visszamentem
a házba, amikor is az ablakon kinézve
látom, hogy a férfi már nem az
értesítőket olvasgatja, hanem egy
bőrkesztyűvel a kezén éppen a mel
letiik parkoló autó ablaküvegét veri be,
és a hátsó ülésen hagyott táskát
kiemeli. Azonnal kirohantam a házból
- meséli Mahovics Ferenc temetőgond

nok - ám ekkor a tolvaj már gázt adott
és elhúztak. - Én is beugrottam a
Volvómba és utánuk eredtem. Ezzel
megkezdődött a hajsza. A menekülő

Már Gyomán is kipróbálhatja

ajade-köves
masszázságy

egyedülálló hatásait!
Masszázs, akupresszúra,

fény- és hőterápia!

Gyomaendrőd, Semmelweis utca 4.
Bejelentkezés: 06·20/360·20·25

páros a város felé vette az irányt és a
vasúti átjárón már vagy 120-al suhan
tak át. A Kálvin utca és a Katona József
utca kereszteződésében megálltak,
mert elsőbbséget kellett adniuk egy
jánnűnek, s ekkor értem őket utol és
így sikerült leolvasnom a kocsijuk
rendszámát. Azonnal hívtam a rend
őrséget, akik rövid idő alatt kinyo
mozták, hogy kinek a nevén van az
autó - meséli a történteket Mahovics
Ferenc, aki temető gondnokként
Gyomaszolg Kft. alkalmazottja.

A bátor temetőgondnok elmondta
azt is, hogy több szemtanú is állítja,
hogy ezt a párost már néhány nappal is
látták a temető környékén ólálkodni,

9 személyes, dízel,
klimás mikrobusz bérelhető.

vállalom kisebb csomagok szállitását is!

Lakatos Tibor
Telefon: 06-20-365-3683

Levélcímünk:
Szó-Beszéd Szerkesztősége

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
E·mail: szobeszed@index.hu

sőt a közeli kocsmába is betértek kávét
inni. - Remélem, hogy a rendőrség

sikeresen fejezi majd be a nyomozást
tette hozzá Mahovics Ferenc.

AUTÓSOK FIGYELEM!
Teljes körű klímajavítás!
- Környezetvédelmi állapotfelmérés
- Számítógépes futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika

Nyári gumik!

Varga Béla, autószerelő mester

Telefon:
0666/610-650,
0630/524·52·35

5500 Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.
I
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Papp Zsigmond hagyaték kiállítása a képtárban

Magánalapítványt hoznak létre
Halász István

emlékére
"In memoriam Papp Zsigmond"

címmel nyílt kiállítás a gyomaendrő

di Vidovszky Béla V á rosi Kép
tárban. A tárlat szeptember végéig
tekinthető meg.

Dr. Szonda István egy korántsem
hétköznapi emberként írta le Papp
Zsigmondot a tárlat megnyitóján. A
muzeológus egy igazi polihisztorról
beszélt, aki gazdálkodóként, festőként,

szobrászként, feltalálóként, politi
kusként is beírta magát a település
életébe. Hozzátette: a művész élet
művének és személyiségének teljes
rehabilitációja csak részben történt
meg, hiszen az 1950-es években
kilakoltatták, kiforgatták a vagyo
nából, ráadásul tevékenységét méltat
lanul agyonhallgattá.

Szonda István elmondta, hogy a
hagyatékot kezelő Munkácsy László a
korábbi vita miatt nem adja a városnak
az örökséget, egy alapítványt hoz létre,
ami a későbbiekben működtetni fogja a
művész Rákóczi utcában található
szülőházát, a tervek szerint később ide
kerülnek az alkotások.

Cs. Szabó István személyesen ís
ismerhette Papp Zsigmondot, egy
gyermekkori személyes élményét
elmesélte a hallgatóságnak, miszerint
egy játék hevében leverték egy már
elkészült gipszszobor fejét. A Botond
vezérről készült alkotás jelenleg is
megtalálható a hagyatékban, igaz, azt
most nem láthattuk a kiállításon. Az
etnográfus azt is elmondta, hogy Papp
Zsigmondnak komoly neve volt a
művészkörökben, egyesek a "gyomai
Michelangelo"-nak hívták, látva
munkabírását és alkotásait.

Az eseményen elhangzott, hogy dr.
Farkasinszky Erzsébet közbenjárása
sokat segített a kiállítás létrehozá
sában. A helyi képviselő-testület tagjá
nak külön megköszönték azt a munkát,
amivel hozzájárult a tárlathoz.

Az 1961-ben elhunyt Papp
Zsigmond művei közül még ma IS

többel találkozhatunk a városban. Így a
Gyomai Református Templom belső és
külső művészeti munkálatai, és az
1937-ben felavatott Országzászló

emlékmű is a művész keze munkáját
dicsérik. Mint a megnyitón megtudtuk,
a művész kőfaragással is foglalkozott,
a helyi temetőkben akadhatunk Papp
Zsigmond munkáira.

Mint arról korábban már hírt
adtunk Munkácsy László a
felesége végakaratának megfele
lőlen a városnak ajándékozta vol
na a néhai Papp Zsigmond hagya
tékát, ám a dr. Farkasinszky Er
zsébet képviselőnő valamely meg
jegyzése miatt Munkácsy László
megsértődött és úgy döntött, hogy
eláll ettől a szándéktÓl, s inkább
egy magánalapítványt hoz létre,

amely Gyomán mégis csak lehe
tővé teszi a felbecsülhetetlen érté
kű gyűjtemény közkincsé tételét.

Az utóbbi hetekben jól érzékel
hető volt, hogy dr. Farkasinszky
Erzsébetet nyomasztja ez az ügy, s
igyekszik helyére billenteni a dol
got. Bár a kiállítást dr. Szonda
István kezdeményezte, mégis dr.
Farkasinszky Erzsébet elévülhe
tetlen érdemének tudható be, hogy
sikerült meggyőzni Munkácsy
Lászlót a kiállítás megrende

zéséről sőt a képviselőnő még a
műtárgyak szállításából is kivette

részét. Így fordulhatott elő, hogy
Kóris Györgyné a képtárat mű

ködtető alapítvány kuratóriumá
nak elnöke virágcsokorral köszön
te meg dr. Farkasinszky képvise
lőnő közbenjárását.

Életének 72. évében hosszan
tartó súlyos betegség után
elhunyt Halász István test
nevelő-földrajzszakos tanár.

Halász Tanár Úr búcsúz
tatása július 23-án, szombaton
11 órakor volt a Gyomai
Református Templomban, majd
a búcsúztatás után busz indult a
templomtól a temetésre.

Halász István tanulmányait a
Szegedi Tanárképző Főiskolán

végezte, ahol 1967-ben testn
evelő- földrajz szakos tanári
képesítést szerzett. Közel 40 évig
tanított a gyomaendrődi 2.
Számú Általános Iskolában. 4
sportágban jutott ki összesen 18
alkalommal az országos diák
olimpiai döntőkre, ahol kima
gasló eredményeket ért el tanít
ványaival.

Évtizedeken keresztül a Gyo
maendrődi Városi Diáksport
Bizottság körzetfelelőseként te
vékenykedett, munkáját mindig
a precizitás és a lelkesedés jelle
mezte. Kiváló versenyeket ren
dezett, ahol óriási tömegeket
mozgatott meg, minél szélesebb
körökben megszerettetve a spor
tot és ezen belül az egészséges
életmódot.

Pályafutása alatt számos
kitüntetést szerzett, melyek kö
zül említésre kerülnek a :<övet
kezők: A Magyar Sportért 
1999; Pedagógus Szolgálati
Emlékérem - 2001; A Magyar
Köztársaság Diáksportjáért
Arany fokozata 2008;
Gyomaendrődért Emlékplakett
- 2010.

Baráti magatartására, köz
vetlenségére, jó ízű humoraira
mindig örömmel fogunk vissza
gondolni. Emléke legyen áldott!

Vaszkán Gábor testnevelő

tanár, a Gyomaendrődi Városi
Diáksport Bizottság

körzetfelelőse
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Fekete József lett a Gyomaszolg új igazgatója
Egeresi András nyug

díjba vonulása miatt meg
ü resedik aGyomaszolg
Ipari Park Kft. és a
Gyomaközszolg Kft. ügy
vezető igazgatói helye. Az
önkormányzat tulajdoná
ban lévő két gazdasági tár
saság közös vezetői poszt
jára pályázatot írtak ki.

A határidőre beérkezett
három pályázat közül egyet
érvénytelennek nyilvání
tottak, mert apályázónak
nem volt meg az öt éves
vezetői gyakorlata és a
másik pályázó is a vezetői

gyakorlat hiánya miatt lépett
vissza, így a harmadik pá
lyázó, a mezőberényi Fekete
József lett a nyertes.

A képviselő-testület 8
igen és I tartózkodással
augusztus IS-től 5 évre bízta
meg Fekete Józsefet a két
kft. ügyvezetői feladatinak
ellátásával.

Fekete József 1978-ban
végezte el a Kandó V illa
mosipari Műszaki Főiskolát

és szerzett erősáramú vil
lamos üzemmémöki okle
velet. Első munkahelye a
Ganz Villamossági Művek

volt, majd három év múlva
már villamos tervezőként

dolgozott a békéscsabai
Agrobernél. Öt évvel ké
sőbb már a Démásznál dol
gozik hálózatszerelési osztá
lyvezetőként, s közben elvé
gezte a Pénzügyi és Szám
viteli Főiskolát, majd logisz
tikából szerzett oklevelet.

A Körös Volán Rt-hez
1999-ben került, ahol minő

ségirányítási vezető és in
gatlan hasznosítási osztá
lyvezetőként tevékenyke
dett. Időközben minőség

irányítási menedzserí és
auditori képesítést szerzett.
A MOL Rt. békéscsaba gaz
dasági társaságát vezette

2002-től, majd 2006-ban
pályázat útján került a
Mezőberényi Városi Köz
szolgáltató Intézmény igaz
gatói székébe.

Korábban képviselő-tes

tületi tagja volt Mezőberény
önkormányzatának és 5 évig
vezetőjeként munkálkodott
a Mezőberényi Város Szépí
tő Egyesületnek.

Fekete Józseftől azt kér
deztük, miért pályázott a
gyomaendrődi állásra?

- Igazi kihívásnak érzem

a pályázaton kiírt munkát.
Tudom, hogy Gyomaendrőd

átszervezésben, a gazdasági
társaságai összevonásában
gondolkodik, esetleg a Liget
Fürdő Kft.-t is beolvasztaná
a Gyomaszolg Kft.-be, s
ezzel még inkább előtérbe

kerülhetnek az eddig meg
szerzett tapasztalataim,
amelyek kimondottan a vá
rosgondozással, a közfog
lalkoztatással és a strand
üzemeltetéssei függnek
össze. Szeretném, ha gyo
maendrődi kollégáim mun
kájával közösen, az általam
irányított gazdasági társasá
gok eredményesen működ

nének, ezzel a helyi gaz
dasági életet is ösztönöznék,
s emellett a lakosságot szín
vonalasan kiszolgálják. 
tájkoztatta lapunkat Fekete
József, az újonnan kine
vezett igazgató.

H.E.

Aheti egyszeri kukaürítést fizetni kell
Évente 60-65 millióba kerül a hulladékelszállítás

'RÉGI BÚTOROKAT,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben a helyszínen

fizetek!
Telefon:

0630/9-533-594

Stancolt és hagyományos

papírdoboz
gyártása minden méretben!
Szitázás!
Stancforma,
szitaforma készítés!

Telefon:
20/9142122
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

www.rozakft.hu

Az elmúlt hónapokban több
olvasónk is felháborodva kereste fel
szerkesztőségünket, hogy nem tart
ják igazságosnak a hulladékszállítási
díj fizetést. Áprilistól ugyanis a heti
egyszeri kukaürítési díjat minden
esetben fizetni kell, akkor is, ha vala
ki mondjuk csak kéthetente teszi ki
az út szélére a szemetes edényt.

A szemétszállítást városunkban a
Gyomaközszolg Kft. végzi. Egeresi
András, a cég ügyvezetője lapunknak
elmondta, hogy Gyomaendrőd kép
viselő-testülete az érvényben lévő hul
ladékgazdálkodásról szóló törvénnyel
összhangban hozta meg ez év elején
azt a rendeletet, amely szerint a heti
egyszeri kukaürítést minden lakónak
fizetnie kell.

- Korábban a téli hónapokban havi
egyszeri kötelező ürítés volt érvény
ben, a nyári hónapokban kettő. Ha
valaki többször ürítette ki a kukáját

akkor azt pluszban fizetnie kellett 
tájékoztatta lapunkat Egeresi András,
majd hozzátette:

- A Gyomaközszolg Kft. egy szol
gáltató gazdasági társaság, amely a
tulajdonos helyi önkonnányzat ren
deleteit hajtja végre. Az önkormányzat
korábban évente nettó 16 millió forint
összeggel kompenzálta a lakosság
összes díjbefizetését azért, hogy a
Gyomaközszolg Kft. szemétszállítási
költségei megtérüljenek. A települési
szemétszállítás és a hulladéklerakóban
történő elhelyezés évente nettó 60-65
millió forintjába kerül a kft.-nek,
amely tulajdonképpen nonprofit jel
leggel működik, tehát a szemétszál
lításból haszna a kft.-nek nem
keletkezik, csupán aszemétszállításra
és a szemétbefogadásra fordított költ
ségei térülnek meg a lakossági díj
fizetéssel - mondta végül Egeresi
András ügyvezető igazgató.



Gyomaendrődről indult aRákóczi Mozgótábor
2011. augusztus

Idén 17. alkalommal rendezték meg
a nagysikerű Rákóczi Mozgótábort. A
Diákok Határok Nélkül program
céljául tűzte ki 140 tehetséges magyar
fiatal nyaraitatását az anyaországban
Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvidékről

és DélvidékrőI. A kanadai Rákóczi
Alapítványnak és számtalan jólelkű

adakozónak köszönhetően június 2. és
július 17. között Magyarország legszebb
vidékeit járhatták be, ismerkedve az
adott hely történelmével, értékeiveI.

A Rákóczi mozgótábor kitalálója a
Kanadában élő Ayklemé Papp Zsuzsa, aki
Nagyszőlősön született férjével Kárpát
aUán járt, amikor rájött, hogy a magyar
fiatalok zöme sohasem volt még Buda
pesten. Azóta minden évben 140 határon
túli tehetséges tanuló utazhatja be
Magyarországot, 16 nap alatt. A tábort a
Kanadai Rákóczi Alapítvány és a ma
gyarországi II. Rákóczi Ferenc Alapítvány

Szó-Beszéd

szervezi. Pályázatokból, valamint lelkes
kanadai ak adományaiból fedezik a költ
ségeit.

Lapunk felelős szerkesztője 2007-ben
ismerkedett meg a kanadai alapítvány
vezetőivel, s a tábor 2008 óta minden esz
tendőben Gyomaendrődről indul. Ide
érkezik Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvi
dékről és Délvidékről az a 140 táborozó
fiatal, akik 3 csapatban, három
autóbusszal indultak el július 3-án, vasár
nap reggel, hogy bejárják Magyarországot
és két hét után Budapest nevezetességeivel
megismerkedve, örök barátságokat kötve,
élményekkel gazdagon hazatérjenek.

2008-ban Diákok Határok Nélkül
programjával a II. Rákóczi Ferenc
Alapítvány nyerte meg az Ifjúsági Károly
díjat, amelyet az Európai Unió ítél oda.
Ayklemé Papp Zsuzsát a Kárpát-medencei
fiatalokért kifejtett tevékenységééli a múlt
évben Antall József-díjjal jutalmazták.
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Horváth Béla újra
a Megasztárban

Magánszemélyek, cégek, önkormányzatok és civil
szervezetek beruházásaina
teljes körű bonyolítását
(közbeszerzés, műszaki ellenőrzés) vállaljuk!

Verker Kft. Kondoros, Csabai út 49.
E-maii: paluskaz@verker.hu
Telefon/fax: 66/388-175

A TV2 Megasztár című produkció
ja újabb műsorához keresi a tehetséges
fiatalokat. Horváth Béla gyomaendrődi

fodrász 2005-ben már a televízió
kamerái előtt bemutathatta énektudását
és a több mint ezer versenyző közül
végül bekerült a legjobb ötvenbe. A
döntőbe azonban, a legjobb 12 közé
már nem juttatta be a zsűri.

- Most újra megpróbálkozom,
jelentkeztem és az első válogatásra
augusztus 6-án kerül sor B~ldapesten.

Cserháti Zsuzsa: Elfeledett dal című

dalával készülök, melyet nem régiben
elhunyt édesanyám emlékére énekelek
majd - nyilatkozta lapunknak Horváth
Béla.

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

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.
Telefon: 66/284-989, 20/359-6842

Szó-Beszéd Szerkesztősége

Telefon: 06-70/22-632-99
E-maii: szobeszed@index.hu
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Hagyományőrző egyesület
tette, s ott gyakorolják a hagyományos
íjászkodást. Szívesen várják az érdek
lődőket, az egylet leendő tagajait, a
fiatalokat és a korosabbakat egyaránt 
tájékoztatta lapunkat Gurin László.

A Kurgán HagyományőrzőEgylet
az alábbi telefonszámon várja az
érdeklődőkhívásait: 0620/278-81-76

Csaba nemcsak táncosként ért már el
sok szép eredményt, hanem edzőként

is. A munkája eredményeként 2006 óta
több gyomaendrődi páros is eljuthatott
rangos világversenyekre. A tucatnyi
országos bajnoki cím és a hivatalos
világbajnokságok mellett legbüszkébb
a táncosok körében fogalomként tisz
telt Blackpooli Dance Festival junior
versenyén elért hatodik helyezésnek.
Ezt ma már magyar tánctörténeti ese
ményként tarjuk számon.

A szimpatikus ifjú pár a versenyzői

pályafutása egyengetése mellett sze
retné ezt az eredményes oktató munkát
is tovább folytatni. Ezért ez év őszén

tanfolyamot indítanak mindazoknak,
akiknek teszik a klasszikus és latin tár
sastánc, illetve szeretnének a legki
válóbb táncosok közé taliozni. Ezzel
kapcsolatban további információkat a
Rumba TSE honlapján, a www.rum
batse.hu internet oldalon találnak.

Megyeri Csaba és Kovác Ida Riminiben

Megalakult Gyomaendrődön a
Kurgán Hagyományőrző Egylet. Az
egyesület 14 tagja célul tűzte ki: őseink

hagyományainak ápolását, a hagyo
mányokkal kapcsolatos kézművesség

gyakorlását és a fiatalokkal való
megismertetését. Az egyesület a
mezőberényi út melletti lőteret rendbe-

Június 24. és 26-a között az olasz
országi Rimini Bellaria üdülőhelyén

rendezték meg a World Dance
Council táncszervezet nemzetközi
táncverseny sorozatát, a legendás
FEINDA Italian Open Champion
ship táncfesztivált. Ez a már huszon
hetedik alkalommal megrendezett
nemzetközi megmérettetés attól le
gendás, hogy évről évre a világ leg
kiválóbb táncmesterei közül kérik
fel a zsűri tagjait az értékelés meg
kérdőjelezhetetlen hitelessége érde
kében.

A három napos versenyen az
amatőliől a profiig sokféle kate
góriában hirdettek győztest. A FEIN
DA open táncversenyen az amatőr latin
versenyben Megyeri Csaba és Kovács
Ida képviselte hazánkat és a gyoma
endrődi Rumba Táncsport Egyesületet.
Ők a negyvenhárom párból álló
mezőnyben bejutottak a legjobb 24
közé és ott a középdöntőhöz közeli 16.
helyezést éliék el.

A fiatal páros elmondta, hogy közel
két éve táncolnak együtt és ezt az ered
ményt tartják eddig a legértékesebbnek
annak ellenére, hogy már más verse
nyeken a döntőben is táncoltak és do
bogóra is állhattak. Megtudtuk tőlük,

hogy ezen a szinten nagyon sokat kell
tanulni a világ legjobbjaitól és ren
geteg energiát kell befektetni a leg
kisebb előrehaladás érdekében is.
Eddig három olyan világklasszis ta
nártól tanultak, mint az orosz Dmytry
Timokhin és Viktor Nikovsky, illetve
az olasz Serena Lecca. Munkájukat
segíti még Móczó János egykori ma
gyar bajnok, professzionális tréner is.
A napi munkában Megyeri László
klubedző segíti a felkészülésüket.
Megtudtuk még azt is, hogy Megyeri

Üzlethelyiségek kiadók
Gyomán, a városközpontban!

Telefon: 06-30/33-26-075

Víz-gáz-központi
fűtés szerelés

tervezéstő/

a kivite/ezésig!
Matyi József

Telefon: 0630/504-3154

Versa Biztosítási
Alkusz Kft.

Gyomaendrődi képviselet:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.
66/284-989, 20/359-6842

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!

l Öregszőlőben, a Kondorosi út 15. sz.
alatti családi ház eladó. A telek 2000
nm-es, a házban előszoba, két szoba,

: konyha, fürdőszoba, kamra, nyári
konyha található bútorozottan. Az

udvaron garázs és gazdasági épületek.
Érd.: 0630/300-87-34



Alvó város?

Megalakulta Bethlen nyugdíjasok közössége

2011. augusztus

A Bethlen Gábor Szakképző Iskola
és Kollégiumból, valamint annak
jogelőd oktatási intézményeiből

nyugdíjba vonult dolgozók közössége
2010. november 26-án társadalmi
szervezetet hozott létre. Neve: Bethlen
Nyugdíjasok Közössége.

A szervezet céljai és feladatai
között fogalmazta meg az iskola és
nyugdíjasai, valamint a nyugdíjasok
egymás közötti kapcsolatának
javítását, ápolását. Célkitűzései között
szerepel tagjai és az érdeklődők

számára kulturális és sportprogramok
szervezése, művészeti, történeti,
környezetvédelmi ismeretterjesztés is.
Feladatának tekinti a tagság az iskolai
rendezvényeken való aktív részvételt,
azok sikeres lebonyolításában való -
igény és lehetőség szerinti
közreműködést.

CéUai megvalósításához szükséges
anyagi feltételek megteremtése érde
kében tagjai számára kötelező tagdíj
fizetését írja elő.

A szervezetnek rendes tagja lehet a
Bethlen Gábor Szakképző Iskolából 
és annak jogelődjeitől - nyugdíjba
vonult személy, aki az alapszabály
előírásait elfogadja, és a tagdíjat meg
fizeti. A rendes tagokon kívűl pártoló
és tiszteletbeli tagokat is befogadhat a
szervezet. Alakulásakor a közösség
ügyeinek vitelére elnökséget válasz
tott. Elnök Bíróné Majoros Mária
nyugdíjas tanárnő lett.

A közösség az iskola egykori igaz
gatóját, Urbán Vincét - aki sok-sok
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éven át igen eredményesen vigyázta,
igazgatta iskolánkat - tiszteletbeli
elnökké választotta.

A közösség, megalakulásának
tényét emlékiratban rögzítette. Az
emlékirat ötven sorszámozott példány
ban készült, melyben - mindössze 12
oldalon - szó esik a közösség mega
lakulásának kÖliilményeiről, iskolánk
múltjáról, jelenéről, a szakképzés, sza
koktatás rövid történetéről. Az alapító
tagok fényképei mellett az iskola
vezetőinek, korábbi igazgatóinak és a
szakképzés indításában, újraindítá
sában elévülhetetlen érdemeket szer
zett személyek fényképeit is elhelyez
tük.

A legutóbbi - július elsejei - össze
jövetelkor az elnökség beszámolt az
első félévi tevékenységről, a tagok
megkapták az emlékiratot, majd azt
követően jóíZlen elfogyasztották a
Kohn Sándor tanár úr által elkészített
kakaspörköltet.

A közösség végül határozatban
fogalmazta meg, felhívásban fordul
azokhoz az egykori tanárokhoz, alkal
mazottakhoz, akik iskolán.!<ból mentek
nyugdíjba, vagy nyugdíjazásuk előtt

valamikor dolgoztak a mezőgazdasági,

vagy az ipari iskolában, jöjjenek
közénk, részvételükkel segítsék
közösségünk tevékenységét.

Elérhetőségünk:Bíróné Majoros
Mária Telefon: 0620/297-34-36,
Botos Sándorné 0630/299-82-70

Babos László
az elnökség tagja
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könyvelését, ~2-~
teljes körű

számviteli, adózási,
bér- és munkaügyi
tevékenységek ellátását.

Matyiné Beinschróth Ilona
mérlegképes könyvelő

Telefon: 0670/310-8687

Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok, gardróbszekrények,
készítése egyedi méretben.

Bútorlapból vákumfóliázott felülettel
vagy tömör fából!

Telefon: 30/9554-571

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: 70/945-78-63

Gyomaendrőd egy alvó város, hisz
alig mentek el félszázan egy nívós ren
dezvényre az Apolló Pizzériába, ahol a
belépő mindössze 500 Ft volt, s cserébe
kaptak egy országos hírű primadonnát,
Szóka Júliát és egy bonvivánt, Virágh
Józsefet. Ha nincs a helyi lakos Dobai
Terike, aki begyűjtötte nyugdijas barát
nőit, még ennyien se lettek volna. Jó
szervező munkát végzett, ettől fLig
getlenül egy 15 ezres városra szégyen,
hogy ennyien érdeklődtek az operett- és
musicalslágerek iránt. Így is remek
hangulatú egy órás műsort adtak az
étterem kis színpadán a fővárosi

művészek, akik már meghódították az
Operettszínházat és a fél világot, ahol
magyar él, s ahová hívták őket,

Amerikától, Németországig, Auszt
ráliától Japánig.

Itt, Gyomaendrődön öt évvel ezelőtt a
művelődési házban szintén teltház előtt

énekeltek többször is. Azóta mi történt?
Elaludt a város vagy ennyire romlott a
helyzet, hogy az 500 forint is sok lett? Az
érdekesség, hogy még ingyen sem álltak
meg hallgatni az étterem előtt a remek
énekeseket, s ez már többről (másról)
árulkodik....

(temesi)

ÚJ GUMIKf

Szerelés,
javítás,
centírozás!

Katona György

gumijavító
Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 107.

Telefon: 66/285-127



Nézz be hozzánk! Gyomaendrőd, Fő út 188. Tel.: 66/283-474

befektetőket, vállalkozásokat vár
a Gyomaendrődi Ipari Parkban

létesí ett inkubátorházába.
• Kedvezii bérleti díjak

• Teljeskörü infrastruktúra
• Európai ipari környezet

Telefon: 66/386-269
www.gyomaszolgiparipark.hu

Keltsd életre avilágod
mobil szélessáwal!

2000 Ft kedvezmény
3 hónapon át minden RelaxNet
mobilinternet-csomag havi díjából
új vagy lejárt hűségnyilatkozatos
előfizetésseL 2 éves hűség idővel

I.lost minden RelaxNet l11olJilinternet-csol11ag Ila,i dij:iból 2000 Ft <::::~~~~~~::
léed,e:Jllen:,t bi::tosítunl( a vasarl:is hónapjaban es a: a::t I(övetö 3
hónapon :it. a l11oIJilinternet-cs')l11agra,,':illalt 2 eieS IlüSegidö',.'el.

\':ilas:d Te is a piac'ie:eló m')bilinlernel-s:olgallatóll 5500 Gyomaendrőd, Fő út 214. Tel: 06-30/349-1325, 06-66/282-822



, ,

HIRDETESFELVETEL:
06-70/22-632-99

Hastánc

Prev gerinc
Marcsival

Szerda Csütörtök

Aerobic
Edit/el
Jóga

Zsuzsával

Kedd

Power body
MartSival

Hétfö

Step Edit/el

ÚJ EDZÉS TíPUSOK!
KRITIKUS ZÓNA ledolgozása mindennek ami kerekebb a kelleténél

(comb, fenék, has)!
TAE·BO • KŐKEMÉNY EDZÉS JÓKEDVŰEN!
Az edzéseket vezeti Kruchió Éva gyógytornász aerobic edző.

16 óratól

18 óratól

19 óratól

NYITVA TARTÁS:
hétfő-péntek 8-21 óráig, szombat 14-20 óráig, vasárnap 14-18 óráig.

>-

, Tel.:
- 30/6==J 36

8
•
7
O
5
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Népdalok Gyergyóból Jó bor, és szépasszony mellett nótázva...
Ambrus Katalin Gyergyószent

miklósom él, Erdélyben. Tanítóként
dolgozik 20 éve a városban és minden
kisdiákjával igyekszik megszerettetni a
hagyományok ápolását, a népdalokat
és a népzenét. Az éneklés mellett furu
Iyázni is tanítja az ez iránt érdeklődő

diákjait.

- A népdalokkal a családomban és a
szülőfalum, Borzont, közössége által
ismerkedtem meg, diákként kezdtem
népdalokat előadni. Énekeltem város
napokon, kiállítás megnyitókon, me
gyei rendezvényeken és részt vettem
Szatmárnémetiben az országos Hajnal
akar lenni ... elnevezésü népdalvetél
kedőn is. Alapító tagként húsz éve
énekelek a Domokos Pál Péter Női

Karban, a kórussal Ausztriában, Ma
gyarországon és itthon léptünk fel.
Tagja vagyok a Seprődi János Kórus
szövetségnek 1995-től. Nagy megtisz
teltetés számomra, hogy szólistaként
először léphetek magyarországi közön
ség elé Gyomaendrődön az Ottawai
Kórus müsorában - mondta Ambrus
Katalin.

Az Ottawai Magyar Kórus
Gyomaendrődön

a református templomban
ad hangversenyt

2011. augusztus 19-én este 6 órától
aGyomaendrődi Zenebarátok

Kamarakórusával.

A belépés díjtalan!

Míg a Fehér megyei magyarság
számára immár népünnepély lett a
magyarlapádi népzene és néptánc-tábor
XIV. felvonásának záróakkordja a gála,
több év tapasztalatán nyugvó, zökkenő
mentes, ámbár fárasztó hét végére tett
pontot, addig a nem kevésbé sikeresnek
bizonyuló, első alkalommal szervezett
nagyenyedi nemzetközi folklórfesztivált
vasárnap este parádésan zárták.

A nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégium két görög tánccsoport, több
mint hatvan tagja, illetve a magyarországi
siklósiaknak nyújtott szállást, utóbbiak a
magyarlapádi gála díszvendégeiként
többek között magyarországi horvát, illetve
drávaközti táncokat mutattak be, a nagy
enyedi piactéren pedig az orosz testvér
város táncosai, törökök, bolgárok, olaszok
kal való fellépésük után, a Kollégiumban
néha hajnalig tartó táncházat rögtönöztek.
A négy napos rendezvény bemutatkozások,
a várossal, erdélyi ízekkel, nagyenyedi
borokkal, meg a környékkel való ismer
kedés, a tordai sóbányában, a gyulafe
hérvári várban megejtett fellépés jegyében
zajlottak, ugyanakkor a mintegy 300 ezer
lakosú oroszországi Cerepovet polgár
mesterével történt megbeszélések, a piac
téren is elhangzott kijelentés szerint gaz
dasági megállapodás is született.

A népünnepélynek számító, egy hetes
magyarlapádi tánctáborban, ahol a lengyel,
angol, magyarországi vendégek száma száz
körüli lehetett, Mikes leszármazottak által
kísért gyergyócsomafalvi, kolozsvári,
székelyföldi vendégek érkeztek, akik a
tavalyihoz képest megduplázott létszámú
környékbeli ifjúsággal egyetemben kezdő,

haladó és profi szintü oktatásban részesül
tek.

A zenészek között a magyarországi
Nyitrai Tamás, a szászcsávási cigány-

Color Shop Papírbolt
Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.
Tel.: 66/284-552

Játékok, irodaszerek,
ajándéktárgyak
nagy választékban!

ISKOLAKEZDÉSf

zenekar, illetve a Pirospántlikások mind
három generációja említendő, a táncosok
között adatközlők, a hazalátogató Kiss
István és párja, énekelni pedig Szilágyi
Hajnal tanított. Szabadidős programnak
számított a Gizella királyné erdejébe tett
kirándulás és szalonnasütés, Sipos Ferenc a
Biomilk tejfeldolgozó, a Pirospántlikások
prímása által rendezett sajt, és borkóstolás.

- Arra megy ki, hogy az itteni gyerekek
saját kultúrájukat gyakorolhassák. Mi nem
a székelyfóldet, nem a szomszédét, hanem
a magunkét kell adnunk, a vendégek is, bár
nem miattuk rendezzük, ezt keresik - fogal
mazott báró Bánffy Farkas, aki a tábor
szervezéséből igencsak kivette részét.
Mindkét rendezvényre érvényes valóságot
fogalmazott meg ugyanakkor azáltal, hogy
jó bor, és szépasszony mellett nótázva, jól
érzi magát az ember.

És, hogy ez mennyire így van, a
kultúrák között mennyi szövődmény,

átfedés van, azt az is tükrözi, hogy a
nagyenyedi folklórgálán az oroszok,
görögök táncában gyönyörködő tömeg, a
bolgárok fellépésekor az ismerős dallamo
kat románul dúdolta, és majdnem táncra
perdült. .. A tánccsoportok vezetői ugyan
akkor az egymás kultúrájának megismerése
céljából, kölcsönös meghívásban része
sítették egymást, így novemberben
Cerepovet, februárban pedig az olaszorszá
gi fesztivál következik.

T.A.

Tapéták,
tapétaszegők

50% árengedménnyel
kaphatók,

amíg a készlet tart!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd, Fő út 29.

Telefon: 66/285-392
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Nagyenyedi művésztábor gyomaendrődiekkel
Az eddigi legjobb kiállításnak nyil

vánította Balog István, az Inter-Art
Alapítvány elnöke a nagyenyedi Inter
Art galériában megnyitott, mintegy tíz
napos ifjúsági képzőművészeti tábor
munkájának eredményét összegező tár
latot. Az ismerkedés, a környéken tett
kirándulások melletti játékos, de inten
zív munka többek szerint fárasztó, de
láthatóan maradhatatlan élménynek
bizonyult.

Joan H?d?rig a nagyenyedi kultúrott
hon, illetve az alapítvány kulturális igaz
gatója, a franciaországi Vichy-ben való
szereplés, illetve a csütörtökön nyíló
nemzetközi néptánc fesztivál kapcsán az
önkormányzatnak, a gazdasági váltsággal
dacoló erőfeszítését méltányolta, bár a
tábort a megyei tanács, a Hunyad megyei
prefektúra, nem utolsó sorban pedig a kul
turális minisztérium is támogatta. Horatiu
M. Josan polgármester elégedetten
nyugtázta, hogy a művészetek, a bor,
illetve a rózsák városának titulált
Nagyenyed ezennel sem maradt alul.
Krecsák Sz. Adalbert alpolgármester pedig
dicsérő szavait követően valamennyi
résztvevőnek egy szál rózsát nyújtott át. A
bolgár Shumen, szlovén Menges, a mag
yarországi Soltvadkert és Gyomaendrőd,

holland, illetve hazai (kolozsvári, gyulafe
hérvári, brassói, bukaresti és nagyenyedí)
ifjak a galériában szekciókra osztott alkotá
sai tehetségük mellett oktatóik munkáit di
csérte. A soltvadkerti Eiler Brigitta és Dóra
elmondása szerint az agyagozáson kívül a

kollográfia (amit még a kolozsvári Horváth
Gyöngyvér honosított meg a táborban), a
linómetszés, illetve az ikonfestés abszolút
újdonságnak számított számukra,
ugyanakkor ha a napfelkeltét sikeresen el is
mulasztották, feledhetetlen élmény volt
számukra Torockó, meg Nagyenyed. A
gyomaendrődi lányokat kísérő Dinya Livia
rajztanár szerint diákjaik közelharcot vív
tak egymással a részvételért, évek óta
tudják, ugyanis, hogy nem balkáni
körülmények közé érkeznek, és sok újat
látnak, tanulnak, jómaguk viszont vigyáz
nak rá, hogy minden évben más és más
diákok érkezzenek.

- Lehet, hogy ha gyakrabban jönnének,
jobban el tudnának mélyülni a különböző

technikákban, mert volt olyan amit nálunk
főiskolai szinten sem oktatnak. Az ikon, a
templomi festészet nyilván a vallásból

adódóan is teljesen más, nálunk a tónuson
van a hangsúly, itt inkább színfoltokkal
dolgoznak. A linó is sikert aratott, a kollo
gráfiát illetően pedig, István
közreműködésével úgy néz ki sikerüJni fog
az otthoni folytatás, fogalmazott a pedagó
gus.

A gyomaendrődi Ágoston Dorottya,
Hunya Réka, valamint Balázs Izabella
közül, Izabella az aki kifejezetten a
képzőművészet irányába orientálódik,
emellett irodalom, tánc, kézilabda felé
vonzódnak, iskolai keretek között pedig
nem mindenre jut idejük. A táborban a
kommunikáció nyelve az angol volt, amit
ki-ki különböző szinten bÍIi, így ha eleinte
visszafogottabban is, a barátságkötésekben
a más nyelven való érintkezés nem jelentett
különösebb akadályt.

Tamás András

Aratóebéd: körömpörkölt zúzával
A 10. Kárpát-medencei és az 51.

Aratóünnepséget rendezték meg a
szerbiai Felsőhegyenjúlius 16-17-én.
Ősz Szabó Imre főszervezőa gyoma
endrődi Pünkösdi főzőversenyen

hívta meg a Besenyszegi, BESÓ
csapatot. A rendezvényen számos
program biztosította a résztvevők

ügyességének, tudásának megméret
tetését és szórakozását.

Hagyományos kézi aratás lOx 10m
ill. IOx2ü méteres parcellákon,
parasztkocsi tolás, tarlófutás, fogathaj
tás és lovaglás, ostorpattogta tás,
aratókoszorú-kötészeti verseny és még
számos sportversenyen lehetett részt
vennI.

Az "aratóebéd", gasztronómiai fő

zőverseny keretében készült el. Három
kategóriában lehetett nevezni, sertés
húsból készült ételek, győztes főzők

versenye valamint amatőr-hobbi főzők.

A több mint száz bográcsban főtt

ételek versenyében a csapat által főzött

körömpörkölt-zúzáva) elnyerte a
közönség majd a zsűri elismerését.
Amatőr kategóriában első helye
végzett a BESÓ csapat. Jutalmul
meghívást nyertek a szolnoki Gulyás
fesztiválra, egy újabb megmérettetésre.
A csapat tagjai : Czinczár Nikoletta,
Czinczárné Ildikó, Körmöndi Ildikó,
Czinczár Imre és Tímár Zsolt.
Rendezvény aratóbáJJa) zárult. Bangó

Margit művésznőt a gyomaendrődiek

pálinkája inspiráita a fergeteges kon
certjén. Jövő évi rendezvényen a csap
at már a győztesek versenyében indul.
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A női döntő párosai

Strandröplabda bajnokság

aranyénnes pedig aGligor Sergiu
Duma Victor páros Aradról. Vasárnap a
tíz vegyes páros küzdelmeivel foly
tatódott a nap, és a nap végére újra
napsütésben játszhattak asportolók.

Első helyezett lett a Mo!csányi Rita
(Békéscsaba) - Tátrai Sándor (Szeged)
páros, második helyen végzett a Szabó
Kánnen - Barna Bertalan (Debrecen)
páros, és a bronzmérkőzés győztese a
Bucsi Barbara (Békéscsaba) - Márkus
Gábor (Szeged) páros lett. Két
gyomaendrődi páros indult a vegyes
párosok mezőnyében, a Bencsik Mária
- Kézi Zoltán páros az ötödik mía a, b

Vass Ildikó-Fülöp Gergő páros a 10.
helyen végzett.

A Sánc Röplabda Sportclub ezúton
szeretné megköszönni a Liget Fürdő

dolgozóinak, és Vass Ignác fiirdőigaz

gatónak, hogy versenyünk megren
dezéséhez minden segítséget megkap
tak.

Kiváló gyomaendrődisportszakem
berek a legmagasabb Békés megyei
szakmai elismerés ben részesültek.
Július 22-én tartotta Békéscsabán a
Békés Megyei Sportszövetségek Ér
dekszövetségének Egyesülete éves
közgyűlését.

A közgyűlésen elhangzott, hogy
ebben a nehéz gazdasági helyzetben
tovább nőtt a nemzetközi minősítésű

sportolók száma és a világversenyeken
is jól szerepeltek a Békés megyei
sportolók. A több mint két órás össze
jövetel végeztével elismeréseket adtak
át, kiemelkedő munkájukért kitüntetés
ben részesült 8 edző, közöttük két
gyomaendrődi is!

Kovács Gábor - Körös Kajak S.E.
Munkássága legszebb eredménye

ként Tótka Sándor tavalyi ifjúsági
olimpiai bajnoki címét említették,
valamint azt, hogy tanítványa az idén
17 éves kora ellenére felnőtt válogatott
!ett. Elhangzott még, hogy évről évre
egyre szebb eredményeket érnek el
tanítványai akorosztályos versenye
ken, mára az ország egyik legjelen
tősebb egyesületei közé emelve a
Körös Kajak SE-t.

Vaszkán Gábor' - Rózsahegyi
Kálmán DSE.

Érdemeinek ismertetésénél elhang
zott, hogyegyedüliként az országból S
éve megszakítás nélkül van korosztá
lyos magyar válogatottja, az elmúlt 10
évben számos országos diákolimpiai
és szövetségi bajnoki címet szereztek
tanítványai, munkássága eredménye
ként az megye és az ország legel ismer
tebb szakosztályai közé emelte a
gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán
DSE-t.

Mindkét spoliszakember esetében
elhangzott, hogy példaként emlitik
személyüket, hiszen mindketten ha
gyományt teremtettek településükön
sportágukkal, előttük soha senki nem
végzett ilyen eredményes munkát
Gyomaendrődön.A kedvezőtlen tárgyi
feltételek mellett is bebizonyították,
hogy lehet magas szintű eredményes
munkát végezni.

Sportszakembereket
tüntettek ki

A férfi döntő párosai

Hatodik alkalommal adott ott
hont a Liget Gyógyfürdő a DéI-alföl
di Strandröplabda Bajnokság gyo
maendrődi fordulójának. Július 23
24-én a bajnokság negyedik állo
mására érkeztek a homokimádó női

és férfi röplabdások.
Szombaton 20 férfi és II női páros

nevezett a versenyre. A kellemesnek
mondható időjárás délutánra elromlott,
és a szakadó eső miatt a női döntő és a
legjobb férfi párosok meccsei vasárnap
délelőtt folytatódtak. A nőknél

Mo!csányi Petra - Molcsányi Rita
(Békéscsaba) lettek a legjobbak, őket

követte Gyenge Andrea és Kerepeczki
Márta (Békéscsaba), a bronzénnesek
pedig a szegedi Molnár Anna és Szabó
Luca lett. A férfiaknál a dobogó har
madik fokára állhatott a szegedi Csíkos
Szilárd, Márkus Gábor duó, ezüst
énnes lett a Debrecenből érkezett
Barna Bertalan és Kiss Imre Bálint,
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Tátka Sándor világbajnok kajakos
Egy arany-, egy ezüst- és egy bronzérem

13

Kajak-kenu: tizenhat magyar érem
a termés az ifjúsági vb-n

Még a brandenburgi ifjúsági kajak
kenu világbajnokság rajtja előtt azt
nyilatkozta a hír6.hu-nak Tótka
Sándor, hogy három éremért utazik
Németországba. Nos, a gyomaendrődi

17 éves fiatalember szavatartónak
bizonyult, a kajakos 200 méter páros
ban aranyérmet nyert, míg a két egyes
számában ezüst- és bronzérmet
szerzett.

A vasárnapi finálék során három alka
lommal is vízre szállhatott Tótka Sándor.
A Körös Kajak SE versenyzője először a
200 méteres egyes során bizonyíthatott. A
gyomaendrődi kajakos ezüstéremmel
zárta a viadalt, a hazai Tom Liebscher
nyakába akasztották az aranyérmet, míg a
harmadik a spanyol Garcia lett.
Egyébként a tavalyi ifjúsági olimpián
ugyanez a három fiatalember állhatott a
dobogóra, csak akkor Tótka Sándor
nyerte az aranyérmet, az egy évvel
idősebb német kajakos előtt.

Egy lélegzetvételnyi szünet után, már
a második döntőben volt érdekelt az
ifjúsági olimpiai bajnok. A párosok 200
méteres versenyében a győri Hérics
Dáviddal ült egy hajóban, a sprintverseny
után a magyar duó emelhette diadalit
tasan a lapátot a levegőbe. Világbajnok:
Tátka, Hérics.

Egyébként a gyomaendrődi kajakos
elutazása előtt azt jósolta a hír6.hu-nak,
hogy ebben a számban látja a legnagyobb
esélyt az aranyéremre. Ezzel még nem
volt vége a vasárnapi döntőknek. Tótka
Sándor a délutáni 500 m-es fináléban is
érdekelt volt. Agyomaendrődi sportoló itt
is bizonyította, hogy remek formában
van, ismét sikerült a dobogóra állnia,
bronzérmet szerzett.

Ezzel teljessé vált az éremkollekció a
kajakos számára, a brandenburgi ifjúsági
világbajnokságon mindegyik medálból
sikerült begyűjtenie egyet-egyet. A vasár
napi krónikához hozzátartozik, hogy a 17
éves kajakosnak öt futamban kellett
rajthoz állnia, a három döntőt megelőzte

még két középfutam is. A sikeres szerep
léssei nyilvánvalóva vált, hogy a tavalyi

ifjúsági olimpiai bajnoki cím után Tótka
Sándor továbbra is a világelitbe tartozik
korosztályában.

"Óriási eredmény, hogy minden
számban a dobogón végeztünk - mondta
Hüttner Csaba az ifjúsági válogatott
kapitánya. Lucz Dóra kiemelkedett a
mezőnyből, a rajt után azonnal az élre
állt, és végig uralta a versenyt. Dóra
leiskolázta a mezőnyt, ráadásul még
jövőre is ifjúsági korú lesz. Korisánszky
Dávid és Tótka Sándor már nagyon

Tizenhat éremmel, közte öt
arannyal zártak a magyarok a
németországi Brandenburg an der
Haveiben rendezett ifjúsági kajak
kenu világbajnokságon.

A szövetség július 31-i tájékoz
tatása szerint az előző napon
szerzett három arany, egy ezüst és
két bronz mellé a vasárnapi 200 és
500 m-es döntőkben további két
aranyat, öt ezüstöt és három bronzot
gyűjtött a magyar küldöttség.

A második napon a Tótka
Sándor, Hérics Dávid kajak kettős

(200) és Lucz Dóra kajakos (500)
diadalmaskodott, a dobogó máso
dik fokára állt Tótka Sándor egyes-

elfáradt az 500-es döntő re, de így is
kiadták magukból a maximumot. Az
ezüstérmesek közül érdemes kiemelni a
Viola Viktor, Bodonyi András kenu ket
tőst. A diósgyőri srácok még nagyon
fiatalok, és hatalmasat küzdöttek a
világbajnoki második helyért - mesélte
Hüttner Csaba.

A magyar válogatott Így összesen 5
arany-, 6 ezüst- és 5 bronzéremmel zárta
az ifjúsági világbajnokságot (1000 méter:
3 arany, I ezüst 2 bronz; 500 méter: I
arany, 3 ezüst, 3 bronz 200 méter: l
arany, 2 ezüst).

