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az aluljáró
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Kórisné kontra Szonda
Kórisné árverezett volna, Szonda nem írt szerződést ...

1 • t' . . .

Kóris Györgyné avárosi képtárat működtető alapítvány kuratóri- került eladni, ezért azokat az idősek otthonában helyeztük el tartós '
umának elnöke amúlt év utolsó képviselő-testü leti ülésén kért szót . letétben.Ezért alaptalanul vádolt engem dr.Szonda aképek elad ása
és felolvasta vádjait a volt kuratóriumi vezető , dr. Szonda István val. Dr. Szonda viszont vétett atörvény ellen,hiszen az általa szerve-
.ellen. Kórisné elmondta, hogy nem igaz dr. Szonda Istvának az az zett Gyomaendrődi Művésztábor festőitől 2009-ben és 201 O-ben
.. állítása, miszerint még 2005-b~n elárverezett volna több képet a ajándékozási szerződés nélkül vett át képeket, úgy,hogy azokat nem .~
)éptár gyűjteményéből. írta be aképtár gyarapodási naplójába se.Afestményeket dr. Szon-,
~n' -.Az 'árverezést 2005-ben az akkori képviselő -testület hagyta . da az Endrődi Népházban helyezte elletéti szerződés nélkül, majd a.
jÓvá azzal, hogya képtár gyüjtőkörébe nem illő képeket eladhassuk képeket átadta avárosházának. - tájékoztatta a képviselőket Kóris- ':,
és az így befolyó összeget Vidovszky és Corini festmények vásár- né, aki ha nem rendeződik belátható időn belül a dokumentálás, .
lására fordítsuk. Érdeklődés hiányában azonban aképeket nem si- akkor az alapítvány felügyeleti szervénél kíván feljelentést tenni. .

••

Legyen On is főszakács!
Könyv készül a gyomaendrődi

gasztronómiáról!
A Szó-Beszéd Szerkesztősége idén májusban jelenteti meg

Gyomae nd rőd i GasztroTúrák címü könyvét, amely Gyoma és Endrőd,

valamint Gyomaendrőd jellegzetes ételelt. azok receptjeit, elkészítési
módjait mutatja be. A város éttermeinek specialitásait, aszakácsok
aján latait színes képekkel és receptekkel tárjuk az Olvasók elé, s nem
feledkezünk meg a már feledésbe merülő ételeinkről sem...

Felhívásunk a lap 15. oldalán!

Marhatolvajok
nyomában

Az elmúlt hetekben kilenc
szarvasmarhát loptak el a városban

írásunk a lap 12. oldalán!

Turisztikai
egyesület a akul

írásaink a lap 4. oldal áu l
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Vasúti a odóudvar építenének

szárazságban is készülnek abelvízre

Végre megé,Pülhet az aluljáró a If,ő úton

városa vasúti szállítási csom óponrtá
vá ljon. Bíznak abban, hog~ ba az
e lképze lés valóra vá lik, akko r a
környező települ ések válla lkozásai is a
vasúti szá llítást részesítik majd előny

ben a közúti szá llítássa l sze mben . Ez
egyé bként uniós törekvés is.

beruházás - melynek során összesen
harminc kilométer hosszon korszer ű s ítik

avasútvonalat - a tervek szerint 20 14.
második félévében fej eződik be.

Je len tős , a közúti közlekedést is éri n tő

változásokat hoz a Budapest-Lökösháza
vasútvonal korszerűsí t ése. A pál yaszakasz
végig kétvágányú lesz és 160 ki10
m éter/ órás vasúti közleked ésr tesz majd
lehetövé. Emiatt több közúti és vasúti
kere szteződést is átépítenek II Gyoma
en d rő d és Lökösháza közötti szakaszon.
Többek közt Gyomaendr őd őn , a 46-os
fő ú t vasúti kereszteződ é sén él a már
említett aluljáró épül meg, Mez őbe- I

rényben, a 47-es főúton pedig felülj áró.
Békéscsabán az Orosházi úti felüljáró

négysávos lesz, emiatt módosul a Gyár
utcai kórforgalom is. Ott a megyében
e lőször úgynevezett turb ókörforgalom
épül, ez azt jelenti, hogy a körforgalom
e lő t t már a kihajtáshoz megfel el ő sávba
kell sorolni.

ny i csatornát burkolóelemekkel láttak
e l, 719 méter hosszon pedig zárt
csa tolllát és átereszeket építettek .