- Soha nem volt ilyen egységes ma
gyar ifi válogatott, ennél több aranyat
nyertünk már, de ilyen sok érmet még
nem. A női kenu kivételével minden szak
ág nyert aranyérmet, sőt a férfi kajak
kivételével a pontversenyt is megnyertük
minden szakágban, így nem csoda, hogy
az éremtáblázatol1 is Magyarország
végzett az élen. Ez egy újabb bizonyíték,
hogy nagyon erős a magyar kajak-kenus
utánpótlás - foglalta össze a brandenburgi
eseményeket Hüttner Csaba az ifiváloga
tott vezetője.

ben (200), Takács Kincső kenus
(200), a Hagymási Réka, Takács
Tamara kajak páros (500), a Lucz
Dóra, Nagy Flóra, Farkasdi
Ramóna, Horváth Noémi kajak
négyes (500), valamint a Viola
Viktor, Bodonyi András kenu páros
(500). Bronzérmet a kenus
Korisánszky Dávid, a Homoki
Márk, Bárdfalvi Márk kajak páros
(500), valamint Tótka Sándor (500)
szerzett.

Az augusztusi felnőtt vb-n is
induló Tótkának ezzel teljes lett az
éremgyűjteménye, mivel három
számban indult, s arany-, ezüst- és
bronzérem is jutott neki.



INGYENES APRÓHIRDETÉSEK

Aláírás: .

._-------------------------------

Irányár: ..

Érdeklődni: ..

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

nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen küldik be
megjelentetés céljából I 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 felelősségetnem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: .

Címe: ..

Az apróhirdetés szövege: ..

vizpartra menő ingatlan eladó.
Villany és fúrott kút van. 4614 m'.
Irányár: 2500 Ft/m'. Érd.:
0670/9438-212

A Fíízfás-zugban kert két sor
gyümölcsösse I eladó. Érd.:
0630/216-7085

317 négyszögöl kert a Pocos
kertben a gyepmesteri házhoz
közel, szilvafákkal eladó. Irányár:
50 ezer Ft. Érd.: 0670/548-7482

EGYÉB
Albérleti lakást, szobát keresek

külön bejárattal hosszú távra.
Társbérlet is érdekel. Ajánlatot a
szerkesztőség címére kérek sürgő

sen "Kertes családi ház" jeligére.
Hosszú távra kiadó családi

házat keresek. Az első félévet egy
összegben kifizetem. Telefon:
0620/555-4219

Dióbél eladó. Érd.: 0630/565
0158

Robi 52 rota kap a, benzines
vízszivattyú, üstház, IFA adagoló,
kukorica morzsoló eladó. Érd.:
0620/972-9796

17 m'-es üvegszálas tető, zöld
színű, Philips lemezjátszó, CO
hegesztődrót (0,8 mm) eladó.
Irányár: 10-20 ezer Ft. Érd.:
0670/659-6776

Két fajta bontott cserép és
kúpcserép eladó. Irányár: hódfarkú
30Ft/db, Mundiol L. 45 Ft/db,
kúpcserép 200 Ft/db, egyben 60
ezer Ft. Érd.: 0630/348-9173

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Takarítást, vasalást, bevásár

lást, idősgondozást vállalok. Érd.:
0630/565-0158

Nyáron előkészítő, ismétlő,

gyakorló, felzárkóztató, pótvizs
gára, középiskolai felvételire
fel készitő foglaLkozások általános
iskolásoknak! Érd.: 0630/856
3218

Masszázsoktatás kezdőknek és
haladóknak. Érd.: 0630/320-8189

Baromfi kopasztást vállalok.
Érd.: 0620/553-9430

Kipufogó szerviz. Kipufogó
dobok, csövek készítése és
javítása. Karosszériajavítás. Laka
tos munkák! Érd.: 0630/514-8867

Angol nyelvoktatás általános
és középiskolásoknak. Irányár:
1000 Ft/45 perc. Érd.: 0630/325
8406

Idős emberek gondozását,
ápolását vállalom. Szakképzett
vagyok. Érd.: 0670/269-9755

Érettségire felkészítés bioló
giából, kémiából, földrajzból,
ECDL-vizsgára készités, korre
petálás, programozás oktatása az
alapoktól. Érd.: 0630/493-5950

KERT, TELEK, NYARAlÓ
A Kecsegés-zug belsőben

vízparti 861 m'-es telken 30+30
m'-es szerkezetkész épület horgá
szatí joggal egyűtt eladó. Érd.:
66/220-091,0630/675-2492

Endrődön a Templom-zugban

sz. alatt 2 szobás családí ház eladó.
Villany, víz van. Gazdáj kodásra
alkalmas nagy porta. Érd.:
0630/359-520 l

Gyomán 3 szobás kertes csalá
di ház eladó. Érd.: 0630/216-7085

Mezőtúron családi ház ga
rázzsal, lakásnak épült új mel
léképülettel eladó. Irányár: 11,7
millió Ft. Érd.: 0620/320-0090

lAKÁS
Az Október 6. ltp-en 2 szobás,

3. emeleti lakás eladó. Érd.:
0620/5767-879

Az Október 6. ltp-en 4 szobás,
l. emeleti lakás eladó. Irányár: 7,5
millió Ft. Érd.: 66/284-148

A Vásártér i ltp-en 2 szo bás,
erkélyes, 3. emeleti lakás áron alul,
sürgősen eladó. Szántóföldet
beszámítok. Érd.: 0620/805-4421

A Vásártéri ltp-en 4 lakásos
társasházban lakás garázzsal eladó.
Érd.: 0630/535-2485

A Vásártéri ltp-en földszinti 2
szobás lakás áron alul sürgősen

eladó Irányár: 5, l millió Ft. Érd.:
0630/301-5861

Vásártéri ltp-en 2. emeleti 2
szobás erkélyes, középső, részben
felújított lakás eladó vagy vízparti
telekre cserélhető. (Bónom-zug,
Soczó-zug) Érd.: 0630/628-6172

Igényesen felújított 3,5 szobás
lakásunk klímával eladó az
Október 6. ltp-en. Ár és fizetési
lehetőségek személyes megtekin
tés során. Érd.: 0620/469-6547

A Fő úti társasházban
(Kol mann) 53 m'-es első emeleti
lakás eladó. Irányár: 7,5 millió Ft.
Érd.: 0630/339-6840

Elcserélném Ifjúsági ltp-i
felújított, nyílászáró cserés 2,5
szobás szép lakásomat gyomai
kertes kockaházra. Érd.: 0670/368
7774

Ifjúsági lakótelepen olcsón
eladó egy átlagos állapotú 2,5
szobás lakás garázzsaJ vagy külön
külön is. Érdeklődni: 30/658-8961

Ifjúsági ltp-i felújított, nyílás
záró cserés, szép lakásomat 2,5
szobás, garázzsal elcserélném
gyomai kertes házra. Érd.:
0670/368-7774

Kecskeméten eladó egy l szo
bás, klimatizált, műanyag ablakos,
alacsony rezsijü lakás. Érdeklődni:

20/446-2375

Gyomán a Tompa u. 20. sz.
alatti teljesen felújitott 3 szobás,
étkezős családi ház, 2 garázzsal,
parkosított udvarral eladó. Érd.:
0620/227-6536, 66/283-943

Gyomán a Zrinyí M. utcában
2 szobás összkomfortos családi
ház gáz és vegyes tüzeléssel, mel
léképülettel eladó. 0670/283-4228

A Köröshöz közel kis ház
eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.:
0620/553-9430

Gyomán a furdővel szemben 3
szobás összkomfortos téglaház
eladó. irányár: 15 millió Ft. Érd.:
66/386-058

Gyomán a Tompa utcában 2
szobás összkomfortos téglaház
eladó. Irányár: 13 millió Ft. Érd.:
66/386-058

Vízparti ház Révlaposon a
Kölcsey F. u. 6. sz. alatt, a ftir
dőhöz és a Szabadság térhez közel,
pihenőövezetben, nagy telekkel
eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.:
0630/360-8143

Gyomán, csendes helyen
összkomfortos kertes ház eladó.
Irányár: 3,8 millió Ft. Érd.:
0670/704-6920

Kétszobás családi báz eladó
Gyomán az Erkel utcában.
Nyaralónak is alkalmas, felújí
tandó. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
0630/719-9484

Öregszőlőben a kondoros í
kövesút mellett összkomfortos ház
melléképület, műhely kialakítására
is alkalmas 2740 m' területtel
eladó. Érd.: 0630/6376-831.

Öregszőlőben, a Diófa u. 13.

HÁZ
Gyomaendrőd központjában a

Napkeleti u. 4. sz. alatti 2 szobás
gázfltéses családi ház nagy mel
léképülettel 1440 négyzetméteres
telken eladó. Irányár: 3,4 millió Ft.
Érd.: 0620/413-2770, 62/322-572

Endrődön a Csókási Béla tér 9.
sz. alatti 2 szobás, összkomfortos
ház melléképülettel, 1200 m'-es
kerttel eladó. Irányár: 4,8 millió Ft.
Érd.: 66/386-417

Gyomán a Körös sor 8. sz. alatt
felújított 3 szobás, összkomfortos
családi ház gáz-vegyes közp. fü
téssel, garázzsaJ eladó. Irányár: 15
millió Ft. Érd.: 0630/2154-327

Endrődön a Sugár úton össz
komfortos, vegyes falazatú ház
csendes környezetben sürgősen

eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.:
0630/365-3377,0630/309-8512

Endrődön a Selyem u. 49. sz.
alatt 2,5 szobás családi ház eladó.
Érd.: 0630/9558-417

Endrődön 3 szobás felújított
kertes ház eladó. Irányár: 9 millió
Ft. Érd.: 0630/405-9571

Endrődön akultúrházhoz
közel 77 m'-es, 2,5 szobás családi
ház 650 m2-es telken sürgősen

eladó Érd.: 66/610-638
Endrődön, Kenderáztató u. 12.

sz. alatt 2 szobás ház eladó.
Irányár: 2,7 millió Ft. Érd.:
0620/9929-622

Endrődön a Polányi u. 80. sz.
alatti ház eladó. Padlástér beépit
hető, nagy melléképület, Fő úttól
100 méterre. Irányár: 7,5 millió Ft.
Érd.: 0620/3388-869



Tisztelt Gyomaendrődi Polgárok!

Anyereményeket kollégáink személyesen juttatják el
Önökhöz egyelőre egyeztetett időpontban augusztus

hónapban.

Köszönjük, hogy ilyen szép számmal megosztották velünk
véleményüket az állami támogatással kapcsolatban. A jelen
tkezők biztosak lehetnek abban, hogy kollégáink ren
delkezésükre állnak, és segítséget nyújtanak a célok
elérésében.

Az előző lapszámban nyereményjátékot is hirdettünk a
jelentkezők részére, melynek sorsolása megtörtént.

Akik nyertek:
-Pataki Zsolt - 5 kg akácméz Kun Lilla őstermelö méhésztől

-Binges Imre - üdülési kedvezmény
-Mahovics Ferenc - esernyő a hűvösebb napokra
-Molnár Istvánné - Oszkár, a kis zsiráf, cégünk kabalája,
aki elhozza kis barátaihoz az állami támogatást

(@$CHB(@$CHB
szobabútor és jó állapotban lévő

varrógép eladó. Irányár: 25-4 ezer
Ft. Érd.: 0620/320-0090

162/63/45 férfi, élettársat keres
40-50 éves korú hölgy személyében.
Érd.: 0670/552-3573

Kérem azt a becsületes meg
találót, aki a Pünkösdi főzőve

rsenyen, Öregszőlőben elhagyott
Nikon Coolpix típusú fényképe
zőgépemet megtalál ta, legalább a
benne lévő kártyát jutassa vissza,
melyen pótolhatatlan fényképek
vannak. Értesítést a 06/70-589
90589-es telefonon kérek.

Számítógép eladó. 17"-os moni
torral kompletten eladó egy meg
bízhatóan müködő Pentium IV-es
számítógép' 06-20/5543121

Söröző, teljes berendezéssel,
játékteremmel eladó. Ugyanitt bil
iárdasztal eladó. Irányár: 8 millió Ft
és 110 ezer Ft. Érd.: 0630/628-61-72

Lehet kombinált hűtőszekrény

valamint vágóbirkák eladók. Ir.ár:
12 ezer Ft. és 380 Ft/kg. Érd.:
0670/222-6355

Klasszikus gitár tokkal,
póthúrokkal valamint 6 részes
hálószoba garnitúra eladó. Irányár:
25-30 ezer Ft. Érd.: 66/285-503

Egy szezont használt jó állapot
ban lévő vegyes tüzelésű kazán
eladó. Irányár: 55 ezer Ft. Érd.:
0670/770-7043

Közepes termetű 2 éves lány
kutya ingyen elvihető. Érd.:
0620/9645-90 l

Bontásból veranda ablak
jelképes összegért eladó. Érd.:
0670/7715-485

Karancs gáztűzhely eladó.
Irányár: 5000 Ft. Érdeklődni:

06301318-3514
Rotakapához pótkocsi eladó.

Irányár: 30 ezer Ft. 66/284-477
Íróasztal eladó. Irányár: 6000 Ft.

Érd. 0630/507-8260
16 soros vontatott Lajta

vetőgép, kistraktor után való egy
tengelyes pótkocsi érvényes műsza

kivaj eladó. Irányár: 80-150 ezer Ft.
Érd.: 0620/537-5919

Mezőtúron 6 db-ból álló ifjúsági

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik 20JJ.július 2-án
Zöld Lászlóné született Tóth Erzsébet
temetésén megjelentek
és gyászunkat enyhíteni igyekeztek.
Zöld Lászlóné j 934-ben született Nagyváradon, majd
Gyomára sodorta az élet. Házasságából született két
gyermeke mellett 1978-tólnevelőszülőként

tevékenykedett és j 6 gyermeket nevelt fel.
"Soha nem szól, csak mosolyogva néz rám,
Mintha nem volna többé már szava,
S csak bólogat mikor felsír belőlem,

bocsáss meg nekem, bocsáss meg mama. "
Köszönünk mindent! Nyugodj Békében'

Béla, Erika, Évike és a gyászoló család

Kollégáink állnak rendelkezésre az állami támogatással
kapcsolatban, amelyről érdemes tudni, hogy:
- vissza nem térítendő állami támogatás természetes
személyeknek és társasházaknak
·fix betéti kamat kamatadó mentesen
-49 hónap megtakarítási idő és 20.000,- Ft havi betételhelyezés
mellett a hozam (EBKM állami támogatással) 14,39 %
-havi betét összege 1.020,- Ft és 20.000,- Ft között választható
-közeli hozzátartozónak is köthető, így az igénybe vehető

állami támogatás és hozam többszörözhető

-rugalmas, így az Ön igényeihez igazítható

Forduljon kollégánkhoz bizalommal, és tudjon meg többet,
ez Önnek is jár!

Aki kér konzultációt, kérjük adja meg elérhetőségét:

Név: ..

Cím: .

Telefon: .

Szép napot kíván Önnek a City Hitelbróker Kft., az OTP
Lakástakarék Pénztár kiemeit partnerének képviseletében:

www.cityhitelbroker.hu

Malacot, süldőt, hízót
vennénk készpénzért!

Telefon: 0630/296-4775

9 személyes dízel, kJímás
mikrobusz bérelhető

akár sofőrrel is.
Tel.: 06-20-365-3683

Bükkszentkereszti pihenőház
kiadó családi-, baráti-, osztály

kirándulások számára.
Tel.: 0620/365-3683

Fafaragót keresek!
Telefon: 0630/9-533-594

Családi Vasárnap
aDreher Sörözö-Étteremben

Augusztus 7. Orjaleves csigatésztával.
Szezámmagos csirkemell, bur·
gonyapüré, uborkasaláta. Mákos guba.
Augusztus 14. Mediterrán gyümölc
sleves. Grillezett pulykajava, sajtmártás
sai, párolt rizs. Barackos lepény.
Augusztus 21. Vaníliás körteleves.
Marhalábszárpörkölt vajas galuskával.
Kovászos uborka. Túrógombóc.
Augusztus 28. Májgaluska leves.
Rántott sertésszelet, sült burgonya,
káposztasaláta, Vargabéles.
Augusztus 20. Pontyhalászlé
Haltepertös túrós csusza, gyümölcs.

Telefon: 0666/386-444

920 Ftladag
Étkezési utalvanyokat ellogadunkl

Kun Lilla Ágnes
senior tanácsadó
06-70/334-1942

Kun I/Iangó Henriett
hálózati igazgató
06-70/615-0700

Kun Flóra Janina
tanácsadó

06-70/701-9887

(x)



AkciósajanJalUnk 2011.junius l-jétöl ViSSZ3'1onasig ér'lenyes, 3zInvitel sajal SlolgáJlalasiterü!etén belül uj lakos~9j Invitel
ADSl-intelnet·előfizetöknek. Az jnternets2algaltat~s megrendelesenek fellélele meglevő vagy új lakossagi telefonvonal vagy
vonal-uzembentanasi szolgal13lás. Próbahónap a bekap<soláslól számított 30 nap, amely időtartam alat! az előfizető

kötbémzetesi kötelezettség nélkül felmondhatja ADSL·internet-surzöd~seL A12 hónapos húségidó abekapcsolJst követően a
31. napon indul. Hús~idós swzödéskötessel abelepesi dlj OFt, az akciós havi dlj J husegidóvégeig érvényes. Ahúsé9idölejartal
követóen aszolgaltatasa kedvezmeny nélküli 3990 Ft·os havi dijon vehető igénybe. Amennyiben az előfizető újabb húsé9idót
vallai, akedvezményes havi dij marad érvényben. Az ADSL I MB 1GB slolgaJtatas akciós havi dija 1GB letölthető adat mennyi
sé'getlartalmaz,. gar.lnraJt le- és fellöltfki sebesség: 300/64 kbit/s. 1GB feleillúlhasznalali dijal kell fizetni, amelynek összege
brunó 50 Ft/1D MB, de m.lximum havi bruttó-400D Ft. Azarakaz afall3nalmazzak.

Ha nagyobb megbízhatóság kell - az Invitel stabil internet

kapcsolatot kínál Önnek rendkívül kedvező áron. l MB névleges

sebességű ADSL·internet a havi dijban foglalt l GB letölthető

adatmennyiséggel12 hónapos hűségszerződéssel.

Ha több odafigyelés kell - az ADSL-modemet díjmentesen

házhoz szállítjuk és telepítjük! Sőt, az első hónap próbahónap!

Ha több segítség kell - hibaügyeletünk a nap 24 órájában

rendelkezésére áll a 1445-ös számon.

Bela Gréta,
hegedű

(Gyomaendrőd)

Dínya Mílán,

Fellépnek:
Ambrus Katalin

népdalénekes
(Gyergyószentmiklós)

ID~~~

lnf!.:,~n~

00Mm

Ha több kell
inv'ltel

www.invitel.hu
~1288

További részletek az Invitel Személyes
Ügyfélkapcsolati Napján!
Helyszín: Gyomaendrőd, I. sz. Postahivatal udvara,
Kossuth L. u. 28.
Időpont: minden szerda 9.00 - 16.00 óra kőzött

ASzemélyes Ügyfélkapcsolati Napon kívül
a békéscsabai Telepontjainkban
(Csaba Center, Andrássy út 37-43.
és Szent István tér 1.) is várjuk ajánlatunkkal.
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Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy augusztus 19-én Mezőtúron az Áchim út 5. szám alatt megnyílt
~

a Poeakos EttereUl.,
amely 6 -22 óráig folyamatos étkezési lehetőséget biztosít.
Reggeli (sült hurka, kolbász, pecsenyék, villás reggeli).
Ebéd 10.30-tól 2 féle menüválaszték és
990 Ft-ért liorlátlau ételfogyasztási lehetőség:
Vaesora 19.00-től A'la carte. További információ: 06-30/234-20-44
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
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Elfogynak a háziorvosok...
Öt doktor végleg nyugdíjba vonul

2011. szeptember

Az egészségügy megoldatlan
problémái Gyomaendrődön is érzé
kelhetőek. A külföldre vándorló
orvosok miatti szakemberhiány mel
lett az elöregedő háziorvosi gárda is
"életveszélyes" helyzetet teremthet
az országban a közeli jövőben.

Gyomaendrődön sincs ez másképp,
hiszen a városunkban dolgozó házi
orvosok többsége a nyugdíjkorhatár
felett van, s emellett többen még 
egy ideig - aktívan gyógyítanak.

Közülük öt orvos rövid időn belül
véglegesen nyugdíjba szeretne vonul
ni. Azt kérték a Gyomaendrőd

képviselő-testületétől, hogyahelyükre
jelentkező új orvosok számára az
önkormányzat vásároUa meg tőlük az
orvosi praxist, amit az új orvosoknak
vissza nem térítendő támogatásként
adhatnának át.

Ennek gyakorlati megvalósítá
saként javasolják az orvosok, hogy az
önkormányzat a jövő évtől kezdődően

hozzon létre egy pénzügyi alapot,
amely lehetővé tenné a praxisok
megvásárlását, valamint megteremtené
a nyugdíjba vonuló orvosok anyagi
biztonságát, lelki nyugalmát.

Dr. Katona Piroska a háziorvosok
képviseletében elmondta, hogy sajnos
Gyomaendrőd nem vonzó a fiatal
orvosok számára. Ráadásul vállalkozó
háziorvosként ipafŰzési adó fizetésére
is kötelezik a gyógyító szakembereket.

- Az öt orvos nyugdíjba vonulását
követően - aJ11ennyiben az önkor
mányzat nem lép időben - előállhat az
a helyzet, hogy hirtelen hiány lesz
háziorvosból Gyomaendrődön - mond
ta dr. Katona Piroska.

Az augusztus 25-i képviselő

testületi ülésen Arnóczi István job
bikos képviselő az üggyel kapcsolat
ban azt javasolta, hogy az önkor
mányzat először tekintse át az orvosi
körzeteket, mert ha például nagyobb
körzeteket alakítanának ki, akkor
kevesebb háziorvosra lenne szükség.
Amóczi szerint más városokban 2500
2800 betegkártya-számmal is dolgoz
nak orvosok, nálunk pedig alig több
mint 1000-1500 betege van egy orvos
nak - mondta Amóczi, aki kifogásolta,
hogy az egyébként már nyugdíjas
orvosok most egyszeriben petíciót
nyújtottak be, hirtelen döntés elé állít
va ezzel a város vezetését ...

Az ülésen résztvevő orvosok közül
dr Frankó Károly kért szót, s elmondta,
hogy a már nyugdíjas és még prak
tizáló háziorvosok közül ő a legfiata
labb, pedig már ő is betöltötte a 70 esz
tendőt. Dr. Frankó Károly felhívta a
képviselők figyeImét arra, hogya vál
lalkozó háziorvosoknak a rendelőkben

lévő felszereléseik és műszereik a saját
tulajdonukat képezik, hiszen azokat
vállalkozóként saját pénzükből kellett
beszerezniük.

- Most egyszerre öten véglegesen
nyugdíjba szeretnénk vonulni, önök
nek kell eldönteniük, hogy mi az ol
csóbb: megveszik az orvosi praxist
néhány millió forintért, s ezzel tulaj
donképpen megvásárolják a rendelők

felszerelését, amit esetleg odaadhatnak
az ide jelentkező új, fiatal háziorvosok
nak akiknek úgysem lesz pénzük az
orvosi rendelők felszerelésére, vagy ha
nem, akkor majd elmagyarázzák a
választópolgároknak, hogy miért nincs
háziorvos a városban. Jól gondolják
meg tehát, hogy miként döntenek, mert
egy-két év múlva nagy gondot fog
jelenteni a háziorvosok hiánya Gyoma
endrődön - figyelmeztetett dr. Frankó
Károlyorvos.

A gyomaendrődi képviselő-testület

augusztus 25-i ülésén tárgyalta ugyan a
háziorvosok kéreImét, de nem döntött
ebben a témában.

Várfi András polgármester azonban
elmondta, hogy a háziorvosok valós
problémát vetettek fel, s bár az egész
ségügy finanszírozásában a közel
jövőben jelentős változások lesznek,
mégis Gyomaendrődön mihamarabb
megoldást kell találni erre a prob
lémára is.

Ugyanakkor az önkormányzat
szükségesnek látja a háziorvosi kör
zetek számának felülvizsgálatát a
város lakosságának csökkenésére való
tekintettel.

Az alábbi táblázatban városunk háziorvosaival, praxisaival kapcsolatos főbb adatokat foglaltuk össze:

Név

Dr. Palya József
Dr. Bánki Gyula
Dr. Veréb Lajos
Dr. Frankó Károly
Dr. Darvas Tamás
Dr. Lizák Anna
Dr. Kolozsvári Árpád
Dr. Macsári Judit
D,: Fekécs Tiinde
D,: Katona Piroska
D,: Vmga Géza

Dalt betúvel a házi gyermekorvosok!

Születési idő

1937.09.18.
1931.01.15.
1937.10.19.
1940.08.18.
1950.01.0 l.
1948.04.03.
1956.07.24.
1980.01.25.
1963.03.22.
1960.12.13.
1951.11.25.

Nyugdíjkorhatárt elérte/eléri

1999.09.18.
2001.01.15.
1999.10.19.
2002.08.18.
2012.01.01.
2010.04.03.
2018.07.24.
2042.01.25.
2025.03.22.
2022.12.13.
2013.11.25.

Mióta dolgozik városunkban

1967.11.05
1986.09.01
1968.03.01
1966.03.01
1982.09.01
1984.07.16
1991.05.01
2010.10.01.
1993.01.01.
1989.12.16.
1985.12.01.

Kártyaszám

1994
1240

937
1740
1147
1290
1650
1376

890
947
727

Forrás: őnkormányzat
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Új pásztort kaptak a gyomai katolikusok
Makó-Újváros és Marosiele, Kun
szentmárton és Szentes szerepelt.

Gyomaendrődre idegenként
érkezett?

- Nem teljesen, ugyanis Mag Lajos
plébános, korábbi elődöm meghívására
pár évvel ezelőtt már tartottam itt
nagyböjti és adventi lelki gyakorla
tokat, illetve templombúcsúi szónok is
voltam már.

- Mit tart most a legfontosabb fela
datának?

- Egy pásztor nélküli nyájhoz jöt
tem, így most az a legfontosabb, hogy
összegyűjtsem a nyáj apraját-nagyját.
Szeretnék eUutni a családokhoz (egy
házunk éppen a családok évét tartja),
részt venni a hitoktatásban, az idősek

látogatásában, a házasságra lépők

megáldásában. A gyermekek keresz
telését és elhunyt szeretteink elbúcsúz
tatását is lelki szolgálatom fontos
részének tartom.

A Békés Megyei Vízművek Zrt.
2 Oll. július 25-től a Gyomaendrőd,

Ipartelep u. 3. szám alatti (volt Thermix
telephely) épületbe költözött. A telefonos
elérhetőségük továbbra is: 6613 86-783.
Hibabejelentést munkaidőben (8:00
16:00) a fenti telefonszámon, munkaidőn
kívül és hétvégén a 0630/482-27-61-es
számon tehetnek.

AUTÓSOK FIGYELEM!
Teljes körű klímajavítás!

Hamarosan indul
a műszaki vizsgabázis!
Nyári gumik!

Varga Béla, autószerelő mester

Telefon:

0666/610-650,
0630/524·52·35

Elköltöztek

Új igazgató szeptember 1·től
Szeptember l-től Fekete József, az

új kinevezett igazgató veszi át a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a
Gyomaközszolg Kft. nyugdíjba vonuló
igazgatójának helyét.

- Szeretném, ha gyomaendrődi kol
légáim munkájával közösen, az általam
irányított gazdasági társaságok ered
ményesen működnének, ezzel a helyi
gazdasági életet is ösztönöznék, s
emellett alakosságot színvonalasan
kiszolgálnák - mondta Fekete József,
az új igazgató.

Tímár Máté

Tímár Máté Alapítvány
Az l 999-ben elhunyt endrődi születésű író-költő

Tímár Máté gyermeke, Tímár Áron alapítványt
kíván létrehozni. A Tímár Máté Alapítvány céljául
tűzte ki, Tímár Máté író szellemi örökségének
képviseletét, valamint, hogy a József Attila-díjas
író, költő irodalmi hagyatéka méltó gondozásban
részesüljön. Az alapítvány szeretné megismertetni
Tímár Máté műveit a fiatalabb generációkkal és
ennek érdekében köteteit újból kiadja, s emellett
irodalmi szaktáborokat szervez és ösztöndíjakat is
alapít. Gyomaendrőd Váras Képviselő-testülete

hozzájárult ahhoz, hogya létrehozandó Tímár Máté
Alapítvány székhelye a Blaha utca 21. szám alatti
Tímár Máté Fiókkönyvtár legyen.

Augusztus I
től Túri Kis
István személyé
ben új pásztora
van a gyoma
endrődi Jézus
Szíve Katolikus
Egyházközség
nek.

- Mit tudhatunk eddigi szolgá
latáról?

- Hadd kezdj em egy érdekességgel:
a papi igazoiványom sorszáma szerint
idén az egyházmegyében én vagyok a
100-as sorszámú felszentelt pap.
Csongrádon születtem egy ötgyer
mekes család negyedik gyermekeként.
A Kecskeméti Nagytemplomban 1988
ban szenteltek a Váci Egyházmegye
szolgálatára áldozó pappá. Későbbi

állomásaim között Szolnok, Tiszakécs
ke, Jászkarajenő, a Csanádi Egyház
megyéhez tartozó Csanádapáca,

Októbertőla fürdőben lesz a gyógytorna
5500 Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.

Hirdetésfelvétel: 0670/22·632·99

A Városi Egészségügyi Intézmény
már évek óta bérelt helységben, a
Siluett Fitness Clubban látja el a
gyógytorna tevékenységet. A jövőben

a gyógytorna a Liget Fürdőben zajlik
majd - erről döntött a város képviselő

testülete. A döntés mindkét intézmény
működése szempontjából kedvezőbb

helyzetet teremt, hiszen a mozgás
szervi megbetegedések gyógyításában
a fürdő közvetlenül is részt vesz és

mostantól a gyógytorna is ide kerül.
Mivel a Városi Egészségügyi Intéz
mény eddig bérleti díjat fizetett a
gyógytorna tevékenységért, októbertől

pedig a fUrdőben ingyenesen veheti
igénybe a helyiségeket, ezért mindkét
szervezet részére várhatóan gazdasági
előnyt is jelent a gyógytorna októbertől

történő áthelyezése, hiszen a tornára
érkező vendégek a fUrdő más szolgál
tatásait is igénybe veszik majd ..

9 személyes, dízel,
klímás mikrobusz bérelhető.

Vállalom kisebb csomagok szállítását is!

Lakatos Tibor
Telefon: 06-20-365-3683
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Korszerűsítenék a szennyvíztisztító telepet
telep, mert a kibocsátott tisztított
szennyvíz határértékei gyakran
meghaladják a megengedett értéke
ket. Az alkalmazott technológia
egyébként is elavult és a létesítmé
nyek egy része igencsak leromlott
állapotban van. A felújítással
hosszú távon megoldódna a város
megfelelő minőségű szennyvíz
tisztítása, az uniós előírásnak is
megfelelne a telep, s nem kellene
évről évre egyre magasabb környe
zetvédelmi bírságot sem fizetni.

nyezetvédő gazdálkodás mellett. A
farmerek az ebben való közremű

ködésért külön támogatást kapnak 
tudtuk meg Gubucz Józseftől.

A gyomaendrődi szakember hoz
zátette: a szakmai program mellett
jutott idő a két ország természeti szép
ségeinek és kulturális értékeinek is a
megtekintésére, megismerésére. A
tanulmányút résztvevői a közeljövőben

előadásokat tartanak a diákok részére,
tapasztalataikat pedig beépítik az
oktatási és szaktanácsadási munkába.

A szakmai tanulmányút programjá
nak pénzügyi támogatását a hód
mezővásárhelyiTudás Alapítvány által
elnyert uniós pályázat biztosította. A
szakmai vezető dr. Mucsi Imre pro
fesszor volt.

Gyomán is kipróbálhatja

ajade-köves masszázságy
egyedülálló hatásait!

Gyomaendrőd, Semmelweis utca 4.
Bejelentkezés: 06-20/360-20·25

Tört arany felvásárlása,
valamint beszámítása

új ékszer vásárlása esetén
a legnagyobb napi áron,

min. 5000 Ft/g áron.
Berill Ékszerüzlet
Gyomaendrőd Fő út 222/2.

hetné. Felvetődött az is, hogy az
önkormányzat a hiányzó önerő

pótlására banki hitelt vehetne fel, az
önkormányzat pedig a hiteItör
lesztésére fedezetet biztosító díjat
beépíthetné a szennyvíz díj ába a
beruházást követően.

Az 1982-óta üzemelő és 1995
ben felújított szennyvíztisztító telep
folyamatos környezetterhelés i bír
ságot fizet, amit egyébként a lakos
sági számlákba építenek bele. A
bírságot azért fizeti a gyomaendrődi

Abihari kapcsolat

Az izlandi mezőgazdaság ot
tanulmányozták az agrárszakemberek

Az Egész életen át tartó tanulás
program Leonardo da Vinci Mobilitás
alprogram keretében a VM Kelet-ma
gyarországi Agrárszakképző Központ
három iskolájának (Gyomaendrőd,

Jánoshalma, Kétegyháza) 7 fő szak
képzési szakértője - Gubucz József, a
szakiskola nyugalmazott főigazgatójá

nak vezetésével - a közelmúltban
izlandi és dániai tanulmányúton vett
részt - adta hírül a hir6.hu.

A 14 napos program során a szak
értők a két ország mezőgazdaságát,

kiemelten a juhtenyésztést és -tartást,
az agroturizmust és az ökogazdál
kodást tanulmányozták. Izlandon is és
Dániában is kitűnt, hogy mind a kor
mányzat, mind a lakosság egyaránt
elkötelezett a környezetkímélő, kör-

Gyomaendrőd és a román határ

túloldalán lévő Bihardiószeg település
sel négy évvel ezelőtt alakult ki kapcso
lat a civil szférának köszönhetően. Az
együttműködés azóta is rendszeres, s a
sport- és kulturális rendezvényeken túl
menően a gazdasági téren is ered
ményekről szólhatunk. Az augusztus
végi Bihardiószegi Napokon a házi
gazdák meghívására nyolc gyoma
endrődi vendég vehetett részt, akiket
fogadott dr. Bacsó Endre Bihardiószeg
polgármestere is.

Telefon:
20/9142122
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.
www.rozakft.hu

Stancforma, ~m
szitaforma készítés! q ~ r. A

""PfIlU ~ j(f1.
bQ8QZ&\'IU"'-

Stancolt és hagyományos

papírdoboz
gyártása minden méretben!
Szitázás!

A képviselő-testület által már
elfogadott városi gazdasági prog
ramban már szerepelt a szenny
víztisztító telep felújítása, ennek
megvalósítására most lehetőség

van pályázat útján 85 százalékos
állami támogatás elnyerésére.

Mivel a szennyvíztisztító telep
felújítása 860 millió forintba
kerülne így az állami pénzen felül
még 159 millió forint saját pénzre
lenne szüksége a városnak, a:nit az
előzetes tervek szerint tervek
szerint a kötvényből finanszíroztak
volna. Az önkormányzati bizottsá
gok azonban nem támogatták a
kötvény felhasználását, de a pályá
zat benyújtását ennek ellenére
megszavazták.

A javaslatok szerint amint egy
160 millió forintos önerő felét áll
hatná a város, a másik felét pedig a
szennyvíztisztító telepet üzemeltető
Békés Megyei Vízművek Zrt. fizet-
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Milliókat spórolnak a takarításon

Nem lesz kalandpark a ligetben

Ki legyen díszpolgár?

Gyomaendrőd Város közbizton
ságának javítása érdekében helyi vál
lalkozók az önkormányzat számlájára
történt pénzadomány befizetéssel
lehetővé tették, hogy segíteni tudják a
városban működő rendőrőrs munkáját.
A helyi rendőrség munkájának javí
tására a Körös Bútoripari Kft. 80 ezer,
a Németh Nyílászáró Kft. 40 ezer,
Németh Dezső egyéni vállalkozó 20
ezer és a Hőtechnikai és Gépipari Kft.
50 ezer forintot adományozott. Az így
összegyűlt 190 ezer forintból hor
dozható számítógépet és két korszerű·

monitor térítésmentes átadásával segí
tették a helyi rendőrőrs munkáját. Az
adományokból vásárolt számítás
technikai eszközöket az augusztus 25-i
képviselő-testületi ülésen Várfi András
polgármester nyújtotta át Paraizs
Tamás rendőrparancsnoknak.

A képviselő-testület önkormányzati
rendelete lehetővé teszi, hogy évente egy
alkalommal a rendeletben szabályozott
érdemekért, széleskörű közvélemény
kutatás után döntsön a Díszpolgári cím,
valamint a Gyomaendrődért Kitüntető

Emlékplakett adományozásáról. Amennyi
ben a Díszpolgári cím, valamint a Gyoma
endrődért Kitüntető Emlékplakett adomá
nyozására bárki javaslattal kíván élni, úgy
javaslatukat a megfelelő indoklással írás
ban nyújtsák be a Polgármesteri Hivatal
Titkárságára 20 ll. szeptember 13-án 16
óráig. Az adományozásról a képviselők

20 ll. szeptember 29-én tartandó ülésükön
döntenek a beérkezett javaslatok alapján.

Laptop
a rendőröknek

dinátorokat hívták meg. Dógi János,
a megyei cigány kisebbségi önkor
mányzat elnöke hangsúlyozta:
szomorú, hogy a legutóbbi (200 l-es)
népszámláláskor a megyében mind
össze 4500-an vallották magukat
cigánynak, pedig ennek többszöröse
él itt. Gyomaendrődön például mint
egy 800-1000 cigány van, de csak
125-en vállalták ezt fel a legutóbbi
népszámláláskor.

lévő zöldterület, amely a város védett
természeti területei közé tartozó köz
park. A 2003-ban történt védetté nyil
vánítást az indokolta, hogya zöld
terület számos értéke faegyedet tartal
maz. Az Erzsébet ligetet egyébként
Lajossy János kertész tervezte, s a
kertépítési munkák l 892-ben kezdőd

tek el. A terület része annak a történel
mi parkhálózatnak, amit a meggyilkolt
Erzsébet királyné tiszteletére nagy
lelkesedéssel és szeretettel hoztak létre
a századforduló táján.

ezer 630 forintért végezte a munkát, ez
éves szinten több mint 7,2 millió forin
tot jelentett. Augusztus 31-i hatállyal a
szerződés megszűnt.

A takarítást szeptember l-től az
önkormányzat kizárólagos tulaj
donában álló Zöldpark Nonprofit Kft.
végzi havi 300 ezer forint (+áfa)
összegért. A polgármesteri hivatal és a
Vállalkozók Háza takarításán így a
jövőben éves szinten több millió forin
tot spórol meg az önkormányzat.

A gyomaendrődi önkormányzat fel
mondta korábbi, egy magáncéggel
kötött szerződését. A saját tulaj
donában álló kft. szinte feleannyi ért,
300 ezerért elvégzi a feladatot.

A gyomaendrődi önkormányzat
takarékossági okokból felmondta a
polgármesteri hivatal és a Hősök útja
56. szám alatti Vállalkozók Háza
takarítására vonatkozó szerződést,

amelyet korábban egy magáncéggel
kötöttek. A vállalkozás havi bruttó 600

Acél, ·hogy minél többen vallják magukat cigánynak
,,Ide tartozunk" címmel tartott

népszámlálási fórumot augusztus
26-án Gyomaendrődön a Békés
megyei Cigány Kisebbségi Önkor
mányzat. A cél az volt, hogy az
októberben tartandó népszámláláson
a cigányok közül minél többen vál
lalják nemzetiségi hovatartozásukat.

A fórumra a megyében meg
választott cigány származású szám
lálóbiztosokat és kistérségi koor-

Sem a városfenntartó és környe
zetvédelmi bizottság, sem pedig a
képviselő-testület nem támogatta az
Erzsébet Liget természetvédelmi
védettségének feloldását. A téma
terítékre kerülését többek között az
indokolta, hogy az egyik önkor
mányzati képviselő cége egy, a liget
ben létesítendő kalandpark építésére
kért engedélyt a város vezetésétől.

Ehhez azonban a liget helyi
védettségét feloldani szükséges. Az
Erzsébet liget a város tulajdonában

Magánszemélyek, cégek, önkormányzatok é civil
szervezetek beruházásaina
teljes körű bonyolítását
(közbeszerzés, műszaki ellenőrzés) vállaljuk!

Verker Kft. Kondoros, Csabai út 49.
E-maii: paluskaz@verker.hu
Telefon/fax: 66/388-175

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

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.
Telefon: 66/284-989, 20/359-6842

Szó·Beszéd Szerkesztősége

Telefon: 06·70/22·632·99
E·mail: szobeszed@index.hu

I
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Akanadai magyar kórus újra Gyomaendrődön

dalokon kívül Liszt Ferenc, Kodály
Zoltán, Farkas Ferenc és Finta Gábor
művei is szerepelnek.

A kórusvezető elárulta, hogy összes
koncertjükön határtalan szeretet fogad
ta őket, ezt viszik leginkább útravalóul
magukkal. A társulat egyébként egy
színjátszó csoportot is működtet, ők a
gyomaendrődi Katona József Műve
lődési Központban léptek fel a vendég
szereplésük során.

A szervezők az Ottawai Magyar
Kórus nevében is köszönetet mon
danak a segítségért Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának Várfi
András polgármesternek és Tóth
Katalinnak, Illés Jánosnak és a Hárs
Hotelnek, Borsi Lajosnak, a Liget
Fürdő Kft.-nek, Tímár Andrásnénak és
a Körös Étteremnek, a Kondorosi
Csárdának, Kiss Sándornak és a
Sörkert Fogadónak, az Idősek

Otthonának, dr. Szonda Istvánnak, a
Körösi Halász Szövetkezetnek,
Herczeg Zsoltnak Mezőtúr pol
gárrnesterének, Izsó Gábornak Békés
város polgármesterének, valamint
Békés Megye Önkormányzatának.

Augusztus 25-én búcsút intett
Magyanrszágnak az Ottawai
Magyar Kórus és visszarepült
Kanadába. Az énekkar "bázisa"
Gyomaendrődönvolt, innen kiindul
va több sikeres koncertet adtak a
környező településeken. Felléptek
Békésen a katolikus templomban,
Gyomaendrődön a Református
Templomban, Mezőtúron a Refor
mátos Nagytemplomban, valamint
Békéscsabán az Ibsen Házban.

Tíz napot töltött hazánkban az
Ottawai Magyar Kórus, az énekkar
Homok Emő, gyomaendrődi újságíró
invitálására érkezett a városba, 2008
után, immár második alkalommal. A
magyar-kanadai társulat a Gyoma
endrődi Zenebarátok Kamarakórusával
közösen lépett fel, s vendégmüvész
ként itt volt Gyergyószentmiklósról
Ambrus Katalin népdal énekes is.

Mint Finta Beatrixtől megtudtuk, a
25 tagú kórus közel két évtizede van
együtt és viszonylag gyakran járnak az
anyaországban, a kanadai magyar
ünnepségeken pedig rendszeres fellép
nek. Repertoárjukban a magyar nép-

Víz-gáz-központi
fűtés szerelés

tervezéstő/

a kivite/ezésig!
Matyi József

Telefon: 0630/504-3154

Verso Biztosítási
Alkusz Kft.

Üzlethelyiségek kiadók
Gyomán, avárosközpontban!

Telefon: 06-30/33-26-075

Gyomaendrődi képviselet:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.
66/284-989, 20/359-6842

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
- nyugd íj-előtakarékosság

- egyéb módozatok
az ügyfél igényei szerint!

Öregszőlőben, a Kondorosi út 15. sz.
alatti családi ház eladó. A telek 2000
nm-es, a házban előszoba, két szoba,

konyha, fürdőszoba, kamra, nyári
konyha található bútorozottan. Az

.udvaron garázs és gazdasági épületek.
Érd.: 0630/300-87-34
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Jenei László legyőzhetetlen volt a hazai pályán is

Ahalfőzők ismét remekeltek

Matyiné Beinschróth Ilona
mérlegképes könyvelő

Telefon: 0670/310-8687

Kerttulajdonosok figyelem!
Tűzifavágást, veszélyes
és egyéb fák kivágását,

metszést, továbbá fűnyírást,

kaszálást, rotálást,
telkek gondozását,

elhanyagolt kertek és porták
rendbetételét vállalom!

KISTRAKTORRAL KERTSZÁNTÁS!

Vállalom kis- és ~
középvállalkozások ,/ .-/í~

~ I~J'\'
-:-:....:....j~-

könyvelését, ;;;"~/j
teljes körű

számviteli, adózási,
bér- és munkaügyi
tevékenységek ellátását.

Hermann Mihály
Telefon: 70/945-78-63

Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok, gardróbszekrények,
készítése egyedi méretben.

Bútorlapból vákumfóliázott felülettel
vagy tömör fábóli

Telefon: 30/9554-571

Katona György

gumijavító
Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 107.

Telefon: 66/285-127

ÚJ GUMIKI

Szerelés,
javítás,
centírozás!

nagyon erős mezőny gyűlt össze, bár úgy
vélte, hogy nagyobb hírveréssel, talán
még többen érkeztek volna a városba. A
zsűri tagja kiemelte a versenyzők határ
talan fantáziáját, hiszen nem csak halász
lét készitettek a hozzáértők, a pontypap
rikástól kezdve az agyagedényben sült
kecsegéig széles volt a paletta.

Eredmények:

Tiszai-körösi jellegű halászlé: Jenei
László (az abszolút kategória győztese is
egyben, a legmagasabb pontszámot ő

kapta a zsűritől)

Dunai jellegű halászlé: Karakas János
(Körösladány)

Egyéb halételek: Hegedűs Zoltán
(Szarvas) - részeges harcsa töltött gom
bával.

csafiléje az egyéb halételek kategóriában
a második helyen végzett.

A fakanalas csapatok között
serénykedett a tavalyi győztes Sárréti
Pákászvilág Hagyománytisztelő Egye
sület, Gyomaendrőd testvérvárosainak
csapatai, több vajdasági főzőbrigád és az
augusztus 19-i sikeres koncert után az
Endrődi Népligetbe látogatott az Ottawai
Magyar Kórus is.

A zsűriből Tímár János dicsérte a
résztvevők felkészültségét, mint mondta,

A gyomaendrődi augusztus 20-i
ünnepség legnagyobb eseménye a tizen
harmadik alkalommal megrendezett
Nemzetközi Halfőző Verseny volt. A sza
kácsok már reggel a bogrács alá gyújtot
tak, miközben az endrődi ligetben
megrendezett eseményen a tánc minden
műfajából kaphattunk ízelítőt, ének
együttesek - köztük az Ottawai Magyar
Kórus - léptek színpadra, de a 91 éves
Uhrin Benedek is szórakoztatta a pub
likumot.

Ünnepi misével, majd kenyérszente
léssel vette kezdetét az augusztus 20-i
programsorozat, majd a Szent Imre
Katolikus Templomtól a közeli ligetbe
vezetett a résztvevők útvonala, ahol több
mint félszáz bográcsban főtt a halétel. Az
ünnepi beszédet dr. Latorcai János
mondta. A politikus kiemelte a magyar
állam ezeréves hagyományát, az ünne
pen a nemzet egységére és az összetar
tozásra hívta fel a figyelmet; az Ország
gyűlés alelnöke egyben a rendezvény
fővédnöki tisztét is ellátta.

A verseny résztvevői között ott volt
az ország legjobb halfőző mestere is, a
gyomaendrődi Jenei László 20 lO-ben
szerezte meg a címet, ráadásul maxi
mális pontszámmal. Készült körösi
halászlé, korhely hallé tésztabatyuval, az
egyik tálon egészben sült süllő díszel
gett, vajas-petrezselymes b.ngonyával,
de aki a Halgasztronómiai Egyesület
standján járt, az megkóstolhatta a harcsa
szelet Molnárné-módra elnevezésű ételt
is. Kiderült, a helyi utánpótlás sem
lustálkodik, ugyanis Kövesy Péter
káposztamundérba bújtatott afrikai har-
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Nézz be hozzánk!
Gyomaendrőd, Fő út 188. Tel.: 66/283-474
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Keltsd életre avilágod
mobil szélessáwal!

OOO Ft kedvezmény
3 hónapon át minden RelaxNet
mobilinternet-csomag havi díjából
új vagy lejárt húségnyilatkozatos
előfizetéssel, 2 éves húségidővel

I.lost minden RelaxlJet mobilinternet-cs')mag ha,·i dijaból 2000 Ft ~::~~~~~~~;::::
IcedlSlmen·t bi:tcsitunl( a ';asarlas hónapjaban és a: art l(övet05 3
hónapon at. a mobilinternet-csomagra ,·;allalt 2 e;es Ilúségidö/sl.

,'alas:c Te is a piac,.e:etö mobilinternet-s:olgaltatót! 5500 Gyomaendrőd, Fő út 214. Tel: 06-30/349-1325, 06-66/282-822



1 + 1
akció

-10%
ágy + matrac

kedvezményes árak
90 X 200 cm ·40.350Ft

160 x200 cm· 71.850Ft
180 x200 cm ·80.250Ft

ROYAL

~
kedvezményes árak
90 X 200 cm -35.850Ft

160 x200 cm ·66.750Ft
180 x200 cm - 74.250Ft

ROYAL COCOS
16 cm . leyehetö huzat

~ .....
~
kedvezményes árak
90 X 200 cm . 31.350Ft

160 x200 cm -59.850Ft
180 x200 cm· 67.350Ft

PHISIÓ

~

HIRDETÉSFELVÉTEL:
06-70/22-632-99

STÚDiÓ

ELIZA---
kedve es árak
90 x200 cm . 29.000Ft

160 x200 cm· 54.000Ft
180 x200 cm ·59.000Ft

HOLDSUGÁR

ked mLy árak
90 x 200 cm . 35.000Ft

160 x200 cm· 57.000Ft
180 x200 cm· 61.000Ft

ÖRÖKZÖLD

kedvezményes árak:
90 X200 cm . 13.500Ft

160 x200 cm . 26.250Ft
180 x200 cm . 29.250Ft

IM ECO
10 cm . levehetö huzat

kedvezményes árak
90 X 200 cm . 38.850Ft

160 x200 cm· 74.450Ft
180 x200 cm ·85.350Ft

SENY
24 cm . lev~hetö huzat

kedvezményes árak
90 X 200 cm . 26.250Ft

160 x200 cm ·50.250Ft
180 x200 cm ·57.750Ft

EXTRA LUX
16 cm . I ehetö huzat

Hétlő Kedd Szerda Csiitörlök Péntek Szombat

17 órától Kangoo
Edittel

18 örátöl Slep Edittel Power body Aerobic Prev gerin;
Step AnettelMarcsivai Edittel Marcslval

19 örától Jóga Hastánc
Zsuzsával

ÚJ EDZÉS TíPUSOK!
KRITIKUS ZÓNA ledolgozása mindennek ami kerekebb a kelleténél

(comb, fenék, has)!
KANGOO EDZÉS SZOMBATONKÉNT 17·18 ÓRÁIG!

Bejelentkezés szükséges: 661285-840-es telefonszámon.

NYITVA TARTÁS:
héUü-pénlek 8-21 óráig, szombal14-20 óráig, vasárnap 14·18 óráig.

görgös ágynemütartó
80 X 198 X 20 cm - 20.000Ft

valamennyi ágy-típusgázrugós, BÉKÉSCSABA, BERÉNYI ÚT 93-95.
felnyitható ágynemütartós NYITVA: kedd-péntek szombat Tel.:
változatban is rendelhetö 9h-18h 9h-14h 30/6368-705
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tantermeinek egy részéből az emlékműre

lehet rálátni, az 1899-ben, a "Nagyenyed
pusztulása" néven vált szömyü éjszaka 60.
évfordulójára készült titokzatos emlék
műről senki sem beszélhetett az elmúlt
évtizedekben.

Ma viszont az önkormányzat, a szom
bathelyi Kovács Jenő, az Apáczay Csere
János alapitvány elnöke, aki Ompoly
gyepű, illetve magyari geni obeliszk
felújítását is támogatta, anyagi támogatást
nyújtott az emlékmű felújításához.

Szilágyi Mátyás konzul, azon vélemé
nyének adott hangot, hogy az egymás mel
lett élés nem feledtetheti az áldozatokat,
Erdély szent földjén pedig a magyarságnak
nemcsak múltja, hanem jövője van.

Horatiu M. Josan Nagyenyed pol
gármestere az európaiságra, a város lakói
jövőjének építésére fektette a hangsúlyt,
nem feledtetve el, hogy az 1848-as egyen
lőség-szabadság eszméje olykor attrocítá
sokba torkollt.

Kováts Krisztián megyei RMDSZ
elnök viszont feltette a kérdést, hogy
mínusz 27 fokos hidegben, a
szabadságharcban harcoló férfiak által
hátrahagyott 800 gyerek, nő és idős ember
legyilkolása ugyan milyen embemek jelent
dicsőséget?

- Sajnos az utókor a vérengzés román
vezetőit nem ítélte el, a gyilkos csőcselék

vezéreiről a városban utcákat és iskolákat
neveztek el, de remélhetőleg eljön majd az
idő, amikor az áldozatokért is bocsánatot
kémek.

T.A.

Évtizedekig sűrű b l.' t takarta a
magyar töm gsí emlé tábláját
az enyedi vártemplom tövében

Augusztus 20-hoz kapcsolódó esemény
volt a nagyenyedi vártemplomban megtar
tott ökumenikus istentisztelet, ahol Szabó
Dénes plébános, Sándor Botond unitárius
és Popa Tibor református lelkipásztorok
hirdették az igét. Valamennyien a 1849
január 8-ról 9-re virradó éjszakára történt
vérengzésre emlékeztek, amelynek nyomai
a magyarság lelkében azóta sem múltak el.
A nagyenyedi vár falán felújított magyar
emlékmű avatásán azonban az önkor
mányzat képviselői, Simion Cretu, a
megyei Liberális párt részéről, Horatiu M.
Josan liberális polgármester is koszorút
helyezett el.

Rácz Levente a Dr. Szász Pál Egyesület
elnöke, helyi tanácsos, volt megyei
RMDSZ elnök beszédében ez alkalommal
emlékezett vissza arra, amikor 2009.
januárj ában tartott rendezvénysorozat
keretében emlékeztek az áldozatokra, majd
egyik vendég Budapestre visszatérve a
Magyar Nemzet újságnak adott nyilatkoza
tában azt mondta: - akkor lesz szem
léletváltás a román történetírásban, ha
szóbahozzák az akkor 160 éve történt
vérengzést, de igazi változás csak akkor
következik be, amikor Nagyenyeden a
magyarok nappal koszorúznak majd a
román polgármester jelenlétében.

- Megvallom ez akkor kissé bosszan
tott, hiszen azt sejtette, hogy féltünkben
koszorúztunk este, holott ezt 1999-től

kezdődően megtettük, először 1994-ben a
református parókián, nyilvános megem
!ékezésrő! pedig 1999-től beszélhetünk.
Bár az enyedi Bethlen Kollégium iskolai

Emlékezés a nagyenyedi áldozatokra
Magyarok koszorúztak a román polgármesterrel

Emberségesen, türelmesen, hatékonyan
abiztonságos közlekedésérti

OKÉV: 06-0221-02 Akkr. lajstromszám: IA-0935

50% árengedménnyel
kaphatók, amíg a készlet tart!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd, Fő út 29.

Telefon: 66/285-392

További információ:
Bosnyák József
tanfolyamszervező

Telefon: 0630/409-2868

Iskolánk címe: Békéscsaba, Szemere u. 211.
Ügyfélfogadás: 7.30-16.30
Telefon: 66/323-626

AVictória Autósiskola Kft.
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETŐi

és motoros

tanfolyamot indít
2011. szeptember 8-án
17 órakor! [J
Atanfolyamindítás és T
a tanfolyam helye:
Városi Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény,

Gyomaendrőd, Kisréti u. 27.

ISKOLAKEZDÉSt

Játékok, irodaszerek,
ajándéktárgyak
nagy választékban!

Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.
Tel. 66/284-552

Color Shop Papírbolt



Családi jóga nap
2011. szeptember

Végigtáncolták anyarat
Az országos verseny után pici

pihenés következett a lányoknak, majd
július első hetében az aradi és a szat
márnémeti mazsorett táncosokkal
együtt mazsorett-táborban edzettek a
gyomaendrődi együttes haladó és leg
nagyobb táncosai egyaránt. Az egy
hetes felkészítés délelőtti programja
edzések, délután strandolás a fürdőben.

Az utolsó napon közel 60 mazsorett
táncos rövid műsorral kedveskedett a
Bethlen Kollégium udvarán, majd
Rédai Tünde vezetésével a nálunk is
egyre népszerűbb zumba táncra került
sor.

Ezután kezdetét vette a nyári fel
lépések sorozata, hiszen: Dévaványán,
Kondoroson, Szarvason a Vízi Szín
padon, Debrecenben, Ecsegfalván és
természetesen Gyomaendrőd több ren
dezvényen színesítették táncukkal az
aktuális programot a mazsorett-tán
cosok.

A Kanadából érkező Ottawai
Magyar Kórus tagjainak már a vasútál
lomáson kedveskedtek a magyar ruhá
ba öltözött mazsorettek és visszautazá
sukkor is elkísérték a - Homok Emő

szervezésében városunkba érkező 
vendégeket.

"Nyárbúcsúztató" zenélésre és tán
colásra került sor szeptember 3-án a
Kner téren a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény fúvós
zenekara és a Színfolt táncosai
közreműködésével.

Ősszel is lesznek fellépések
(Szarvas, Békéscsaba) és már gőzerő

vel folynak a próbák a november
közepén megrendezésre kerülő orszá
gos szóló és páros mazsorett versenyre.

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
Mazsorett oktatás indul kezdőknek!

Beiratkozás szeptember hónapban,
érdeklődés: 06-30-374-7152 telefon
számon. Gyere Te is! Legyél egy sike
res csoport táncosa!

Hunya Jolán, együttes vezető

Szó-Beszéd

20 ll. augusztus l3.-án immár
második alkalommal került megren
dezésre, a Gyomaendrődi Jóga Családi
Nap, a helyi jógacsoport tagjainak
szorgos szervezésében. Az idei évben
csodálatos helyszínen tarthattuk ezt a
mozgalmas programokkal tűzdelt

napot. A Liget Fürdő mesés fáinak
lombjai alatt hallgathattunk meg sok
érdekes előadást.

- Hallhattunk a gyógyfüvek
használatáról sok-sok jó tanácsot
Sajtos Sándor előadásában. Felismer
hettük, hogy a füvek, amelyeken
járunk, milyen gyógyító hatással bír
-nak. Beletekinthettünk a talpmasszázs
és a thaimasszázs ügyes, és kellemes
fogásaiba. Talptérképről követhettük
az utasításokat és kaptunk kellemes
masszázst. Fogásainkat irányította, és
felügyelte, Nagyné Simon Mária. Egy
újdonságot is köszönthettünk, ami töb
bünknek furcsa, mégis nagyon felsza
badító érzést váltott ki , ez a Lélektánc
volt. Kiss Orsolyával érezhettük meg
milyen érzés, ha egy vízcsepp vagy.

Az étkezésünkre való odafigyelésre
alaposan felhívta a figyelmünket
Giricz Magdolna, aki makrobiotikus
táplálkozási és főzési tanácsokkal
bővítette tudásunkat.

Jóaával ellazíthattuk izmainkat,/::>

szellemünket és lelkünket is. Megfi-
gyelhettük, a testünkben jelentkező

érzéseinket, izmaink frissességét ru
aalmassáaát Stranszkiné Zsuzsa irá-/::> /::>

nyításával.
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- Az ősi dobok világába a gyoma
endrődi dobkör vezetett be minden
érdeklődőt. Rezgéseikkel és finom dal·
lamaikkal csodás nyugalmat árasztot
tak Kiss Edit vezetésével.

Kipróbálhattuk kézügyességünket,
papírvirág hajtogatással, festhettünk
mandala képeket Homok Kitti
irányításával. Köszönetet szeretnék
mondani minden előadónknak. Kö-

szönet minden jóga csoporttársamnak,
akik jelenlétükkel, odaadó segítsé
gükkel, és finom vegetáriánus étele
ikkel kerekké tették ezt a napot.

Köszönet Vass Ignácnak, a Liget
Fürdő igazgatójának, aki lehetőséget

adott arra, hogy minden évben ebben,
ezen a helyen megrendezésre kerül
hessen ez a megmozdulás. Köszönet a
gyomaendrődi lakosoknak, a nyaraló
és vidéki vendégeknek akik jelen
létükkel emelték a nap fényét és tettek
egy lépést a testük és szellemük
fejlődéséért. Szeretettel és örömmel
látunk minden érdeklődőt, minden ren
dezvényünkön és jóga foglalkozá
sunkon.

Stranszkiné Zsuzsa
a Jóga csoport vezetője

RÉGI BÚTOROKAT,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben a helyszínen fizetek!

Telefon: 0630/9·533·594
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Alondoni drogtanyából a gyomaendrődi könyvtárba került a hagyaték
Határ Győző hagyatéka Gyomaendrődön

Harminckilenc doboznyi könyvet
kaptak a gyomaendrődiek Határ
Győző Kossuth-díjas író, költő,

műfordító angliai magángyűjtemé

nyéből.

Határ Győzőnek nem csak az élete
volt kalandos, de halála után hagyatéka
is rögös utat járt be. A Kossuth-díjas
író, költő, műfordító - aki 19l4-ben,
Hack Viktor néven Gyomán született,
2006-ban Londonban hunyt el.
Gyomán csupán hatéves koráig élt, s
életének későbbi szakaszában sem
fűzték erős kötelékek szülővárosához.

Az országot 1956. decemberében
hagyta el, Londonban telepedett le.
Neve idehaza jobbára csak a rend
szerváltás után vált szélesebb körben
ismelité disszidens mivolta miatt.
Amikor elhunyt, sem örököse, sem
végrendelete nem volt, ezért lakását az
angol hatóságok lezáratták. Az elmúlt
évek során a betörők többször
feltörték, kifosztották, s drogosok is
tanyáztak benne.

A fordulat akkor következett be,
amikor előkerült egy régi keltezésű

végrendelet, melynek alapján a Határ
Győző-hagyaték jogos örököse a

budapesti Országos Széchenyi Könyv
tár lett. A Széchényi Könyvtár úgy
döntött, aszülővárosnak, Gyomaend
rődnek is adnak az író magánkönyv
tárából.

- Harminckilenc doboznyi könyvet
kaptunk, most fogtunk hozzá a kibon
tásához - mondta Dinyáné Bánfi
Ibolya, a Határ Győző Városi Könyv
tár vezetője.

- Igen széles skálán mozog a fel
hozatal, mindenféle műfaj megtalál
ható. Vannak itt Határ Győző saját
művei, kortárs költők, Írók munkái, s
csekély irodalmi értékkel bíró könyvek
is. Az egyik dobozban megtaláltuk a
Szép versek teljes sorozatát, ami azt
bizonyítja, hogy Határ Győző Lon
donból is folyamatosan figyelemmel
kísérte a magyar irodalmat.

Miközben a könyvtárvezető egy
más után bontotta ki adobozokat, elő

került néhány igazán különleges kötet
is. Ilyen például a katolikus egyházak
történetét taglaló méretes könyv, ame
lyet 1872-ben adtak ki Párizsban.
Másik érdekesség egy l86l-es kiadású
angol enciklopédia-sorozat.

- A hagyaték feldolgozása komoly

feladat lesz, jó néhány hónapot
igénybe vesz. Még nem döntöttük el,
milyen formában katalogizáljuk és
őrizzük majd. Két lehetőség van. Az
egyik, hogy hagyatékként kezeUük,
akkor azonban egyetlen kötet sem lesz
kölcsönözhető, csak itt a könyvtárban
olvashatják. A másik variáció, hogy
beépítjük a saját könyvtárunkba, s
akkor kölcsönözhetővé válnak a
kötetek. Valószínűbb, hogy az első

variáció mellett döntünk, azaz a hagya
tékot külön kezeljük majd, s a
kézikönyvtárban helyezzük el - mond
ta Dinyáné Bánfi Ibolya. Hozzátette:
novemberben, a költő születésének
hónapjában kiállítás keretében mutat
ják be a hagyatékot az o]vasóközön
ségnek.

A gyomaendrődi könyvtár koráb
ban is nagy gondot fordított arra, hogy
városuk híres szülöttének neve ne
menjen feledésbe. Három évvel eze
lőtt, 2008. szeptember l-jén a könyvtár
felvette Határ Győző nevét. A Farkas
réti temetőben lévő sírjára minden
évben, halálának évfordulóján elviszik
a szülőváros koszorúját.

(beol.hu) L. J.

Egy gálos hazai győzelemmel indult akézilabda szezon
A kézilabdás lányok utánpótlás

korú játékosai nem sok pihenőt kaptak
a nyárra. A felkészülés a 201I-12-es év
bajnokságára már július l-én megkez
dődött számukra, persze azzal a nem
titkolt szándékkal, hogy távozó csapat
társaik helyét mihamarabb átvehessék
a felnőtt mezőnyben.

A mindennapos edzéseket augusz
tus elején egy békésszen.tandrási torna
zárta, ahol már a felnőttek is bekapeso
lódtak a felkészülésbe. Itt mindkét
csapatunk az első helyet szerezte meg
korosztályában riválisai előtt.

Ezután következett egy hét kemény
munka a bükkszentkereszti edzőtábor

ban, majd edzések újra itthon. Hazaér
kezés után az utánpótlás korúak is a
felnőttek edzésmunkáját végezték. A
következő megmérettetés, a már ha
gyományosnak számító augusztus 20-i

Kondorosi Betyár Kupán következett,
ahol vegyes korosztályú csapatunk
második helyezést ért el.

A felkészülés nem volt problémák
tóI mentes. Kisebb-nagyobb sérülések
és a nyár végi elfoglaltságok hátráltat
ták a munkát. Az első bajnoki
mérkőzést is sajnos több játékos a
lelátóról, illetve a távolból volt kényte
len végigizgulni. Ezen az izgalmakban
és fordulatokban gazdag mérkőzésen a
lefújáskor egy gólos hazai győzelmet

mutatott az alkalmi eredményjelző. Így
csapatunk a lelkesen végig szurkoló
közönség előtt első hazai bajnoki
mérkőzésénMezőberény csapata ellen
győzelemmel mutatkozott be. Ami
"hab a tortán" , hogy Gyuricza Bea
egyik újoncunk első felnőtt mér
kőzésén már megzörgette az ellenfél
hálóját. Csak így tovább fiatalok!

A Gyomaendrődi Női Kézilabda
Sportegyesület tagto borzót hirdet.
Várja soraiba a kézilabda sport iránt
érdeklődő lányokat. Az első nyílt
foglalkozás 20 ll. szeptember 9-én 16
órától a Varga Lajos Sportcsarnokban
lesz. Gyere, ragadj labdát, légy egy jó
csapat tagja!

L. T.

SZÓ-BESZÉD
SZERKESZTÖSÉGE

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Telefon :0670/22-632-99
szobeszed@index.hu



Gyomaendrődi siker az Országos Természetfilm Fesztiválon

Tátka a világbajnokságon
2011. szeptember

A magyar kajak-kenu sport
történetének legfiatalabb indulója volt
a szegedi felnőtt gyorsasági világbaj
nokságon rótka Sándor, a gyomaend
rődi Körös Kajak SE fiatal sportolója.
A tavalyi ifjúsági olimpiai bajnok
töretlenül fejlődött az idén is,
Brandenburgban a K-2 200-as szám
ban ifjúsági világbajnok, egyesben
200-on ezüst-, 500-on bronzérmes. A
felnőtt országos bajnokságon és világ
bajnoki válogatón többek között
Kucsera Gábort, Vereckei Ákost és
Kammerer Zoltánt is leelőzte, majd a
szétlövést megnyerte és így nyert jogot
a szegedi vébén való részvételre.

A 4x200 méteres váltóban rajta
semmi nem múlott, a döntőben eléli
nyolcadik hely is jó eredménynek
számít. Második emberként indult és a
harmadik helyen váltották. A 17 esz
tendős ifjú tehetség Dudás Miklóssal,
Gyertyános Gergellyel és Kadler
Viktorral a második helyen jutott a
döntőbe, ahol a harmadik-negyedik
helyen váltotta Dudást. A tehetség
minden erejét mozgósította és a táv
végére a harmadik helyre hozta fel a
csapatot. A folytatásban a másik két
társ közel sem diktálta azt az iramot,
mint ő és a kvartett végül a nyolcadik
helyen zárta a világbajnokságot.

A 20 ll. augusztus 5-től 7-ig ren
dezett Pusztaszeri Országos Telmészet
film FesztiváIra idén mintegy 96
alkotás érkezett, ahol az amatőr és a
professzionális alkotók külön nevezhet
tek, 5 kategóriában.

Weigert József Gyomaendrődről az
etűdök kategóriában indult, három
művel; az etűdökben természeti
vonatkozású, könnyed vagy absztrakt
hangvételű kisfiimmel, maximum 5
perces időtartamban lehetett nevezni. A
legtöbb versenyművet ebben a kate
góriában nyújtották be: a 35 nevezett
etűd közül (24 amatőr, II profi) a két
legjobb professzionális filmet Weigert
József készítette, az amatőrök között
pedig Dancsó Péter lett az első Szüret
című művével. A nyertes filmek, a

Szó-Beszéd

- Sanyi jó formában várta a
világbajnokságot és jól is evezett. Az
előfutamot kissé elizgulta, amikor
meghallotta az óriási hangzavart. Kissé
be is pánikolt, de azután túltette magát
ezen. Olyan neves edzők jöttek hoz
zánk gratulálni, akik nem könnyen di
csérnek - értékelt rótka edzője,

Kovács Gábor.
Az Európai Olimpiai Reménységek

Versenyét szeptember 16-18-án már
nem vállaUa rótka Sándor:

- Kapok három hét pihenőt, majd
edzőmmel, Kovács Gáborral elkezdjük
a következő évre való felkészülést. Az
Európai Olimpiai Reménységek Ver
senyén még elindulhatnék, de ezt már
nem vállaltuk be, mert túl sok lenne,
nem akarok kiégni. Jövőre az ifjúsági
világbajnokság ígérkezik a fő verseny
nek, de azért teljesen még a londoni
olimpiáról sem mondunk le. - beszél
terveiről Tótka Sándor.

Télidő és a Tavaszidő a Körösök

vidékén (angol címmel Springtime, ill.

Wintertime), valamit a szerző többi

műve a gyomaendrod.com oldalon

(video menüpont) valamint a

www.weigertimages.com oldalon is

megtekinthető. A Magyar Televízió év

végén tűzi műsorára a filmeket, válo

gatást nyújtva az elmúlt évek legjobb

jaiból.

A siker azért is kiemelkedő, mivel a

pályázott filmek közt több olyan is

akadt, amit egész stáb készített. Weigert

József az etűdök professzionális kate

góriadíja mellett a Vidékfejlesztési

Minisztérium különdíját és oklevelét is

megkapta.
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AKörös Kajak idei sikerei
Az idei év első fő versenyünk a

Maraton Magyar Országos Bajnokság
volt, ahol legeredményesebb versenyzőnk

Csőke Zsolt egyesben is és párosban Vég
Gáborral felnőtt 10 km 2. helyezést értek
el, Lövei Kitti 15 km-en 2. lett'

Június 4-S-én Szolnokon rendezték
meg a 20 II évi Országos Diákolimpiát.
Női serdülő négyesünk 500 m-en tagjai:
Lövei Fanni - Lövei Kitti - Paulik Natália 
Tímár Tímea 2. helyezést értek el. Varga
Zsanett - Tímár Dóra párosban 2. helyezést
értek el.

Szabadidős eredmények: Akikre az
első nagy országos versenyükön dobogóra
tudtak állni: Szántó Milán l. hely,
Zsilinszky Erika 2. hely, Uhrin Barbara 2.
hely, Vincze Viktor 3. hely, Szabó Dániel 4.
hely, Giricz Bettina 5. hely, Papp Máté 6.
hely, Gubucz Szilvia 7. hely, Megyeri
Milán 8. hely

Július 23-24-én rendezték meg
Sukorón Mesterek, Szabadidős és
Egyetemi Magyar Bajnokságát ahol a K1
500 m versenyszámban Vég Gábor
egyesületünk versenyzője l. helyezést ért
el.

Július végén, Sukorón került megren
dezésre a Gyermek, Kölyök, Serdülő

Országos Magyar Bajnokság, ahol a
kajakosaink ismét bizonyítottak. Lövei
Kitti és Lövei Fanni K-2 4000 m-en a tava
lyihoz hasonlóan bajnoki címet nyert. A
páros 500 és 1000 m-en is második
helyezést ért el, mellyel lehetőséget kap
tak, hogy szeptemberben a Lengyelor
szágban megrendezésre kerülő Európai
Olimpiai Reménységek Versenyén rajthoz
állhassanak. Szintén sikeresen szerepelt az
OB-n a Varga Zsanett és Tímár Dóra, akik
K-2 gyermek II. évf. 2000 m-en bronz
éremmel térhettek haza. A páros 4x500 m
es váltóban Uhrin Barbarával és Csordás
Alizzal kiegészülve 3. helyezést ért el.

Augusztus elején az Ifjúsági Országos
Bajnokságon Gellai Tamás, dunafüredi
párjával, Nyári Bendegúzzal K-2 500
méteren szoros küzdelemben a második
helyen végzett. Ezzel az eredmélmyel ki
harcolta az indulás jogát az Olimpiai
Reménységek Versenyén. Így Lövei Fanni
és Lövei Kitti után Gellai Tamás a har
madik versenyzőnk, aki utazhat e rangos
nemzetközi versenyre. Gellai Tamás K-2
500 és K-4 200 méteren, míg Lövei Kitti és
Fanni K-2 500 és K-2 1000 méteren
képviseli hazánkat és egyesületünket
Lengyelországban.
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Ingyenes a lakossági 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 SSOO
Gyomaendrőd, Hősök útja SI. Egy apróhirdetés szövege
lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet I A hirdetések
szövegéért felelősségetnem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

17 m'-es üvegszálas tető, zöld
SZÍOl, CO hegesztődrót (0,8 mm),
10 tábla l mm-es vaslemez eladó.
Irányár: 2500-20 ezer Ft. Érd.:
0670/659-6776

Klasszikus gitár tokkal,
póthúrokkal valamint 6 részes
hál ószoba garn itúra, íróasztal
eladó. Jrányár: 25-30-7 ezer Ft.
Érd.: 66/285-503

Megkimélt állapotban lévő

pelenkázós kiságy és háromkerekI
camping eladó. Irányár: 10-25 ezer
Ft. Érd.: 0630/995-3647

Ágyneműtartós rekamié eladó.
Irányár: 25 ezer Ft. Érd.:
0630/604-8391

2 db forgó fotel, 3 részes
toalett tükör, camping kerékpár
eladó. Érd.: 06301280-3430

Négyhengeres Trabant Combi
alig használt, összesen 11944 km
rej, tartozékaival együtt eladó.
Érd.: 0620/345-1491

Ülőgaroitúra, kihúzható ágy
neműtartós eladó. Irányár: 15 ezer
Ft. Érd.: 0670/389-0654

Vegyes tüzelésű kályha
(Carbon) eladó. Irányár: 25 ezer
Ft. Érd.: 66/386-103

Számítógép eladó. 17"-os
monitorral kompletten eladó egy
megbízhatóan működő Pentium
IV-es számítógép! Érdeklődni:

20/5543121

Malacot, süldőt, hízót
vennénk készpénzért!

Telefon: 0630/296-4775

Ha nincs aki ügyeljen hozzá
tartozójára, amíg ügyeit intézi,
hívjon én segítek. Irányár: 500
1000 Ft/óra. Érd.: 0670/269-9755

EGYÉB
Díóbé] eladó. Érdek]ődni:

0630/565-0158
Korban hozzám illő 65-70

éves hölgyet keresek társnak, élet
társnak. Káros szenvedély tő I
mentes férfi vagyok. Leveleket a
szerekesztőség címére kérem:
"Költözés nem akadály" jeligére.

Régi hatvan literes vörösréz
üst állvánnyal, valamint különálló
ágyneműtartó új állapotban eladó.
Érd.: 0670/260-92-60

Tört arany felvásárlása,
valamint beszámítása

új ékszer vásárlása esetén
a legnagyobb napi áron,

min. SOOO Flt/g áron.
Berill ékszerüzlet,

GyomaendrődFő út 22212.

Ifjúsági ltp-en 2,5 szobás,
földszintí lakás + garázs eladó.
Érd.: 0670/260-92-60

Vásártérí ltp-en 32-es épü
]etben második emeleti lakás
surgosen eladó! Érdeklődni:

06/30-346-0520
A Vásártérí ltp-en földszinti I

szobás lakás eladó. Érdeklődní:

0630/576-] 140
A Fő úti társasházban

(Kol mann) 53 m'-es első emeleti
1,5 szobás lakás eladó. Irányár: 7,5
millió Ft. Érd.: 0630/339-6840

Elcserélném Ifjúsági ]tp-i
felújított, nyílászáró cserés 2,5
szobás szép lakásomat gyomai
kertes kockaházra. Érdeklődni:

0670/368-7774
Békéscsabán a Rábai utcában

4. emeleti felúj itott 55 m'-es,
erkélyes lakás eladó. Irányár: 7,4
millió Ft. Érd.: 0620/510-5096

Kecskeméten eladó egy 1
szobás, klimatizált, műanyag abla
kos, alacsony rezsijű lakás. Ér
dek]ődni: 20/446-2375

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Takarítást, vasalást, bevásár

lást, idősgondozást válla]ok. Érd.:
0630/565-0158

Idős embernek segítenk a napi
gondjai megoldásában: mosás,
főzés, takarítás. Érdeklődni:

0670/260-92-60
Baromfi kopasztást válla]unk,

időpont egyeztetés szükséges.
Érdeklődni: 06205599430

Korrepetá]ás, felzárkóztatás.
fejlesztő fog]alkozások. dolgoza
tokra, középiskolai felvételire való
felkészítés általános iskolásoknak.
Érd.: 0630/856-32J 8

Masszázsoktatás kezdőknek és
haladóknak. Érd.: 0630/320-8189

Elektromos kapuk beüzeme
lése, bekötése, javítása. Telefon:
06 30 6902049

Érettségi re felkészí tés bioJó
giából, kémiából, földrajzból,
ECDL-vizsgára készítés, korre
petálás, programozás oktatása az
alapoktól. Érd.: 0630/493-5950

Veszélyes fák kivágása, tűzifa

felvágása. elhanyagolt porták,
nyara] ók rendbentartását, kaszá
lását vállalom. Érd.: 06701283
0347

KERT, TELEK, NYARALÓ
A Fűzfás-zugban kert két sor

gyümölcsössel eladó. Érdeklődni:

06301216-7085
A Kecsegés zugban vízparti

telek, horgászati joggal 4 J m'-es
faházzal stégge] eladó. Irányár: 3,5
millió Ft. Érd.: 0630/33-96-840

LAKÁS
Az Október 6. ltp-en 2 szobás,

3. emeleti lakás eladó vagy kertes
házra cserélhető. Érd.: 0620/5767
879

Az Október 6. ltp-en 4 szobás,
I. emeleti lakás eladó. Irányár: 7,5
míl.lió Ft. Érd.: 661284-148

Ifjúsági lakótelepen olcsón el
adó egy átlagos állapotú 2,5 szobás
lakás garázzsal. Érdeklődni:

30/6588961
A Vásártéri ltp-en 2 szobás,

erkélyes, 3. emeleti lakás áron alul,
sürgősen eladó. Szántóföldet be
számítok. Érd.: 0620/805-4421

A Vásártéri ltp-en 4 lakásos
társasházban jó állapotban lévő 3
szobás lakás garázzsal, alsórésszel
eladó vagy kertes házra cserélhető.

Irányár: 8,6 millió Ft. Érd.:
0630/488-4396, 0630/944-1847

A Vásártéri ltp-en földszinti 2
szobás lakás áron alul sürgősen

eladó Irányár: 4,8 míllió Ft. Érd.:
0630/301-5861

Vásártéri ltp-en 2.m. 2 szobás,
erkélyes részben felújított lakás
eladó, vagy vízparti ingatlanra
cserélem. Érd.: 0630/628-61-72

Fő úti társasházban (Kolmann)
1,5 szobás 53 m'-s, I. emeleti lakás
eladó. Irányár:7,5 míllió Ft.
Érd. :0630/33-96-840

Gyomaendrőd központjában a
Napkeletí u. 4. sz. alatti 2 szobás
gázfűtéses családi ház nagy mel
léképülettel 1440 m'-es telekkel
eladó. Irányár: 3,4 millió Ft. Érd.:
0620/413-2770,62/322-572

Gyomán a Gyóni G. u. 27. sz.
alatt parasztház eladó. Víz, gáz,
rurdőszoba van. Irányár: 1,8 millió
Ft. Érd.: 0670/318-187

Gyomán az Arany J. u. 16. sz.
alatt 4 szobás, összkomfortos ház
eladó. Érd.: 0620/5266-573

A Hantoskertí úton kétszintes,
3,5 szobás téliesített nyaraló ga
rázzsal, stéggel eladó. Irányár:
10.2 millió Ft. Érd.: 0620/510
5096

Gyomán a fiirdőtő I 200
méterre, a Móricz Zs. u. 4. sz. alatt
2 szobás, összkomfortos kocka
családi ház eladó. Gáz- és vegyes
központifiités van. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 0630/562-5754

Kétszintes szép családi ház a
benne lévő sőrözővel együtt eladó.
Ifjúsági ltp-i lakást is beszámítok.
Irányár: 18 míllió Ft. Érd.:
0630/628-6172

Gyomán a Zrínyí Miklós
utcában 3 szobás összkomfortos
családi ház eladó. Érd.: 06301216
7085

Endrődön, a József A. u. 25/l
sz. alattí, két és fél szobás
összkomfortos kockaház eladó.
[rányár: 4.9 míllíó Ft.
Érd. :0630/93-84-449

Öregszőlőben, a Diófa u. J3.
sZ.alatt családi ház eladó. Villany,
víz, gazdálkodsára alkalmas épület
és nagy telek van. Érd.: 0630/35
95-201

Köröshöz közel í komfort
nélküli ház eladó! Irányár: 1,9
millió. Érdeklődni: 0620/5599430

HÁZ



DExam
B2 közép- és B1alapfokú

angol nyelvvizsgára felkészítő

40 órás nyelvtanfolyam indul
(heti 6 órában)

2011. augusztus 29-től

a Mezőtúri Református Kollégiumban.
Atanfolyam az októberi szóbeli

és/vagy írásbeli vizsgákra készít fel.

Bővebb információ:
Tóthné Bakonyi Nikolett tanárnőtől

(30/314-9680)
vagy dr. Hettinger Sándor tanár úrtól

(06-30/400-5595)
kérhető hétköznap 17 óra után.

Beiratkozás: 2011. augusztus 29-én
16 és 17 óra között

az iskola Angol Tanszékén.
(Mezőtúri Református Kollégium,

5400 Mezőtúr, Kossuth u. 2.)

Szeretettel várjuk leendő tanulóinkat és
vizsgázóinkat!

Ezúton
szeretnénk
köszönetet

mondani
mindazoknak,

akik
20 ll. augusztus 4-én szeretett

férjem, édesapa és nagyapa
Gábor István

temetésén megjelentek
és osztoztak gyászunkban.

Köszönet dr. Palya József
háziorvosnak, és asszisztensének

Marikának a sok évi hűséges

kezelésért.
A gyászoló család

Családi Vasárnap
aDreher Söröző· Étteremben

Szeptember 4.
Tárkonyos csirkeragu leves. Milánói
sertésszelet, burgonya püré,
káposztasaláta. Somlói galuska.

Szeptember 11.
Fahéjas szilvaleves. Brassói aprópecsenye,
hasábburgonya Tejfölös uborkasaláta.
Nutellás palacsinta.

Szeptember 18.
Csontleves daragaluskával. Szezámmagos
csirkemell, kukoricás rizs. Tartármártás.
Gyümölcssaláta.

Szeptember 25.
Babgulyás füstölt csülökkel.
Tejfölös túróscsusza, tepertővel.

Gesztenyepüré.

Telefon: 0666/386-444

920 Ft/adag
Étkezési uta/ványokat e/fogadunk!

Gyomaendrődi baba

Rómer Janka Vénusz
(édesanyja: Rácz Adrienn)

2üll.üS.ü2-án ü9.25-kor született

Állatorvosi Rendelő
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.
- Bolha- és kullancsirtó szerek.
· Légyirtószerek, patkányirtószerek.
- Baromfi vakcina (Gumboro)
- Ásványi kiegészítők.

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@szucsnet.hu

Dr. Kreisz Ágnes
Mezőberény, Madách u. tO/a.

www.kreiszagnes.hu

E-maii: kreiszagnes@szucsnet.hu

Telefon: 30/206-5050

Ultrahangos fogkőeltávoJítás.

Röntgen-diagnosztikaI

Magyar politikusok averespataki aranybánya ellen
A Jobbik felszólítja a kOlmányt, bogy min

den. rendelkezésére álló eszközt vessen be a
romániai Verespatakra tervezett aranybánya
beruházás megakadályozása érdekében - jelen
tette ki Bödecs Barna, az ellenzéki páli ország
gyülési képviselője.

A képviselő elmondta: a Rosia Montana
Gold Corporation (RMGC) kanadai-román
vegyesvállalat által tervezett aranybánya
beruházás a Verespatakot ma körülvevő négy
hegyet robbantásokkal és külszíni fejtéssel tel
jesen eltüntetné, a hegyek helyén 200 hektár
felületű !<.ráterek maradnának. Az üzemeltetés

15 éve alatt 215 millió tonna ércet dolgoznának
fel majdnem 200 ezer tonna cianid fel
használásával, mindezt úgy, hogy jelenleg
évente ezer tonna nátrium-cianidot használ fel
egész Európa aranybányászati szektora 
hangsúlyozta Bödecs Barna. Hozzátette: a
keletkezett 215 millió cianidos zagyot egy 800
hektáros tározóba zámák be a térségben.

CsakJlOgy - ahogyan azt a 200G-es tiszai
ciánszennyezés is bebizonyította - ez a tech
nológia egyáltalán nem biztonságos - mondta.
Bödecs Barna hangsúlyozta: a völgyzáró gát és
a mögötte fellialmozott 215 millió tonna veszé-

lyes hulladék évszázadok múlva is ott lesz, és
gátszakadás esetén példa nélküli katasztrófát
okozhat. AJobbik képviselője szerint ráadásul a
beruházás a román társadalomnak sem érdeke,
hiszen mindössze némi adóbevételt jelentene és
)5 éven keresztüloldaná meg a térség mUD
kanélküliségi problémáit.

Az ellenzéki politikus szerint felháborító,
hogy a Tisza vizgyűjtő-területeire tervezett
veszélyes beruházásra kiadta az örökségvédel
mi engedélyt az RMDSZ elnöke, Kelemen
Hunor vezette román örökségvédelmi minisz
térium.
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Válassz az új tanévre táblagépet vagy netbookot!

Ha új számitógéppel szeretnéd indítani a tanévet, nálunk találhatsz kedvedre
valót' Az új Invitel 5M internet csomagod mellé bérleti konstrukcióban vá
laszthatsz <: Samsung Netbook vagy a Huawei IDEOS 57 táblagép közüll

5M intemet + IDEOS 57 Slim táblagép diákoknak

BEI.:,SŐÉPí1É~ZET
SZARAZEPITÉs

CiiLLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

FRÜHWALD
AKCiÓK!

TERRANOVA
VAKOLATOK, RAGASZTÓK,

ZSÁKOS BETON,
ALJZATKIEGYENLíTŐK,

25KG·OS CE E T
ÉS 25 KG·OS ÉSZ!

ÉpíTKEZIK?
FELÚJíT?

TATAROZ?
Prokoncept

energiatakarékos épitési rendszer
kétoldali höszlgeteléssel

• SO-70%-kaf kevesebb fütesi
költség· Höhídmentes szerkezet

Báthori István
Középiskola és Szakiskola

SZEREZZEN ÉRETTSÉGIT
MUNKA MELLETT

DÉVAVÁNYÁN
A Báthori István Középiskola és Szakiskola Dévaványai

Tagintézménye Jelvételt hirdet a 201112012. tanévre
esti tagozatú gimnazista oktatásra!

Helyszín: Gyomaendrőd, I. sz. Postahivatal udvara,
Kossuth L. u. 28.
Időpont:minden szerda 9.00 - 16.00 óra között

AdijJkJ! :If~l fJrlJlmJl1.lk. Á f~nli ajdn1JII011. J;ugullM l$'IÓI vilsuyon.:hlq trttnj'cs. allnvif~J tgymmts llolgJttatJsi terulel~n uj Invltel
SM lakOU<1gl ADSl·lnle,"cl·volg"lIal~srJ {9Jr.lnt~llle·" IcllCrl~1 StbtiSfgC: 10001192 kbitJsl tlöfimó Ugyfelek szam~fa. JZ AOSl·internet·
uolg.illolli'lSIJ 2~ f'lImapos IlaUro/GUldelLi mf1óMs~1 {hustgldómkJ kOl 011 .előfizető! mrzód~s es 201 h6napos halaroloflldejLi b~rlel11wlódb
cg11delü mt'9kÖlés~ esettn. Al €lóflwÓI ahmrOZOH idólJrlam lej.irta elotli 'eimondtIsa es~lcn totbertiU'lki klllelmmeglerheU. Al ADSL
szolg,illJIJs havi d'ja 2000 ft. a haljlolOH Ideju mw5dk {hústgidihlaklldeje alan errenyt'S ke<l'letm~nYI t.1mlmaz. AhatirOlon idejú sw
zódés (huség/doSlatJ leJ~rtal tovelóen az ADSl-Intelntl-Slolgáhal,)s tlavl dil,) &490 fl. Al ADSl-inwnet-SlolgaIIJl,is ig~nyb~~teltnek 'ellélele
me9ré~ó velelékes telefon vagy YOBaI-uzembenlartasi szolgjl!al,is. Al ~k(ios aj.inlallal oem élhet ill .lZ elófileló. akinü illln~ilellrl. lelé leJJn
i!.imIJ[Jrloz<ísa van. .\.! ~dozbMellapnlal il kkzlet erejéig érvény~." g.lranc!.in kiv\lll J.l'li[a~ toll~~gel az El6fizelÖ[ lelheilk. Az ADSl-inTernel
S!019jlw~sra won.llkoto e~tim6; mllodes b;irmely okból [ónkló megSluneshel egyidejúlt-g minden lovjbbl jognyilJlkom nelkul J bérleti
sWlook is mtgszunl1l:. A.z ADSl·modem W\H router iunkclóval él ol t,iblagép.l SzolgáItalÓ tulajdona.

./ 5M névleges sebességű ADSL-internet-szolgáltatás 4490 Ft havi dijért

./ 990 Ft havi bérleti dij 24 hónapig a táblagépre

./ 4990 Ft egyszeri dij, amely a táblagép átvételekor fizetendő

./ dijmentes WiFi router funkciós modem, a csomag részeként

./ 24 hónapos határozott idejű szerződés (hűségidőszak)az AD5L-internet
szolgáltatásra

./ az ajánlat érvényes diákigazolvány felmutatásával vehető igénybe

r.a1288
www.invitel.hu

inv'ltel
Ha több kell

MIÉRT ÉRDEMES NÁLUNK TANULNI?
• Beíratk ozó diákjaink diák igazolványra jogosultak .

• Családi pótlék vehető igénybe a jogszabályi
előírásoknak megfelelően.

• Előzetes tanulmányok beszámításávallehetőséget

adunk a tanulmányi idő lerövidítésére.

Beíratkozás helye és ideje:
.ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

5510 Dévaványa Vörösmarty ll. 6-8.
2011. szeptember 05. hétfő 15.00-18.00
201 l. szeptember 07. szerda 15.00-18.00
201 l. szeptember 12. hétfő 15.00-18.00
20lI. szeptember 14. szerda 15.00-18.00
Érdeklődni és további felvilágosítást kémi:

Dr. Ágoston Sándor tagintézmény vezetőtőllehet.
M obit: 06-30/527-96-75, vagy

E-mait: agosoton.sandor@dktv.hu

A beíratkozáshoz hozza magával iskolai bizonyítványait. személyi
igazolványát, lakcímkártyáját, valamint TA] kártyáját. Évfolyamot

csak kellő számú jelentkezőesetén indítunk.

www.bathorikozepiskola.hu
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20. évf. 10. szám FÜGGETLEN VÁROSI LAP 2011. október
Felelős szerkesztő: Hornok Ernő • Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51. • Nyomtatás: Print2000 Nyomda
Telefon: 70/22-632-99 • Kiadja: Rekline Stúdió Egyéni Cég • Felelős kiadó: Hornok Ernő • E-maii: szobeszed@index.hu

Cégeknek:
· gépek, berendezések. tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzésére
· működés elinditására, bövítésre, finanszírozásra
·4.000.000 Ft támogatás AMIT NEM KELL VISSZAFIZETNI!
· teljes stáb elövizsgálattal, üzleti terv elkészítésével. pályázatírással
· meglévö és uj cégnek is!

,
r

ámogatás cégeknek és magánszemélyeknek!

~~íiIiI,.ható

Kamattámogatott hitelek
cégeknek és magánszemélyeknek is!
Több mint 10 pénzintézet ajánlata igény szerint!
Több mint fO éves szakmai tapasztalat!
Díjmentes, gyors ügyintézés irodánkban vagy
az Önnek megfelelő helyszinen!
Személyes kapcsolat a tanácsadóvat!
Érthető, tiszta felvilágosítás!
Fix, kiszámítható kondíciók!

Pénzügy; termékek csak szakembertől



Eladó orvosi rendelő
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Az egészségügy megoldatlan
problémái Gyomaendrődön is érzé
kelhetőek. A külföldre vándorló
orvosok miatti szakemberhiány mel
lett az elöregedő háziorvosi gárda is
"életveszélyes" helyzetet tere mth et
az országban a közeli jövőben.