A Né rnetzugi soron 44 5 m éteren
dr éncsövezést hajtotta k vég re. A
beruházás teljes beker ülesi kö ltsége 9 1
miIli ó 62 1 ezer forint vo lt, melyhez 90
száza lékos pályázati támogatást nyert a
gyomaendrőd i önkormányzat. A beru
házás átad ási ünnepségén Nagyné Sós
Ida, a Vidékfejlesztési Minisz térium
osztá lyveze tőj e és Várfi András,
Gyomaend rőd polgárm cstere vágta át a
nern zeti szinű sza lagot.

A gyomaend rőd i önkormányzat egy
4500 négyzetméteres rakodóud var
kialakításá t terve zi a vasút i p ályand
v áron.

Ehhez a Közleked ési Opera tív

Program kere tében sze retnének forrás t
nyerni . A cé l, hogy Gyomae ndrőd

A Nemzeti Infrastruktúra-F ejl esztő

Zrt, decemberben kiírta a Gyoma
Békéscsaba közötti vas útkorszerűs ít é s

kiviteli munkálataira szóló közbeszer
zési eljárást.

A rekonstrukció a Budapest-Lökös
háza vonal felújításának részeként valósul
meg. A felújítás során á t é pű l három
vasútállomás (Csárdaszállás, Mezőbe

rény, Murony), valamint az állomásokat
össze kö tő sínpályák. Gyomaen d rőd

központjában. a 46-os út és a vasútvonal
kereszteződ ésébe n megépülhet a régen
várt közúti aluljáró, Mezőmegyeren pecl ig
új gyalogos-kerékpáros aluljáró lesz.

Új fe lsőveze téki rendszert alakítanak
ki és minden állomáson aluljáróka t
építenek a peronok megközelírés éhez. A
környezeti ártalmak csökkentésére egyes
szakaszokon zajvédő falakat is felhúznak.

A közbeszerzési eljárás lezárása után a
nyertes k i v i te lező várhatóan 2012. máso
dik felében kezdheti meg a munkát , A

Több mint 90 mill i ó forintos
belvízberuházást adtak át a m últ év
végén Gyomaendrődön , a besenyszegi
városrészben. Ezzel befej ez ő dot t a
belvízrendez és VII. üteme. A fejle sztés
kere tében rendb etették a 46. szá mú
főú t és a vasúti átjá ró keresztező d ése

melletti záportározókat és az azokhoz
csatlakozó csatornákat. A záportározó
ban rőzsefonatos támfalaz ást, part fal
rendezést és egy kisebb m ért é kű me
derk otrást is elv égeztek . Összesen
2520 m éter hosszú szaka szon javít ot
ták a fö l dmed rű árkokat, ]402 m éter-

Új év kü~,~öbén
Szeretetre, egymás támogatására buz

dít Bálint Benczédi Ferenc, az Erdélyi
Unitárius Egyház püspöke újévi pásztor
levelében, melyből alább idézünk:

Ezen a reggelen egymásnak kezet fog
a m últ és jövő, a tegnap és a holn ap. Az
elköszönő esztendő ese mé nyei, tortén ései
emlékként veliink maradnak. A szerzett
tapaszt alat okkal és ism eret ekkel együtt.
mag unkkal akarjuk vinni azt az erős hit et
és reménység et, mely eddig is segít
ség űnkre volt. (...) Az élet súlyos meg
próbáltatása it könnyebben tudjuk elvise l
ni, 1/(/ a segítő, bátorító kez ek támaszát
magu nk mellett érezzük.