Gyomaendrődön sincs ez másképp,
hiszen a városunkban dolgozó házi
orvosok többsége a nyugdíjkorhatár
felett van, s emellett többen még 
egy ideig - aktívan gyógyítanak.
Közülük öt orvos rövid időn belül
véglegesen nyugdíjba szeretne vonulni
- írtuk lapunk előző számában.

Szeptemberben dr. Lizák Anna és
férje, dr. Darvas Tamás háziorvosok
tájékoztatták a képviselő-testületet

arról, hogy dr. Lizák jövő év elejétől

nyugdíjba vonul, így egy háziorvosi
körzet megüresedik majd. Felaján
lották a város vezetésének hogy a
Rákóczi utcában lévő - egykori polgári
házból kialakított - rendelőjét az
önkormányzat vásárolja meg. A
képviselő-testület nem döntött a vásár
lásról, ezzel szemben Márjalaki József
képviselő javaslatára szakmai különbi
zottságot alakítottak, melynek feladata
lesz egy olyan városi egészségügyi

Szó-Beszéd

koncepció kialakítása, amely meg
oldást keresne és találna az e!öregedő

és nyugdíjba vonuló háziorvosok
pótlására, a csökkenő lakosságszám
miatt pedig optimális módon átalakí
taná, azaz csökkentené a háziorvosi
körzetek számát.

A szakmai bizottság tagjainak
választották: dr. Torma Éva, városi
főorvost, dr. Stumpf-Csapó Ágnes,
jogászt, dr. Farkasinszy Erzsébet,
Amóczi István és Betkó József önkor
mányzati képviselőket, akiknek fela
datuk a város egészségügyi hely
zetének áttekintése és a háziorvosi
problémák megoldására javaslatot
kidolgozni a november 30-i képviselő

testületi ülésre.

* * *
Lapunk előző számának második

oldalán Elfogynak a háziorvosok
címmel közölünk írást, melynek
táblázatában sajnálatos módon elír
tunk egy dátumot. Dr. Bánki Gyula
háziorvos születési dátumát helyte
lenül közöltük: dr. Bánki nem 1931
ben, hanem 1939-ben született. Dr.
Bánki Gyulától ezúton is elnézést
kérünk, s egyben kívánunk jó egész
séget neki és családja számára.

2011 . október

ADreher Söröző·Étteremben
SZÜRETI ÁRESŐ!

200/0 árengedményt
adunk

Október 1-8. halételekre!
Október 8-15. szárnyas ételekre !

Október 15-22. marhahúsból
készült ételekre!

Október 22-30. sertéshúsból
készített ételekre !

~

Az ajánlatunk a' la carte rendelés és
készpénz fizetés esetén érvényes!

Szeretettel várja vendégeit a
Dreher Söröző-Étterem,

a Rákóczi út 5. szám alatt!

www.timarpanzio.hu
Telefon: 0666/386·444,

0670/36·55·360

Lehet licitálni a földekre!
Az önkormányzat árverés útján 139 hektárnyi szántóterületet hirdetett meg 5

éves használatra. A földek elhelyezkedése szerint: Dés-Páskum területén 48 hek
tárt, a mezőtúri határhoz közeli területeken pedig 91 hektárt, az alábbiak szerint:

Az árverés időpontja: 2011. október 14. 10 óra. Az árverés helye:
Gyomaendrőd Polgármesteri Hivatal. Induló licit: 32 kg búza/AK. Bővebb

felvilágosítást ad Csényi István a polgármesteri hivatalban. B. J.

AUTÓSOK FIGYELEMl
Teljes körű klímajavítás!

Hamarosan indul
a műszaki vizsgabázis!
Nyári gumik!

Varga Béla, autószerelő mester

Telefon:

0666/610·650,
0630/524·52·35

5500 Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.

hrsz.
Dés-Páskum

2294/6
2294/7
2294/8
2294/9
2294/10

A mezőtúri határ közelében
Csejt: 02629/38
Szentmiklós: 02667/9
Susány-zug: 02754/1

02754/3

ha.

1,1642
13,5932
13,6098
10,2664
9,5651

45,4355
5,7650

23,4000
16,6814

AK

24,31
299,62
283,72
186,68
179,05

681,45
138,49
542,78
416, l O



Nem tudtak megegyezni, mi legyen atábla szövege

Kitüntetik dr. Dávid Imrét
és Nagyenyed polgármesterét

2011 . október

A hagyományoknak megfelelőlen

idén is okóber 23-án az ünnepi
képviselő-testületi ülésen adják át a
díszpolgári címeket, valamint a
Gyomaendrődért Emlékplakett kitün
tetéseket azoknak, akiknek személyét a
képviselő-testület tagjai minősített

többséggel elfogadtak. A kitüntetettek
személyére civil szervezetek, egye
sületek tehettek javas latot. A kép
viselő-testület szeptemberi ülésén zárt
ülésen szavaztak a képviselők. Eszerint
két díszpolgári címet adományoz idén
a város. Díszpolgár lesz Gergely
Ágnes endrődi születésű író, valamint

Úgy tűnik még az egységesnek hitt,
oagymúltú Endrődiek Baráti Köre is
megosztott. Nemrégiben adtak be kérel
met az önkormányzathoz, hog)' az endrődi

volt községháza falára emléktáblát sze
retnének elhelyezni a kommunizmus
áldozatati előtt tisztelegve. Ám addig
addig fogalmazták a tábla szövegét,
mégnem kiderült, hogy az egyesület
baloldali és jobboldali érzemű tagsága
között a tartalmat tekintve nincs egyet
értés.

A baráti kör tagsága végül úgy döntött,
hogy inkább két táblát, kétféle szövege
zéssel avatnak fel idén október 23-án. Az
egyiket az egyesület alapítói szövegezték
meg, s eszerint azt vésnék a kőtáblába,

hogy "Az 1950-es években dúló emberte
len osztályharc endrődiek százait fosztotta
megjogos tulajdonától, juttatott börtönbe,
üldözött el lakóhelyéről. Sokalo1Gk az
életét is elvette. Az üldözöttek szívében

Vállalom kis- és _ ~
középvállalkozások /-/í
könyvelését, ~_\ ~

l" kU" ~~-;Ite Jes oru - ir r,
számviteli, adózási.
bér- és munkaügyi
tevékenységek ellátását.
Matyiné Beinschróth Ilona
mérlegképes könyvelő

Telefon: 0670/310-8687

Szó-Beszéd

Horatiu Mihai Josan, Nagyenyed pol
gármestere. Erdélyi testvérvárosunk
első emberét a Körösök Vidéke
Egyesület javasolta a kitüntető címre.
Néhány évvel ezelőtt, 200S-ban már
próbálkoztak a testvérváros polgár
mesterének kitüntetésével, ám akkor
nem kapta meg a minősített többség
szavazatát. Ugyancsak Körösök Vidé
ke Egyesület javasolta Gyomaend
rődért Emlékplakettel kitüntetni dr.
Dávid Imre egykori polgármestert és
Hangya Lajosnét, aki korábban több
cikJuson át önkormányzati képvise
lőként tevékenykedett a testületben.

továbbra is töretlenül élt a szülőföld

szeretete, ezért 1960-ban megalakították
az Endrődiek Baráti Körének Egyesületét.
2011. október 23. Allíttatták: az egyesület
alapítói és leszármazottaik. "

A másik táblát az önkormányzat és dr.
Latorcai János az országgyűlés alelnöke
állíttattná, ennek szövege: "A kommuniz
mus endrődi üldözötte i előtt tiszteleg a
helyben élők és az elszármazottak meg
tartó emlékezete. "

A szeptemberi képviselő-testületi

ülésen azonban az egyesület elnöke,
Tímár Imre egy új táblaszöveggel állt elő,

azért hogy ne két emléktábla, hanem csak
egy legyen! Erre egy másik egyesületi tag
Szabó Béla, aki azt javasolta, hogy mégis
csak két táblát avassanak. A testület végül
levette napirendről a baráti kör tábla
avatási kéreImét azzal, hogy az egyesület
alakítson ki egységes és végleges állás
pontot a szándékával kapcsolatban.

ÚJ GUMIK!

Szere/és, javítás,
centírozás!

Katona György

gumijavító
Gyomaendrőd,

Bajcsy u. 107.

Telefon: 66/285-127 l--------==~
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Október 23-j program
A 20 ll. október 23-i ünnepi prog

ram Gyomaendrődön:

9.30 - Ünnepi szentmise az endrődi

Szent Imre Katolikus Templomban
10.30 - Városi ünnepség a Hősök

terén és koszorúzás a kopjafánál
11.00 - Emléktábla avatás az endrő

di Községházánál
12.00 - Ünnepi testületi ülés a

Népház emeleti konferencia tennében

Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok, gardróbszekrények,
készítése egyedi méretben.

Bútorlapból vákumfóliázott felülettel
vagy tömör fábóli

Telefon: 30/9554·571

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
- nyugd íj-előtakarékosság

- egyéb módozatok
az ügyfél igényei szerinti

Gyomaendrődi képviselet:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.
66/284-989,20/359-6842

Víz-gáz-központi
fűtés szerelés

tervezéstő/ a kivite/ezésíg!
Matyi József

Telefon:
0630/504·3154
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Verso Biztosítási Alkusz Kft.

Szó-Beszéd

Városi tanévnyitó
2011 . október

Őszi terméskiállítás

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

Kiss ajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.
Telefon: 66/284-989, 2 /359·6842

Tört arany felvásárlása,
valamint beszámítása

új ékszer vásárlása esetén
a legnagyobb napi áron.

min. 5000 Ft/g áron.
Berill Ékszerüzlet
Gyomaendrőd Fő út 222/2.

Gyomán is kipróbálhatja

ajade·köves masszázságy
egyedülálló hatásait!

Gyomaendrőd, Semmelweis utca 4.
Bejelentkezés: 06-20/360-20-25

Gyomaendrőd Város Önkormány
zata és a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda közös szervezésében rendezték
meg a városi tanévnyitó ünnepséget az
intézmény Hősök úti udvarán.

Érdekesség, hogy az intézmény I. a
osztálya német nemzetiségi nyelvok
tatásban részesüL Immáron harmadik
éve hagyomány, hogya 8. osztályos
tanulók osztályfőnökeikkel együtt
bevezetik a kis elsősöket a tanító nénik
kíséretében első tanévnyitójukra. Így
történt ez most is. Ágostonné Farkas
Mária igazgatónő külön szeretettel
köszöntötte a legkisebbeket és a leg
nagyobbakat, a nyolcadikosokat, vala-

Őszi terméskiállítás nyílt 20 ll.
szeptember 23-án a Katona József
Művelődési Központban, melyet évek
óta a Nyugdíjas Kertbarát Kör rendez.
A helyi termelők a kertjükben tennett
haszonnövényeket, zöldségféléket,
gyümölcsöket, a belőlük készített
befőtteket, savanyúságokat, lekvárokat
hozták el akiállításra. Bemutatkoztak
még a helyi méhészek, virágüzletek, a
gazdabolt, a Kilenc Farmer Kft. és a
Csepp-Tan Oktatói és Átképző Kft. A
kiállítás érdekes színfoltjai voltak a
helyi óvodák ötletes figurái, meseje
lenetei.

A kiállítás megnyitását követően

került sor a Tisztább és ápoltabb
Gyomaendrődért elnevezésű környe
zetszépítési verseny eredményhirde
tésére. A hatodik alkalommal meghir
detett verseny nevezőit az öt tagból
álló zsűri értékelte. Marton Dániel

mint a szülőket, a nevelőket, és az új
kollégákat. Hangsúlyozta beszédében,
hogy mennyire fontosnak tartja a
tanítás-tanulás folyamatában a szülő

tanár harmonikus kapcsolatát a gyer
mekek személyiségfejlődése érdeké
ben.

önkormányzati képviselő, a zsun
elnöke beszélt a verseny során szerzett
benyomásokról, tapasztalatokról, a
szép kertekről. A díjakat Várfi András
polgármester adta át a verseny
résztvevőinek.

Gyűjtés
Az Élet Másokért Egyesület

gyűjtést hirdetett a Böjte atya által
létrehozott dévai Szent Ferenc
Alapítvány árva gyermekei számára. A
megyében indult kezdeményezéshez
kapcsolódva néhány nap alatt sikült
összegyűjteni: 1.040 kg ruhát, 40 kg
könyvet és 60 kg játékot, melyek
összértéke: 495 ezer Ft. Az adományo
kat összegyűjtő kamion 20 ll. szep
tember 29-én este szállította el, melyet
Böjte Csaba atya november 2-án vesz
át személyesen Pusztaottlakán.

Vaszkó Sándorné

Stancolt és hagyományos

papírdoboz
gyártása minden méretben!
Szitázás! -Stancforma,
szitaforma készítés!

Telefon:
20/9142122
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.
www.rozakft.hu

Magánszemélyek, cégek, önkormányzatok és civil
szervezetek beruházásaina
teljes körű bonyolítását
(közbeszerzés, műszaki ellenőrzés) vállaljuk!

Verker Kft. Kondoros, Csabai út 49.
E-maii: paluskaz@verker.hu
Telefon/fax: 66/388-175
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A kemény fagyok beálltáig a kinti termálmedencében is fürödhetnek a vendégek

Hatvannyolc ezren voltak a fürdőben

<2ÓGYTORNA ·1

Szó·Beszéd Szerkesztősége

Telefon: 06·70/22·632·99
E·mail: szobeszed@index.hu

VA.R0SI EGESZSEG !iG't'l
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GYÓGYTORNA

Afürdőbe költözött
a gyógytorna!

A Gyomaendrődi Városí Egész
ségügyi Intézmény gyógytorna szak
rendelése október l-től új helyszínen, a
Líget Fürdőben várja a pácienseket. A
gyógytorna szakrendelést eddig egy
helyi vállalkozótól bérelt teremben tar
tották, a takarékosság miatt kerűlt az
önkormányzati tulajdonú fürdőbe a
szolgáltatás.

A szeptember 28-i sajtótájékoztatón
dr. Torma Éva elmondta, hogy régen
nem látott összefogást tapasztalt az
ügy érdekében. A helyi egészségügyi
intézmény igazgató-főorvosa kitért
arra is, hogy a kivitelezők nagyon
rövid idő alatt készítették el a korábban
műhelyként funkcionáló épületet.

Várfi András szerint arra töreked
nek, hogy minél jobban kihasználja a
város a már meglévő erőforrásait. A
polgármester egyúttal úgy véli, hogy
mind az egészségügyi intézmény, mind
a fürdő számára hasznosnak és ered
ményesnek fog bizonyulni az új kap
csolat.

Vass Ignác, a fürdő vezetője mutat
ta be a sajtó képviselőinek az új helyi
séget, a 28 négyzetméteres szoba mel
lett mosdót és öltözőt is kialakítottak.
A pácienseket Kugyela Mária
(képünkön) gyógytornász segíti a gyó
gyulásban.

Üzlethelyiségek kiadók
Gyomán, a városközpontban!

Telefon: 06-30/33-26-075

solták. Az elmúlt hónapokban számos
műszaki változtatást hajtottunk végre,
melyek következtében jelentősen csök
kentek a fürdő költségei. Így tudtunk
mintegy 17 millió forint lejárt határide
jű tartozásunkat rendezni. Ugyanakkor
a napi kiadásinkat minimális csúszá
sokkal ugyan, de ki tudtuk fizetni 
mondta Vass Ignác.

A fürdő 5,5 millió forintot költött az
említett műszaki átalakításokra és az új
szolgáltatásokra: ezek közül a fürdő

ígazgató megemlítette a kempingben
épített új zuhanyzókat, valamint a
különlegesnek számító halpedikűr

szolgáltatás kialakítását, és hogy sike
rült megújítani a fürdő gyógyvíz
minősítését.

- Még mindig nagy gondot jelent az
évek óta felhalmozott tartozások to
vábbi kiegyenlítése, amelyre a tulajdo
nos önkormányzattal keressük a meg
oldásokat - mondta végül Vass Ignác.

A Liget Fürdő régi-új vezetője Vass
Ignác idén május l-től irányítja ismét a
gyomaendrődi strandot. Az azóta eltelt
öt hónap munkájáról, az idei strandsze
zon tapasztalatairól kérdeztük a fürdő

igazgatót. Vass Ignác elmondta, hogy
bár az augusztusi hónap kánikulai
meleget hozott, ám ettől függetlenül a
szezon átlagosnak minősíthető a láto
gatottság szempontjából, amelyek kö
szönhetők a júliusi hűvös időjárásnak.

- A nyári szezonban - májustól 
augusztus végéig - összesen 68 ezer
látogatója volt a gyomaendrődi für
dőnek, ez azonban így is 10 száza
lékkal több vendéget jelent az előző év
hasonló időszakához képest - tájékoz
tatott Vass Ignác.

A fürdőigazgatótól megtudtuk,
hogyavendégektőlsok pozitív vissza
jelzést kaptak a működéssel kapcsolat
ban, amely elsősorban a fürdőben lévő

tisztaságnak, a dolgozók kedvességé
nek köszönhető, valamint annak is
hogy több rendezvény helyszíne is volt
a strand.

- Jól példázza működésünket az a
tény is, hogy mindösszesen négy
reklamációt jegyeztek be a panasz
könyvbe, amelyek egyébként a meden
cék vizének hőmérsékletét kifogá-

9 személyes, klímás mikrobusz bérelhető.

"állalom kisebb csomagok szálEtását is!
Lakatos Tibor Telefon: 06-20-365-3683
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Ajobbikosnak bűzlik valami a szeméttelep körül

Arnóczi nem helyben akarja űzni az ördögöt

Agazdák kikérték maguknakA Szarvasi Városi Bíróság előtt

tartott szeptember 27-én sajtótá
jékoztatót Arnóczi István a Jobbik
gyomaendrődi elnöke. Az önkor
mányzati képviselő perre készül
vinni a gyomaendrődi hulladéklera
kó ügyét, költségvetési támogatás
jogosulatlan felvétele miatt tesz fel
jelentést Szarvason - tudósított a
hir6 internetes újság.

Ki a felelős a gyomaendrődi hul
ladéklerakó ügyében? Erre a kérdésre
keresi a választ Arnóczi István, a
Jobbik gyomaendrődi elnöke. A prob
léma 2004-ben kezdődött. "Amikor
megépült a lerakó, a gazdák csak szél
jegyezve lettek, innen értesültek az
építkezésről. Polgári pert indítottak,
amiben kártalanítást kérvényeztek,
közben azonban élelmiszert, vagy
állattartáshoz szükséges növényeket
termesztettek az érintett földeken. Ez
azonban tilos" - mondta a képviselő.

"Főleg úgy, hogy a pert megnyerték, a
földalapú támogatást felvették, a ter
melést pedig tovább folytatták."

A környező települések is a felelőst

kérik, miközben a helyi polgármester
nem nagyon tesz semmit az ügy elren
dezése érdekében - véli a jobbikos
politikus. "Bár Vádi András augusztus
l2-én tett feljelentést, de csak arra
vonatkozóan, hogy vizsgálja ki a
bíróság a 2002-2006 közötti önkor
mányzati döntéseket. A bíróságnak erre
csak az volt a válasza: ez a Közigaz
gatási Hivatalhoz tartozik" - mondta
Arnóczi.

Arnóczi István október 3-án tesz
feljelentést a Szarvasi Városi Bíró
ságon. "Szarvas városa a legnagyobb
tulajdonosa a szemétlerakónak, 37%
ban, még sem tesz semmit az ügyben.
Pedig neki kellett a legnagyobb kárta
lanítást fizetnie a gazdáknak, a társulás
tulajdonjoga alapján."

A képviselő reméli, hogy az
ügyészségen bebizonyosodik, hogy
költségvetési támogatás jogosulatlan
felvétele történt. Ennek ellenére
hasznosnak tartaná, ha a gazdák és az
önkormányzat leülne egyeztetni, és
földcsere program keretében tényleges
kártalanítás történne - írta a hir6.

Mint az várható volt, a jobbikos
Arnóczi István gyomaendrődi önkor
mányzati képviselő szarvasi akciója is
szóba került a képviselő-testület szeptem
ber 29-i ülésén, ahol Szabó Balázsné az
érintett gazdák képviseletében kapott szót.

Szabó Balázsné elmondta, hogy a
gyomaendrődi önkormányzati képviselő,

Arnóczi István érdekes módon Szarvason
tartott sajtótájékoztatót, ezzel nem is lenne
baj, a gond inkább az, hogy nem minden
információ volt a birtokában.

- A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a
szeméttelep körül lévő ingatlanjainkra egy
mezőgazdasági termelési korlátozást,
illetve tilalmat tartalmazó védelmi övezetet
jegyeztek be a tulajdoni lapra. Történt min
dez a tudtunk és beleegyezésünk nélkül. Az
akkori polgármester dr. Dávid Irme úgy irta
mindezt alá, hogy a "változás akaratunkkal
mindenben egyezően történt"! Ez azonban
nem igaz, mi érintettek nem is tudtunk
erről!

- A termőföldeinkken immáron 13 éve
mezőgazdasági termelést végzünk a szük
séges vetésforgó figyelembe vételével.
Miután hazánkban is bevezették a ter
mőföld tenilet alapú támogatását és mivel
az ezeken a földeken gazdálkodók a támo
gatás feltételeinek mindenben eleget tettek,
így nem volt kérdéses hogy a támogatást
megkaphatják-e, vagy sem. A mezőgaz

dasági hivatal részéről az ellenőrzés hiány
talan volt, hiszen ezt minden igényelt támo
gatás esetében az akkor még falugaz
dászként dolgozó jelenlegi polgármester
Várfi András végezte. Azt feltételezzük
hogy ha nem lehetett volna ezekre a föl
dekre támogatást igényelni, akkor azt je
lezte volna a falugazdász, tehát az a fel-

Szabó Balázsné hozzászólását köve
tően Amóczi István önkormányzati kép
viselő reagált az elhangzottakra, hozzá
szólása némiképp magyarázkodásnak
tűnt, hiszen szerinte a szeptember 27-én
Szarvason rendezett sajtótájékoztatjának
tartaimát az újságok átfogalmazták, s már
ez ügyben már helyesbítéseket is kértek.

- Én csak arra szerettem volna rávi
lágítani, hogy ne helyben űzzük az ördö
göt, hiszen volt itt annak idején biztosan
egy cég, amelyik a kilenc önkormái1yzat

tételezés, hogy tudtunk a tiltásról és mégis
támogatást vettünk fel, az rágalom.

- Miután véletlenül tudomást szerez
tünk a bejegyzett védelmi övezetről, jogi
képviselőt fogadtunk, aki felkereste levél
ben dr. Csorba Csaba jegyzőt. Érdemben
olyan választ kaptunk, ami után polgári
peres eljárást indítottunk. Múlt év április
28-án született egy olyan bírósági döntés,
amely alapján a védelmi övezetben korláto
zott növénytel1nesztés végezhető. Tehát mi
bírósági' ítélet alapján folytattuk tovább a
termelést. Vádaskodásnak tartom, hogy mi
a tiltás ellenére termeltünk és úgy vettünk
fel támogatást.

- Amóczi képviselő azon állítása, hogy
a jelenlegi polgármester nem tesz semmit
az ügy rendezése érdekében talán megállja
a helyét, hiszen Vádl András már korábban
is feljelentést tehetett volna az előző pol
gármester, illetve az előző városvezetés
ellen, mert a bíróság kártalanitást ítélt meg
a gazdák részére, így a gyomaendődi

regionális hulladéklerakó másik nyolc
tulajdonos településének ön.1(ormányzata is
keresi a felelőst a szabálytalanul kijelölt
védelmi övezet miatt.

- Végezetül azt szeretném megtudni,
hogy Arnóczi kinek akar segíteni, azzal
hogy bennünket gazdákat jelentett fel a
szarvasi bíróságon. A mi földtulajdonunk
már ott volt, amikor ránktelepedett a
hulladéklerakó. Úgy gondolom, hogya fel
jelentése átgondolatlan és esetleg álihat
saját városának. Kérjük a Arnóczi urat,
hogy gyomaendrődi képviselőként, legkö
zelebb kellő átgondoltsággal lehetőleg

Gyomaendrődön tartsa tájékoztatóit 
mondta végül Szabó Balázsné.

által épített hulladéklerakó építését
koordinálta. Keressük meg azt és vonjuk
felelősségre a történtekért. Mert lehet itt
árnyékbokszolni a volt polgármester, dr.
Dávid Imre ellen, vagy az akkori
képviselő-testület ellen, de ennek nem sok
értelme van - mondta Arnóczi István.

A polgánnester végezetül emlékeztet
te a képviselő testület tagjait: korábban a
többség úgy szavazott, hogy a város veze
tése ne keressen felelőst a gazdákat ért
kárral kapcsolatban...
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Járási székhely lesz
Gyomaendrőd!

- Immáron szinte biztosra vehető,

hogy kilenc járás lesz Békés megyében
- közölte Erdős Norbert, a Békés
Megyei Kormányhivatal kormánymeg
bízottja. - Nyolc hónapos munkámat
ismeri el ez az új fejlemény, mert amió
ta Orbán Viktor miniszterelnök úrtól
megkaptam a kinevezésemet, más
fontos ügyek mellett, minden lob
bierőmet latba vetve, ezért dolgoztam
leginkább.

Erdős Norberttől megtudtuk,.hogy a
kilenc járási székhely Békés megyében:
Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd,

Gyula, Mezőkovácsháza, Orosháza,
Sarkad, Szarvas, Szeghalom.

A kormánymegbízott értékelése
szerint mind gazdasági, politikai, tár
sadalmi, közigazgatási szempontból
nagy horderejű ez a változás, amely új
fejlődési pályára állíthatja térségünket.
A lépés az egyes ember mindennapi
életére is pozitiv befolyást fog gyako
rolni, itt elegendő talán csak a hivatali
ügyek intézési idejének rövidülésére,
vagy az utazási távolság csökkenésére
hivatkozni, ami költségkímélő tényező.

Nem beszélve arról, hogyajárások
megszervezése a helyi értelmiség
számára új távlatokat nyithat, javulhat a
fiatalok helyben maradásának mutatója,
csökkenhet az elvándorlás, munkahe
lyek teremtődnek. Akárhonnan nézzük,
történelmi jelentőségű a lépés
megtétele, a megszerezhető erkölcsi
tőke értéke egy-egy térség számára fel
becsülhetetlen.

A konnánymegbízott a járások 2013.
január elsejétől történő létrehozásáról
elmondta: ezen intézmények nem önko
rmányzati szintként működnek majd,
nem lesz választott képviselő-testület. A
járások területi államigazgatási
egységekként funkcionálnak. Az
elképzelések szerint a kormányablakok
járási szinteken is kinyitnak, az ilyen
hivatali kirendeltségeket a járási
központban rendezik be. Minden bizon
nyal a konnányablakokhoz kerülhetnek
az okmányirodák feladatai is. Az önkor
mányzatoknál a helyi közügyek
intézését szolgáló feladatok maradná
nak, míg a rájuk telepített államigaz
gatási feladatokat levennék a hátukról.

Szó-Beszéd

A közelmúltban nyugdíjba
vonuló Egeresi András helyét foglal
ta el a Gyomaszolg Ipari Park Kft és
a Gyomaközszolg Kft igazgatói
székében szeptember l-től Fekete
József. Az önkormányzati tulajdonú
cégek új vezetője lapunknak el
mondta, hogy az elmúlt egy hónap
mozgalmasan telt, hiszen a cégek
napi életét kellett megismernie.

Tapasztalatom szerint sok
területen van tennivaló, ami nem baj. A
város tulajdonában lévő cégek az
önkormányzat kinyújtott kezeként fel
kell vállalják, hogy a lakosság részére
a lehető legjobb minőségben szolgál
tassanak. Rendkívül fontosnak tartom
hogy a cégek ünázsa jelentősen

javuljon a közeljövőben, mert ez az
egyik záloga annak, hogy megőrizzük

a munkahelyeket, foglalkoztatni
tudjunk mintegy 60-70 embert.
Munkába lépésem után elsődleges

feladatomnak tartottam, hogy az ál
talunk szolgáltatott területeken felve
gyem a kapcsolatot az érintett tele
pülések polgármestereivel, valamint
Gyomaendrőd intézményvezetőivel

annak érdekében, hogy a helyi kapaci
tásainkat a lehető legeredményesebben
hasznosíthassuk. Már konkrét ered
ményekről is be tudok számolni. Ezek
közül az egyik, hogy a cég mintegy 20
millió forintos kintlévőségének csök
kentésére már intézkedést tettünk. Az
építőipari részlegünk mintegy 16 dol
gozója számára két hónap időtartamra

sikerült munkát találnunk. Bejártuk a
temetőket, s megállapítottuk, hogy
rendbetételük halaszthatatlan. Mindkét
temető esetében gondot jelent a csa
padékvíz elvezetésének hiánya, az utak
rossz állapota, valamint ravatalozó
épületek karbantartási hiányosságai.
Ugyanakkor megoldásra vár a temetési
szolgáltatásban egy korszerőbb nyil
vántartás megvalósítása. Cégünk a
fenti munkák elvégzését részben saját
erőből, részben pedig az önkormányzat
segítségével szeretné megoldani jövő
év végéig. A közelgő halottak napjára
figyelemmel viszont már egyes mun-

7

Fekete József

kálatok megkezdődtek - tájékoztatta
lapunkat Fekete József igazgató.

- Az idei őszi lomtalanítási akció
megszervezését a lakosság részéről is
sok kifogás érte...

- Szeptember közepén kezdődtek

meg a szokásos őszi lomtalanítási
munkák. Ezen feladatok elvégzése jó
szervezést és a lakossággal történő

együttműködést feltételez, amely
sajnos Gyomaendrődön nem valósult
meg maradéktalanul. A jövőt illetően

fontosnak tartom a megfelelő lakossá
gi tájékoztatást és a lomtalanítás üte
mezését a gyűjtőhelyek pontos meg
jelölésést, valamint az elszállítás
időpontjait és mindezek ellenőrzését.

Fontos tudni azt is, hogy a lom fogal
ma nem azonos a kommunális szemét
fogalmával, s ezért erre a jövőben z.
településőrökkel közösen jobban oda
figyelünk majd. Az sem megengedhető

hogy a lomtalanításra kitett konté
nereket egyesek megrongálják, mindez
a szolgáltatás minőségét befolyásolja
és ugyanakkor a költségeket indolot
lanul növeli, ami nem lehet senkinek
sem az érdeke.

Az új igazgató végezetül elmondta,
hogyaGyomaszolg Kft. nyitott kíván
lenni a lakosság felé és ugyanezt for
dítva is elvárja, ezért Fekete József
igazgató kéri az embereket, problé
máikat észrevételeiket bátran jelezzék.

H.E.
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1 + 1
akció

-10%
ágy + matrac

kedvezményes árak
90 X 200 cm - 35.85OFt

160 x200 cm - 66.75OFt
180 x200 cm -74.25OFt

ROY LeOCOS
. 16 cm - levehető huzat

./'
edvezményes ára

90 X200 cm - 31.35OFt
160 x200 cm - 59.85OFt
180 x200 cm - 67.350Ft

PHISIÓ

~

kedVezményes árak
90 X 200 cm -4O.35OFt

160 x200 cm -71.85OFt
180 x200 cm -80.25OFt

Y

STÚDiÓ

ELlZA~~ _

kedve es árak
90 x200 cm -29.000Ft

160 x200 cm -S4.000Ft
180 x200 cm . 59.000Ft

HOLDSUCÁR

ked lny árak
90 x200 cm - 35.000Ft

160 x200 cm - 57.000Ft
180 x200 cm - 61.000Ft

ÖRÖKZÖLD

kedVezményes árak
90 X200 cm - H.5OOFt

160 x200 cm -26.25OFt
180 x 200 cm - 29.25OFt

IMEtO
10 cm - levehető huzat

kedvezményes árak
90 X200 cm -38.85OFt

160 x200 cm -74.45OFt
180 x200 cm - 85.350Ft

SENY
24 cm - levehető huzat

kedvezményes árak
90 X200 cm - 26.25OFt

160 x200 cm - 5O.250Ft
180 x200 cm -57.75OFt

görgös ágynemütartó
80 X 198 X 20 cm -20.000Ft

valamennyi ágy-típusgázrugós, BÉKÉSCSABA, ERÉNVI ÚT 93-95.
felnyitható ágynemütartós NVITVA: kedd-péntek szombat Tel.:
változatban is rendelhetö 9h-18h 9h-14h 30/6368-705

Hét1ö Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

17 örától Kangoo
Edittel

18 órától Slep Edittel Power body Aerobic Prev gerinc Slep AnettelMarcsival Edittel Marcsival

19 órától Kritikus zóna Jóga Hastánc
Marcsival Zsuzsával

ÚJ EDZÉS TíPUSOK!
KRITIKUS ZÓNA ledolgozása mindennek ami kerekebb a kelleténél

(comb, fenék, has)!
KANGOO EDZÉS SZOMBATONKÉNT 17·18 ÓRÁIG!

Bejelentkezés szükséges: 661285-840-es telefonszámon.

HIRDETÉSFELVÉTEL:
06-70/22-632-99

Új lendületben a világod
Net&RolI csomagjainkkal!

Netezz gyorsabban HSPA+ hálózatunkon'
Hozd lendúletbe a világod uj. dinamikusan ff'jlödó szupefQyofS HSPA+ hálÓlalunkonl
Új Nel&RolI M mobilinlerneH:somagunk 16 GB. Net&RolI L mobilinlernet-<:somagunk
26 GB adatlorgalmallarlalmaz. hogy még löbb élményhez julhasS avilághálón.

Együtt. Veled •

. • . • . • . • • . • • • • • . • . ~ • ·1VI()l>11~· • •
NYITVA TARTÁS:

hétfő-péntek 8-21 óráig, szombat 14-20 óráig, vasárnap 14-18 óráig. II I II
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Tisza Kálmán és a tejfölös pontygulyás
2011 . október

A szolnoki gulyásfesztiválon résztvevő csapat

A Tisza Kálmán Köz
oktatási Intézmény Gyoma
endrődi Oktatási Egysé
gének hírei.

Tiszások a szolnoki
gulyásfesztiválon

Nagy izgalommal készül
tek diákjaink a szolnoki
Nemzetközi Gulyásfőző- és
Hagyományőrző Fesztiválra.
A dévaványai és gyomaend
rődi egységek panziós, falusi
vendéglátó képzésében
résztvevő diákok kis csapata
Miklovicz Lajosné, Aranyi
Anita és Vargáné Varczába
Éva tanárnők vezetésével
20 ll. szeptember 10-én vett
részt a megmérettetésen. A
versenyre igazi kuriózummal
készültek: bográcsaikban
endrődi csirkegulyás és
tejfölös pontygulyás főtt,

meglepetésként kapros-túrós
lepénnyel és juhtúrós poJenta
tortával várták a látogatókat
és a zsűri tagjait.

A rangos nemzetközi
fesztiválon résztvevő "Tiszá
sok" számára igazi elisme
résnek számított, hogy a
zsűri egyik közismert tagj a,
Hargitai György mestersza
kács elkérte a tejfölös ponty-

gulyás receptj ét, mások
pedig a lisztérzékenyek és
diétázók számára is ajánlható
juhtúrós polenta torta készí
tési módja felől érdeklődtek.

"Másfél millió lépés..."
Hagyományainknak meg

felelően idén is megrendezte
iskolánk a diákönkormány
zat szervezésében az őszi

Túranapot. A program fő

célja a közösségépítés,
közösségformálás, az egy
más elfogadásának előse

gítése, az egészséges élet
módra nevelés, a természeti
értékeink megismertetése, az
általános műveltség fej
lesztése. Egyben jó alkalom
arra is, hogy a diákok és
tanárok között egy újabb
élményen alapuló kapcsolat
jöjjön létre, s hogy az
osztályfőnököka diákjaikat a
tanórán kívül, más élethely
zetekben is megismerhessék.

A szokásos útvonal hét
állomáshelyén iskolánk ta
nárai várták érdekes és vál
tozatos feladatokkal az egy
mást tíz percenként követő

csapatokat.
Az idei feladatok között

műveltségi, természetisme
reti, intelligencia teszt, va-

lamint ügyességi játékok,
feladatok (gránáthajítás,
kugli, célba dobás, kapura
dobás és erőnlét i feladatok)
szerepeltek. A tantestületi
döntés értelmében a sza
kközépiskolai és szakiskolai
osztályok külön kerültek
értékelésre, mindkét kategó
riában az első helyezettek
jutalma egy-egy torta volt,
melyet a Csepp-Tan Kft. és a
Kilenc Farmer Kft. ajánlott
fel iskolánk számára, az első

három helyezett emellett
oklevélben is részesült.

Gólyabál
A kilencedik évfolyamos

tanulóink számára várva várt
esemény a Gólyabál, melyet

hagyományainknak megfe
lelően idén is szeptemberben
rendeztük meg a Diákönkor
mányzat szervezésében.
Végzős tanulóink igyekeztek
érdekes feladatokat összeál
lítani a "Gólyáknak", akik
nek többek között interjút
kellett készíteniük helyi ven
déglátó egységek vezetőivel,

munkatársaival a szokásos
napl tevékenységeikről,

összemérhették képességei
ket kézműves, zenei és
ügyességi feladatokban is.

50% árengedménnyel
kaphatók, amig a készlet tart!

Gellai Miklós Gyomaendrőd, Fő út 29.
Telefon: 66/285·392

Ezüstérmesek a Körös kajakos Lövei ikrek az EORV-n
A lengyelországi Bydgoszcz

v árosban rendezték szeptember
közepén a kajak-kenu EORV-t,
vagyis az Olimpiai Reménységek
Versenyét. A néhány évvel ezelőtt

még cseh-szlovák-lengyel-magyar
négyes találkozónak számító viadal
ból mára igazi kajakos világtalál
kozó lett.

Idén 19 ország versenyzo l ne
veztek, köztük németek, angolok, fran
ciák, portugálok, dánok, amerikaiak,
ausztrálok. Serdülő és ifi versenyzők

indulhattak, ezúttal az l 994-95-96-ban
született fiatalok.

A gyomaendrődi Körös Kajak SE
három versenyzővel képviseltette

magát ezen a rangos eseményen. Lövei
Fanni és Lövei Kitti az előfutamokból

egyenes ágon jutottak a döntőkbe, ahol
1000 méter párosban másodikként,
míg 500 méter párosban negyedikként
értek célba. A dobogós helyezéssel
kiharcolták maguknak a helyet az
ifjúsági magyar válogatott keretbe.

Gellai Tamás Nyári Bendegúzzal
500 méteren párosban egyenes ágon
jutott a döntőbe, ahol nagyon szoros
küzdelemben negyedik helyen végzett.
Tamás négyesben 200 méteren szintén
egyenes ágon jutott a döntőbe, majd itt
is negyedikként ért célba. Edzőik:

Kovács Gábor és Kovácsné Kozma
Diána. A Lövei ikrek edzőjükkel
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Alapítványi tábor a Zemplénben
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A Kis Bálint Általános Iskola
Gyermekekért Alapítványa a nyári
szünidőben táborozást szervezett az
iskola tanulói számára. Július 28-tól
augusztus 2-ig 23 diák és 5 kísérőjük

töltött szép napokat a Zempléni
hegységben, Pusztafalun.

A kis falu a szlovák határ mellett, a
füzéri vár aljában húzódik. A szálláshe
lyül szolgáló Öreg Bence Turista
házban diákjaink az ország más tájairól
érkezett gyermekcsoportokkal is
találkozhattak, de főleg az Erdélyből

érkezett tánccsoport tagjaival barát
koztak össze. Az időjárás sajnos nem
igazán kedvezett, de ez nem szegte
kedvét akalandvágyó táborozóknak:
nehéz küzdelmek árán, de feljutottak a
fúzéri várba, ahonnan gyönyörü kilátás
nyílt a zempléni táj ra. A környéken
kisebb ásványgyűjtő túrákra indultak,
sőt az egyik nap Szlovákiába is átgya-

logoltak az. Izra tóhoz. A festői

környéken fekvő Kőkapuhoz kjsvasút
tal utaztak a gyerekek. Sárospatakon
megtekintették a Rákóczi-várat, mely
nek kertjében a történelmi játszótéren
is szép perceket töltöttek.

Hazafelé Debrecenben tartottak egy
kis pihenőt, ahol egy játszótéren

érdekes játékokat próbálhattak ki.
Köszönet a kísérőknek, akik felejt
hetetlen élményekhez juttatták a kis- és
nagydiákokat: R. Nagy Tibor, az
alapítvány elnöke, Szerető Zsuzsa és
Ignáczné Illés Erzsébet kuratórium i
tagok, Uhrinné Attiláné és Balla
Károlyné pedagógusok.

Kids Club· Nyelvtanulás? Tényleg gyerekjáték?
Napjainkban egyre több

szülőben tudatosul, hogy gyer
meke minél korábban elkezdjen
idegen nyelvet tanulni. Nem
mindegy azonban, hogy egy
gyermek milyen formában talál
kozik először az idegen nyelvvel,
ugyanis az első találkozás egész
életében meghatározó lesz a
nyelvtanulással kapcsolatban. A
Kids Club módszere biztositja,
hogy az "első találkozás" egy éle
tre szóló pozitív élményt adjon 
tájékoztatott Hajdu Andrea, an
gol szakos egyetemista, a IGds
Club klubvezetője.

- Mi is az a KJDS CLUB? Mil
jeleni ez a kifejezés?

- A KIDS CLUB egy angliai
központú, nemzetközi báttérrel
rendelkező vidám nyelvi klub
gyerekeknek ahol játékos módon,
az idegen nyelvi környezetben
játékok, dalok, mindennapi szituá
ciók segítségével észrevétlen
módon tanulnak meg a klubtagok
angolul vagy németül. Az Inter
Nyelvstúdió 2010 márciusában
csatlakozott a Kids Club franchise
rendszerhez, s azóta több mint 60
gyerek tapasztalta meg, bogy
milyen vidám dolog angolozni a
Kids Clubban.

- Miben más a KJDS CLUB.
mÚli egy iskolai vagy óvodai angol
óra?

Hajdu Andrea

- Többek között abban, hogy
hozzánk a gyerekek nem "iskolá
ba" és "nyelvórára" járnak, hanem
egy klubba, ahol együtt lehetnek a
barátaikkal, jókat játszanak - ter
mészetesen angolul - és jól érzik
magukat. A gyerekeknek a KIDS
CLUB-os foglalkozások inkább a
vidámság és játék érzését keltik,
mintsem a tanulásét. Aztán egyszer
csak megtörténik a csoda: a kisgy
ermek megszólaJ angolul, sőt a
ki.ilfóldi utazáson már ő rendel az
étteremben.

Ami a legfantasztikusabb,
hogy nem is "tanult" angolul,
hanem csak játszott és szórako
zott a barátaival egy nyelvi klub-

ban. Ami még megkülönböztet
minket sok más piaci szereplőtől,

az a sok éves szakmai tapasztalat,
valamint a professzionális oktatási
háttér. Ezalatt értem mind a jól
képzett, szakmai tréningeken részt
vevő oktatókat, mind pedig a
különböző korosztályú gyerekekre
szabott oktatási anyagainkat. A
gyerekek nálunk nem csak nyelv
tanfolyamra járnak, hiszen kapnak
egy KlDS CLUB-os klubcsomagot
is, amely bizonyítványt, hűtőmág
nest, pólót, táskát, online játéktár
regisztrációt, valamint dalosköny
vet, cd-t is tartalmaz, mely segíti a
helyes kiejtést. A tapasztalataink
azt mutatják, hogy a klubtagok
nagyon szívesen hallgatják a cd-t,
nézegetik a könyveket otthon is, és
így szórakozás közben, tudat alatt
mélyítik el a nyelvet. Sőt, talán
ami a legtöbb szülő számára
hihetetlenül hangzik, de a már
nagyobb gyerekek - az iskolaival
ellentétben - nálunk szinte ki
követelik maguknak a házi felada
tot. Ez a tény is azt mutatja, hogya
KIDS CLUBOSOK nem érzik
kényszernek és tanulásnak az an
gol nyelv elsajátitását és szívesen
foglalkoznak vele szabadidejük
ben is.

- Ez lényleg ígéretes. Milyen
idős g)'erekekel vámak a klubba?

- 4-14 éves gyennekeknek tar
tunk foglalkozásokat. Minden
korosztály a neki megfelelő

anyagot az ő egyén i stílusáboz
illeszkedő módszerrel tanulja.

- Mit lehet ludni a foglalkozá
sokTói?

- Heti egy vagy két alkalom
mal járnak hozzánk a gyerekek. A
kisebbek foglalkozása i a 45 percig
tartanak, a tini knél pedig már
11osszabb, 90 perces foglalkozá
sokat tartunk. A klubban kötetlen,
de mégis fegyelmezett a légkör, a
foglalkozások menete rugalmas, a
gyerekek igényeire és aktuális
hangulatára szabott. Az órákat a
Margaréta Óvodában és a kisis
kolásoknak az Inter Nyelvstú
dióban tartjuk a másik klub
vezetővel, Katona Renáta óvoda
pedagógussaI. Az órák általában
délután vannak, a kisiskolásokat az
iskolából átvisszük a nyelviskolá
ba, ígyaszülőknek is kényelme
sebb, hiszen ide jöhet a gyennek
ért. Októbel1ől indulnak klubjaink,
abová vánll1k mindenkit. Érdek
lődni a 20/9471603-as számon, a
www. internye lvstud io. kids
ctubs.hu oldalon is lehet. (x)
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Megható endrődi családregény
Ugrin Dániel sohasem tudhatta meg, hogy fia született...

Az 1956-óta Kanadában élö
Farkas László nyugdíjasként a má
sodik világháborús eseményeket
kutatja, s a közelmúltban az internet
segítségével ráakadt az 1945-ben
fogságba esett és soha vissza nem
tért unokatestvére nyomára.

Farkas László édesanyja Gyuricza
Margit egyébként endrődi szánnazású.
A háborúban eltünt unokatestvér pedig
az endrődi Ugrin Gáspár és Gyuricza
Regina fia, Ugrin Dániel, aki 1920.
január l -én látta meg a napvilágot
Endrődön.

Az internetes keresés során előke

rült információ szerint 1945. január
jában esett orosz fogságba és
ugyanebben az évben, augusztus 13-án
elhunyt a 333/6-os számú lágerban.
Ugyanitt temették el az egyes számú
temető első oszlopának első sírjában.

Farkas László lapunknak elmondta,
hogyaHadtörténeti Intézet Központi
Irattárában kapott infonnáció szerint a
333-as láger Észak-Kazahsztánban, a
Krasznodari járásban működött, köze
lebbről pedig Karacsaevszk (korábban
Kluhon) városában. A levéltári infor
mációk szerint, a hadifogoly tábort
I946-ban felszámolták.

A 25 évesen elhalt Ugrin Dániel
1938-ban érettségizett és 1941-ben
vonult be katonánk. Ő már nem tudhat
ta, hogy 1942-ben megszületett a fia
egy hódmezővásárhelyi nőtől, Sütő

JÚliától.
Sütő Júlia hiába várta haza leendő

férjét Ugri n Dánielt, igy aztán később

férjhez ment, s a férj a nevére vette a
már megszületett gyermeket, aki ezt
követőenKiss Attila Sándor néven élte
az életét. Édesanyja csak 2005-ben a
halálos ágyán vallotta meg neki, hogy
az igazi, vér szerinti apja Ugrin Dániel,
egy endrődi ember volt.

A néhai Ugrin Dániel fiának négy
gyermeke született, akik közül a
legidősebb Kiss Attila Imre néven
Hódmezővásárhelyenél, s apjától ő is
tudomást szerzett az igazi nagyapjáról,
ám azt egyikőjük sem tudta, hogy
valójában hol, s mikor halt el az endrő

di ős. Ám ezen a ponton a sors köz-

belépett, s úgy hozta, hogy Ugrin
Dániel unokája, Kiss Attila Imre és
Farkas László összetalálkozott az
internet segítségéve l. Farkas László a
következő levelet kapta Hódmező

vásárhelyről:

"Nagyon kérem, hogy ha az Ön
unokatestvére az az Ugrin Dániel, aki
endrődi lakos volt, akkor vegye fel
velem a kapcsolatot, én ugyanis - bár
milyen hihetetlen lehet az ön számára 
de az unokája vagyok ennek az
embernek és már régóta keresek a
rokonságból valakit, aki infonná
ciókkal bírna anagyapámról " - írta
levelében Kiss Attila Imre, az unoka.

A Hódmezővásárhelyen élő

unokát tájékoztattam az eddig meg
szerzett információkról, s közöltem
vele, hogya 25 évesen a hadifogság
ban elhalt Dánielnek még két
fiútestvére és egy húga él. A két fiú
közül az egyik Amerikában lakik, a
másik Hunyán él, a lánytestvér pedig
Tatabányán - meséli Farkas László.

- Óriási öröm számomra, hogy
nyomára akadtam az igazi nagyapám
nak már remélni sem mertem, hogy
valaha is ez megtörténhet. Már sokféle
képpen próbálkoztam... Nagymamám
halála előtt két héttel mesélte el
nagyapám történetét édesapámnak,
majd ő nekem is elmondta, hogy akit
én nagyapámnak tartottam, az tulaj
donképpen nem az igazi, hanem 3 éves
korában vette magához az apámat. De
hogy ki is volt az igazi nagyapám azt
csak nagymamám halálakor tudtuk
meg - mondja Kiss Attila Imre.

- A nagymamámat Sütő Juliannának
hívták és hatan voltak testvérek az ő

édesanyjuk korán meghalt és egyik
nővére nevelte a családot. Nagyma
mám korán kezdte el a munkát, és
cselédként dolgozott. Valamikor az
1940-es évek elején ismerkedett meg
Ugrin Dániellel. Kapcsolatukat azon
ban igyekeztek titokban tartani, mert a
mamám nővére nagyon szigorú volt a
családdal. Nagymamám szerint ezt a
szigorúságot talán az irigység is táplál
hatta. Ám akárhogy is vigyázta, egy
idő után mégis csak kitudódott a kap-

csolatuk. Az idősebb nővér tiltotta őket

és mindenáron igyekezett megakadá
lyozni, hogy találkozzanak. Ez azon
ban nem mindig sikerült. Nagya
pámnak komolyak lehettek a szándékai

és a bevonulása előtti időben titokban
meg akarta kérni nagymamám kezét.
Erről azonban valahogy tudomást
szerzett a nővér is és Dániel érkezése
előtt a nagymamámat elküldte otthon
ról valami mondvacsinált ürüggyel.
Amikor Dániel megérkezett, neki azt
mondta, hogy nagymamám látni sem
akarja. Így Dániel elment és a mamám
már nem tudta elmondani neki, hogy
babát vár tőle. Egy mondatnyi levél

maradt fent, amit Ugrin Dániel írt
nagymamámnak, aki ezt féltő titokban

érezte egész életében. Most az édes
apám őrzi ezt a levéldarabot, mint
valami ereklyét. Ez a mondat olvasható

a papíron: "látod Juli megmondtam,
hogy ez lesz a vége, hogy nem fog
sikerülni ... " Nagymamám azután meg
szülte édesapámat, akit Attila Sándor
nak kereszteltek el. Kiss Imre vette el
nagymamámat feleségül, s így vette
magához kisdedként édesapámat, aki
így megkapta az Ugrin helyett a Kiss
családnevet. Édesapámnak négy gyer
meke született, ebből az első három
gyenneknek összesen nyolc gyermeke
van, a negyedik testvér pedig még nem
nős - mesélt a család történetéről Kiss
Attila Imre, az unoka, aki végezetül
elmondta azt is, hogy a család régi
vágya teljesült azzal, hogy legalább
megtalálták az elhunyt igazi nagypa
pát.

- A történet folytatódott, még pedig
egy személyes találkozással: Farkas
László, valamint testvére és annak
felesége ellátogattak hozzánk Hód
mezővásárhelyre,ahol egy igazán fele
jthetetlen napot töltöttünk együtt.
Azokat az érzelmeket, amik a talál
kozás pillanatában felszabadultak le
Ími nem lehet. Az édesapám és Farkas
László egymás nyakába borulva sírtak
örömükben meghatódottságukban ... 
mondta végül.



Gyere balettozni!

Cibere gyereknap harmincnegyedszer
2011. október

Augusztusban rendezték meg
immáron 34-dik alkalommal a Cibere
Gyermeknapot a szokásos helyszínen a
Besenyszegi játszótéren.

A nagymúltú rendezvény ötletgaz
dája és a mai napig lelkes szervezője

Varga Mihály, azaz Cibere a Bohóc,
aki aktív közéleti szereplő is egyben,
hiszen az utca hírrnondójaként hall
hatjuk jellegzetes hangját nap mint nap
a kék Trabant tetjére szerelt hang
szórókon át, amint az aktuális reklá
mokkal bombázza a lakosságot.

- Harmincnegyedik éve minden

Kedves Szülőtársakl

Városunkban szerencsére igen sok
lehetőség közül válogathatunk, ha gyer
mekeinknek magas színvonalú művészeti

képzést akarunk biztosítani. A sok
lehetőség azonban sok fejtörést is okoz:
melyik is lenne a legmegfelelőbb? Ehhez
kívánunk most tájékoztatónkkal segítséget
nyújtani. A Városi Alapfokú Művészet

oktatási Intézmény klasszikus balett
tagozata hosszú évek óta végez Novák
Éva vezetésével nagyon magas színvon
alú, országosan is elismert képzést.

Gyermekeinken látványosan megta
pasztaltuk, s tapasztaljuk folyamatosan a
testi-lelki harmonikus fejlődést, mellyel
magabiztosabbak, kiegyensúlyozottabbak,
céltudatosabbak lesznek.

MIT NYÚJT A BALETT?
Harmonikus testi-lelki fejlődést.

Tartást. Kiegyensúlyozottságot. Fejleszti
az akaraterőt, kitartást, küzdeni tudást.
Ápolja a testet és a lelket. A balett-tán
cosok a képzésnek köszönhetően egyre
haj lékonyabbak, ruganyosabbak lesznek,
fejlődik az egyensúlyérzékük, s megta
nuUák egyre jobban uralni a testüket.

MIÉRT JÁRJON GYERMEKE
BALETTRA?

- A balett minden tánc alapja.
Gyermeke testi-lelki fej lődése

kiegyensúlyozottabbá válik - nem feltétel
a vékony testalkat, az arányos testi
fejlődésben mindenkinek segít.

- Az egyre több sikerélmény mellett
gyermeke megtanulja, az igazi sikerért

Hirdetésfelvétel: 0670/22-632-99

Szó-Beszéd

évben megszervezzük a gyermeknapot
az adakozó, jó emberek támogató
segítségével, s próbálunk örömet sze
rezni a gyennekeknek, s egyben a
közösséget is erősítjük, hiszen egy-egy
ilyen alkalommal a kicsik mellett a
szülők és a nagyszülők is eljönnek,
ezért bátran nevezhetjük egyfajta
családi napnak is az eseményt - tudtuk
meg Ciberétől.

Va rga Mihály ezúton is hálás
köszönetet mond mindazoknak, akik a
gyenneknap megrendezéséhez valami
lyen módon hozzájárultak.

meg kell dolgozni, s ez lehet gyermeke
sikeres életének alapja.

Olyan klasszikus értékekkel
találkozhat gyenneke, mely egészséges
személyiségfejlődését segíti elő.

S MÉG MIÉRT?
Minden szülőnek kívánom a

következő érzést: gyermekeink évek óta
balettoznak. Már hagyományosan minden
évben képviseltetjük magunkat Békés
csabán, május elsején az országos tánc
gál án. Még nem tudtam végignézni
örömkönnyek nélkül soha fellépésüket, de
ez az év Békéscsabán mindent elsöpört.
Most a szabadtéri színpadon léptünk fól.
Szakadt az eső. A nézők esőkabátban,

esernyők alól kukucskálva figyeltek.
Fáztak. Elkezdődött a balett. Mi persze
már sokszor láttuk őket, de most szó
szerint tátva maradt a szánk. Kicsit felo
csúdva körbenéztem, s azt láttam senkit
nem zavar az eső. Egyszerűen gyer
mekeink mindenkit elkápráztattak tudá
sukkal. Nem volt taps a zene alatt, nem
volt üdvrivalgás, fütty, ez valami más volt,
valami olyan, amit csak csendben lehetett
végignézni. Most is kiráz a hideg. Mintha
nem is gyermekeinket, hanem művészeket

láttunk volna. Mindenkinek kívánom, élje
meg ezt az érzést, bármilyen művészi ágat
választ gyennekeinek. Amit ajánlhatunk,
mert tudjuk, tapasztaUuk, a klasszikus
balett mindezt magában hordozza!

Szeretettel várunk mindenkit balett
közösségünkbe!

Sebestyénné Kruchió Ilona

Malacot, süldőt, hízót vennénk készpénzért!
Telefon: 0630/296-4775
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Félúton...
A Kossuth utca és a Bajcsy utca

kereszteződésében iIletve a
kereszteződés környékén lakók
már tavasz óta hadakoznak a
sarkon működő Félúton elne
vezésű kocsmával. A lakók ugya
nis szeretnék korlátozni a ven
déglátó egység nyitva tartását,
ugyanis a helyzet mostanra tart
hatatlanná vált. A hajnalig nyit
vatartó kocsma vendégeiben úgy
este tíz óra tájban kezd hatni az
elfogyasztott alkohol, s innentől

számítva a környéken lakók alvás
helyett az ordítozást az üveg
csörömpölést az utcai óbégatást, él

környékbeli házak, kapuinak
ablakainak zörgetését hallgat
hatják. A lakók idén áprilisban a
polgármesteri hivataltól kérték a
kocsma nyitva tartásának korlá
tozását. A levelet 29 Kossuth utcai,
Bajcsy utcai és Petőfi utcai lakos
írta alá.

Dr Csorba Csaba jegyző

lapunknak az üggyel kapcsolatban
elmondta, hogy az ősz beálltával a
kocsma utcai "kerthelysége"
megszűnt, s azóta hozzájuk a
környéken lakóktól panasz nem
érkezett. Egyébként az önkor
mányzat jegyzőjének jogában áll
korlátozni a vendéglátó helyek
nyitva tartását, alapos indokkal.
Például, ha túlzott mértékű a zajki
bocsátás, a zene, vagy a hangos
kodás. Az azonban, hogy az
utcasarkon randalíroznak, azt
nehéz a kocsma nyakába van-ni 
tudtuk meg dr. Csorba Csabától.

A jegyző tájékoztatott arról is,
hogy az önkonnányzatnak is joga
van a nyitva tartást rendeletben
szabályozni. Ezt azonban öve
zetekre bontva vagyegységesen
teheti meg, hogy például este 10
órától kötelező bezárni minden
vendéglátó helyet a köznyugalom
érdekében. Ez azonban - bár az
ország több településén már hoz
tak ilyen rendeletet - eddig
Gyomaendrődön még nem került
szóba - mondta a jegyző.



INGYENES APRÓHIRDETÉSEK

Aláírás: , ' .

p--------------------------------

Irányár: .

Érdeklődni: , .

Ingyenes a lakossági apró!
A Szó-Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az o]vasók

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
boritékban elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja SI. Egy apróhirdetés szövege
lehetőleg ne tartal mazzon 15 szónál többet! A hirdetések
szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőségi

Feladó neve: , , .

Címe: ,.,., .

Az apróhirdetés szövege: ..

50-es hölgy keresi társat, karos
szenvedélytől mentes 50-55 éves úr
személyében 175/85 kg vidám ter
mészetű legyen. 0670/368-7774

45 éves férfi keresi 40-50 év
közötti párját lehetőleg gyermektelen
nö személyében. Tel.: 0620/558-6111

Az igazit keresem 170170 53 éves
özvegy nő vagyok. Káros szenvedély
től mentes férfit szeretnék, társ-élettár
samnak 65 éves korig. Ha személyem
érdekli hivjon: 0670/637-2861

171/57/35 éves hölgy élete párját
keresi, 38-44 éves férfit. Bemutatkozó
sms-re válaszolok. Érdeklődni:

0620/320-1478

TÁRSAT KERES

f'elkészités általános iskolásoknak.
Dolgozatlapok megrendelbetők. Ér
deklődni: 0630/856-3218

Tűzifa vágást vállalok, cirkulávaL
Stihl fürésszeL Érd.: 0630/290-5703

Masszázsoktatás kezdőknek és
haladóknak. Érd.: 0630/320-8189

Angol nyelvoktatast vallalok
általános- és középiskolásoknak. Ár:
IOOOFU 45 perc. Érd.: 0630/325-8406

Számitógép eladó. 17"-os moni
torral kompletten eladó egy megbiz
hatóan működő Pentium IV-es számi
tógép! Érdeklődni: 20/5543121

Gyerekek felügyeletét vállalom,
megegyezés szerint olcsón. Érdelődni:

0630/376-1228
Érettségíre felkészités biológiából,

kémiából, földrajzból, ECDL-vizsgára
előkészités. korrepetálás, programozás
oktatása az alapoktól. 0630/493-5950

Elektromos kapuk beüzemelése,
bekötése, javitása. Érd. Telefon: 06 30
6902049

Baromfi kopasztás t vállalunk,
időpont egyeztetés szükséges. Érdek
lődni: 06205599430

Segitenék idős embernek mosni.
főzni, takaritani, orvos, gyógyszer.
Érd.: 0670/260-9260

Takaritást, vasalást, idősgondozást

vállalok. Érd.: 0630/565-0158

EGYÉB
Klasszikus gitár tokkal. pótbúrok

kal eladó. Irányár: megegyezés szerint.
Érd.: 661789-048 az esti órákban.

Rendőrségi motorcsónak (lakóha
jóvá is alakítható) kormánymüvel és
rendszámos !rélerreJ is eladó. Irányár:
650 ezer Ft. Érd.: 0670/945-7863

Olasz és japán robogók eladók.
Érd.: 0670/263-290 I

Szilva, barack. rneggylekvár
eladó. Érd.: 0630/565-0158

Robbanómotoros rokkantkocsi
eladó alig használt állapotban, valamint
200 voltos 400-as körfűrész gyari
eladó. Érd.: 0630/9558-258

Nyolc személyes cseresznyefa
étkezőgamitúraeladó. Nyolc szék asz
tallal, tálaló szekrénnyel és komóddal.
Szép, alig használt áJJapotban' Ir.ár:
400 ezer Ft. Érd.: 0670/945-7863

Elektromos rokkant kocsi eladó.
Ár: 30 ezer Ft. Érd.: 0630/654-7270

4,5 tonnás újszerű orosz pótkocsi
2016-ig érvényes műszaki vizsgaval
eladó. Érd.: 0630/854-9228

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Korrepetálás. felzárkóztatást, do 1

gozatokra, középiskolai felvételire való

KERT, TELEK, NYARALÓ
Gyomán fürdővel szemben épitési

telek 60 m'-es téglaépülettel, az épü
letben 3 fázissal eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd. 66/386-058

Gyoman. a Zöldlaposon a sport
palya és a gát mellett 10 l4 m'-es telek
eladó. Irányár: 100 ezer Ft. Érdeklődni:

0620/345- 1491
Telekparton 1387 m' vizparti telek

villannyal. rögzített vaskerités oszlo
pokkai eladó. Irányár: 3.5 millió Ft.
Érd.: 0620/924-2253

720 m'-es kert eladó a Fáy u.
végén. Villany és fúrott kút van.
lrányár: 500 ezer Ft. 0666/285-894

A Harcsásban két db 500 négy
szögöles föld eladó. Irányár: 70 ezer
FtJdb Érd.: 0620/359-4952

A Füzfás-zugban kert 2 sor gyű

mölcsössel eladó. Érd.: 0630/116-7085
Gyomán, a Pocosban belterűleti

beépíthető telkek, kertek eladók. Érd.:
0670/945-7863

erkélyes lakás eladó, vagy gyulai
lakásra cserélhető. Érdeklődni:

0630/535-5791
Vásártéri ltp. I. emeleti 3 szobás,

műanyag nyilászarós, redőnyös. kon
vektoros lakás eladó, vagy második
emeletig kisebb lakást beszámitok.
Érdeklődni lehet 067017018-571 vagy
06661789- l 89 telefonszámon.

A Vásártéri ltp-en 27-ben 2 szobás.
erkélyes, 3. emeleti lakas eladó.
Szántófcildet beszámitok. Érd.:
0620/805-4421

Egyszobás Vásártári fcildszinti
lakás eladó. Érd.: 0630/576-1 140

Ifjúsági ltp-en 2,5 szobás felújitott,
nyilászáró cserés I. emeleti, erkélyes
lakás garázzsal elcserélhető gyomai
kertes bázra. Érd.: 0670/368-7774

Ifjúsági lakótelepen olcsón eladó
egy átlagos áJJapotú 2.5 szobas lakas
garázzsaL Érdeklődni: 30/658896 l

Fő úti társasházban (Kolmann) 53
m'-es első emeleti lakás eladó. Irányár:
7 millió Ft. Érd.: 0630/339-6840

Fő úti társasházban (Kolmann) 3
szobás 74 m'-es 2. emeleti lakás eladó.
Érd.: 0670/389-4495

Az Október 6. ltp-en 2 szobás 3.
emeleti lakás eladó, vagy kertes házra
cserélhető. 0620/576-7879

Október 6. ltp-en 4 szobás I.
emeleti lakás eladó. lrányar: 7,5 millió
Ft. Érd.: 0666/284-148

Kecskeméten eladó egy I szobás,
klimatizál!, müanyag ablakos. alacsony
rezsijü lakas. Érdeklődni: 20/446-2375

Békéscsaba belvárosaban, a Mese
cukrászda környékén, lY. emeleti, 57
nm-es. 2 szobás, egyedi fütésü, redő

nyös, erkélyes, napfényes, félig fel
újított panel lakás eladó. Érdeklődni:

06-70/541-2543, 0670/259-7302.
Október IO-től kiadó egy második

emeleti, egyedi vízórás lakás a Vásár
téri lakótelep 20/B. tömbjében. Ar:
25.000 Ft+rezsi. Érdeklődni:

0620/394-3606

LAKÁS
Zöldövezetben az Ifjúsági [akó

telepen 2,5 szobás földszinti lakás és
garázs eladó. Érd.: 0670/260-9260

A Vásártér i [tp-en földszinti, 2
szobás lakás áron alul, sürgősen eladó.
J.ár: 4,5 mi [[ió Ft. Érd.: 0630/301-5861

Gyomán a Vásártéri [tp-en egy
szobás földszinti lakás garázzsal vagy
anélkiil eladó. Érd.: 0620/566-5732

Kétszintes családi ház benne lévő

sörözővel eladó. Ifjúsági Itp-i lakást
beszamitok. Iranyár: 20 millió Ft. Érd.:
0630/240-7553

A Vásártéri ltp-en 4 lak<isos
társasházban 3 szobás lakás garazzsal,
alsórésszel eladó vagy kertes házra
cserélhető. Irányár:8,6 millió Ft. Érd.:
0630/488-4396 vagy 0630/944-1847

Vásártéri ltp-en 3. em. 2 szobás,

összkomfortos csal adi ház eladó.
Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 0630/309
85[2

Endrődön Toronyi u. 12/ I. alatti
2,5 szobás összkomfortos csaladi ház
azonnal beköltözhető, eladó. Érd.:
0630/515-820 I vagy 0670/566-7204

Endrődön a Csókási Béla tér 9. sz.
alatti összkomfortos ház melléképület
tel. 1200 m'-es keJ1tel eladó. Irányár:
4,5 millió Ft. Érd.: 66/386-417

Gyomaendrődön Diófa út 13. sz.
alatt (Öregszőlőben) családi ház, nagy
portaval és melléképülettel eladó.
Irányár: 1,7 milli Ft. 0630/359-520 I

Gyomaendrőd központjában Nap
keleti u. 14. sz. alatti 2 szobás gázfűtés

es családi ház nagy melléképülettel
1440 m'-es telekkel eladó. Iranyár:3,4
millió Ft. Érd.: 0620/413-2770 vagy
0662/322-572

Gyomán, a Körgat utcában 147 m'
es. új építésű, összkomfortos csaladi
haz bútorral együtt, vagy anélkül eladó.
Irányár: 18,5 millió Ft. 0670/945-7863

HÁZ
Gyomán a Gyóni G. u. 27. sz. alatt

parasztház eladó. Viz. gáz, fürdöszoba
van. Irányár: 1.8 millió Ft. Erd.:
0670/318-187

Gyomán az Arany J. u. 16. sz. alatt
4 szobás. összkomfortos ház eladó.
Érd.: 0620/5266-573

Gyomán Bocskai u.55. sz. alatt
6 lm'-es összkomfortos ház 18 m'-es
fedett verandás kicsi kerttel eladó.
Irányár: megegyezés szel·int. Érd.:
Bocskai u. 55.

Gyomán két családnak is alkalmas
kertes házamat eladnám, vagy elcserél
ném az Enci környékére. [rányár: 6.5
mi[lió Ft. Érd.: 0620/980-5535

A Somogyi Béla u. 13. szám alatti
ház eladó. Ininyár: 4.2 mil[ió Ft. Érd.: a
helyszinen.

Arany János út [6. sz. alatt 4
szobás összkomfortos ház eladó. Érd.:
0620/526-6573

Gyomán. a Fegyvernek utca 38.
szállJ alatti. 3 szobás. összkomfortos
kertes családi haz eladó. vagy hosszú
t;ivra kiadó. Ir. ar: 7,5 millió Ft. Tel.:
0670/314-3273

Gyoma központi részén eladó egy
2 szoba hal [os fiatalos belsö kiképzésű

családi ház, rendezett 150 m'-es kerttel.
Irányár: 8 mi[lió Ft. 0670/279-8615

Gyomán a Zrinyi M. utcábao 3
szobas összkomfortos családi ház
eladó. Érd: 0630/216-7085

Gyoma, Gardonyi 39. sz. alatt ház
eladó. Érd.: 66/285-894

Köröshöz közeli komfort nélküli
haz eladó' Irányar: 1,9 millió. Érdek
lődni: 06205599430

Nagyon jó állapotú családi ház 3
szoba hallos összkomfortos. garazsos
melléképülettel 100-as telekkel Gyoma
központjában eladó. Alkuár: l 1.5 mil
lió Ft. Érd: 0670/279-8615

Eodrődön. vegyes falazatú



Új, fel nem 11asznált gerendák, több méretben
eladók. Ugyanitt bontott cserép eladó. Érd.:
0630/348-9 I73

Használaton kívüli horgászorsókat gyűjtök.

Szóljon. ha lomoskodik, elhozom. 0630/307-6927
Keresem spániel fekete-vörös szinl öreg kutyá

mat. Érd.: 0666/386-034
601-es vörösréz üst állvánnyal eladó. Érd.:

0670/260-9260
3 éves fekete szinü labrador kan kutya ingyen

elvihető. Lévai út 8. szám alatt. Érd.: 0670/943-5614
1,8 m leander bokor eladó (indiai). Érd.:

0630/505-8503
Mangalica malacok. süldők, hízók. vemhes

kocák. tenyészkan eladók. Érd.: 0670/945-7863
Eladó egy 2,5 éves magyar félvér kanca csikó.

Irányár: 170 ezer Ft. Érd.: 0670/945-7863
Póni lovak és póni kocsi eladó. Irányár: 120-130

ezer Ft. A kocsi: 75 ezer Ft. Érdeklődni: 0670/945
7863

Gyomaendrődi baba

Szőke Szabolcs 2011. szeptember 20-án,
9 óra 22 perckor született Mezőtúron

Anyukája: Dógi Róza

Házassági évforduló

Benkó Imre és Hegedűs Margit
1961. szeptember l6-án kötött házas
ságot az Endrődi Szent Imre Katolikus
Templomban. A házaspár idén szep
tember l7-én szűkebb családi körben
ünnepelte 50 házassági évfordulóját,
melyen részt vett három gyermekük,
hat unokájuk és két dédunokájuk is.

Bükkszentkereszti pihenőház
kiadó családi-, baráti-,

osztálykirándulások számára.
Telefon: 0620/365-3683

Dákósok versengése
Negyvennyolc nevezés érkezett a

Gyomaendrődön megrendezett Őszi

Holler Kupa 120-as biliárdversenyre.
A nagy létszám miatt maratoni

viadalnak bizonyult az esemény,
ugyanis szombaton 8 órától, vasárnap
hajnali fél ötig tartott (a döntőbe

jutásért II mérkőzésen kellet ered
ményesen túljutni).

A szervezők öt szabványos asztalt
biztosítottak a pontszerző verseny
mérkőzéseihez, kettő a helyszínt adó
Körös étterem révén, hármat a
"Laurinyecz-féle" játéklapok beál
lításával. Az asztalok jól vizsgáztak.

A három nyert mérkőzésig tartó
döntőt az orosházi Csete Béla és a
békéscsabai Aradszki Mihály vívta.
Csete már 2:0-ra elhúzott, Aradszki
innen fordított.

Végeredmény: 1. Aradszki Mihály
(Csabai BK, Békéscsaba), 2. Csete
Béla (Klub 120 BK, Orosháza), 3.
Simcsik László (Berényi BK,
Békéscsaba), 4. Bencsik Tibor, S.
Varga József (mindkettő Csabai BK,
Békéscsaba), 6. Kurta László (Berényi
BK, Mezőberény), 7. Dávid Gábor
(Korona BK, Gyomaendrőd), 8. Fodor
Sándor (Csabai BK, Békéscsaba).

Családi Vasárnap
aDreher Söröző-Étteremben

Október 9.
Májgaluska leves. Csirkemell csíkok
salátaágyon, sajtmártással. Gundel
palacsinta.
Október 16.
Magyaros zöldborsó leves.
Sertéscsülök Pékné módra, tepsis
burgonya, párolt káposzta.
Gesztenyepüré.
Október 23.
Csontleves cérnametéittel. Körösi finom
falatok, rizi-bizi, almakompót. Rétes.
Október 30.
Tárkonyos csirkeraguleves.
Cigánypecsenye, petrezselymes
burgonya, kovászos uborka.
Kakaós hajtott.

Telefon: 06661386·444

920 Ft/adag
Étkezési utalványokat elfogadunk!

Állatorvosi Rendelő
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.
- Bolha- és kullancsirtó szerek.
- Légyirtószerek, patkányirtószerek.
- Baromfi vakcina (Gumboro)
- Ásványi kiegészítők.

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@szucsnet.hu

Dr. Kreisz Ágnes
Mezőberény, Madách u. tO/a.

www.kreiszagnes.hu

E-maii: kreiszagnes@szucsnet.hu

Telefon: 30/206-5050

Ultrahangos fogkőeltávol ítás.
Röntgen-diagnosztika!
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További részletek az Invitel Személyes Ügyfélkapcsolati Napján!
Helyszín: Gyomaendrőd, I. sz. Postahivatal udvara, Kossuth L. u. 28.
Időpont: minden szerda 9.00 -16.00 óra között
ASzemélyes Ügyfélkapcsolati Napon kívül a békéscsabai
Telepontjainkban (Csaba Center, Andrássy út 37-43.és Szent István
tér 1.) is várjuk ajánlatunkkal.

Ha élvezetesebb netezésre vágyik..•
Új ~DSL-internet-előfizetése mellé érleti
konstrukcióban válasszon netbookot vagy
táblagépet!

• a bérleti díj 24 hónapon át havi 990 Ft,

a választott eszközre

• az egyszeri díj 4990 Ft, amely a táblagép

va;ya netbook átvételekor fizetendő

• a csomag részeként díjmentes WiFi router

funkciós modem

• 24 hónapos határozott idejű szerződés (hűségidőszak)

az új 5M, 10M vagy 15M ADSL-internet - szolgáltatást

tartalmazó szolgáltatáscsomagra
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Nem érnek rá akkor, amikor a polgármester akarja...

Rendre kellett utasítani a képviselönöt

Határozatképtelenség miatt nem
tudott dönteni október 20-án a gyoma
endrődi képviselő-testület két pályázat
sorsáról, illetve a Liget Fürdőnek szánt
támogatás ról.

Rendkívüli testületi ülést hívott össze
Vádi András polgármester október 20
án, délután 2 órára, mivel két határidős

pályázatról soron kívül kellett volna dön
teni. A beivízrendezési program, az
endrődi kerékpárút vagy kerékpársáv
létesítéséről szóló projektek sorsa és a
Liget Fürdő támogatása szerepelt a
napirendi pontok között, ám hat
képviselő nem jelent meg az ülésen, így a
12 tagú testület határozatképtelen maradt.

Az ülésen a Fidesz-KDNP frakció
minden tagja jelen volt, a Körösök
Vidékéért Egyesületet csak Toldi Balázs
alpolgármester képviselte. A szervezet
további négy önkormányzati képviselője

(Béres János, dr. Farkasinszky Erzsébet,
Márjalaki József és Poharelec László)
maradt távol, ahogya jobbikos Amóczi
István és a független Nagyné Perjési
Anikó is. Indoklásként munkahelyi
elfoglaltságot, egészségi állapotot, tanul
mányi szabadságot jelöltek meg.

A polgármester tájékoztatása szerint
azért lett volna fontos dönteni a pályázati

Úgy tűnik munkájánál, orvosi
hivatásánál fogva a legnagyobb idő

zavarban a rendkívüli ülések időpontját

tekintve dr. Farkasinszky Erzsébet orvos
van. A Körösök Vidéke Egyesület oszlo
pos tagja szinte minden fórumon
megemlíti, hogy sok a betege Békésen
és Gyomaendrődön is, akiket nem hagy
hat magára még akkor sem, ha még oly
fontos döntéseket kell hoznia a
képviselő-testületnek. Ő javasolta, hogy
bizonyos rendelési napjain a pol
gármester ne hívjon össze semmiféle
gyűlést. Arnóczi Istvánnak is volt egy
olyan javaslata, hogy a polgármester
csak munkaidő után, 17 órától hívjon
össze rendkívüli gyűléseket.

A rendkívüli képviselő-testületi

üléseket a polgánnester hívja össze.
Amelyik képviselő ezen nem tud részt
venni, az telefonon, személyesen vagy
e-mailen keresztül jelezheti. Dr.

anyagok sorsát illetően, mert legkésőbb

hétfőig azokat be kellene adni, ráadásul
összesen 250 millió forint sorsáról van
szó, amitől így eleshet a város.

Toldi Balázs azt javasolta, hogy más
nap reggel hat órára hívják össze a rend
kívüli testületi ülést, Várfi András erre
reagálva közölte: nem biztos, hogy pár
óra elég lesz arra, amire öt nap sem volt
elegendő. Egyúttal felkérte az alpol
gármestert, hogy egyeztessen a Körösök
Vidékéért Egyesület tagjaival a másnap
reggeli megjelenést illetően.

Az ülés berekesztését követően szót
kért egy korábbi önkormányzati kép
viselő is: Dávid István megdöbbenésének
adott hangot, amiéri a fél képviselő

testület hiányzott, állítása szerint, ilyen
még nem történt a város életében. Mint
mondta: a település érdekét kellene
figyelembe venni, egy képviselőnek

éjfélkor is szolgálatba kell állni, ha a
helyzet úgy kivánja. Ezenkivül "zen
düléssel" vádolta meg a távolmaradó
önkormányzati képviselőket, szerinte
összebeszéltek. Fontos, határidős ügyek
eldöntését gátoUák és akadályozzák a
meg nemjelenésükkel, bezzeg a tisztelet
díjukat ráérnek felvenni ... - üzente Dávid
István a választópolgárok nevében.

Farkasinszky Erzsébet egyedi, s talán
még korszakalkotónak is tűnő meg
oldást választott: a városháza titkárságra
leadott egy amolyan iskolai üzenő

füzetet, melyben - igérete szerint - rend
szeresen írásban közli a polgármester
rel, hogy mikor ér rá, vagy mikor nem...

Egyébként dr. Farkasinszky Er
zsébetet a legutóbbi képviselő-testületi

ülésen a polgármesternek kellett rendre
utasítani, mert a képviselő asszony
néhány nappal azelőtt alaptalan meg
jegyzéseivel megsértette a titkárság
dolgozóit, valamint a városháza infor
matikusát.

- A polgármesteri hivatalt a pol
gármester irányításával a jegyző vezeti.
Nem tartom szerencsésnek, hogy egyes
képviselők sértegetik a hivatal dolgo
zóit. Kérem, hogy kerüljék a hivatal do1
gozóival a durva beszédet - figyel
meztetett Várfi András polgármester.

Másnap reggel 6 órakor azután össze
gyűltek a képviselők és megvitatták a
három napirendi pontot.

A belvízrendezési programot
megszavazták a képviselők, így a 100
millió forintos pályázati kiírás zöld utat
kapott. Nem úgy, mint az Endrődre - a
Kodály utcától a Hármas-Körös hídig 
tervezett kétoldali kerékpársáv, ezt nem
szavazta meg a Körösök Vidékéért
Jobbik frakció.

Nem tetszett akerékpársáv
Mégsem pályázik Gyomaendrőd a

46-os főút endrődi szakasza melletti ke
rékpársáv megépítéséhez szükséges for
rásokra, a képviselő-testület többsége
ugyanis az e témában összehívott rend
kívüli ülésen leszavazta a javaslatot.

Várfi András polgármester elmondta,
a Kodály utcától az endrődi hídig egy
rövid szakaszon kerékpárút, majd a foly
tatásban az út mindkét oldalán kerék
pársáv épült volna. A városvezető szerint
a lakosság zöme ezt a megoldást támo
gatta.

A Körösök Vidékéért Egyesület
képviselői azonban nemmel voksoltak a
javaslatra, ők kerékpársáv helyett inkább
kerékpárút építésére szeretnének pályáz
ni. A polgármester jelezte, abenyújtási
határidő október 24-én lejárt, s informá
ciói szerint a mostani pályázatnál elfogy
nak az anyagi források, így félő, hogy
Gyomaendrőd hosszú évekre elesik a
közlekedés-fejlesztési lehetőségektől.

A polgánnester lapunknak elmondta:
a kerékpársáv ellenzői inkább kerék
párutat javasolnak, a módosító indítvány
szerint erről novemberben tárgyalhatna a
testület, de az biztos, hogy a mostani dön
téssel a körülbelül 150 millió forintos
pályázaton nem tud részt venni a város.
Mint mondta, talán jövő év tavaszán lehet
esélye a településnek hasonló volumenű

projekt benyújtására.
- A Liget Fürdő egy 5 millió forintos

mentőövet kapott. Azt azonban nem
szeretnék, ha valamiféle előprivatizációt

készítene elő a testület - közölte a pol
gármester azokra a híresztelésre alapoz
va, hogyaKörösök Vidékéért Egyesület
holdudvarába tartozó vállalkozók küzül
valakik megvenni tervezik a gyomai
strandot.
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Díszpolgárok és kitüntetettek

Az erdélyi 8aráth-fivérek Várfi András polgármester társaságában

Az ek-e szarva
Kitüntették dl: Dávid

Imrét a saját egyesüle
tének javaslatára. A Kö
rösök Vidékéért Egyesület
atyjának azért járt az
aranygyurus elismerés.
mert polgármestersége
idején épült szennyvizhá
lózat, öregek otthona. filr
dő, meg hulladéklerakó.

Dávid mint/w kódolt
üzenetet küldött volna a
jelenlegi, Várfi András
vezette városvezetésnek,
amikor a kitüntetést meg
köszönve azzal példáló
zott, hogy aki az eke
szarvát fogja, az ne nézzen
se jobbra, se balra, sőt

hátrafelé egyáltalán ne.
csakis núndig előre te
kintsen! Mintha a munkás
mozgalmi induló. az
Internacionálé egyik stró
fája - A múltat végképp
eltörölni... - csendült vol
na fel. Dávid Imre ezzel
talán jelezni kivánta: nem
nézi jó szemmel, hogy a
hulladéklerakó védelmi
övezetében gazdálkodó,
pórul járt jöldtulajdo
nosok kártalanitásának
sof.anilliós összegét a város
valakin be akalja hajtani
és afelelőst keresi.

Pedig, aki az eke szar
vát fogja. jó ha néha hát
rafelé is néz, ha másért
nem. hogy egyenes-e a
SOl: ..

A kitüntetések átadása
után négy erdélyi testvér, a
Baráth-fivérek letették az
állampolgársági esküt Várti
András polgármester előtt. A
négy testvér - Pál, Jenő,

Árpád és Gusztáv a Fehér
Körös völgyében fekvő bá
nyászvárosból, Brádról ér
keztek. Mind a négyen kitű

nően beszélnek magyarul, s
gazdasági kapcsolatok is fű

zik őket térségünkhöz.

sul tak meg, mint a szenny
vízhálózat kiépítése, a fürdő

felújítása, a regionális hul
ladéklerakó építése és az
úthálózat fejlesztése.

dr. Dávid Imre

Horatiu Mihai Josan

Dr. Dávid Imre 1997
2006. között Gyomaendrőd

polgármesteri tisztségét töl
tötte be. Irányítása alatt olyan
jelentős fejlesztések való-

Hangya Lajosné

kenykedett, s igyekezett min
dent megtenni a város lakó
iért. Közösségi munkája pél
daként szolgálhat valamennyi
gyomaendrődi számára.

Gergely Ágnes

től 20 lO-ig, azaz húsz éven
keresztül tagja volt a gyoma
endrődi képviselő-testületnek.

Hosszú időn át a humánpoliti
kai bizottság elnökeként tevé-

Gyomaendrődön ünnepi
képviselő-testületi ülést tar
tottak, melynek keretében
kitüntetéseket adtak át, négy
erdélyi férfi pedig állampol
gári esküt tett október 23-án.

Az október 23-i ünnepi
megemlékezés helyszíne
ezúttal az endrődi városrész
volt, ahol először szentmisére
várták a város lakóit, majd a
Hősök terén dr. Túri-Kovács
Béla országgyűlési képviselő

mondott beszédet. Ezután
pontosan déli tizenkét órakor
ünnepi képviselő-testületi

ülés kezdődött az Endrődi

Népházban, ahol Várfi And
rás polgármester először

kitüntetéseket adott át.
Gyomaendrőd díszpolgára

címmel tüntették ki dr.
Gergely Ágnes író, költő,

műfordítót és Mihai Horatiu
Josant, Gyomaendrőd testvér
városa, az erdélyi Nagyenyed
polgármesterét.

Dr. Gyergely Ágnes isko
lás korától Budapesten élt
ugyan, de mindig is szoros
szálak fűzték szülőhelyéhez,

Endrődhöz. Az országos és
nemzetközi tekintélyű alkotó
irodalmi munkásságát (szá
mos más kitüntetése mellett)
az ezredfordulón Kossuth-díj
jal is elismerték.

Mihai Horatiu Josan, aki
1996. óta (egy ciklus kiha
gyásával) Nagyenyed pol
gármesteri tisztségét tölti be,
sokat tett a két testvérte
lepülés, Gyomaendrőd és
Nagyenyed kapcsolatainak
erősítéséért. Az ő javaslatára
választottak 2004-ben és
200g-ban is magyar alpol
gármestert Nagyenyeden.

A Gyomaendrődért Kitün
tető Emlékplakettet, s a vele
járó arany pecsétgyűrűt) szin
tén ketten vehették át: Han
gya Lajosné és dr. Dávid
Imre. Hangya Lajosné 1990-



Poharelec képviselő játszóteret szeretne építeni

Nagyné képviselő fásítani akart
APásztor utca nem egy szegénynegyed...
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Ne biciklizz azebrán!
A Szarvasi Rendőrkapitányság

területén gyakori jelenség, hogy a
kerékpárosok a kijelölt gyalogos
átkelőhelyeken úgy kelnek át kerék
párjukkal, hogy azon ülnek és azt
hajtják.

A rendőrség közlése szerint sok
esetben nem tudatos szabályszegésről

van szó, hanem egyszerüen arról, hogy
a közlekedők nem ismerik a szabá
lyokat, ami a kijelölt gyalogos
átkelőhelyeken balesetekhez is vezet
het. Ezért Szarvason 8, Gyomaend
rődön 3 és Dévaványán 2 kijelölt
gyalogos-átkelőhelyhezkerültek kihe

lyezésre "Hajtva Tilos-Tolva Szabá
(vos" feliratú tájékoztató tölák.

Tört arany felvásárlása,
valamint beszámítása

új ékszer vásárlása esetén
a legnagyobb napi áron,

min. 5000 Ft/g áron.
Berill Ékszerüzlet
Gyomaendrőd Fő út 222/2.

Stancolt és hagyományos

papírdoboz
gyártása minden méretben!
Szitázás! _~

Telefon: RO~
0620/9142122 "~i"bbIlOZ~ íif1'.

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

www.rozaldt.hu
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Nagyné Perjési Anikó képviselő

lakossági kezdeményezésre nyújtotta be
a Pásztor utca fásítására vonatkozó
javaslatát. Az októberi képviselő

testületi ülésen nem várt vitát gerjesztett
az elképzelés. Nagyné Perjési Anikó
szerint a Pásztor úti fák jelentős része
beteg fa, s csak idő kérdése, hogya ma
még ép fák is erre a sorsra jussanak. A
javaslata szerint a Pásztor utca lakói
kivágják, illetve saját pénzükön kivá
gatják a fákat, és az önkormányzat mint
egy 250 ezer forintos költséggel újra
ültethetné a fasort.

A vitában több hozzászólás is elhang
zott, sőt nem kevés kritika érte az
elképzelést. Egyik képviselő szerint a

Amikor a legutóbbi önkormányzati
választáson Poharelec Lászlót kép
viselővé válaszották, akkor lemondott
tiszteletdíj áról, azzal a kitétellel, hogy
az így összespórolt pénzből egy ját

szóteret építsen a város. Poharelec
képviselő a legutóbbi képviselő

testületi ülésen javasolta, hogy az

Ifjúsági lakótelepen építsenek ját
szóteret a fel nem vett pénzéből. A
pénzügyi osztály vezetője tájékoztatta
a képviselőt, hogy járulékokkal együtt
ez év végéig 1,5 mi II ió forintnyi
összeget nem vett fel, viszont egy
egyszerű játszótér építése minimum 6
millió forintba kerülne. Dr. Csorba

2011. november

Pásztor utca nem éppen egy szegényne
gyed, ezért a lakók fizethetnék a fásítás
teljes költségét. Egy másik vélekedés
szerint amenniyben Nagyné javaslatát
elfogadja a testület, akkor ezt követően

joggal jelentkezhet minden gyomaendrő

di utca és a lakók követelhetik az önkor

mányzattóI a fásitást.
Az egy órás vitában az is elhangzott,

hogy az önkormányzat hozzon létre
fásítási programot, sőt a jövő évi költ
ségvetésben határoljanak el egy össze
get, melyet faültetésre használhatnának
fel a képviselők. Szó, szót követett,
mígnem Nagyné Perjési Anikó meg

sértődött és visszavonta a Pásztor úti
fásításra tett indítványát.

Csaba jegyző tájékoztatta a kép
viselőket, hogy egy szabályszerű ját
szótémek meg kell felelnie különböző

szigorú biztonsági és minőségi előírá

soknak. Az adakozó képviselő kérésére

egyenlőre csak egy tervet készíttetnek
a leendő játszótérről.

Német nyelvi tábor diákoknak
Gyomaendrőd Német Kisebbségi Önkor

mányzata megalakulása óta fontosnak tartja a
gyerrnekek német nyelvi oktatását, a kultúra és
a hagyomány ápolását. Ennek megsegitése
érdekében minden évben pályázatot nyújtunk
be a vonatkozó témakörökben. A pályázatokon
vató sikeres részvétel ből befolyt pénz, a
résztvevő gyermekek szüleinek hozzájárulása,
valamint önkormányzatunk saját költ
ségvetéséből elTe a célra elkülönített összegek
együttesen teszik lehetövé, hogy minden év
nyarán megrendezziik - a lassan már hagyo
mányossá váló - német nyelvi tábort, melynek
alkalmával szinvonalas, tartalmas időtöltést

biztositunk a tábor résztvevői számára.

Hangsúlyt fektetünk a gyermekek nyelv
tudásának játékos fonnában való fejlesztésére.
Ennek során tennészetesen figyelembe vesszük
a gyermekek életkori sajátosságait is, mivel a
résztvevők életkora 6-14 év között van. Idei
évben a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz

"Nemzetiségi kulturális kezdeményezések"
témakörben nyújtottunk be pályázatot, mely
pozitívelbírálásban részesült. Idén augusztus
22-26. között került a tábor megrendezésre,
melyen a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
diákjai vettek részt. A résztvevő diákokat a
Kner Imre Gimnázium kollégiumában szállá
soltuk el. Az egy hetes időtartam alatt a tanulók
a német nemzetiségi bagyományokkal ismer-

kedtek meg, valamint a "németváros" néven
ismert településrészt is bejárták.

Autóbusszal eljutottunk Elekre, megtekin
tettük a kitelepítési emlékművet, ahol elhe
lyeztük a megemlékezés koszorúját. A német
házban rövid idegenvezetést hallgattunk meg,
megtekintettiik a szobákat, melyek korhű

bútorokkal, használati tárgyakkal kerültek
berendezésre. A fiatalok mesét dramatizáltak,
melyhez jelmezt készítettek, majd dalokat,
verseket tanultak.

A tábor sikereire való tekintettel remélhető

leg az elkövetkező évek során is lesz alkalmunk
azt újra és újra megrendezni.

Hack Mária elnök
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Albel Andor, a Dél-alfóldi Termálklaszter elnöke köszönti a rendezvény résztvevőit

Hirdetésfelvétel: 0670/22·632·99

340 milliós beruházással kacérkodik
a Liget Fürdő

Az októberi önkormányzati ülésen
is elhangzott már, hogy a Liget Fürdő
működtetése évről évre 40-50 millió
forintjába kerűl az önkormányzatnak.
A fürdő pénzügyi helyzetét rendezni
kell, hiszen évek óta görget maga előtt

különböző tariozásokat, így az önkor
mányzatnak bérleti dUj al tartozik, s
emeIlet kifizetetlen közüzemi számlái
is vannak. (A Liget Fürdő Kft. ugyanis
évente mintegy 18 millió forintnyi bér
leti díjat fizet a tulajdonos gyomaend
rődi önkormányzatnak a fürdő haszná
latáért.)