A inindennapok létfenntartó kiizdelnie
között Ill ennyi erő t ad a bátorító kéz
fogás! A segítségre nyújtott kéz fe lbe
csii llietetleu erő és kin cs . A f enn
marad ás értfolytotou harc elviselh etőbb a

segítő kezek által. Ha visszatekintiink a
megt ett életutunkr a. mindannyian megál
lap íthatjuk. hogy eredmé nyeinke t, szelle
tni és anyagi gazdagságunka t ezeknek a
segítő kezeknek köszönhetjük. M ilye n jó
megbizonyosodni, megtapasztalni, hogy a
segítő kezek által Isten gondviselő

szeretete, megtartójósága közöttünk van.
A ma embe ré nek életét az nehezíti,

hogy túlsúlyba került az anyagi javakra
való odafigyelés . Az em ber nunden téren
a világo t akarja birni, az őt körülölelő

term észetet akarja még jobban leig ázni.
Ebben a hatalmas k űzdelemben az embert
az önzés, csak a magával való törődés

gondolata vezé rli . Ennek kö vetkezt ében
so kszor tapaszt alhatjuk, hug)1megritkult
vag)' hiányzik a segítő kézf ogá s. A másik
emberre való odafigye lés re nem so k időt

szanunk. Esetleg karácsony körül ala 
mizsn aoszt ogatással letudjuk köt el es
ségeinket. Min él több pénzt , vagy ont
akarunk [e lh al mozni, és nem figyeliink
kellően a me llettünk é!őre. Az ap ost ol i
[igyehueztetés sohasem volt olyan idosze
r ű, mint ma: "egymás terh ét hordozzátok,
így teljesititek a Krisztu s tör vény ét ".

Mindeu embemek az a f eladata, hog )'
embertársa segítségére legyen. Ezá ltal
tudjuk igazolni, hogy bentuinket nem a
haszonelvűs ég, a világot tönkretevő erő

irá nyít, hanem a jézusi szeretet. (...) Újé v
reggelén meg kell l átnunk. hog )' a segíteni
akarás jelen volt az elmú lt évben is egyéni
és közösségi éle tilnkben. (...) Ilyenkor
nem a go ndok sz ap oro dn ak, ntelyek a I e
szűltsége t nö velik az emberek között ,

hanem a jó cseleke de tek. melyek nyngal
m at és b ék ét árasztanak a mi vilá-

g unkban.



Dr. Lizák utándr. Frankó is nyugdíjba vonul

2012. január

Dr. Lizák Anna háziorvos 2012.
január l-el nyugdíjba vonult.
Háziorvosi praxisát 6 hónapon ke
resztli! próbálkozhat értékesíteni,
amennyiben ez nem sikerül, akkor
a praxis visszaszáll az önkor
mányzatra. Dr. Lizák Anna
nyugdíjba vonulását követően fél
évig félje, dr. Darvas Tamás
helyettesíti. Az önkormányzat a
rendelő biztosításához hat hónapra
összesen sao ezer forint összegű

bérleti díjfizetésével gondosked ik.
Dr. Lizák Anna és dr. Darvas

Tamás háziorvosok egyébként
megvételre ajánlották az önkor
mányzatnak a Rákóczi utcai ren-

Két újkőkori település nyomaira

bukkantak régészek a közelmúlt
ban a Csárdaszállás és Gyomaend
rőd között. Az egyik helység való
színűleg egy árokkal körülvett
erődítmény lehetett több ezer évvel

ezelőtt - írja a beol.hu.
A két lelőhelyre az amerikai, de

már évek óta az angliai Leicesterben
élő és dolgozó dr. Roderick B.
Salisbury jutott el egy topográfiai
kötet alapján, amikor egyetemi PhD.
disszertációján dolgozott. Kutatásai
során elsősorban az újkőkori, kisebb
mértékben a rézkori települések
feltételezett maradványait vette gór
cső alá hazánkban is. A szakember
egyebek mellett azt elemezte és
elemzi, hogy milyen lehetett az élet a
neolitikum apróbb településein.

A talajkémiai vizsgálatok Csárda
szállás mellett azt mutatták, hogya
község Gyomaendrőd határában talál
ható részén két település is húzódha
tott az újkőkor időszakában. A topog
ráfiai bejárások óta a területet senki
sem kutatta, tehát tulajdonképpen egy
érintetlen helyszínen kezdődhetett

mega munka.
Rodcrick B. Salisbury és Bács

megi Gábor, a