- Negyvenöt millió forint kellene
ahhoz, hogy a fürdőnek ez év végén ne
legyen semmi féle tartozása. Az ön
kormányzat év végi anyagi helyzetét
figyelembe véve azt javasoltam a felü
gyelőbizottság egyetértésével, hogya
város adjon a fürdő kft.-nek 20 millió
forintot, és emellé a kft. pedig valami
lyen konstrukcióban vegyen fel 25 mil
lió forint hitelt, melynek visszafi
zetésére az önkormányzat vállaljon
kezességet. Ebből az összegből a kft.
befizeti a 2010. közepe óta felhalmo
zott bérleti díjat és 20 millió pedig
ahhoz szükséges, hogy az év utolsó
három hónapjának költségeit fedezze.
Vállaltam, hogy amennyiben lényege
sen csökken a fizetendő bérleti díj és
rendeződik a felvett 25 millió forintos
hitel visszafizetése, akkor a fűrdő

évente mintegy 20 millió forintos
támogatással tud majd működni az
eddigi évi 50-60 millió önkormányzati
támogatás helyett - mondta lapunknak
Vass Ignác a Liget Fürdő Kft. igazgató
ja.

Malacot, süldőt, hízót
vennénk készpénzért!

Telefon: 0630/296-4775

9 személyes, klímás mikrobusz bérelhető.

Vállalom kisebb csomagok szállítását is!
Lakatos Tibor Telefon: 06-20-365-3683

Hitelt is felvesz a fürdő,
Evi 20 millióra
csökkentenék

atámogatás összegét

ra, amely a gyógyászati szolgáltatás
bővítését célozná meg. Mint megtud
tuk, a pályázati összeg feléhez kellene
önerőt biztosítani, amennyiben sike
resnek bizonyulnak, már jövőre el is
készülhet projekt.

A Liget Fürdő igazgatója hoz
zátette, hogy elengedhetetlen a fej
lesztés, hiszen így is a bevételük jelen
tős részét a gyógyászat területén érik
el, ezt tovább lehetne növeini és egy
2013-ban érvénybe lépő szabályozás
szerint az uniós országok állampol
gárai hazánkban is igénybe vehetik.
majd a szolgáltatást, ami várhatóan a
turizmus növekedésével jár együtt.
Vass Ignác kijelentette, hogy a nem is
olyan távoli tervek között szerepel egy
40-50 fős szálloda felépítése is a fürdő

területén, ezt azonban nem saját költ
ségvetésből képzeli el, a tervhez min
denképpen befektetőt keresne.

Az ötlettel egyetértett a város pol
gármestere is, aki a sajtótájékoztatón
kijelentette, hogy szívesen látna egy
négycsillagos szállodát a Liget Für
dőben. Várii András hozzáfűzte: Gyo
maendrőd egyik legfontosabb húzó
ágazata a turizmus, ráadásul a be
ruházások révén a jelenlegi évi 50-60
millió forintos önkormányzati támo
gatás jelentősen, akár 20 millió forintra
is csökkenthető. V. Z.

A Magyar Fürdőkultúra Napja
második alkalommal került megren
dezésre a Dél-alföldi Termálklaszter
szervezésében. Tavaly Szarvas, míg
most Gyomaendrőd volt az esemény
helyszíne. A Liget Fürdőben tartott
szakmai napon megtudtuk, hogy 340
millió forintos beruházásra készül a
helyi strand.

Dr. Albel Andor a Dél-alföldi
Termálkaszter bemutatásakor elmond
ta, hogy a szervezet 2005-ös mega
lakulása előtt már komoly ered
ményeket értek el a fürdőfejlesztések

területén, az akkor még közhasznú
egyesület a különböző fürdőket, az
ezekhez kapcsolódó szállodákat, szál
láshelyeket, kempingeket, önkonnány
zatokat foglalta magában.

- A szervezet fejlődése miatt hat
évvel ezelőtt klaszterba tömöröltünk,
jelenleg a határmenti kapcsolatok
erősítésére helyezzük a hangsúlyt.
Ezen kívül a Dél-alfóldi Termál Klasz
ter és az Észak-alfóldi Termál Klaszter
közös brandjét, az Alfóld Spa-t népsze
rűsítjük - tette hozzá a szervezet
elnöke.

Vass Ignác kijelentette, hogy ko
moly fejlesztésekre készülnek,
amennyiben az önkormányzat képvi
selő-testülete is áldását adja arra a
mintegy 340 millió forintos beruházás-
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AKörös parti városban fejlesztik a Tiszát
Zámbó András igazgatót a volt Bethlen iskola jövőjéről is kérdeztük

A Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény idén július elsejével jött
létre a Békés Megyei Önkonnányzat
döntése értelmében. Öt oktatási
intézmény integrációjaként létrejött
intézmény a remények szerint haté
konyabban működő szakoktatási intéz
ménye lesz Békés megyének. A
gyomaendrődi Bethlen Gábor Szak
képző Iskolát a vidékfejlesztési mi
nisztériumtól vette át a megyei önkor
mányzat szeptember l-vel. A Tisza
Kálmán Közoktatási Intézmény igaz
gatóját, Zámbó Andrást kérdeztük a
gyomaendrődi intézmény jövőjéről.

- Ebben az integrációban milyen
szerepet szánnak a gyomaendrődi

iskolának?
-A gyomaendrődi intézmény ha

gyományosan mezőgazdasági szak
képzést végzett, ám a jövőben nem
csupán csak ezzel a profillal fog
működni. Nem véletlenül kérte az
iskolát a minisztériumtól a megyei
önkormányzat: mindenképpen hosszú
távú céljaink vannak az intézménnyel.
Több olyan szakmai képzés van,
melyek esetében észak-békés nem tel
jesen lefedett. A mezőgazdasági szak
mák iránt egyre kevesebben érdeklőd

nek, ugyanakkor vannak olyan szak
mák, melyek megszerzése érdekében
eddig Gyomaendrődről többen Békés-

Zámbó András igazgató

csabára vagy éppen a szomszédos
megyékbe kényszerültek utazni. A
gyomaendrődi iskola lehetőségei mel
lett az intézmény környezetében lévő

vállalkozások biztosíthatják a hiteles
szakképzéshez szükséges hátteret az új
szakmák vonatkozásában.

- Milyen fejlesztéseket terveznek
Gyomaendrődön?

- A gyomaendrődi iskola az elmúlt
években szépen fejlődött, látszik hogy
a korábbi fenntartó sokat költött az
intézményre, ám vannak még folya
matban lévő és félbe maradt fejlesz
tések is, melyeket be fogunk fejezni.
Az iskola több ingatlanban tevékeny
kedik, ezeket csökkenteni kívánjuk a
hatékonyság érdekében. A volt ipari
iskola Selyem úti épületét kiürítjük. A
tangazdaságokban lévő tanmühelyein-

ket szeretnénk újra élővé tenni, hiszen
tej- és sajtüzemünk van, a sütőü

zemünkben is lehetne különféle ter
mékeket előállítani. Emellett az iskola
használatában összesen 700 hektár
szántóterület van, s ezen komoly profi
tot lehetne realizálni. Hiszem, hogy az
iskola további fejlesztésében Gyoma
endrőd önkonnányzata is partner lesz,
és a környező vállalkozások is vevők

lesznek kezdeményezésünkre, hiszen
az új szakképzési törvény is előtérbe

helyezi a vállalkozásokkal történő

együttműködést.

- Az intézmény újabb változás előtt

áll: január l-vel a Békés Megyei
Kormányhivatal veszi át a Tisza Kál
mánt...

- A napokban megkezdődött az
intézmény átadás-átvétele. Az új fenn
tartó is nemzeti ügynek tekinti a szak
képzést. Véleményem szerint Magyar
ország gazdasága csak akkor tud
megújulni, ha lesz elegendő jól képzett
szakember. A közeljövőben szűkíteni

fogják a gimnáziumokban tanulók
számát és egyre inkább a munka
erőpiaci igényeknek megfelelő szak
képzést helyezik az előtérbe. Ígyami
feladatunk hosszú távon óriási a szak
képzés területén - mondta végül
Zámbó András a Tisza Kálmán Köz
oktatási Intézmény igazgatója.

Francia szakember Gyomaendrődön
A francia Corinne Samouille, a

francia Mezőgazdasági és Vidékfej
lesztési Minisztérium francia-magyar
szlovén hálózat vezetője azért érkezett
Magyarországra, hogy a magyar Vi
dékfejlesztési Minisztériumban tájé
kozódjon az Új Magyarország Vidék
fejlesztési tervről, különösképpen
annak tanyapedagógiai programjáról, a
gyakorlati képzések megszervezéséről.

A már több éve sikerrel megvaló
suló Leonardo da Vinci szakképzési
programok, amelyekben a Tisza
Kálmán Intézmény gyomaendrődi tag
intézménye országos szinten élenjáró,
jó alapot szolgálnak a már meglévő

partnerség megerősítésre és új prog-

ramok kidolgozására. Gyomaendrődön
Zámbó András igazgató bemutatta az
intézmény szerkezetét, az oktatott
szakmákat. A francia szakember meg
ismerte a Tímár Panzió és Dreher

Söröző gyakorlati oktatóhely műkö

dését, megízlelte a kiváló konyhával
rendelkező étterem helyi különle
gességeit - tudtuk meg Davidovics
László, nemzetközi referenstől.



2011. november Szó-Beszéd 7

Kalandozások egy leendő kalandpark körül
Nagyné Perjési Anikó képviselő sütögeti-e saját pecsenyéjét?

Állatorvosi Rendelő
Dr. Bubó Állatpatika

Gyomaendrőd Város Önkormány
zata és Szarvas Város Jegyzője, mint az
engedélyezési ügyben eljáró ter
mészetvédelmi hatóság közmeghall
gatást tartott 2011. október 26-án 17
órakor a gyomai Katona József
Művelődési Központban. A közmeg
hallgatás témája a helyi Insula Bau
Építőipari, Tervező, Kivitelező, és Kör
nyezetvédelmi Kft. által a gyomai
Erzsébet liget területén építendő ka
landpark volt.

Nem várt indulatokat kavart az
október 26-i közmeghallgatás, melyen
Nagyné Perjési Anikó önkormányzati
képviselő próbálta elfogadtatni cége el
képzelését a jelenlévő lakosokkal.
Nagyné vállalkozása egy, a gyomai
Erzsébet ligetbe építendő kalandparkot
álmodott meg, s minderre nettó 60 millió
forintos pályázati pénzt is nyertek. Bár a
képviselő-testület előzetesen elvi támo
gatásáról biztosította az elképzelést, a
probléma csupán az, hogya kalandparkot
a helyi természeti védettség alatt álló
ligetben tervezik megvalósítani.

A képviselőnő sajátos indoklást adott
elő arról, hogy miért is lenne hasznos egy
kalandpark a városnak. Mint mondta, az a
tapasztalat, hogya Gyomaendrődön tu
ristáskodók a fürdésen és a horgászaton
kívül nem tudják mivel agyonütni az időt,

ezért keveset alszanak a város szálláshe
lyein és bizony, ha egyszer innen elmen
nek, vissza sem térnek. Nagyné szerint
egy kalandpark olyan maradandó élményt
nyújtana az ide látogatóknak, amely a
vendégéjszakák számában is megmu
tatkozna.

Nagyné és a férje mellett néhány az
ügy mellett korteskedő fiatal is a kaland
park fontosságát óhajtotta hangsúlyozni,
ám érvelésükkel nem győzték meg a 
ligetet és annak élővilágát féltő - közön
séget. Egyik fiatal még olyan kijelentésre
is ragadtatta magát, hogy ha Gyoma
endrődön nem lesz kalandpark, akkor ne
csodálkozzon senki, ha elmennek innen a
fiatalok ...

Dr. Frankó Károly orvos, volt pol
gármester agyrémnek nevezte, hogy
éppen egy kalandparkot akar valaki
létesíteni egy pihenőövezetben, s érzel-

mektől sem mentes hozzászólásában
erkölcstelennek nevezte azt, hogy Nagyné
Perjési Anikó néhány hónapos képvi
selősége után máris saját pecsenyéjét
sütögeti. Mert - mint dr. Frankó is hangsú
lyozta - a kalandpark építését Nagyné
azért is szorgalmazza, mert ebből jelentős

hasznot remél a vállalkozása.
A saját pecsenye sütögetését egy

másik hozzászóló is hangsúlyozta, hoz
zátéve, hogy nyilvánvaló mindenki
számára, hogy kettészakadt a képviselő

testület, s a Körösök Vidéke Egyesület
képviselői az erőfólényük tudatában min
den nekik tetsző, akár egyéni érdekeket
előtérbe helyező kérést megszavaznak
azoknak, akikkel egy követ fújnak ...

A felkért természetvédelmi szakértő,

Szelekovszky László véleményén az
ellenzék néhány jelenlévő önkonnányzati
képviselője csak mosolygott, különösen
akkor, amikor a szakember az Erzsébet
liget esetében egyfajta kegyeleti parkról
beszélt, hiszen a gyomai ligetet is meg
gyilkolt Erzsébet királyné, Sissy emlékére
létesítették.

- Az 1892-ben létrehozott Erzsébet
liget tulajdonképpen egy emlékpark, egy
olyan helyi termész~tvédelmi terület,
olyan vízparti ligeterdő, amelyben érté
kes, száz évnél is idősebb faegyedek és
egyedülálló madárvilág található. Nem a
kalandpark ellen szólok, legyen kaland
park, de ennek találjanak másik helyet a
városban, vagy annak környékén.

Furcsának tűnt, hogya közmeghall
gatáson a Körösök Vidéke Egyesület
jelenlévő önkormányzati képviselői közül
többen is helyeselték a kalandpark leendő

helyszínét, s erről olykor arrogánsan
próbálták meggyőzni a hallgatóságot.

A vitából az derült ki, hogy az egyik
tábor tűzön-vízen keresztülvinné Nagyné
Perjési Anikó elgondolását, ennek érde
kében sajátos félreértelmezéstől sem riad
tak vissza, ugyanakkor nem véve tudo
mást a szakemberek érveiről és a lakossá
gi ellenvéleményekről. Mivel a helyi
jegyző nem járhat el abban a hatósági
ügyben, ahol az őt alkalmazó önkor
mányzat érintett, ezért a szarvasi jegyző
dönt arról, hogy az Erzsébet liget
hasznosítható-e más célra, vagy nem.

- 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 kullancsirtá szerek.
- Légyirtószerek, patkányirtószerek.
- Baromfi vakcina (Gumboro)
- Ásványi kiegészítők.

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@szucsnet.hu

D,: Kreisz Ágnles
Mezőberény, Madách u. tO/a.

www.kreiszagnes.hu

E-maii: kreiszagnes@szucsnet.hu

Telefon: 0630/206·5050

Ultrahangos fogkőeltávol ítás.
Plön gen-diagnosztikaI

Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok,
gardróbszekrények,

készítése egyedi méretben"
Bútorlapból vákumfóliázott felülettel

vagy tömör fából!

Telefon: 0630/9554-571
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HIRDETÉSFELVÉTEL:
06-70/22-632-99

Hozd lendüleIbe a vflágod uj. dínamikusan fejlődő Slupel9Yors HSPA+ halózalunkonl
Új Net&Roll M mobilinlemel-csomaguok 16 GB. Nel&Roll L mobllimernet·csomagunk
26 GB adalfo'galmallarlafmaz. hogy még több élményhez jUlhass a világhálón.

Netezz gyorsabban HSPA+ hálózatunkon!

Együtt. Veled

· · · · · · · · · · · • · · · · · · ~ · ·1Vl()llil~· · •

Új lendületben a világod
Net&RolI csomagjainkkal!

Hértö Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

17 óratól Kangoa
Edinel

18 óratól Slep Edinel Aerobic Prev gerinc Step Anenel
Edinel Marcsival

19 óratól Krilillus zÍRa Jóga
HastáncMarcslval Zsuzsával

ÚJ EDZÉS TíPUSOK!
KRITIKUS ZÓNA ledolgozása mindennek ami kerekebb a kelleténél

(comb, fenék, has)!
KANGOO EDZÉS SZOMBATONKÉNT 17·18 ÓRÁIG!

Bejelentkezés szükséges: 661285-840-es telefonszámon.
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Adományból újult meg az idősek otthona Száz esztendő

iatal gazda támogatása Gyomaendrődön

Hirdetésfelvétel:

"Merj a legjobb
lenni !"

A Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda nevelőtestülete és dolgozói
20 ll. október 7-én projektzáró tan
testületi konferencián vettek részt.
Az intézmény pedagógusai lezár
ták a Tehetséggondozó programot,
amelyet 2009-ben kezdtek el alkal
mazni az óvodában, valamint
kisebb és nagyobb diákok körében
egyaránt.

Ágostonné Farkas Mária intéz
ményvezető, neveléstudományi
bölcsész előadásában az emberi
tehetségről beszélt, jellegéről,

határairól, fajtáiról. Az érdekes,
példákkal, fotókkal illusztrált be
mutató után Vaszkó Lajosné pro
jektmenedzser azt mondta el,
hogyan gondoztuk mi - pedagógu
sok - a tehetséges gyermekeket.

Várfi András po19ármester és dr.
Csorba Csaba jegyző otthonában
köszöntötte Timár Gergelyné gyoma
endrődi lakost 100. születésnapján, aki
családja körében fogadta a köszön
tőket. A virágcsokor mellé Orbán
Viktor miniszterelnök által aláírt
emléklapot is átadott Gyomaendrőd

város polgármestere.
"Ez az emléklap hivatott kifejezni

szépkorú polgáraink iránti szeretetün
ket és hálánkat. Ebből az ünnepi alka
lomból kívánunk Önnek jó egészséget
és további boldog éveket. "

meg.
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2007-2013

a bérelt állattartó épűle

tet csigás etető és szo
pókás ön itató rendszer
rel, valamint egy MTZ
952,3 típusú gépet vá
sárolt a mezőgazdasági

munkái megkönnyíté
sére. A fejlesztési tervei
között szerepelt továbbá
évente 3-5 ezres darab
számú pecsenye- vagy
zabos, illetve tömő alap
anyagú liba előállítása a
piaci igényeknek meg
felelően; a bérelt föld
területek minél jöve
delmezőbb művelése;

valamint további beren
dezési és géppark beru
házások.

A projekt az Európai
Mezőgazdasági Vi dé k
fejlesztési Alap társfi
nanszírozásában valósult

külső festéssel látták el.
A felajánlás maradék
összegét a kerti pihenő

helyek kialakítására és
felújítására illetve egyéb,
az intézményt komfor
tosabbá tevő felújítá
sokra fordították.

Október 25-én a
gyomai Őszikék Idősek

Otthonában rendezett kis
házi ünnepség keretében
köszönték meg az önkor
mányzat képviselői, il
Ietve az intézmény dol
gozói és lakói Vitéz Váry
Józsefnek az önzetlen
felajánlását.

Szó-Beszéd Szerkesztősége

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
E·mail: s.o1>e~.ed@index.hu

indította el egyéni vállal
kozását baromfitenyész
tés és szántóföldi nö
vénytermesztés céljából.

A vállalkozás célja
egy döntően lúdtatiással
foglalkozó gazdaság kia
lakítása, melyen belül
egyre nagyobb arányban
törekszik saját takar
mányellátásra, valamint
az állatjóléti előírások

betartására. Célja, hogy
az üzleti palinerei és a
fogyasztók igényeinek
eleget tegyen, így remél
ve hosszú távú együtt
működésüket.A megítélt
pályázati összegből töb
bek közt korszerűsítette

Vitéz Váry József

együttesen. Ebből az
összegből nyílászárókat
cseréltek, belső burko
lási és festési munkála
tokat végeztek el, illetve
az öreg épületeket vÍZ- és
hőszigetelő vakolattal és

Öregszőlőben, a Kondorosi út 15. sz. alatti
családi ház eladó. A telek 2000 nm-es, a

házban előszoba, két szoba, konyha,
fürdőszoba, kamra,

nyári konyha található bútorozottan.
Az udvaron garázs és gazdasági épületek.

Érd.: 0630/300-87-34

Dr. Rácz Beáta az
Európai Mezőgazdasági

és Vidékfejlesztési Alap
támogatásával indította
el baromfitenyésztéssel
és szántóföldi növényter
mesztéssel foglalkozó
vállalkozását.

A Szent István E
gyetem Állatorvos-tudo
mányi Karán 2007-ben
végzett Rácz Beáta édes
apja már 30 éve fog
lalkozik lúdtartással, így
már gyermekkora óta is
merkedett ezen ágazat
tal.

Az Európai Mező

gazdasági és Vi dékfej
lesztési Alapból a fiatal
mezőgazdasági termelők

számára nyújtandó támo
gatás jogcímre (6712007.
(VII.26.) FVM rendelet)
benyújtott pályázata po
zitív elbírálást kapott,
így mint fiatal gazdál
kodó 2008 októberében

A Gyomáról hat évti
zede elszármazott Vitéz
Váry József ez évben 6
és fél millió forintot
ajánlott fel az önkor
mányzatunknak. Az ado
mányozó hozzájárult ah
hoz, hogy a város ezt az
összeget a gyomai idő

sek otthonának felúj í
tására használja fel.

Az időseket ellátó
intézmény karbantartó i
nak áldozatos munkájá
val közel tízmillió forint
értékű felújítást hajtott
végre a Mirhóháti utca l
5. alatt található épület-
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Vajon melyik lesz a legnépszerűbb?

Monitor-TV, netbook vagy atáblagép az Inviteltől új ADSL előfizetéshez

Color Shop Papírbolt

EI van bütülve
Háromszéki szólások
A háromszéki szólásokat,

kifejezéseket gyűjtötte cso
korba, EI van bütülve cím
mel a Sepsiszentgyörgyön
született, de Kézdivásár
helyen élő 63 esztendős nyu
galmazott tanár, Salamon
Ferenc, aki az anyaországot,
s ezen belül Békés megyét
járta az Anyanyelvápolók
Erdélyi Szövetsége kiadásá
ban megjelent kötettel.

Szeghalmon, Gyulán, Bé
késcsabán, Békésen, Gyoma
endrődön és Vésztőn egyaránt
megfordult, ízes beszédével, s
Kosztolányit idézve vallja,
hogy: "Csak az anyanyelvvel
nem lehet soha jóllakni ... ", s
osztja Kányádi Sándor
intelmeit, miszerint: "Be kell
hordanunk, haj tanunk min
dent./A szavakat is. Egyetlen
szó/egy tájszó se maradjon
kint./Semmi sem fölösleges."

- Hét esztendős gyűjtőmun
ka gyümölcse ez a kötet. Már a
Székely szótár megjelenésekor
éreztem, akkor lesz elbütülve a
dolog, ha összegyűjtöm szű

kebb pátriám szólásait, kife
jezéseit - elevenítette fel a
kötet megszületésének törté
netét a szerte Háromszéken, 37
esztendeig a nebulókat édes
anyanyel vükre okító, tavaly
szeptember l-je óta nyugdíjas
pedagógus.

Szavaiból kitűnt, a gyűjtő

munka, az irányított élő beszéd
megkövetelte, hogy a pantallós
ember együtt dolgozzon a
favágókkal az erdőkitermelé

sen, illetve ftistös esztenákban
beszélgetett juhászokkal, de ez
cseppet sem volt nehezére. Sőt,

repesett lelke a boldogságtól,
hogy nem csak: "szúrágta,
okkersárg:íra fakult, árvíz
áztatta és tűzvész nyaldosta,
cafatokra mállott írásos doku
mentumokat átböngészve ... "
nevettek rám " ... anyanyelvem
fénylő szavai, archaizmusai, ...
csiklandós körmondatai, hun
cutkodó állandó szókapcso
latai."

B. I. (beol)

vagy a táblagép megoldhatja
ezt a problémát, hiszen ilyen
konstrukcióban tényleg csak
ritkán lehet hozzájutni ezekhez

Számoljunk együtt
Az ADSL előfizetés mellett a
két év során a választott
készülékért csupán 23.760
forintot (24 hónap x 990 forint)
és az egyszeri 4990 forintot
kell kifizetni, azaz összesen
28.750 forintért élvezhetjük a
modem technológiát. A bérleti
konstrukció végén pedig az
ügyfél dönthet akár úgy is,
hogy újra bérli, de akár meg is
vásárolhatja a készüléket, ezt
egyszerű megállapodással rög
zítheti az Invitelnél a 24 hónap
elteltével. Sőt természetesen
még az is el képzelhető, hogy
egy újabb hasonlóan kedvező

Invitel akcióban vesz majd
részt. További részletekért kér
jük, látogasson el Telepon
tunkba, vagy érdeklődjön a
1288-as telefonszámon, de
tájékozódhat az Invitel hon
lapján is a www.invitel.hu
Ivalasszon címen.

(x)

a kiváló minőségü áruk hoz.
Azoknak pedig, akik már ren
delkeznek internet előfizetés

seI, most érdemes lehet átnézni
a régi szerződéseket és meg
gondolni az Invitel ajánlatát.

Alapítványi bál
Az idei tanévben is megrendezte a Kis

Bálint Általános Iskola és Óvoda Gyer

mekekért Alapítványa jótékonysági bálját a

Körös Étteremben, amelynek bevételét teUes

egészében a gyermekek versenyeztetésére,

utaztatására, különbözőjutalmak kiosztására

.fogja költeni.

Az Invitel egy speciális
bérleti konstrukciót dolgozott
ki, amely során 24 hónapon át,
990 forintért használhatjuk a
terméket, majd két év után a
használt eszközt visszaadhat
juk a cégnek. Az akcióban ak
kor vehetünk részt, ha válasz
tunk az 5, 10 vagy 15 megabit
gyorsaságú lakossági ADSL
előfizetési csomagok közül és
24 hónapos szerződést kötünk.
Az Invitel még egy wifi
modemet is biztosít a ked
vezményes készülékek mellé,
amellyel a lakásból biztosan,
de talán még a kertben napozva
is elérhetjük az internetet a net
bookon vagy az androidos táb
lagépen keresztül. A 990 forin
ton felül 4990 forintos egyszeri
díjat kell még fizetni az eszkö
zökért akkor, amikor a futár
kiszálli tja azt a megrendelő

lakására.

Melyiket válasszuk?
Szeretné, ha a mozizás él

ménye a nappalijába költözne,
esetleg egy hordozható számí
tógépre vágyik, vagy egy mo
dern és könnyen használható
androidos készülékre, amely a
legkisebb táskában is megtalál
ja a helyét? Akkor érdemes
átgondolnia az Invitel aján
latát. Akár saját használatra,
akár ajándékként tökéletes
választás lehet bármelyik ter
mék, a vállalat kíváncsian
várja, vajon melyik eszköz lesz
a legnépszerűbb.

Az Invitel ajánlata azoknak
is megoldást nyújt, akik eddig
nem interneteztek, mert nem
volt mivel. Most a netbook

Játékok,
irodaszerek,
ajándéktárgyak
nagy választékban!

Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.
Telefon: 66/284-552

Az év végét általában min
denki nagyon várja. Ez a
pihenés, a család, az otthoni
együttlétek ideje és persze ez
az ajándékozás időszaka is.
Ilyenkor, ha egy kicsit szem
ftilesek vagyunk, sokat spórol
hatunk egy-egy akcióval, mi
közben izgalmas és hasznos
ajándékkal lephetjük meg ma
gunkat, vagy családtagjainkat.
Az Invitel ezekre az igényekre
kínál élményeket legújabb
ajánlatával.

Biztosan sokan vannak,
akik szívesen vásárolnának egy
megbízható netbookot, egy új
monitor-TV-t, esetleg egy iga
zán modem táblagépet vagy
ahogyan mostanában legtöb
ben nevezik, "tabletet". Ezeken
az új eszközökön ugyanis tény
leg nagyobb élményt nyújthat
az internetezés, a munka vagy
a szórakozás, áruk azonban
általában nem olcsó. Az Invitel
éppen ezért úgy döntött, hogy
november l-jétől új akciót
indít, amely megkönnyíti, hogy
egy-egy ilyen készülékhez
hozzájuthassanak az érdek
lődők. A vállalat legújabb aján
latában új ADSL előfizetés

mellé most csupán havi 990
forintért választhatunk egy
Samsung HD Monitor-TV, egy
DELL netbook vagy egy
HUAWEI táblagép közül.
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Fásy hat testvérét vesztette el kisgyerekként

Fásy Ádám (jobboldalt az első sorban) a család legfiatalabb gyermeke.
Tizenhárom testvéréből csak hét élhette meg a felnőttkort:

egy nővére (mellette) és hat bátyja

Uhrin Dániel nem Ugrin Dániel...

A Békés megyéből elszármazott
Fásy Ádám élettörténetét közli a
Blikk, melynek alapjául a showman
most megjelent könyve szolgál.

Népmesébe illő történet Fásy
Ádámé (49). A mulatós zene királya
egy gyomai - Békés megyei település,
ma már Gyomaendrőd néven ismert 
szegény család legkisebb, tizen
negyedik gyerekeként jött a világra, s
küzdötte fel magát egészen a csúcsig 
írja a bulvárlap online kiadása.

A megrazo családi tragédiák
soráról, öngyilkosságról, amelyek még
nehezebbé tették az amúgy is nagy
szegénységben élő kis Fásy gyer
mekkorát, eddig soha sem beszélt.

- Apai nagyapámnak tollgyára volt,
pehelyfúvó gépekkel. Annyira jól
ment, hogy exportált is, a bécsi dámák
dunyháit is gyomai pehelytollal töltöt
ték. Tragédiaként élte meg az államo
sítást, ebbe soha nem nyugodott bele.
Innentől nagy szegénység köszöntött a
családra - mesél a Királynők fog
ságában Clmu, most megjelent
könyvében családja hányattatásairól is
Fásy, aki mind a mai napig elérzé
kenyül, ha egy baráti vagy családi
összejövetel során a gyerekkorára vagy
a szüleire terelődik a szó.

Az édesanyja 16, édesapja 18 éves
volt, amikor egymásba szerettek.

---Uhrin Magdolna vagyok, az
Endrődön InG-ban született Uhrin (nem
Ugrin) Dániel legfiatalabb testvére. Az
újság októberi számában megjelent írást
olvastam: Ugrin Dániel sohasem tudhat
ta meg, hogy fia született címmel. Ön ezt
a cikket Farkas László unokatestvérem
elbeszélése alapján írta, aki a Had
történeti Intézet internetes információi
szerint közölt adatokat egy Ugrin Dániel
nevű katonáról aki 1945. januárjában
esett fogságba és ugyanezen év augusz
tusában meghalt.

Nekem már évekkel ezelőtt meg
voltak ezek az adatok, de ezekben azért
kételkedtem, mert a szüleimtől úgy
tudtam, hogy Dániel már 1944. telén
fogságba esett Győrben, mivel ott volt
katona. Onnan vitték bevagonírozva
Gyomán keresztül a Kaukázusba.

- Édesanyám 16 éves árva lány
volt, édesapám 18 éves fiú, amikor
megismerkedtek. Fiatalon házasodtak.
Szerelemből. Csak a halál választotta
el őket - mesélte Fásy. - Tizennégyen
voltunk testvérek, de csak nyolcan nőt

tünk fel. Hét fiú és egy lány. Akkoriban

magas volt a gyermekhalandóság. Fá
jóan magas.

- Kései gyermekként hamar el
veszítettem a szüleimet. Alig nőttem

fel, és a családot rövid időn belül több

Gyomán egy lapot kidobott avagonból
azon köszönt el a szüleimtől. Ezt éppen
akkor az állomáson lévő endrődi isme
rősünk hozta el hozzánl<.

Sajnos ő a fogolytáborba már betegen
érkezett és I945-ben, a téli időszakban a
foglyok közül elsőként vesztette életét.
Mindezt a bátyámnak, Dánielnek a
fogolytársa mondta el a szüleimnek,
akinek sikerült hazajönnie.

Mindezt Farkas László nem tudhatta,
hiszen abban az időben kisfiúként a
Dunántúlon élt a szüleivel. Így azt sem
tudhatta, hogy a bátyám nem 1938-ban
érettségizett, hanem 1942-ben, mivel a
polgári iskola elvégézése után 4 évig
még az édesapánk gazdaságában dolgo
zott. Így ő 18 éves korában kezdte el a
középiskolát Békéscsabán. Miután 1642
ben leérettségizett, egy évet az endrődi

tragédia rázta meg. Egymás után
temettem el a bátyáimat. Az egyik
öngyilkos lett. Én közben a körös
ladányi Vén Márkus nevű vendéglőben

énekeltem. Temetésről lakodalomba
mentem. Azoknak az embereknek nem
mondhattam, hogy bocsánatot kérek,

de nekem most halt meg a testvérem,
nem tudom ezt csinálni. Megtanultam
csak belül sírni. Úgy zokogtam, hogy
nem csorogtak a könnyeim - olvasható
a Blikk online kiadásában.

bankban volt tisztviselő, amíg 1943-ban
el nem vitték katonának.

Mindezekről tájékoztathattam volna
Farkas László unokatestvéremet, ha fel
hívott volna telefonon, de ő visszautazott
úgy Kanadába, hogy egy szót sem váltot
tunk.

S most jön az én bizonytalanságom,
hogya dátumok alapján édesapja lehet-e
a Dani bátyám az 1942-ben született
Kiss Attilának? Mi az ő édesanyjáról
soha nem hallottunk, pedig biztosan
beszélt volna róla a szüleimnek a bá
tyám, ha valóban kapcsolatban lett volna
vele. Megértem Kiss Attilát, hogy keresi
az igazi édesapját, de a feltevések még
nem bizonyságok.

Tisztelettel:
Uhrin Magdolna

(Tatabánya)
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Kérdések és válaszok a szemétszállításról
Gyomaendrőd képviselő-testülete a

hulladékgazdálkodásról szóló törvény
alapján, megalkotta a azt rendeletét,
amely kimondja, hogy a hulladékot
kertes házaknál hetente egyszer, tár
sasházaknál hetente kétszer kell
elszállítani. Mivel ezzel kapcsolatban
a lakosság részéről több kérdés merült
fel, ezeket tisztázandó, kerestünk
válaszokat, a Gyomaközszolg Kft.
igazgatójánál, Fekete Józsefnél.

- Miért kell mindenkinek egysé
gesen heti egyszeri ürítést fizetni?

Az országos szinten betartandó
köztisztasági törvények alapján min
den Önkorrnányzatnak ezzel összhang
ban kell rendeletet alkotni, illetve
gazdálkodni. A díj szabás, a kedvez
ményezettek kijelölése, a hulladékel
szállítás rendjének meghatározása a
helyi Önkormányzat feladata. A szol
gáltató Uelen esetben a Gyomaköz
szolg Kft.) csakis ezen rendelkezéseket
hajthatja végre.

- Miért van (még mindig) szükség
a vonalkódokra?

A vonalkód az ügyfelek nyilván
tartására, érvényes szerződések figye
lésére, illetve az ürítések mennyisé
gének mérésére szolgál. Csak így tud
juk nyomon követni, hogy az ingatlan
tulajdonos jogosan veszi-e igénybe a
szolgáltatást. Ezért kérjük, hogy ha az
ingatlantulajdonos személyében vál
tozás következik be, azt mindenképpen
jelezzék nekünk, hogy számlázáskor
ne legyen Önöknek kellemetlensége.

- Miért nem vitték el a kukámat?
Egyes anyagok elhelyezése veszé

lyeztetheti mások egészségét (égési
melléktermék, állati eredetű hulladék,
veszélyes anyagok, stb.) ezeket a dol
gozóink nem kötelesek elszállítani. Az
edényzet tisztán tartása az ügyfél fela
data. Ha a hulladék összetömörödött,
vagy megfagyott, vagy olyan anyag
van benne, ami miatt nem szállítható
(pl. építési törmelék), azt tulajdonos
nak kell üríthetővé tennie. Előfordul

hat az is, hogy valaki későn tette ki a
szemétgYŰjtőt. Dolgozóink a szoros
ütemterv és ürítési rend miatt nem
tudnak visszamenni a korábbi helyre.
Kérjük, hogy a kukákat reggel 7-re
helyezzék ki.

- Akik keveset ürítenek, illetve
nincs szemetük, kaphatnak-e ked
vezményt?

A 14/2011. Kt. rendelet 18. §-a pon
tosan meghatározza a kedvezmé
nyezettek körét. Amennyiben Ön
egyedül élő, az öregségi nyugdíj kor
határt betöltött személy 60 l-es ked
vezményt kaphat. Az egyedül élő

személy, akinek havi jövedelme nem
haladja meg a öregségi nyugdíj min
denkori legkisebb összegének kétsze
resét (57.000 Ft), a hulladékszállítás
díj ából 50 % kedvezményben részesül
het. A lakatlan ingatlan tulajdonosa
mentességet is kérhet. A kéreImeket a
polgármesteri hivatal Városüzemel
tetési és Vagyongazdálkodási Osztá
lyára kell benyújtani, ők adnak a ked
vezményről igazolást, ami alapján a
szolgáltató a továbbiakban eljár.

- Miért fontos az, hogya vonal
kód sérülésmentes legyen, a meg
felelő ürtartalomra szóljon?

- Legtöbbször a sérülés a vonalkó
don nem látható, azonban a leolvasó
készülék érzékeli a hibákat. A
megszünt szerződések illetve érvényte
len vonalkódok kiszűrése a cél. Fontos,
hogy minden edényzetre a megfelelő

ürtartalmat jelölő címke kerüljön,
mivel számlázásnál a különböző

szemétgyűjtők más árkategóriába es
nek. Helytelen vonalkód alkalmazása
miatt a kukát nem áll módunkban
kiüríteni.

- Ki lehet cserélni a vonalkódot a
kukaedény kicserélése nélkül?

Más edényzetet jelölő vonalkódra
nem. Azonban, ha a lakos 60 literes
kedvezményre kapott határozattal fel
keresi az irodánkat, a kedvezményt
jelölő új vonalkódot megkapja. To
vábbá ha a vonalkód sérül, elhaszná
lódik, akkor ugyanolyan vonalkódra
(címke) térítésmentesen jogosult az
ügyfél személyes átvétellel az irodánk
ban.

- Akkor is kell szerződést kötni,
ha nincs szilárd burkolatú út?

- Igen. Földes utaknál a zsákos hul
ladékelszállításra kell szerződést kötni
heti I alkalomra. Az erre rendszere
sített zsákot a Gyomaközszolg Kft. iro
dájában kell átvenni.

- Mi a teendő, ha a kukám eltört?
Abban az esetben, ha bizonyítottan

az ürítés során a szolgáltató hibájábói
törik el, akkor a szolgáltató köteles azt
olyan állapotba hozni Uavítani), hogy
az továbbra is használható legyen.
Amennyiben ez a kuka állapota miatt
nem lehetséges, új edényzetet biztosÍ
tunk. Azonban akkor, ha az ügyfél a
felelős a törésért (a szemétgyűjtő túl
volt terhelve, elöregedett, vagy rossz
volt a minősége), akkor ő köteles egy
új, azonos űrtartalmú kuka beszer
zésére. A szolgáltató a törésről értesítőt

(cédulát) hagya helyszínen, vagy ha
lehetséges közvetlenül egyeztet az
ügyféllel az esetről. Kérjük, hogy ha az
eset vitás, keressék fel ügyfélszol
gálatunkat a kivizsgálás érdekében.

- Milyen iratok kellenek az ügyin
tézéshez?

Az ügyintézéshez arcképes iga
zolvány, lakcímkártya, akadályoztatás
esetén meghatalmazás szükséges 
tájékoztatta lapunkat Fekete József.

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 ~~í\
- életbiztosítás ~~1L_
- nyugdíj-előtakarékosság ~ ~
- egyéb módozatok
az ügyfél igényei szerint!

Gyomaendrődi képviselet:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.
66/284-989, 20/359-6842

Hirdetésfelvétel :
Telefon: 0670/22-632-99



INGYENES APRÓHIRDETÉSEK
HÁZ

Gyoman a Gyóni G. u. 27. sz. alatt
paraszthaz eladó. Viz, gaz, fürdőszoba
van. Iranyar: 1.8 millió Ft. Érd.:
0670/318-187

Köröshöz közeli komfort nélküli
haz eladó I [ranyar: 1,9 millió Ft. Ér
deklődni: 0620/5599-430.

Vizparti ház a Révlaposon, pihenő
övezetben, a Kölcsey u. 6. alatt eladó.
Ir. ar: 9,2 millió Ft. 0630/3608-143

Gyoman az Arany J. u. 16. sz. alatt
4 szobas. összkomfortos haz eladó.
Érd.: 0620/5266-573

Öregszölőben a kondorosi kövesút
mellett - összkomfortos ház mel
léképülette!. mühely kialakítására is
alkalmas 2740 m' területtel eladó. Érd.:
063 O/63 7-683 J

Öregszőlőben a Diófa u. 3. sz. alat
ti lakóhaz sürgősen eladó! Irányar: 400
ezer Ft Érd.: a Határ út 3. sz. alatt lehet.

Nagyon jó allapotú csaladi haz 3
szoba hallos összkomfortos, garazsos
melléképülettel 100-as telekkel Gyoma
központjaban eladó. Iranyár: II millió
Ft. Érd.: 0670/279-8615

Gyoman, a Fegyvernek u. 38. alat
ti 3 szobás, összkomfortos családi ház,
füthető garázzsal eladó. Ir. ár.: 7,1 mil
lió Ft. Érd.: 0670/3143-273

Gyoma központjában ház eladó
vagy kiadó l-2 fő részére, diákok
részére iSi Érd.: 0630/602-9733

Gyomán, a Körgat utcában 147 m'
cs, új épitésü, összkomfortos csaladi
ház bútorral együtt. vagy anélhil eladó.
Irányar: 18,5 millió ft. 0670/945-7863

Endrődön a Csókási Béla tér 9. sz.
alatti összkomfortos ház melléképület
te!. 1200 m'-es kerttel eladó. Irányár:
4,5 millió ft Érd.: 0666/386-417

Endrődön egy szobas, összkom
fortos. kis paraszthaz, rendezett udvar
ral eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.:
062012223-417

lAKÁS
Vásartéri ltp-en földszinti. erké

Iyes lakas kiadó. 1.5 szoba, gazkon
vektor. egyedi mérök. Érdeklődni:

0670/366-281 l
Vasártéri ltp. l. emeleti 3 szobás,

müanyag nyi lászárós, redőnyös,

konvektoros lakás eladó, vagy második
emeletig kisebb lakást beszámitok.
Érdeklődni lehet: +3617017018-571
vagy +36/66/789-l89 telefonszamon.

A Vásártéri lakótelepen a J9-es
épületben földszinti 2 szobás lakas 4,2
millió ft-os fix aron sürgősen eladó.
Irányar: 4.2 millió ft Érdeklődni:

0630/30 l-5861
Gyoman. a Vásártéri ltp-en 3.

emeleti lakas. bútorozottan hosszú
távra kiadó. Érdeklődni: 06701317
5839 (munkaidőben)

Vásár1éri ltp 32-es épületben 2.
emeleti lakas sürgősen eladó! Érdek
lődni: 0630/346-0520

Október 6. ltp-en 4 szobás I.
emeleti lakas eladó. Iranyár: 7.5 millió
Ft. Érdeklődni: 0666/284-148

Ifjúsagi lakótelepen 2,5 szobás
lakás, garázzsal olcsón eladó. Érdek
lődni: 0630/6588-961

Tizenötezer forintért kü lön be
járanr szoba, konyba. kamra albérlet
Vörösmarty 17. sz. alatt kiadó. Érd.:
Gyomaendrőd Vörösmarty 17.

Fő úti tarsasházban (Kolmann)
első emeleti 1,5 szobas, 53 m'-es lakas
eladó, vagy kiadó. Irányár: 6,8 millió
ft Érd.: 0630/3396-840

KERT, TELEK, NYARAlÓ
Gyomaendrődön a Templom-zug

ban vízpartra menő ingatlan eladó.
Villany és fúrott kút van. 4614 m'.
Irányár: 2500 Ft/m' Érdeklődni:

0670/943-8212
füzfas-zugban kert eladó' Érd.:

06301216-7085

A fLirdő háta mögött felújított
nyaraló eladó. Irányár: 7 míllió Ft.
Érd.: 0630/3802-558

A Bónom-zugban egy vizparti és
egy nem vízpar1i telek eladó. Érdek
lődni lehet: 0666/285-392 vagy
0630/4719-279

Telekparton 1387 m' vizparti telek
villannyal rögzített vaskerités oszlo
pokkal eladó. kár.: 3.5 millió Ft. Érd.:
0630/8442-436

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Angol nyelvoktatás váltalok álta

lános és középiskolasoknak. Irányár:
1000 Ft/45 perc. Érd.:06 30/325-8406

Tak arí tas vállalok' Érdeklődní:

0630/342-8846
Baromfi kopasztast váltalunk,

időpont egyeztetés szükséges. Érdek
lődni: 0620/5599-430

Masszázsoktatás kezdőknek és
baladóknak. Érd.: 0630/3208-189

Érettségire felkészités biológiából,
kérn.íábó!. föJdrajzból, ECDL-vizsgára
előkészítés, korrepetalás, programozás
oktatása az alapoktó!. Érdeklődni:

0630/4935-950
felzarkóztatas bármilyen tan

tárgyból általános ískolasoknak, angol
nyelvoktatas kicsíknek és nagyoknak
egyarant. Szövegszerkesztés, gépelés
ugyanitt. Érdeklődni:0620/7769-914

Korn. etálás felzárkóztatás, fej
lesztö foglalkozások, dolgozatokra,
középískolai felvételire való felkészítés
általanos iskolásoknak. Érdeklődni:

0630/8563-218
Takaritás vállalok gyomai és

besenyszegí részben! 0630/216-7085
Munkájára igényes, megbizható

fiatal nő takarítast válla!. Érdeklődní:

0670/5803-538
28 éves biztonsági őr munkát keres

fő vagy mellékállasban l Telefon:
0630/216-7085

Zártszelvény 60x60 és 40x40
eladó I Érd.: 0630/216-7085

Keveset használt 50 literes
kémény nélküli gázbojler eladó, irany
ara: 20.000 Ft. Érd.: +3670/531-58-02

Díóbél és baracklekvár eladó
ugyanitt gáztüzhely eladó. Érd.:
0630/216-7085

Bontott ajtók, ablakok, radiatorok,
fÉG konvektorok, reális áron eladó.
Érd.: 0620/9645-260

Eladó bamamazas kúpcserép (500
Ft/db) és barnamazas csabai cserép (40
Ftldb) Érd.: 0630/5916-669

Eladó két szobafenyő. két ficus
Benjamina, valamint ugyanítt egy fel
nőtt méretű, két külön aggya is
alakitható emeletes ágy matraccal és
agynemütaI1óval. Érd.: 0630/3269-584

Számitógép eladó. 17"-os moni
torral kompletten eladó egy meg
bízhatóan működő Pentium IV-es
számitógép' Érdeklődni: 20/5543121

Keveset használt 160-as akril kád
eladó, írányára: 10.000 Ft. Valamint
gázpalack eladó. Irányár: 5.000 Ft.
Érdeklődni: +3666/282-20 I

Japán és olasz robogók eladók.
Érd.: 70/263-290 I

ÁLLAT
Hízót vennék 150 kilóig! Tel.:

0630/216-7085
Egészséges, pajkos. aranyos keve

rék kiskutyák íngyen elvibetők. Erd:
0630/555-0136. vagy Mirbóbáti u. 12.

Mangalica malacok, süldők, hízók,
vembes kocák, tenyészkan eladók.
Érd.: 0670/945-7863

Eladó egy 2,5 éves magyar fél vér
kanca csikó. Irányár: 170 ezer Ft. Érd.:
0670/945-7863

Póni lovak és póni kocsi eladó.
Irányar: 120-130 ezer Ft. A kocsí: 75
ezer Ft. Érdeklődni: 0670/945-7863

Irányár: .

Érdeklődni: .

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk

köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Mátrai Viktor
temetésén megjelentek

és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Vállalom kis- és
középvállalkozások = íJ
könyvelését, ~)_ ~
teljes körű ~-=~

számviteli, adózási,
bér- és munkaügyi
tevékenységek ellátását.
Matyiné
Beinschróth Ilona
mérlegképes könyvelő

Telefon: 0670/310-8687

EGYÉB
Egyedül élő özvegyasszony va

gyok, biányzik a társ, szeretném meg
talaIni a tarsamat. korban hozzam ílló
magányos férfit. 53 éves vagyok,
hívjá!. ha te is szeretnél valtoztatni
magányodon. Érd.: 70/637-2861

Egyedül vagyok társ nélkü!. jőn

nek az ünnepek, keressük meg egy
mást. Egyedül élek, 70-es férfi vagyok.
Az igazi hölgyet keresem 65-évtől 75
évig társnak élettársnak. Bátran hívjá!.
a -többit megbeszéljük. Telefon:
0670/273-4406

55 éves férfi keresi 40-50 év
közötti parját lehetőleg gyermektelen
nő személyében. Tel.: 0620/558-61 J I

A fodrász házhoz járl Érd.:
0670/455-9515 vagy 0630/521-9869

Eladó 0,8 mm-es CO-hegesztő

drót 2 tekercs. l mm-es acél-lemez 10
tabla, I Philips lemezjátszó. Irányár:
3000 ft-tól Érd.: 0670/659-6776

Csepel versenykerékpár, üsthaz
üsttel. benzines vizszivattyú, Robi 52
rotakapa, 4 heng IFA adagoló. vill~ny

motoros kukoricamorzsoló eladó. Erd.:
0620/972-97-96

H ízók eladók' Gyomaendrőd

Móra f. u. 20. Tel.: 0630/431-7229
vagy 0666/284-082

Ingyenes a lakossági apró!
A Szó-Beszéd ingyenesenjelenteti meg azoknak az olvasók

nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen küldik be
megjelentetés céUából 1 A szelvényen a megjelölt helyre kell
beírni a kívánt szöveget és a szelvényt levelezőlapon vagy
borítékban elküldeni a következő cimre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés szövege
lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirdetések
szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőség!
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Fájó sdvvel tIldatom. hogy testvérem,

Tari Elek,
volt Gyoma, Béke út 10. s~ám alatti lakos. a Kner Nyomda kiváló gépmestere

Hajdúnánáson életének 68. évében váratlan III elhunyt.
Kedves halottunkat Gyoll1án lzelye~liik i:"i;jk nyugalomra.
Fájó szívvel búcsú-;,nak fiai: Tari Atti/a és Tari Zoltán,

valamint nővére Pékné Tari Irma

Nemzeti
Közlekedesi
Hatóság

Családi Vasárnap
aDreher Söröző· Étteremben

November 6.
Marhahús leves. Sertésjava Colbert
módra, burgonya püré. Őszibarack
befőtt. Tarkedli
November 13.
Csontleves lúdgége tésztával. Márton
napi libasült, Iibatepertős burgonyával,
Almakompót Kakaós palacsinta.
November 20.
Májgaluska leves, Sertésszelet
Jóasszony módra, párolt rizs, Zöldség
boucette, Diós hajtott
Október 30.
Tárkonyos csirkeragu leves
Rántott sertésszelet, héjas burgonya.
Csemegeuborka, Darázsfészek

Telefon: 06661386·444
920 Ft/adag

Étkezési utalványokat elfogadunk!
www.timarpanzio.hu

SZENDVICSPARTI
MINDEN NAP
15 ÓRÁTÓL 20 ÓRÁIG!

CSAK 100 FI/db

RÉGI BÚTOROKAT,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen fizetek!

Telefon:
0630/9-533-594

Víz-gáz-központi
fűtés szerelés

tervezéstő/ a kivíte/ezésig!
Matyi József

Telefon: 0630/504-3154

AUTÓSOK FIGYELEMl
Gumijavítás !

Műszaki

vizsgáztatás!
Varga Béla, autószerelő mester

Telefon:

0666/610-650,
0630/524-52-35
5500 Gyomaendrőd, Csokonai u, 37.

Az EJT Kft. Dévaványán az alábbi munkakörök e keres munkavállalókat
Dévaványáról és annak vonzáskörzetéből:

Létszárr lViunkakör Elvárt végzettség Elvárások Egyéb ismeretek Feladatok
Bérezés
burttó

autószerelő,
emelőgépkezelői

szakmunkas
minimum 3 év szakmai bizonyítvany; kom plett uttisztító

170.0008 fő
vagy

tapasztalat. szerelési kőzépszintü német. berendezések
autóvillamossá bizonyítvany

gyakorlat vagy angol nyeivtudas összeszerelése
HUF

gi szerelő
előnyt jelent

minimum 3 év
felhasználói szintü alapanyag-ellatas

felsőfoku fémmegmunkalasi
szamítógépes biztositasa, alapanyag-

műszaki gépészmérnöki, vagy területen szerzett
ismeretek, minimum megrendelések

250.000
2 fő

beszerző egyéb müszaki szakmai tapasztalat,
középszintü német, lebonyolitasa, ezek

HUF
végzettség anyagismeret,

vagy angol rőgzítése avallalat

rajzolvasasi ismeret
(hasznaiható) rendszerében. egyéb

nyeivtudas adminisztratív feladatok

minimum 3 év
felhasználói szintü az adott termékcsoport

forgacsolási,
szamitógépes termelési terv szerinti

felsőfoku ismeretek, minimum gyarttatása, a fizikai
1 fö művezető gépészmérnöki,

hegesztési. szerelési
kőzépszintű német, dolgozók munkarendjének

250.000

jarmügépész
gyakorlat,

vagy angol beosztása, koordinalasa.
HUF

anyag ismeret,
(hasznaiható) egyéb adminisztratív

rajzolvasasi ismeret
nyeivtudas feladatok.

raktarozasi területen
felhasznalói szintü beérkező, kimenő arukészlet

szerzett szakmai
tapasztalat, valamely

szám itógépes rögzítése avallalat
ismeretek. minimum rendszerében,

2 fő raktáros
középszintü raktarkezelöi program

középszintű német, anyagmozgatás, gyartashoz
170.000

végzettség (érettségi) ismerete, érvényes
vagy angol szükséges alapanyagok

HUF
targoncavezetői

(hasznaiható) előkészítése, késztermék
engedély (2.5 to, benzin

gaz üzemü)
nyeivtudas előnyt jelent csomagolasa

A jelentkezés szakmai önéletrajz formájában lehetséges, amely tartalmazza a következö adatokat: személyes adatok (név, eim, telefonszám);
megpályázott pozició; iskolai végzettség re vonatkozó adatok (iskola neve, végzettség megnevezése, vizsga éve);

szakmai tapasztalat (elözö munkahelyek, az ott végzett feladatok részletezése)
egyéb ismeretek (a munkavégzés szempontjából elönyös ismeretek, pl. nyelvtudás - angol/német, emelögépkezelöi vizsga, stb.)

Az. önéletrajzokat az alábbi eimre, e-maii eimre várjuk mihamarabb: EJT Kft. 5510 Dévaványa, Eötvös József u. 89. e-maii: szilvia.draho@ejt.hu



Szeptember lO-én negyven éves gimnáziumi osztálytalál
kozóra gyülekeztek az 1971-ben végzett osztály öregdiákjai.
A 20 fő osztályból Babarik Vince, Szabó József és Gyuricza
Lajos nem tudott eljönni, ketten pedig időközben - Szabó
Anna és Kis Ede - már elhunytak. A találkozón résztvett az
osztályfőnök, Rajmüller László magyar-történelem szakos
tanár is. A képen: Éliás János, Somogyi András, Varjú Jenő,

Gubucz Lajos, Uhrin Sándor, Gyuricza Imre, Galambos Er
zsébet, Hanyecz Anna, Sipos Etelka, Farkas Margit, Kiszely
Zsuzsa, Rajmüller László, Fehértói Margit, Fekécs Ibolya,
Fási Gizella és Marosi Anna.

Negyven éve érettségiztek
~~_---,

Ismét találkoztak az elso érettségizettek
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További részletek az Invitel Személyes Ügyfélkapcsolati Napján!
Helyszín: Gyomaendrőd, I. sz. Postahivatal udvara, Kossuth L. u. 28.
Időpont:minden szerda 9.00 -16.00 óra kőzőtt

ASzemélyes Ügyfélkapcsolati Napon kívül a békéscsabai
Telepontjainkban (Csaba Center, Andrássy út 37-43.és Szent István
tér 1.) is várjuk ajánlatunkkal.

Ha élvezetesebb netezésre vágyik...
Új AD5L-internet-előfizetése mellé bérleti
konstrukcióba n válasszon netbookot vagy
táblagépet!
• a bérleti díj 24 hónapon át havi 990 Ft,

a választott eszközre

• az egyszeri díj 4990 Ft, amely a táblagép
vagy a netbook átvételekor fizetendő

• a csomag részeként díjmentes Wi Fi router
funkciós 'l'Iodem

• 24 hónapos határozott idejű szerződés (hűségidőszak)

az új 5M, 10M vagy 15M ADSL-internet - szolgáltatást

tartalmazó szolgáltatáscsomagra

A Gyomai Gimnáziumban elsőként 1958-ban érettségi
zett osztály Gyomaendrődön lakó öregdiákjai két Budapes
ten élő osztálytársukkal kiegészülve, október 6-án a Kossuth
úti Bisztró különtermében találkozót tartottak. A találkozón
2 fő - egészségügyi okok miatt távolmaradó - osztálytárs ki
vételével a többi 16 fő öregdiák és Fekete László tiszteletbe
li osztályfőnök vett részt.

A találkozót Fekete László tiszteletbeli osztályfőnök nyitot
ta meg, aki meghatottan köszöntötte a jelenlevó'ket, emlékezve
arra, hogy mint frissen végzett tanár került a Gimnáziumba,
ahol az elsőő érettségizett osztályt is tanította. Kezdettól fogva
szinte baráti kapcsolat alakult ki az osztállyaI. Ennek köszön
hető volt az, hogy Tömösvári Balázsné osztályfőnök halála
után őt kérte fel az osztály tiszteletbeli osztályfőnöknek, amit
nagy örömmel vállalt és ma is nagy örömmel vesz részt az
osztály találkozóin.

A megszokott családias légkörben, az otthonról vitt házi
pálinkák, borok, sütemények kiséretében, a Bisztró által fő

zött ízletes ebéd elfogyasztása után a késő délutáni órákig vi
dám hangulatban folyt az emlékezés, majd azzal búcsúztak
el egymástól, hogy legkésó'bb 2013-ban, az 55 éves érettségi

. találkozón már ismét bővebb létszámban találkoznak.
Jenei L.

Ha több kell
inv'lteI

www.invitel.hu
a1288
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Nem adnak többet festményt a képtárnak

2

Festmények eltüntetésével vádolta
meg dr. Farkasinszky Erzsébet önkor
mányzati képviselő dr. Szonda Istvánt, a
művelődési központ igazgatóját. A
Körösök Vidéke Egyesületet erősítő dr.
Farkasinszky, az ugyancsak ehhez a tár
sasághoz köthető Kóris Györgynével, a
képtárat működtető alapítvány elnökével
karöltve kezdte állítólag terjeszteni az
álhírt, miszerint dr. Szonda ellopta - a dr.
Ujváry Zoltán professzor által adományo
zott - Katona György festőművész mun
káit. Dr. Farkasinszky Erzsébet éppen azt
a dr. Szonda Istvánt hozta hírbe, akí
művészként, ha akar fest magának képet,
vagy farag magának szobrot...

A Körösök Vidékéért Egyesület oszlo
pos tagjának dr. Farkasinszky Erzsébet
nek dr. Szonda István a legutóbbi kép
viselő testület nyilvánossága előtt vála
szoit a vádakra:

Farkasinszky Erzsébet önkor
mányzati képviselő asszony kezdte el ter
jeszteni, egy katalógus szövegére hivat
kozva, miszerint én elloptam Katona
György festőművész kollekcióját, melyet
dr. Ujváry Zoltán professzor akart ado
mányozni a képtámak. Farkasinszky
többször felkereste a város vezetését és
kérte a felelősségre vonásomat. Azt per
sze nem értem, hogy miért nem engem
kérdezett meg ez ügyben? Miért kellett
hátulról, a nevemet bemocskolva vádas
kodni? Sem a képviselőnő, sem Kóris
Györgyné nem kért tőlem felvilágosítást,
pedig többször is találkoztunk. Szerintem
Farkasinszky képviselő és Kórisné meg
kerülve az egyenes tisztázó beszédet,
ködös, a vádakra reagálhatatlan helyzetet
kívántak teremteni - mondta dr. Szonda
István.

Az ügy megértéséhez tartozik, hogy
Katona György erdélyi származású fes
tőművész 27 festményét ugyan Ujváry
professzor a képtárnak akarta adomá
nyozni, ám ettől a szándékától elállt,
tapasztalva a képtár kuratóriumának és dr.
Farkasinszky Erzsébet képviselő hozzáál
lását. Ennek ellenére Ujváry professzor
arra kérte dr. Szonda Istvánt, hogy amíg a
képek végleges sorsáról nem dönt, addig
maradjanak az Endrődi Népházban kiál
lítva.

- Úgy látom, hogy dr. Farkasinszky
Erzsébet képviselőt nyomasztja a lelki is-

Szó-Beszéd

dr. Szonda István

merete a Papp Zsigmond hagyaték
ej vesztése óta, ami neki köszönhető.

Megpróbál engem lejáratni ellehe
tetleníteni és módszerei nem tiszta és

dr. Farkasinszky Erzsébet

egyenes jellemre vallanak - mondta dr.
Szonda István, aki kérte a képviselőt,

hogy hagyja abba romboló tevékenységét,
s ne okozzon további károkat a város kul
turális, művészeti és morális életében.

- A Papp Zsigmond hagyaték elvesz
tése után Katona György festőművész 27
képből álló művészeti hagyatékát is sike-

Dr. Szonda István kezdeményezésére
2008-tól nyaranta ismét működik váro
sunkban képzőművész tábor. A Holló
László Művésztábort minden év nyarán
rendezik meg, s a meghívott művészek

alkotásaikkal gyarapítják Gyomaendrődöt.

A gyenge anyagi támogatottság miatt a
művészeknek szinte semilyen ellenszolgál
tatást nem tudnak biztosítani, ám látva a jó
szándékot, mégis eUönnek és alkotnak
Gyomaendrődön.

- A polgánnesteren és néhány jó érzésű

képviselőn kívül mások nem vesznek
tudomást erről az eseményről, sőt a
táborzáró kiállításon sem jelennek meg a

2011. december

rült elvesztenünk és ezt is önnek köszön
heti a város. Nem tisztem minősíteni

Gyomaendrőd közéletét, viszont azt a
romboló hozzáállást, amely a több éves
munkával kialakult bizalmi helyzetet
tönkre teszi, nem hagyhatom szó nélkül 
tette hozzá dr. Szonda István, aki megem
lítette, hogy 2004-től tudományos népraj
zi konferenciáknak is helyet ad a város, s
ennek eredményeként számtalan egyete
mi professzort, tudóst látott vendégül
Gyomaendrőd.

- Ez sem tetszik dr. Farkasinszky
Erzsébetnek, aki idén november 15-én
egy bizottsági ülésen kifogásolta, hogy
miért nincs több könnyed, laza szórakoz
tató műsor az Endrődi Népházban, ugyan
is a doktomő szerint ezek a konferenciák
inkább egy nagyobb városba, például
Debrecenbe valók...

Dr. Szonda István kérte a képvise
lőket, hogy ne akadályozzák munkáját és
próbálják meg visszaállítani az adomá
nyozók Gyomaendrődbe vetett bizaImát.

- Néhány éve végre megmozdult vala
mi a város kulturális életében, utalnék itt
a Kossuth-díjas képzőművész Holló
László hagyatékának megjelenésére, a
Papp Zsigmond hagyaték felajánlására a
Kállai Ferenc hagyatékára, Vitéz Váry
József adományára. Ez jelzi, hogy az
adományozók Gyomaendrődnek bizalmat
szavaztak, ahová nyugodt szívvel adhat
ják féltett kincseiket, mert azoknak jó
gazdája lesz a város. A bizalom elvesztése
a legnagyobb veszteség - tette hozzá dr.
Szonda István igazgató, mert szerinte a
bizalom nem átadás-átvételi szerző

déseken múlik.

város vezetői - tájékoztatta lapunkat dr.
Szonda István.

A művésztáborban résztvevő képző

művészek a táborok végén átadott és
ajándékba hagyott képeiket nem a képtár
nak adományozzák, hanem átadás-átvételi
jegyzőkönyvvel rögzítve dr. Szonda
Istvánnak adják át azzal, hogy mint a tábor
szervezője a képek elhelyezésében a
legjobb belátása szerint járjon el.

- Az eddig kapott képek az Endrődi

Népház voltak kiállítva, majd a művészek

kel egyetérésben a képeket Gyomaendrőd
városának kívánjuk adományozni, nem
pedig a képtámak - mondta dr. Szonda.
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Orvosi esetek
3

Hirdetésfelvétel: 0670/22·632·99

Uj urológust követelnek a férfiak

Rendkivül szorgalmasan végzi ellen
őrző munkáját Kóris Györgyné, a képtár
vezetője, bár néha inkább úgy tűnik, hogy
munkálatait a dr. Szonda Isvánon való
fogás keresése hatja át. Kórisné jószán
dékához persze kétség nem férhet, ám
tájékozatlanságából fakadó melléfogásai
inkább komolytalan erőlködéssé teszik
képtárigazgatói munkáját.

Ez derült ki a december 3-án az általa
összehívott képtár alapítvány kuratóriumi
ülésén, ahol dr. Szonda István képlel
tározás i munkáját bírálta. Kórisné a fes
tőtáborok művészeinek ajándékozás i szer
ződéseit keresi, nem érti, miért a
városháza és a művelődési ház őriz és állít
ki olyan képeket, amelyeket szerinte a
képtár kapott adományként.

A 9 tagú kuratóriumi gyűlésre csupán
néhány ráérő tag jött el: Kórisnén kívül,
Fülöp Imréné, Perneczky László és
Nagyné Perjési Anikó volt jelen és érdek
lődőként ott volt még dr. Farkasinszky
Erzsébet képviselő is. A jegyzőkönyv

vezetést is alig lehetett rátestálni valakire:
az egyik a szemüvegét hagyta otthon, a
másiknak az ujjízületei fájtak ...

Kórisné bemutatott a jelenlévőknek

egy szerinte gyanús grafikát. A beke
retezett kép hátuUán szerepel kézírással az
állítólagos szerző neve és a mű címe.
Kórisné elmondta, hogy az internet segít
ségével ő kinyomozta a névhez tartozó
telefonszámot, felhívta, s kiderült, hogy
ez a nevű ember nem is grafikus és ilyen
képet sohasem készített...

Dr. Szonda István, aki nem volt jelen a
kuratóriumi ülésen lapunknak elmondta,
hogy szerinte Kórisné az interneten a
festő névrokonát találta meg és tárcsázta
fel, aki egy régész, ám ha tovább kuta
kodott volna, akkor az ugyanilyen nevű

képzőművészt is felfedezhette volna...
Dr. Ujváry Zoltán professzor emeritus,

a több mint 5 millió forintra felbecsült,
Gyomaendrődnek adományozott Holló
László festőművész hagyatékáról is szó
volt. Kórisné következetesen professzor
emirátusnak "keresztelte el" a debreceni
nyugállományú adományozót. (Végezetül
a pontosság és a tisztánlátás kedvéért
világítsunk rá az emeritus és az emirátus
szavak közötti különbözőségre: a profes
sor emeritus vagy professor emerita
nyugállományba vonult professzort jelent.
Az emirátus avagy emírség egy olyan
politikai terület, amelynek vezetője az
emír megnevezésű dinasztikus moha
medán uralkodó...

Dr. Lizák Anna háziorvos 2012.
január l-el nyugdijba kíván vonulni.
Háziorvosi praxisát 6 hónapon ke
resztül próbálkozhat értékesíteni,
amennyiben ez nem sikerül, akkor a
praxis visszaszáll az önkormányzatra.
Dr. Lizák Anna nyugdíjba vonulását
követően fél évig férje dr. Darvas
Tamás helyettesíti őt. Az önkor
mányzat a rendelő biztosításához hat
hónapra összesen 500 ezer forint
összegű bérleti díj fizetésével gondos
kodik.

A legutóbbi, novemberi önkor
mányzati ülésen egyebek mellett szó
esett az egyre égetőbb orvos-kérdésről,

hiszen a háziorvosok közül többen
végleg nyugdíjba készülnek. Az orvos
hiány miatt szóba került a háziorvosi

Aláírásgyűjtésbe kezdtek a gyoma
endrődi lakosok. A szerkesztőségünk

höz eljuttatott levél szerint kérik dr.
Torma Éva igazgató főorvost, hogy az
urulógiai szakrendelőben férfi uroló
gust is alkalmazzanak.

"Kérelmünket azzal indokoljuk,
hogy dr. Farkasinsz/á Erzsébet, poli
tikai, közéleti munkája látszólag sok
energiáját vonja el a gyógyÍtástól,
másrészt az urológiai betegekjelentős
része férfiember, akik nagyobb biza
lommal fordulnának egy férfi szakor-

Éledő agrármozgalom
Éledő agrármozgalom és kisgazda

szemlélet a 20-21. században címmel
konferenciát rendeztek az Endrődi

Népházban november 18-án. A ren
dezvény díszvendége dr. Horváth
János, az országgyűlés korelnöke volt.
Előadásokat hallhattak az érdeklődők a
20. század elején működő agránnoz
galmakról a mai kisgazda szemléletről,

valamint a tanyás gazdálkodási forma
megújításáról.

Ez alkalomból dr. Szonda István
néprajkutató nyitotta meg a gyomaen
drődi Uhrin Pál parasztrajzoló PÓ
halom című kiállítását.

körzetek összevonása is. A képviselő

testület határozata értelmében egy
bizottság tekintette át a lehetőségeket

és a kialakult helyzetre javaslatot tet
tek: a háziorvosi körzetek összevoná
sára csak akkor kerül sor, ha valame
lyik körzet visszaszáll az önkormány
zatra. Tekintettel a város csökkenő

lakosságszámára a jelenlegi 1300-1500
lélekszámú körzetek helyett az 1800
lelkes körzetek kialakítása lesz a cél.

Dr. Lizák Anna és dr. Darvas Tamás
háziorvosok egyébként megvételre
ajánlották az önkormányzatnak a Rá
kóczi utcai rendelőjüket.

A képviselő-testület döntése szerint
a város előbb felértékelteti az eladásra
kínált ingatlant, s ezt követően határoz
nak.

voshoz. (Több férfibeteg jelenleg is
máshová jár el urológiai problémái
val.) Kbjük az Igazgató Főorvos

Asszonyt, hogy kérésünket méltányolni
szíveskedjen az egészségügy színvona
lának javítása érdekében I "

Eddig több mint 100 aláírás gyű~l

össze, s az akciót december közepéig
folytatják, majd ezt követően átadják
az Íveket dr. Torma Évának, a Városi
Egészségügyi Intézmény igazgató
főorvosának, valamint Gyomaendrőd
város jegyzőjének.

Fásítás
Mivel a Bajcsy úti kerékpárút

építése során több fát is el kellett
távolítani, ezért az önkormányzat
novemberben 74 gömbkőrist ültetett el
az érintett útszakaszon. Ugyenezen az
részen már tavasszal az úttest és a
kerékpárút közötti részen több mint
ezer tő fagyalbokrot ültettek el. A
fásítás a város más területein is foly
tatódott: 15 szilfát ültettek el a Liget
Fürdő autóparkolójában.

A Besenyszegi záportározó partjára
fűzfákat és nyírfákat, a Magtárlaposi
részen pedig gömbkőris fákat ületettek
el az ősz folyamán.
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Várfi András: háborúzva nem lehet építkezni

Keresztszentelés Csudabalián

VárH András polgármestert az
eltelt 12 hónap mérlegéről, az eredmé
nyekről, a következő év terveiről és az
önkormányzati munkáról kérdeztük.

- Az idei esztendő eredményei és
beruházásai között első helyen említem
azokat a megvalósult belvízprogramokat,
amelyek Gyomaendrőd biztonságát szol
gálják. Idén 90 millió forintból megvaló
sult a Belvíz IlV program, melynek
során a fő út besenyszegi részén és a
Magtárlaposi részen a vízelvezető árkok
medrét kiburkolták, megújultak az
átereszek és a sorompó melletti zápor
tározót is kiépítették. Folytatnuk kell a
belvízprogramot, hiszen van egy elmara
dat beruházás a Belvíz Ill. ütem, amely a
Fűzfás-zugi a Csókási és a Hantoskerti
holtágak további iszapkotrását tartalmaz
za. Az idei beruházások között kell
megemlítenem a Bajcsy úti és a Fő úti
kerékpárút átadását, amelyet korábban
vegyes érzelmekkel fogadott a lakosság,
de ma már úgy látom, hogy az emberek
megszokták és elfogadják. A városi örök
ség védelmét célzó pályázaton nyert
pénzből megszépült a városháza és a
környéke. Ez év végén készült el az
autóbusszal közlekedők kényelmét szol
gáló buszmegálló-hálózat a városban, és
a külterületeken. Az ipari parkban átad
hattuk a vállalkozói inkubátorházat,

December másodikán Csudaballán
a Geíst-erdő sarkán Iványi László tb.
kanonok megszentelte a pusztai
emberek tiszteletére állított keresztet.
Az uradalom egykori intézője id.
Vaszkó András ültette az erdő fáit
1938-ban. Vaszkó Irén és ifj. Vaszkó
András felidézték gyermekkoruk
helyszínét, azt a világot, amikor tanyák
népesítették be a tájat. Vaszkó Irén és
dr. Szonda István már négy éve készül
tek, arra, hogy egy keresztet állítsanak
a balai emberek emlékére. A megvaló
sult kegyhelynél dr. Szonda István
beszédében kihangsúlyozta, hogy a
mai pusztaságot újra benépesíthetik a
családi gazdaságok és ezt a szikes
vidéket újra termővé lehet változtatni.
A felállított kereszt pedig a remény
csírája, mondta dr. Dénes Zoltán
plébános, hiszen a Krisztus áldozatvál-

ahová jelenleg egy cég települt már be,
de szerencsére további érdeklődők is
vannak. Meg kell említenem még, hogy
ez év végén kezdődött az a közcélú
mintaprogram, melynek keretében Gyo
maendrődön idén 150, jövőre pedig 250
munkanélkülinek biztosítunk munkát és
jövedelmet.

- Milyen fejlesztési felada tok vannak
a képviselő-testület előtt?

- Véleményem szerint a képviselő

testület által elfogadott gazdasági prog
ramot nagyobb ütemben lenne szükséges
végrehajtani, ám ehhez a testületnek
egységesebben, a gyomaendrődi érde
keket szem előtt tartva kellene dolgoz
nia. A programban szerepel többek
között a Liget Fürdő szolgáltatási
kínálatának bővítése. Hamarosan erre
pályázat jelenik meg, s ezen Gyoma
endrőd mindenképpen indulni szeretne.
Tovább kell folytatnunk a kerékpáros
közlekedés fejlesztésést Endrődön a
Kodály utcától az endrődi hídig, majd
tovább a Templom-zugi holtágig, illetve
az olajosok útjáig. Ugyanakkor a szom
szédos települések irányába is nyitunk:
Csárdaszállás felé már megvan a kerék
párút terve és Szarvassal is együttmű

ködünk a két várost összekötő bicikliút
létrehozása érdekében. A gyomaendrődi

közlekedés sarkalatos pontja a Fő úti

lalása a mi áldozatvállalásunkat jelenti.
Az ünnepségen részt vett Várfi András
polgármester, dr. Csorba Csaba jegyző
és Szelekovszki László környezetvé
delmi főtanácsos is.

vasúti átjáró, amely egyre több bosszúsá
got okoz a közlekedőknek, s emellett a
rendszeresen összetorlódó kocsisorok
balesetveszélyes helyzetet is teremtenek
a városban. A közlekedésfelügyelet szá
mításai szerint a Fő úti vasúti átjárón
naponta több mint 6 ezer autó halad át, s
már fele ennyi forgalomnál indokolt a
szintbeli kereszteződés kiváltása, tehát a
mi esetünkben az aluljáró építése. Az
engedélyezett tervek már megvannak, s
rövidesen elkezdődhetnek a munkálatok.
A Térségi Gondozási Központunk 180
millió forintra pályázik, s a gyomai
Őszikék Idősek Otthonában tervezünk
férőhelybővítést, valamint az elnyert ál
lami pénzből a kiszolgáló helyiségeket
modernizálnánk, hogy ezzel is kényel
mesebb ellátással szolgáljunk időseink

számára.
- A városban nlindenki számára nyil

vánvaló, hogy a képviselő-testület ketté
szakadt, jobb- és baloldalra. A Körösök
Vidékéért Egyesület a jobbikossal kar
öltve többségben van az Ön által vezetett
Fidesz frakcióval szemben. Az egység és
a közös akarat hiánya a döntések során
gondokat okoz...

- Jó lenne, ha így karácsony táján
csak a szépről tudnánk beszélni, de
sajnos ez a kérdés nem megkerülhető.Az
elmúlt testületi ülésen is többször utal
tam en'e, mert szerintem több képviselő

fejében is helyére kellene tenni a dolgo
kat. A képviselő-testületnek Gyomaend
rődért kellene dolgozni, ám egyre inkább
azt látom, hogyaKörösök Vidékéért
Egyesület a jobbikos képviselővel együtt
igyekszik minden olyan célt megszavaz
ni, amely nekik és az ő érdekköreiknek
kedvez. Nem sok településen fordul elő

ugyanis olyan, hogy egyes képviselők

utcarészeket, közterületet terveznek el
adni haveri körüknek. De az is ritka,
hogy egy képviselő az utcája fásítását
csak azért is keresztül viszi elvtársai
segítségével, hogy bebizonyítsa: neki
van igaza! Mindezek ellenére én ebben a
helyzetben is kompromisszumkész va
gyok. Szeretném, - s a lakosság jelentős

része is minden bizonnyal egyetért
velem, - ha békésen élne és fejlődne

Gyomaendrőd, mert háborúzva nem
lehet építkezni - monda végül Várfi
András, Gyomaendrőd polgármestere.
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Kósa Lajos a csárdában Nyertek amentősök

Szó-Beszéd Szerkesztősége

Telefon: 06-70/22-632-99 E-maii: szobeszed@index.hu

végtagrögzítőt is kaptak.
Ugyancsak a pályázatnak
köszönhetően jutottak há
rom darab gyermekrögzítő

szerkezethez, melyeket a
mentőkocsis szállítások ese
tén tudnak használni.

A gyomaendrődi men
tősök december 2-án vehet
tek át újabb adományt az
Országos Mentőszolgálat

Alapítványtól. A helyi és a
környékbeli támogatóknak
köszönhetően egy vákum
matracot, egy oxigénpalack
hoz való nyomáscsökkentőt

egy darab sürgősségi ollót
és különböző égési kötsze
reket kaptak összesen 200
ezer forint értékben. Az
adományokat Kalmár Klára
és Názer Edit az alapítvány
képviselői adták át Gyoma
endrődön.

Idén februárban az ala
pítványtól már 800 ezer
forint értékű felszerelést ka
pott a Gyomaendrődi Men
tőállomás.

Hét megye nyolc kór
háza, illetve rendelőintézete

és négy mentőállomás sza
korvosai november 25-én
vehették át az idei K&H
Bank Gyógyvarázs elne
vezésű pályázatából elnyert
mintegy összesen 25 millió
forint értékű gyermekgyó
gyászati és mentési eszkö
zöket. A K&H Bank im
máron 8 éve hirdeti meg
pályázatát az egészségügyi
intézmények számára. Idén
a Gyomaendrődi Mentő

állomás előszőr pályázott és
nyert 917.625 forint értékű

mentési eszközt.
Rávai Béla, a Gyoma

endrődi Mentőállomás ve
zetője lapunkat tájékoztatta
arról, hogy a sérült gyere
kek biztonságos szállítá
sához kaptak eszközöket a
pályázaton elnyert pénzből.

A három új gyennek gerinc
hordágyhoz rögzítőszíjakat,

fejrögzítőket vehettek át,
emellett három vákumos

ködik majd polgármesteri
hivatal, ennek fő oka az, hogy
azok a feladatok, melyeket az
állam kötelezően ellátandónak
jelölt meg az önkonnányzatok
számára, azok meghaladtak a
kistelepülések anyagi erejét,
mely az oktatás, az egészség
ügy, vagy akár a közvilágítás
nem megfelelő vagy hiányzó
szolgáltatását vonta maga
után. A települések a további
akban egymással társulást
létrehozva működtethetik hi
vatalaikat, ami persze nem azt
jelenti, hogy nem lesz község
háza. A lakosok ezután is
bemehetnek a községházába,
ahol az ott lévő munkatárs és
infonnatikai eszközök segít
ségével intézheti ügyeit.

Kósa Lajos kiemelte, hogy
természetesen minden te
lepülésnek (lélekszámtól fUg
getlenül) lehet polgánnestere,
amennyiben van induló.

Az új önkonnányzati rend
szerben számos hatáskört és
feladatot elvesznek a helyi
önkonnányzatoktól, mivel
azok ellátása nehézséget oko
zott a hivataloknak, illetve sok
felesleges is volt.

Mindezen intézkedések
célja, hogy a magyar állam
visszanyerje gazdasági önren
delkezését, hogy a kormány
képes legyen olyan költség
vetési, gazdasági és jóléti poli
tika folytatására, melyet nem
kívülről vezényelnek, külön
böző tőlünk független érdekek
alapján, hanem saját szem
pontjairl.k alapján irányíthas
suk azt - mondta Kósa Lajos.

9 s:emé/l'es, k/ímás

mikrobusz bérelhető.

Vál/a/om kisebb csomagok
s:á//ílásiÍl is'

Lakatos Tibor
Telefon: 06-20/365-3683

Tört arany felvásárlása,
valamint beszámítása

új ékszer vásárlása esetén
a legnagyobb nap Í áron.

min. 5000 Ft/g áron.
Berill Ékszerüzlet

Gyomaendrőd Fő út 222/2.

Kósa Lajos, az Ország
gyűlés Önkonnányzati és Te
rületfejlesztési Bizottságának
tagja, a FIDESZ alelnöke Bé
kés megye 5. számú választó
kerületébe, vagyis a szarvasi
térségbe látogatott.

Dankó Béla országgyűlési

képviselő meghívására no
vember 16-án a szarvasi
térségbe érkezett Kósa Lajos.
A konnány tagjai országjárás
ra indultak, melynek kereté
ben érkezett Kondorosra Kósa
Lajos. Elmondása szerint az
országjárás célja, hogy a helyi
média segítségéve l részlete
sebb tájékoztatást adjanak a
politikusok a választópol
gároknak az ország helyze
téről, a döntésekről és ter
vekről, hisz az országos sajtó
csak igen röviden engedi a
tájékoztatást.

Kósa Lajos a sajtótájékoz
tatón a legfontosabb átalakítá
sokról beszélt, kiemelve az
önkormányzati rendszert, az
oktatást, az egészségügyet és a
devizahitelesek helyzetét érin
tő változásokat.

Az új önkormányzati tör
vény értelmében a 2000 fő

alatti településeken nem mű-
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Hogyan került lyuk a villanyórára?
Negyedmilliós bírságot szabtak ki

Egyik olvasónk kétségbeesetten
kereste fel szerkesztőségünket, s
kérte: figyelmeztessük alakosságot,
hogy ha az áramszolgáltató emberei
babrálják alakásunk villanyóráját,
akkor ne hagyjuk őket magukra...

Olvasónkat még a múlt év decem
ber IS-én kereste fel az áramszolgál
tató cég két embere a Fegyvernek úti
házánál azzal, hogy a villanyórát jöttek
ellenőrizni.

- A ház falán lévő villanyóra
szekrényben úgy 15 percig ügyködtek,
én is velük voltam, majd egyikük
megkért, hogy menjek be vele a lakás
ba mert a konnektorokat is ellenőrizni

akarja. 'Jtólag tudtam meg, hogy az
áramszolgáItató embereinek a lakásban
semmi keresnivalójuk nincs, nekik
csak a villanyóráig szól a felhatal
mazásuk. Odabent is eltelt egy negyed
óra, majd visszamentünk a villany
órához, s a szerelő éppen akkor vett
észre a villanyóra műanyag burkolatán
egy szemmel is jól látható lyukat.
Ezután levették a villanyórát, feltettek
egy újat, és a sérültet elvitték bevizs
gáltatni mesél a történtekről

olvasónk.

Tájékoztató
A Gyomaendrődi Városi Egész

ségügyi Intézményben, valamennyi
szakrendelés 20 ll. december 19-től,

20 ll. december 31-ig szabadságolás
miatt szünetel. Első rendelési nap:
2012. január 2. Az előző évekhez
hasonlóan a sürgős ellátás Békéscsa
bán a Réthy Pál Kórház Rendelőintézet

sürgősségi betegellátó helyén tÖI1énik.

Szakképzési nap
A Tisza Kálmán Közoktatási Intéz

mény gyomaendrődi egységének kép
zéseit bemutató nyílt nap délutánján,
20 ll. november 17-én a dévaványai és
gyomai iskolaegységekkel kapcsolat
ban álló vállalkozókat, vállalatok, üze
mek képviselőit is köszöntötték, akik
vagy szakképzési anyagi támogatással,
vagy a tanulók szerződéses alkal
mazásával segítik az iskolában folyó
szakképzési munkát.

Egy karcagi kft. által elvégzett
bevizsgálás szerint a villanyórát befo
lyásolták, ezért az áramszolgáltató a
jegyzőkönyv mellé egy 240 ezer forin
tos bírságot is kiszabott. A tulajdonos
azonnal panasszal élt, de ezt az ügyfél
szolgálat elutasította, ezért emberünk
ügyvédhez fordult.

- A dolog érdekessége, hogy szerin
tem nem volt sérült a villanyóra burko
lata, hiszen az első negyedórában erre
egyik dolgozó sem utalt. A házat több
éve én lakom, a számlákat rendszere
sen fizetem és a tavalyi óracsere óta
sem lett több az áramfogyasztásom.
Nem tudom milyen érdekek fűződnek

ahhoz, hogy az áramszolgáltató ártat
lan fogyasztókat gyanúsítson meg, és
százezres bírságokat fizetessen velük.
Javaslom, hogy akinél a szolgáltató
emberei megjelennek, azok figyel
jenek oda és ne hagyják őket egyedül a
villanyóránál, ha módjukban áll akkor
zárják is be a villanyóra szekrényét,
hogy illetéktelenek ne férhessenek
hozzá - mondta végül olvasónk, aki
ügyédhez fordult, mert mint mondta
nem hajlandó olyasmiért bírságot
fizetni, amit nem követett el...

Költségvetés
A jövő évi költségvetésről is beszél

tek a képviselő-testület november 29-i
ülésén. Mivel az önkormányzati rend
szerben a várható átszervezések miatt
még több bizonytalansági tényező is
van ezért a költségvetés tervezetének
tárgyalása során elhangzott sarokszá
mok a jövőben jelentősen változhatnak.
A mostani tervezet szerint a bevételek
várható összege 2 milliárd 519 millió
945 ezer forint, az igények ugyanakkor
meghaladják a 3,2 milliárdot.

Visszaköltöztek
A Békés Megyei Vízművek Zrt.

gyomaendrődi üzemmérnöksége 20 ll.
november 7-től a regI helyén,
Gyomaendrőd, Fő út 83. szám alatti
telephelyén lévő irodaépületben talál
ható meg ismét. A telefonos
elérhetőségűk:0666/386-783

Távolodó kalandpark
Nem várt indulatokat kavart az

október 26-i közmeghallgatás, melyen
Nagyné Perjési Anikó önkormányzati
képviselő próbálta elfogadtatni cége el
képzelését a jelenlévő lakosokkal.
Nagyné vállalkozása egy, a gyomai
Erzsébet ligetbe építendő kalandparkot
álmodott meg, s minderre nettó 60 millió
forintos pályázati pénzt is nyertek. Bár a
képviselő-testület előzetesen elvi támo
gatásáról biztositotta az elképzelést, a
probléma csupán az, hogy a kalandparkot
a helyi természeti védettség alatt álló
Erzsébet ligetben tervezték megvalósí
tani.

Mivel a helyi jegyző nem járhat el
abban a hatósági ügyben, ahol az őt alkal
mazó önkormányzat érintett, ezért a
szarvasi jegyző döntött arról, hogy az
Erzsébet liget hasznosítható-e más célra,
vagy nem.

A szarvasi jegyző mint az illetékes
építési hatóság képviselője nem adta
meg az engedélyt a Nagyné Perjési
Anikó önkormányzati képviselő cégé
nek az Erzsébet ligetbe tervezett ka
landpark építésére. Nagyné cége ezért
új helyszínt keresett, ám a polgármes
teri hivatal által javasolt ifjúsági tábor
számukra alkalmatlannak bizonyult
állítólag a fák mérete miatt. Nagyné ezt
követően a Körösön túl: a dévaványai
és körösladányi kövesút közötti, állami
tulajdonban lévő erdőt szemelte ki a
leendő kalandpark helyszínéül, amihez
Vádi András polgármester támogató
nyilatkozatot is adott.

Pályáznak
Fejlesztést tervez a Térségi

Szociális Gondozási Központ, mely
nek vezetője Mraucsik Lajosné tájé
koztatta a képviselő-testületet, hogy az
Öszikék Idősek Otthonának tervezett
170 millió forintos fejlesztése - mely
hez pályázaton kívánnak forrást
szerezni - nem csak az idős ellátottak
életét tenné komfortosabbá, hanem tíz
zel bővülhetne a férőhelyek száma is.

A gonosz diadalához csak annyi kell,
hogy a jók tétlenek maradjanak.

(Edmund Burke)



Van aki nem veszi fel, de osztogatná
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A legutóbbi képviselő-testületi ülésen
Amóczi István (Jobbik) mondott le a
Zöldpark Nonprofit Kft.-ben betöltött
felügyelőbizottsági tagságáért kapott
tiszteletdíjáró l.

A képviselő-testület tagjai közül a
képviselőségért járó tiszteletdíjról eddig
Poharelec László (Körösök Vidékéért
Egyesület) mondott le oly módon, hogya
neki járó összeget fel sem veszi. A pénz
így az önkormányzat kasszájába, az
általános tartalékba kerül. Ebben az eset
ben Poharelec képviselőnek nem is kell
adóznia a fel nem vett jutattása után.
(Természetesen a képviselői tiszteletdíjat
járulékfizetés és jövedelemadó is terheli.)

Az általános tartalékba kerülő pénzek
felhasználásáról egyébként a képviselő

testület rendelkezhet. Ugyanakkor persze
a pénzéről lemondó képviselő is javasla
tot tehet a rendelkezésre álló pénz
elköltéséről. Poharelecz László a fel nem
vett tiszteletdíjának összegéből játszóteret
akar építtetni az Ifjúsági lakótelepen, más
kérdés, hogy az eddig összegyűlt pénz
erre még nem elegendő.

Előfordul olyan eset is, amikor a
képviselő felveszi a képviselői tisztelet
díját, s vagy elkölti amire akalja, de akár
a teljes összeget felajánlhatja valamely
egyesület, alapítvány, stb. javára támo
gatásként. Nagyné Perjési Anikó élt a
képviselők közül ezzel a lehetőséggel, ő

az egyik helyi művészeti alapítvány
javára utaltatja a felvett képviselői

tiszteletdíját.

Szó-Beszéd

Arnóczi István most a Zöldpark Kft.
felügyelő bizottsági tiszteledíjáról mon
dott le. Az általa fel nem vett összeg a
cégnél, a Zöldpark Kft-nél marad.

Önkormányzati szakértő nk szerint, ha
valaki lemond a tiszteletdíjáról, akkor azt
követően már ne rendelkezzen a pénz fel
használásáról, hiszen ekkor már nem a
saját pénze elköltéséről dönt.

Várfi András polgármester legutóbbi
önkormányzati ülésen ezzel kapcsolatban
megjegyezte, hogya képviselői tisztelet
díjak fel nem vétele olykor az adózás
megkerülésére szolgál. - Mert van aki
azért nem kéri a pénzt, mert lehet, hogy az
adóhatóság inkasszó formájában úgyis
leemelné a számlájáról, mások a
nyugdíjukat féltik - jegyezte meg a pol
gánuester, majd hozzátette, hogy az
egyébként felvett és leadózott pénzéből

mindenki arra költ, vagy adakozik, amire
akar, s ez lenne a követendő példa.

A novemberi önkormányzati ülésen
Nagyné Perjési Anikó - bár az októberi
ülésen visszavonta a Pászor utca
újrafásítására tett javaslatát - újra
napirendre vetette az utca fásítását a
Körösök Vidékéért Egyesület képvise
lőinek segítségével.

Mivel az utcába szánt facsemeték több
mint 200 ezer forintba kerülnek, ezért két
képviselő: Toldi Balázs és dr. Farkas
inszky Erzsébet egy havi képviselői

tiszteletdíját ajánlotta fel erre a célra. A
többi pénzt az önkormányzat közpénzből
fizeti ki.

Állatorvosi Rendelő
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.
- Bolha- és kullancsirtó szerek.
- Légyirtószerek, patkányirtószerek.
- Baromfi vakcina (Gumboro)
- Ásványi kiegész ítők.

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@szucsnet.hu

Dr. Kreisz Ágnes
Mezőberény, Madách u. tO/a.

www.kreiszagnes.hu

E-maii: kreiszagnes@szucsnet.hu

Telefon: 0630/206·5050
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Új tűzoltó autóval gyarapodott ahelyi tűzoltóság

Német testvérvárosunk, Schöneck polgármesterének, Ludger Stüve vezetésével egy delegáció
járt Gyomaendrődön november 19-20-án. A delegáció, amely nagyobb részt a német város
tüzoltóiból állt, nem jött üres kézzel. Egy szépen felújított ajándék tüzoltó gépjármű fecskendőt

hoztak, melynek átadására november 20-án került sor a tüzoltó laktanyában. Várfi András pol
gármester, a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság elnöke vette át az új
tüzoltó autó kulcsát, majd a helyi tüzo[tó parancsnok ajárművet jelképesen üzembe is helyezte.

Ultrahangos fogkőeltávolítás.

Röntgen-diagnosztika!

Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok,
gardróbszekrények,

készítése egyedi méretben.
Bútorlapból vákumfóliázott felülettel

vagy tömör fából!

Telefon: 063019554·571



Sándor Service Kft.

5310 Kisújszállás
Deák F. u. 69-75.
06-59-321 -1 34
e-mail: fsandor@mail.externet.hu
web:~!ll!9_~~~~lI

5500 Gyomaendrőd, Fő út 214.
Tel: 06-30/349-1325, 06-66/282-822
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Közeleg az évvége, az ajándékozások ideje.

Hogy segítsünk a döntésében, összeállítottunk

wellness csomagokat, melyből kedve szerint

válogathat.

Hértö Kedd Szerda Csütörtók Péntek Szombat

17 órától Kangoo
Edittel

la órától Slep Edittel Power body Aerobic Prev gerinc Step Anettel
Marcsival Edittel Marcsival

19 órától Kritikus zóna Jóga
HastáncMarcsival Zsuzsával

ÚJ EDZÉS TíPUSOK!
KRITIKUS ZÓNA ledolgozása mindennek ami kerekebb a kelleténél

(comb, fenék, has)!
KANGOO EDZÉS SZOMBATONKÉNT 17·18 ÓRÁIG!

Bejelentkezés szükséges: 661285-840-es telefonszámon.

Ünnepi nyitva tartás:
December 24. szombat - zárva
December 25. vasárnap - zárva

December 26. hétfő - zárva
Január 1. vasárnap - zárva

Továbbra is várjuk edzeni vágyó és edzeni járó vendégeinket
a megszokott nYitva tartással és programokkal.

NYITVA TARTÁS:
hétfő-péntek 8-21 óráig, szombat 14-20 óráig, vasárnap 14-18 óráig.

Rózsa-csomag 3500 Ft
• termálvizes rózsa fürdő (rózsa szirom)
• rózsaolajos masszázs
• infraszauna használat
• fürdő összes medence használata
• ajándék: paraffinos kézápolás

Levendula-csomag 3500 Ft
• termálvizes levendula fürdő

• levendula masszázs
• infraszauna használat
• fürdő összes medence használata
• ajándék: paraffinos kézápolás

Sándor Service Kft.

Exotic csomag 3500 Ft
• termálvizes mentás, eukaliptuszos fürdő

• csoki masszázs
• infraszauna használat
• fürdő összes medence használata
• ajándék: paraffinos kézápolás

Natúr-csomag 3500 Ft
• termáivizes algás fürdő

• mézes masszázs
• infraszauna használat
• fürdő összes medence használata
• ajándék: paraffinos kézápolás

Orange csomag 3500 Ft
• termálvizes narancs fürdő

• narancs Ilasszázs
• infraszauna használat
• fürdő összes medence használata
• ajándék: paraffinos kézápolás

A szállást igénybe vevő vendégeinknek 1 éjszakára
bármelyik csomag szállással együtt 6300 Ft/fő.

Megvásárolhatók: 2O11 . dec. O1-tő! 2011 . dec. 31 .-ig
Felhasználható: 2012. márc. Ol-ig

Gyomaendrődi Liget Fürdő
Gyomaendrőd,Erzsébet Liget 2. • Telefon: (66) 386-039

gyomaendrod@ligetfurdo.hu • www.ligetfurdo.hu
Akciónk csak a4évnélldosebb személyaulókra

érvényes'
Áraink a 25% Áfa·! tartalmazzak'

10w-40wolajjal:

1400ccm-ig: 8.999 Ft-ért
1400ccm-től: 9.999 Ft-ért

5w·30w olajjal:

1400ccm-ig: 10.999 Ft-ért
1400ccm-től: 12.999 Ft-ért

Az árak tartalmazzák az olajat az olajszüröt és amunkadíjat!

5310 Kisújszállás
Deák F. u. 69-75.
06-59-321 -1 34
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Mázsaszámra főzték a halat
2011. december

- Mint szokták mondani van egy jó
hírem és van egy rossz hírem. Ajó hírekkel
kezdem, ami szerint szakmai és egyéb
szempontok figyelembevételével is sikeres
évet zárt egyesületünk és ezen belül szemé
ly szerint én is - mondja Jenei László
halfőző, a Halgasztronómiai Egyesület
Elnöke.

- Mindenekelőtt sikeresnek mondhatom
el, hogy az eredetileg tervezett 7 ren
dezvénnyel szemben 9 rendezvényen vet
tünk részt. Időrendi sorrendben a 3
Gyomaendrődi főzőversenyen kívül:
Szarvas, Kárpát-medencei Magyar Halfőző
Bajnokság, Békéscsaba, XI. Csabai
Sörfesztivál és Csülökparádé, Karcag, XIII.
Karcagi Birkafőző Fesztivál, Szentendre,
XXXVII. Országos Halfőző Verseny,
Szeged, Nemzetközi Tiszai Halfesztivál,
Tata, XI. Tatai Öreg-Tavi Nagyhalászat
Fesztivál. Az eredményeket tekintve legje
lentősebb sikernek az Országos Halfőző

Versenyen elért II. helyezésemet tekintem,
utána a Kárpát- medencei Magyar Halfőző

Bajnokságon elért III. helyezésünket és a
Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző

Versenyen Tiszai-Körösi Halászlé kategó
riában elért első helyezésemet, ezzel az
abszolút kategória - legmagasabb pontszá
mot elért versenyző - győzelmemet

említem. Ezen a versenyen főzött mind a 3
ételem arany minősítést ért el. Meg kell
említenem, hogy ezen a versenyen Kövesy
Péter tagunk, egyesületünk képviseletében
az egyéb halétel kategóriában a II.
helyezést érte el. A II. Pünkösdi Bográcsos
Ételfőző Fesztiválon az általam vezetett
egyik csapatunk I. helyezést ért el.
Gyakorlatilag ahalfőző versenyeken főzött

ételek mind arany minősítést kaptak. A
Karcagi Birkafőző Fesztiválon néhány
ponttal maradtunk el a helyezettektől.

ÚJ GUMIK!
Szerelés, javítás,
centírozás!
Katona György
gumijavító

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 107.

Telefon: 06661285-127

Az adatok szerint több mint 50 ezer
látogató volt azokon a rendezvényeken
ahol részt vettünk, akiknek zöme megis
merkedett Gyomaendrőd nevével is.
Főzőhelyünket nem lehetett nem észreven
ni, a nagy gyomaendrődi feliratról és
logókról. A rendelkezésünkre álló prospek
tusokat nagyrészt elvitték. Főzőhelyünk a
legszínvonalasabb volt a rendezvényeken.

A tatai 800 adag halászlé és 400 adag
harcsapörköltünkön kívül további 500 fő,

tehát 1700 fő fogyasztott ételeinkből.

Előkészítettünk és megfőztünk összesen
500 kg halat és 40 kg egyéb húst (birka,
csülök, stb). Abenevezett versenyeken fel
használt nyersanyagok és járulékos
anyagok értéke közel 200 ezer forint volt.

Természetesen az elért eredmények
köszönhetőek annak a csapatnak is, akik
segítőként részt vettek a fenti ren
dezvényeken. Évek óta gyakorlatilag min
den rendezvényen részt vett Pap Ferenc, az
utóbbi években Kempa Mihály, Jenei

Vállalom kis- és
középvállalkozások
könyvelését,
teljes körű

számviteli, adózási, -:::0--
bér- és munkaügyi -@P$~-
tevékenységek ellátását. ~,;,
Matyiné Beinschróth Ilona
mérlegképes könyvelő

Telefon: 06701310-8687

Gyöngyi, Labossa Lajos, Labossa-Jenei
Ildikó. Meg kell azonban említeni azt, hogy
tagjaink közül többen segítettek főzőbe

lyünk felállításában, bontásában, deko
rálásában, mindenekelőtt a védői talnak
számító, valamint a szponzoraink megven
dégeléséhez szükséges különböző ízesítésű

házi pálinkák, borok, és egyéb italok biz
tosításában.

Végezetül szeretnék köszönetet mon
dani annak a jelentős számú embemek, vál
lalkozásoknak, akik értékelik munkánkat és
a nehéz gazdasági helyzet ellenére váro
sunk szeretete, egyben tevékenységük
megismertetése érdekében támogatják
fáradtságos munkánkat.

Kérem további támogatásukat. Akik
akár még ebben az évben is támogatnák
gasztronómiai egyesületünket, azok
jelezhetik ebbéli szándékukat a
halgl@freemail.hu e-maiI címen, ill. az
53200125-11081492 számlaszámra történő

átutalással - mondta Jenei László.

Stancolt: és hagyományols

papírdoboz
gyártása minden méretben!
Szitázás! ~-

Telefon: "ö!lZ'-
0620/9142122 "-"IIlOQIIlQS\'~ í(fT.

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

www"rozakft.hu
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Startmunka Házhoz jön az Invitel

Color Shop Papírbolt

Karácsonyi vásár!

Játékok,
ajándéktárgyak
nagy választékban!

az ajándékozás időszaka is.
Ilyenkor, ha egy kicsit szem
fülesek vagyunk, sokat spórol
hatunk egy-egy akcióval, mi
közben izgalmas és hasznos
ajándékkal lephetjük meg ma
gunkat, vagy családtagjainkat.
AZ Invitel ezekre az igényekre
kinál élményeket legújabb
ajánlatával, amelyben új ADSL
előfizetés mellé most csupán
havi 990 forintért választ
hatunk egy Samsung HD
Monitor-TV, egy DELL net
book vagy egy HUAWEI tábla
gép közül. További részletekért
keresse munkatársainkat.

Számunkra fontos, hogy
ne csak piaci felmérésekből

ismerjük ügyfeleinket, ha
nem személyesen is kapcso
latban álljunk. Éppen ezért
szívesen "megyünk házhoz",
hogy még egyszerűbbé, gyor
sabbá és kényelmesebbé te
gyük az ügyintézést. Értéke
sítési munkatársunk segít
majd kiválasztani az igé
nyeinek leginkább r.::.egfelelő

telekommunikációs megol
dást. Tegyen próbára minket!

Telefon-, ADSL-, l1lobílin
ternet-, vagy IPTV-szolgálta
tást szeretne? Most nem kell u
taznia. Ha Ön gyomaendrődi.

látogasson el Személyes Ügy
félkapcsolati NapunÁ.Ta a Posta
udvarba (Kossuth Lajos u. 28.),
ahol nlinden szerelán 9 és 16
óra között állunk rendelke
zésére. Emellett személyes idő

pontot is kérhet, vagy igényét
online is jelezheti a webolda
lunkon (www.invitel.hu).

Az Ön kapcsolattartójc!:
Pintér Lajosné.· +3620/929
9313

pár nap adásait, a legjobbakat
pedig fel is veheti és ehhez
nincs szükség külön DVD vagy
videó rögzitőre. Sőt, ha egy
időpontban több csatornán is jó
program fut, azokról sem ma
rad le. Az InviTV mellett
ugyanilyen könnyen és gyorsan
juthat hozzá ADSL-t és mobil
internetet együtt, egy csomag
ban tartalmazó szolgáltatá
sunkhoz, a Net&Go-hoz is,
amelynek segítségével az egész
országban - az ADSL elér
hetőségű és mobilinternet le
fedettségű területeken - bárhol
és bármikor elérheti az inter
netet, levelezhet, tájékozódhat
a menetrendekről, a nap híre
iről, időjárásról, de barátai
hogylétéről is.

Karácsonyi élmények
az Inviteltől

Az év végét általában min
denki nagyon várja. Ez a
pihenés, a család, az otthoni
együttlétek ideje és persze ez

hagyományos telefon-, internet
előfizetéseink mellett InviTV
szolgáltatásunkat is, ami nem
más, mint a jövő tévéje. Egy
olyan TV, ahol Ön a műsorszer

kesztő: Ön dönti el, hogy mikor
kezdődjenek a legfontosabb
műsorok. Ha esetleg Jemaradna
valamiről, akkor egy gombnyo
mással visszanézheti az elmúlt

Az Invitel értékesítési
munkatársa minden szerdán
a Posta udvarban várja a
gyomaendrődi lakosokat.

Az Invitel, Gyomaendrőd

és a régió helyi telekommu
nikációs szolgáltatója. Jól
ismerjük a várost, az itt élőket

és azt szeretnénk, hogy minden
tekintetben minőségi szolgál
tatást nyújthassunk ügyfeleink
nek. Ezért fontosnak tartjuk,
hogy személyesen tartsuk
velük a kapcsolatot és első

kézből értesüljünk igényeikről,

hogy ezáltal még többet és job
bat adhassunk számukra.

Éppen ezért az Invitel
"házhoz jön". Azaz nem Önnek
kell elutaznia Telepontunkba,
hanem mi gondoskodunk arról,
hogyaszolgáltatásokkal kap
csolatos ügyek helyben, gyor
san és egyszerűen elintézhetők

legyenek. Minden szerdán a
Posta udvarban várja Önt
munkatársunk, ahol a pénztár
kivételével teljes körű ügyin
tézésre van lehetősége, többek
között szolgáltatásaink ismer
tetésével, megrende léséve I,
szerződéskötéssel, illetve bár
milyen egyéb kérdéssel kap
csolatban is tud segítséget
nyújtani. Munkatársunk ügy
félfogadási időben személye
sen, azon kívül pedig telefonon
is áll rendelkezésére, forduljon
hozzá bizalommal!
Ajövő televíziója már ma

Az elmúlt években alap
jaiban változtak meg a média
fogyasztási szokásaink: a
nyomtatott sajtóval szemben
előretört az internet és egyre
többet nézünk televíziót is.
Ezért ís ajánljuk Önnek most

Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.
Telefon: 66/284-552

A Békés megyében már
elindított Startmunka minta
program részleteibe nyújtott
betekintést az a sajtótájékoz
tató, amit a gyomaendrődi

munkaügyi központban tartot
tak november IS-én.

Erdős Norbert elmondta, hogy
a program Magyarországon 13
megyében induJhatott el. Békés
megye nyolc kistérségéből kettő,

a szarvasi és a békési kapott támo
gatást aBelügyminisztériumtól,
összesen 281 millió forint összeg
ben, ami több mint ezer ember
számára teremtett munkalehető

séget az év végéig. A kormány
megbizott hozzátette, hogy a
program kiemelten támogatja a
különböző mezőgazdasági tevé
kenységeket, a belvízmentesitési
munkálatokat, az úthálózatok kar
bantartását és az illegális hulla
déklerakók felszámolását.

Pántya Imre, a megyei mun
kaügyi központ igazgató-he
lyettese azt hangsúlyozta, hogya
program főleg a mezőgazdaság

köré épül, a benne résztvevő

munkavállalók 2-3 év múlva már
önellátók lehetnek, így kikerülnek
az álláskeresők közül.

Vádl András a gyomaendrődi

helyzetet elemezve kitért rá, hogy
a városban ISO-en tudtak élni a
lehetőséggel, a támogatás összege
37 millió forint volt. A polgár
mester szerint a jelenlegi álláske
resőknek alapvetően életvezetési
problémái vannak, ehhez is segít
séget tud nyújtani a mintaprog
ram.

Timámé Buza Ilona, a gyoma
endrődi munkaügyi központ veze
tője kijelentette, hogya munka
vállalók önbecsülésének jót tesz,
hogy nem segélyből, hanem
fizetésből élnek. A mintaprogram
finanszírozása kapcsán kiemelte,
hogy azt nemcsak munkabérre,
hanem gépek vásárlására is lehet
fordítani.

Mint a sajtótájékoztatón kide
rült, a 17 támogatásban részesült
település közül Szarvason 371-en,
Békésen 179-en, Gyomaendrődön
ISO-en, Mezőberényben 44-en
térhettek vissza a munka világába
a program segítségével.
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Francia diákok hasonló szakmai
gyakorlatra érkeznek maj d Békés
megyébe a jövő év tavaszán.

Gyomaendrődieka legjobbak között
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény "képzős"

diákjai szép sikereket értek el Szentesen, a Szivárvány Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény által kiírt országos képző- és ipar
művészeti versenyen. Az "Állatok világa" című pályázat zsűri

jének az ország minden részéből és a határon túlról érkező 500
darab pályamű közül kellett kiválasztania a legjobbakat. A
végeredmény:

I. hely: Soczó Tamás, képalkotás kategória, 2. korcsoport
III. hely: Farkas Cintia, tárgyalkotás kategória, 2. korcsoport
III. hely: Megyeri Erika, tárgyalkotás kategória, 3. korcsoport
Felkészítő tanáruk: Hevesi-Nagy Anikó
A döntőbe jutott műveket a szervezők egy kiállításon mutatták

be, amely 2011. november 30-ig volt megtekinthető Szentesen a
Művészetek Házában.

Szakmai gyakorlaton Franciaországban
A Békés Megyei Tisza Kálmán

Közoktatási Intézmény hat diákja 3
hetes szakmai gyakorlatot töltött
Franciaországban Limousin-régióban.

Davidovics László tanár úr, a prog
ram koordinátora számolt be lapunk
nak a gyakorlat élményeiről:

- Tanulóink családi gazdaságokban,
lovas központban, bio-sertésfarmon
tanulmányozták a szakmájukhoz tar
tozó gyakorlati ismereteket.

Képzett francia gyakorlati oktatók
foglalkoztak diákjainkkal, ezáltal szak
nyelvi ismereteik és önálló munka
végzési készségeik fejlődtek. A diákok
a termékek előállítását, feldolgozását
és értékesítését tapasztalják meg és
aktívan részt vesznek a munkafolya
matokban. A hétvégét a helyi piac
tanulmányozásával, a Pompadouri
Ménes és Lovas Pálya megismerésével
töltötték. A kulturális program kere
tében pedig megnézhették Párizs főbb

nevezetességeit.
A tanulók gyakorlata a Leonardo da

Vinci Program keretében, az Európai
Unió szabályozása szerint és támo
gatásával valósul meg - mondta Davi
dovics László.
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Mindenféle időjárási körülmények között
tud vezetni, ha most jelentkezik!

További információ:
Bosnyá~: József tanfotyamszervező

Telefon: 0630/409-2868

Iskolank címe: Békéscsaba, Szemere u. 2/1.
Ügyfélfogadas: 7.30·16.30
Telefon: 66/323·626
Emberségesen, türeJmesen, hatékonyan
abiztonságos közlekedésérfl

AVictória Autósiskola Kft.
SZEMÉLYGÉPKOCSI -VEZETŐi

tanfolyamot indít
2011. december 8-án

17 órakor! I T I

Atanfolyamindítás és
a tanfolyam helye:
Városi Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény, Gyomaendrőd, Kisréti u. 27.



2011. december

Anyanyelvi verseny
2oll. november 24-én immáron

negyedik alkalommal rendezték meg
Gyulán a megyei Bolyai Anyanyelvi
Csapatverseny díjkiosztó ünnepségét 
Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye
első hat helyezettjeinek. Az Erkel Ferenc
Zeneiskola zsúfolásig megtelt nézőterén

kisebb és nagyobb diákok felkészítő

tanáraikkal együtt izgatottan várták az
eredményhirdetést.

A Kis Bálint Általános Iskola és
Óvodából az előkelő hatodik hely
valamelyikébe egyaránt bejutott a hete
dikesek és nyolcadikosok csapata. Az
intézmény nyolcadikosai a dobogó 3.
fokára állhattak fel. Név szerint: Szonda
Lili, Bárkai Réka 8. a. valamint Toók
Dóra és Andor Barbara 8. b. osztályos
tanulók.

A hetedikesek csapata a legszebb,
legjobb eredményt hozta el, az első

helyezést nyerték meg kiemelkedő tel
j esítményükkeI. Deli Csenge, Czikkely
Hanga 7. b. valamint Kis Kata, Uhrin
Barbara 7. a. osztályos tanulók voltak,
akik elérték ezt a ragyogó eredményt!
Felkészítő tanáraik: Forgácsné Gyetvai
Krisztina és Hunya Jolán.

Karácsonyi miserend
aGyomai Jézus Szíve Katolikus Templomban

December 24. szombat: Szenteste·éjféli mise

December 25. vasárnap: Karácsonyi mise 10.30 óra

December 26. hétfó: Karácsony másnapja 10.30 óra

December 31. szombat: Éwégi hálaadás 18.30 óra

Január 1. vasárnap: Újévi mise 10.30 óra

Szó-Beszéd

Remekeltek

Az országos Bolyai Matematika
Csapatverseny Békéscsabán megren
dezett megyei fordulójába a Kis Bálint
Általános Iskola négy csapattal ne
vezett.

Az 5. osztályosok elsőként vettek
részt csapatversenyen, sikeresen oldot
ták meg a feladatokat.

A 6. osztályosok versenyében a 40
Békés megyei csapatból az iskola tanu
lói 12. helyezést értek el. A négytagú
csapat tagjai: Bödör Balázs, Miklavicz
Ákos, Vincze Viktor, Tótka Attila.

A 7. osztályosok a 38 csapatból 2.
helyezettek lettek. A csapattagok: Deli
Csenge és Tóth Bálint 7.b osztályos,
valamint Nagy Noémi és Rau Gergő

7.a osztályos diákok.
A 8. osztályosok mezőnyében a 32

csapatból az intézmény tanulói 4.
helyezést értek el. Acsapattagok:
Bárkai Réka, Kovács Krisztián,
Kruchió Gergő, Kruchió Attila.

Felkészítő tanáraik: Vaszkó Lajos
né, Fekécs Éva és Palicskáné Szegedi
Katalin.
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Kiváló Színfolt
A Színfolt Mazsorett Csoport szenior

korú versenyző i Tatabánya mellé, Vár
gesztesre utaztak 20 ll. november 12-én:
szóló, páros és mini fonnációs Országos
Mazsorett Versenyre. Jó hangulatban,
szép környezetben zajlott a megméret
tetés. A Színfolt táncosai többször feláll
hattak a dobogó valamelyik fokára.

- Knapcsek Kitti: szóló pompon
tánca: l. helyezés, Knapcsek Kitti 
Baráth Beáta páros pompon tánca: 2.
helyezés, Latyák Brigitta - Polányi Aliz
páros botos tánca: 2. helyezés, míg
Knapcsek Kitti - Baráth Beáta páros
botos tánca: l. helyezett lett. Mini formá
ció zászlós kategóriában ezüst minősítést

kapott a csoport.
Ugyanitt a Színfolt Mazsorett Csopor

tot a Kiváló Mazsorett Együttes cím
bronz fokozatával jutalmazták. Az együt
tes munkája, eredményei ismertek nem
csak a megyében, hanem országszerte is,
immáron 17 éve működnek színvona
lasan Hunya Jolán tanárnő vezetésével.

Az év ifjúsági kajakosa: Tátka Sándor
A gyomaendrődi Körös Kajak SE

sportolója, Tótka Sándor lett az év
ifjúsági kajakosa - derült ki az MKB
Bank novemberi díjátadó gáláján.

Tótka Sándor 2010-ben robbant be
a köztudatba, amikor a szingapúri
ifjúsági olimpián aranyérmet szerzett.
A most 17 éves kajakos idén az ifjúsá
gi világbajnokságon háromszor is a do
bogóra állhatott, egy arany-, egy ezüst,
egy bronzérem volt a mérlege. Teljesít
ményére a felnőtt szövetségi kapitány,
Storcz Botond is felfigyelt, így a
szegedi kajak világbajnokság 4x200
méteres váltójában is szerepet kapott.
Tótka Sándor az eseményt követően a

hír6-nak elmondta, hogy mind a 20 l 0
es, mind a 20 ll-es esztendő remekül
sikerült számára, nem tud különbséget
tenni, melyik volt a jobb. "Tavaly új
edző partnert kellett találnom, de Csőke

Zsolt személyében ez sikerült is, szó-

val a felmerülő problémát átbidaltuk.
Szingapúrban nagyon meleg volt, míg
Brandenburgban borzasztóan hideg,
örülök, hogy a formámat mindkét
világeseményen tudtam hozni" - tette
hozzá.

Kovács Gábor tanítványa kijelen
tette: - Ez a díj meghatározó lesz a
további munkám során, számomra ez
egy óriási elismerés.

Mint a fiatal sportolótól megtudtuk,
a sportág korosztályos legjobbjai,
mintegy 40 ifjú kajakos december 5-tő!

Gyomaendrődönedzőtáboroznak egy
hétig, ami a gyomaendrődi klub elis
mertségét is jelzi.



INGYENES APRÓHIRDETÉSEK

Aláírás: .

r---------~----------------------

Irányár: .

Érdeklődni: .

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

nak a lakossági apróbirdetéseit, akik ezen a szelvényen küldik be
megjelentetés céljából l A szelvényen a megjelölt helyre kell
beirni 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 I A hirdetések

szövegéért felelősségetnem vállal a szerkesztőség'

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

EGYÉB

készítése. Karosszériajavítás. Te
lefon: 0630/514-8867

Eladó háztartási termény
daráló, Siesta mobil gázkályha,
palack nélkül. Irányár: 10 ezer Ft
tól. Érd.: 0670/659-6776

Japán és olasz robogók eladók.
Érdeklődni: 0670/263-290 J

Hőterm 15 ESB tipusú
gázkazán tartozékaival együtt
(keringtető szivattyú, tágulási
tartály,) eladó. Irányár: 30 ezer Ft.
Érd.: 0620/823-2127

Kis súlyú hizó eladó, vásárol
nék szecskavágót, javításra szoru
lót is. Érd.: 0670/222-6355

Bontásból tégla és kiscserép
eladó. Érd.: Gyoma, Pásztor u. 16.

Eladó CO-hegesztő drót, 0,8
mm-es. 600 liter gyümölcs cefre és
Philips lemezjátszó. Érdeklődni:

0670/659-6776
Csepel versenykerékpár, üst

ház üsttel, benzines vízszivattyú
Robi 52 rotakapa, 4 hengeres IFA
adagoló, villanymotoros kukorica
morzsoló eladó. Érdeklődni:

0620/972-9796
Keveset használt 160-as akril

kád eladó, irányára: 10.000 Ft,
valamint gázpalack eladó, irány
ára: 5.000 Ft Érd.: 0666/282-201

2 db Íróasztal, gázlámpa,
gyümölcscentrifuga, monitor,
ASUS-notebook, gáztűzhely, gáz
palack eladó. (hÍzót beszámítok)
Zárt szelvények és szalagcserép,
valamint dióbél és baracklekvár
eladó. Érd.: 06301216-7085

2 db iróasztal eladó. Irányár:
4000-6000 Ft. 0630/915-7670

Keveset használt 50 literes
kémény nélküli gázbojler eladó.
Irányár: 20.000 Ft. Csere érdekel.
Érd.: 0670/5315802, vagy
06661789-189

TÁRSAT KERES
55 éves férfi keresi 40-50 év

közötti párját lehetőleg gyermekte
len nő személyében. Telefon:
0620/558-6111

59 éves hölgy 170/60 sportos
testalkatú élettársat keres.
"Szeretnélek megtalálni" Tel.:
0630/544-4641

Egy idősebb hölgyet befogad
nék teljes ellátással a három szobás
lakásomba, ahol én is egyedül élő

nyugdíjas nő vagyok. Érd.:
0670/260-9260

Nyugdíjas cipőfelsőrész készi
tő hölgyet keresek társkapcsolatra,
aki hozzám tudna költözni egy
Pest megyei kisvárosba. 59 éves
ci pész vagyok. Telefonszámom:
0630/9051-541

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Takarítás, vasalást vállalok.

Érd.: 0630/565-0158
Korrepetálás, felzárkóztatás,

fejlesztő foglalkozások dolgoza
tokra, középískolai felvételire való
felkészítés általános iskolásoknak.
Telefon: 0630/856-3218

Masszázsoktatás kezdőknek és
haladóknak. Érd. 0630/320-8189

Kipufogó dobok javítása,

A Vásártéri ltp-en 4 lakásos
társasházban 3 szobás lakás ga
rázzsal, alsó résszel eladó, vagy a
gyomai részen kertes házra
cserélhető. Irányár: 8,6 millió Ft.
Érdeklődni 0630/488-4396,
0630/944-1847

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

eladó. Termőfóldet beszámítok.
Érd.: 0620/805-4421

Október 6. ltp-en 2 szobás 3.
emeleti lakás eladó, vagy kertes
házra cserélhető. 0620/576-7879

Október 6. ltp-eo 4 szobás
lakás eladó. Irányár: 7,5 millió Ft.
Érd.: 0666/284- J48

Október 6. ltp-en 3. emeleti 3
szobás 2 erkélyes lakás eladó.
Irányár: 6 millió Ft. Érd.:
0620/443-6355

Ifjúsági ltp-en 2 emeleti laká
somat az endrődi részen kertes
házra cserélném. Érdeklődni:

0670/931-0305
Zöldövezetben, az Ifjúsági

Itp.-en 2,5 szobás fóldszinti lakás
garázzsal együtt eladó. Érd:
0670/260-9260

Ifjúsági lakótelepen 2,5 szobás
lakás garázzsal olcsón eladó.
Érdeklődni: 0630/6588961

Gyomáo, Fő úti társasházban
(KoJmann) 1,5 szobás, I. emeleti
53 m'-es lakás eladó. Irányár: 6,8
millió Ft. Érd.: 0630/339-6840

Kecskeméten eladó egy l
szobás, klimatizál t, műanyag

ablakos, alacsony rezsijű lakás.
Érdeklődni: 20/446-2375

KERT, TELEK, NYARAlÓ
Endrődön, a Templom zugban

vizpartra menő ingatlan eladó.
Villany és fúrott kút van. 4614 m'.
Irányár: 2500 Ft/m'. Érd.:
0670/943-8212

Telekparton 1387 m' vízparti
telek villannyal, rögzített vas ke
rítés oszlopokkal eladó. Irányár:
3,5 millió Ft. Érd.: 0630/8442-436

A Liget Fürdő mögött felújitott
nyaraló eladó. Érd.: 0630/380
2558

Fűzfás zugban kert. Két sor
gyümölcsössel eladó. Érdeklődni:

0630/216-7085

A Vásártéri ltp-en l szobás,
fóldszinti lakás eladó. Irányár: 4, I
millió Ft. Érd.: 0630/576-1140

A Vásártéri ltp-en D/A 2. em.
7. sz. alatti 1,5 szobás felújított
középső lakás eladó. Érd.:
0620/823-2127

Vásártéri Itp.-n l. emeleti 3
szobás, műanyag nyílászárós, re
dőnyös, konvektoros lakás eladó,
vagy második emeletig kisebb
lakást beszámitok. Érdeklődni:

0670/7018-571 vagy 0666/789
189 telefooszámoo.

AKÁS

teljesen felújított összkomfortos (3
szo ba, étkező, ftirdőszoba) 2
garázsos ház eladó. Irányár 13 mil
lió Ft. Érd.: 0620/227-6536 vagy
0666/283-943

Gyomán az Arany János út 16.
szám alatt 4 szobás összkomfortos
ház eladó. Érd.: 0620/526-6573

Gyomán, a Zrínyi Miklós
utcában kertes családi ház eladó.
Érd.: 0630/216-7085

Mezőtúron eladó családi ház
garázzsal, lakásoak épült új alsó
épülettel beköltözhetően. Irányár:
12 millió Ft. Érd.: 0620/320-0090

Ház eladó a Mirhóháti úton.
Irányár:. 3,5 millíó Ft. Érd.:
0666/386-100

A Hunyadí János úton felúji
tott parasztház eladó. Érd.:
0620/498-3343

Öregszőlőben Diófa út l. szám
alatti ház sürgősen eladó. Irányár:
450 ezer Ft. Érdeklődni a Határ út
3. szám alatt lehet.

HÁZ
Endrődön az Endrődi út ll. sz.

alatt 2,5 szobás családi ház
sürgősen eladó. Irányár: 7,5 millió
Ft. Érd.: 0666/386-554 (8h-16h-ig)

Gyomaendrődön Toronyi út
12/1. alatti, 2,5 szobás összkom
fortos felújitott, műanyag nyílás
zárós ház eladó. Érd.: 0630/515
8202 vagy 0670/566-7204

Gyomaendrőd központjában
Napkeleti u. 4. sz. alatti 2 szobás
gázfűtéses családi ház nagy mel
léképülettel 1440 m'-es telekkel
eladó. Irányár: 3,35 millió Ft. Érd.:
0620/413-2770

Gyomán fLirdővel szemben 3
szobás összkomfortos téglaház
eladó. Irányár: 5 millió Ft. Érd.:
0666/386-058

Gyomán a Tompa utcában 2
szobás összkomfortos jó állapotú
téglaház eladó. Irányár :13 millió
Ft. Érd.: 0666/386-058

Gyomán, a Vörösmarty utcá
ban felújítaodó család í ház eladó.
Irányár: 5,9 millió Ft. Érd.:
0670/277-5050

Gyomaendrődön, a Fő úton
összkomfortos üzlet nagy kerttel
dadó vagy termőfóldre cserélhető

esetleg albérletbe kiadó. Irányár: 5
millió Ft. Érd.: 0620/370-3855

Elcserélném vagy eladom
Gyoma központjában lévő 3 szoba
baIlos garázsos, melléképületes
házamat. Csere is lehetséges a
Kolmannon 1,5 szobás erkélyes
lakásra. Él1ékkülönbözetet kérek.
Érd.: 0670/279-8615

Gyomán Tompa u. 20. alatti



Számitógép eladó. 17"-os monitorral komp
letten. Eladó egy megbízhatóan műkődő Pen
tium IV-es számítógép! Érdeklődni lehet:
20/5543121

Használt, magyar 22-32 húsdarálót vásárol
nék. Telefon: 0620/454-1154

ÁLLAT
Mangalica malacok, süldők, hízók, vemhes

kocák, tenyészkan eladók. Érd.: 0670/945-7863
Eladó egy 2,5 éves magyar félvér kanca

csikó. Irányár: 170 ezer Ft. Érd.: 0670/945
7863

Póni lovak és póni kocsi eladó. Irányár: 120
J30 ezer Ft. A kocsi: 75 ezer Ft. Érdeklődni:

0670/945-7863

Magánszemélyek, cégek,
önkormányzatok
és civil szervezetek beruházásainak
teljes körű bonyolítását
(közbeszerzés, műszaki ellenőrzés) vállaljuk l

Verker Kft. Kondoros, Csabai út 49.
E-maii: paluskaz@verker.hu
Telefon/fax: 0666/388-175

Bútorasztalost
és faipari segédmunkást,

valamint fafaragót keresünk.
Érdeklődni:

Liviel Kft. 0630/9533-594

AUTÓSOK FIGYELEMI
Gumijavítás!

Műszaki

vizsgáztatás!
Varga Béla, autószerelő mester

Telefon: ~'7' Nemzeti
Közlekedési

06661610-650, _Ha_tó_s<ig__1

06301600-42-30
5500 Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.

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 ~=l'.?~_-

- nyugdíj-előtakarékosság ~;,
- egyéb módozatok
az ügyfél igényei szerint!

Gyomaendrődi képviselet:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.
66/284-989, 20/359-6842

Hirdetésfelvétel:
Telefon: 0670/22·632·99

~ -7f :~ ~ ...",,( ~~"~ -,- ::-- ' ... - 1~

RÉGI BÚliOROKAT,
';'.-itIt1:..

használati' tárgya.kat

vásárolók!
Készpénzben

a helyszínen fizetek!

Telefon:
0630/9-533-594

Víz-gáz-központi
fűtés szerelés

tervezéstől a kívitelezésíg!
Matyi József

Telefon: 0630/504-3154

Családi Vasárnap
aDreher Söröző·Étteremben

December 4.
Zöldborsó leves. Marha lábszárpörkölt
galuskával. Csemege uborka. Mese
almás.
December 11.
Májgaluska leves. Cordon-bleu rizi-bizi.
Párolt zöldség. Gesztenyés
piskótatekercs.
December 18.
Csontleves cérnametélttel. Ropogós
libacomb. Hagymás burgonya. Párolt
káposzta. Mákos guba.
December 25.
Gyöngytyúkleves Iúdgégetésztával.
Szelídgesztenyével töltött pulykamell.
Mazsolás rizs. Mákos beigli.
December 26.
Ojraleves finommetélttel.
Brassói aprópecsenye vele sült
burgonyával. Káposztával töltött papri
ka. Mézes krémes

Telefon: 06661386·444
920 Ft/adag

Étkezési utalványokat elfogadunkl

Hidegtálakra, mákos, diós hajottra,
szilvalekváros papucsra rendeléseiteket

tisztelettel fogadjuk.

December 21.
MINDENKI KARÁCSONYA

a Katona József Művelődési Központ
udvarán.

Bográcsgulyás mindenkinek
12 órától,

a színpadon 10 órától folyamatos
program gyerekeknek, felnőtteknek.

Büfében: mézes tea
és forralt bor.

www.timarpanzio.hu

Fafaragót
keresek!

Telefon: 0630/9-533-594

Üzleteink: Pásztor út 17, Fő út 185. Telefon: 0630/9580-845
b~1J~'®;~~~~~~~'0-'0;~~'t&,-m'0;~~~-m~~~~~~"'a~~~~~~

1"~~E~5~~~Z~~~~~~~.sm'~~H.zr-S'.ffiE~~m'~~~~~~~.i.l ~~&~

~ '. -- ~ ,I . A GYOMAHUS KFT. -<-
I 1 boldog karácsonyt és szerencsés új esztendőtkíván minden kedves olvasónak! II Kolbászhús (30-70% arány) darálva: 830 Ftlkg.
I Előrendelést felveszünk!
~



Aképa.akUlusztradó,akonfigur1<1ó illeM
tipusvaltottatisJogalfenntanjuk.

- Üstök, üstházak
- Hurka- és kolbásztöltők

- Kolbászkötöző zsinegek
- Rágcsálóirtó szerek
- Hólapátok
- Munkavédelmi bakancsok, kesztyűk

- Műanyag kannák, üvegballonok
- Kályhacsövek - zománcozott is.

BOLDOG KARÁCSONYT ÉS SZERENCSÉS
ÚJ ESZTENDŐTKíVÁNUNK!
Gyomaendrőd,Pásztor u. 39.

Telefon: 66/386-359
(a Penny Market mellett!)

__ ..._2 fEft'JJ(Jtll:_

AZ AUTÓDNAK IS JÁR EGY KIS KÉNYEZTETÉS!
VARÁZSOLJA TISZTÁVÁ GÉPKOCSIJÁT!
Kívül-belül tiszta, illatos autó, ragyogó karosszéria:

ennek nemcsak az autód, de te is örülni fogsz!
Autókozmetika szolgáltatásai a belső tisztítástól ateljes kozmetikáig.

Komplett kárpittisztítás, tetőkárpit, ülések, padlókárpit,
csomagtér kárpit, belső műanyagok ápolása,

felni tisztítás, gumiápolás, teljes fényezés viaszozása
többlépcsős vaxolással, polírozás.

Foltmentes üvegtisztítás.

Gyomaendrőd, Fő út 104/3. Tel.: +36-70/272·1136

tiYUllIil8u1ráJ1+S~r7Z"
NdDt1JlJllEIHiJ.

f{lIIfJ/IP.lllDpfUJ"lIfldr,
LdWf,/ tJy1lll!/iJ.,J
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Pmiml~

Ha tabb kell
inVitel

www.invitel.hu

~1288

vére választhat!
Kbzkívánatra már monitor TV-t is.

Adlj.lk al ,ifat tartalmmak. Afenti ajánlat 2011. november l·Jétól '/isszavonáslge~•.u Invittl E9yetemes szolg~lt4tasi lerúlelen az
Invltel 5M, 10M vagy 15M laios.s.igi ADSl·!ntemet-yolqalraUsara V.19Y Sl1llgál1atámomagra elöfiZ'etó uj ügyftlek szjmara. 24 tlón.lpOS
h.:ltiroron Id6re (hüségidászail ntön elöfizttöi SlerlÓdé'$ és 24 hónapos tlatáfozon ideJú berltti szmödés eqyldejú megkötése &tén.
Az Elóflletöt il ha1arozon id61<1rtam lejarn E.4önl fetmondasa ötttn a Slolgaltató al!jlanos SIfrzódésl ftltttelel utrintl kötbérfizettsl
köleluenseg lertltll. Az ADSl-lnreffiEf-$Z(llgaltalá$ igenybevételének feltétele meglévö vezetékestelefon· vagy ,onaHitembt'TlT3rtási
sm[gj[latas. Az ndós aj.inlanal nem eth~ azaz el6firetó, akinek az Invilel ln. felé leján sUmlatanozaSJ van. Az. em:ölbtrte:ti aJ~nl.i1

a kkzlet ereJ~9 él"lél'lY6- Agill'indin ki'tutl JaovilM köl\:Sé9ei az ~6fu:elii! terhelik. Az ADSl·intemetszolgaltarásta vonatkozó e:lófu:elói
sztrzóc/és ~rmely oiból tllnenö me-gsruné:sevt:1 egyidejüleg minden toyjbbl Jognyllat*oúlt nelkUl il: bérleli s.zerz6dk 15 me9SlÚnik. tu
AOSl-modem W'lfl routerfunkdóval ésa berei t kés.tiilék a Srolgállaló lulaJdona. As.zln es tlpusvalasztékról ertleklódjiin Teleponljalnkban.

- . . ...
Új ADSL-ínternet-elöfizetése mellé bérleti konstrukcíóban válasszon

netbookot, tv-t vagy táblagépet!

./ a bérleti dij 24 hónapon át havi 990 Ft a választott esz-közre

,;' az egyszeri dij 4990 Ft, amely az eszköz átvételekor fizetendö

,;' a csomag részeként dijmentes WiFi router funkciós modem

,;' 2~· hónapos határozott idejű szerződés (hűségidöszak)az új 5M,

10M vagy 15M ADSL-internet-szolgáltatást tartalmazó szolgáltatás

csomagra

További részletek az Invitel Személyes
Ügyfélkapcsolati Napján!
Helyszín: Gyomaendrőd,I. sz. Postahivatal udvara,
Kossuth L. u. 28.
Időpont: minden szerda 9.00 - 16.00 óra között
A Személyes Ügyfélkapcsolati Napon kívül a békéscsabai
elepontjainkban (Csaba Center, Andrássy út 37-43.és

Szent István tér .) is várjuk ajánlatunkkal.

Az igénybevétel pontos feltételeirőlvalamint a bérleti konstruk

ció részleteiről további információk Telepontjainkban vagy a
1288-on!


	20120719151935903_0001
	20120719151935903_0002
	20120719151935903_0003
	20120719151935903_0004
	20120719151935903_0005
	20120719151935903_0006
	20120719151935903_0007
	20120719151935903_0008
	20120719151935903_0009
	20120719151935903_0010
	20120719151935903_0011
	20120719151935903_0012
	20120719151935903_0013
	20120719151935903_0014
	20120719151935903_0015
	20120719151935903_0016
	20120719152148280_0001
	20120719152148280_0002
	20120719152148280_0003
	20120719152148280_0004
	20120719152148280_0005
	20120719152148280_0006
	20120719152148280_0007
	20120719152148280_0008
	20120719152148280_0009
	20120719152148280_0010
	20120719152148280_0011
	20120719152148280_0012
	20120719152148280_0013
	20120719152148280_0014
	20120719152148280_0015
	20120719152148280_0016
	20120719152422239_0001
	20120719152422239_0002
	20120719152422239_0003
	20120719152422239_0004
	20120719152422239_0005
	20120719152422239_0006
	20120719152422239_0007
	20120719152422239_0008
	20120719152422239_0009
	20120719152422239_0010
	20120719152422239_0011
	20120719152422239_0012
	20120719152422239_0013
	20120719152422239_0014
	20120719152422239_0015
	20120719152422239_0016
	20120719152759829_0001
	20120719152759829_0002
	20120719152759829_0003
	20120719152759829_0004
	20120719152759829_0005
	20120719152759829_0006
	20120719152759829_0007
	20120719152759829_0008
	20120719152759829_0009
	20120719152759829_0010
	20120719152759829_0011
	20120719152759829_0012
	20120719152759829_0013
	20120719152759829_0014
	20120719152759829_0015
	20120719152759829_0016
	20120719153132948_0001
	20120719153132948_0002
	20120719153132948_0003
	20120719153132948_0004
	20120719153132948_0005
	20120719153132948_0006
	20120719153132948_0007
	20120719153132948_0008
	20120719153132948_0009
	20120719153132948_0010
	20120719153132948_0011
	20120719153132948_0012
	20120719153132948_0013
	20120719153132948_0014
	20120719153132948_0015
	20120719153132948_0016
	20120719153344892_0001
	20120719153344892_0002
	20120719153344892_0003
	20120719153344892_0004
	20120719153344892_0005
	20120719153344892_0006
	20120719153344892_0007
	20120719153344892_0008
	20120719153344892_0009
	20120719153344892_0010
	20120719153344892_0011
	20120719153344892_0012
	20120719153344892_0013
	20120719153344892_0014
	20120719153344892_0015
	20120719153344892_0016
	20120719153608573_0001
	20120719153608573_0002
	20120719153608573_0003
	20120719153608573_0004
	20120719153608573_0005
	20120719153608573_0006
	20120719153608573_0007
	20120719153608573_0008
	20120719153608573_0009
	20120719153608573_0010
	20120719153608573_0011
	20120719153608573_0012
	20120719153608573_0013
	20120719153608573_0014
	20120719153608573_0015
	20120719153608573_0016
	20120719153927857_0001
	20120719153927857_0002
	20120719153927857_0003
	20120719153927857_0004
	20120719153927857_0005
	20120719153927857_0006
	20120719153927857_0007
	20120719153927857_0008
	20120719153927857_0009
	20120719153927857_0010
	20120719153927857_0011
	20120719153927857_0012
	20120719153927857_0013
	20120719153927857_0014
	20120719153927857_0015
	20120719153927857_0016
	20120719154409400_0001
	20120719154409400_0002
	20120719154409400_0003
	20120719154409400_0004
	20120719154409400_0005
	20120719154409400_0006
	20120719154409400_0007
	20120719154409400_0008
	20120719154409400_0009
	20120719154409400_0010
	20120719154409400_0011
	20120719154409400_0012
	20120719154409400_0013
	20120719154409400_0014
	20120719154409400_0015
	20120719154409400_0016
	20120719154620490_0001
	20120719154620490_0002
	20120719154620490_0003
	20120719154620490_0004
	20120719154620490_0005
	20120719154620490_0006
	20120719154620490_0007
	20120719154620490_0008
	20120719154620490_0009
	20120719154620490_0010
	20120719154620490_0011
	20120719154620490_0012
	20120719154620490_0013
	20120719154620490_0014
	20120719154620490_0015
	20120719154620490_0016
	20120719154822657_0001
	20120719154822657_0002
	20120719154822657_0003
	20120719154822657_0004
	20120719154822657_0005
	20120719154822657_0006
	20120719154822657_0007
	20120719154822657_0008
	20120719154822657_0009
	20120719154822657_0010
	20120719154822657_0011
	20120719154822657_0012
	20120719154822657_0013
	20120719154822657_0014
	20120719154822657_0015
	20120719154822657_0016
	20120719155047074_0001
	20120719155047074_0002
	20120719155047074_0003
	20120719155047074_0004
	20120719155047074_0005
	20120719155047074_0006
	20120719155047074_0007
	20120719155047074_0008
	20120719155047074_0009
	20120719155047074_0010
	20120719155047074_0011
	20120719155047074_0012
	20120719155047074_0013
	20120719155047074_0014
	20120719155047074_0015
	20120719155047074_0016

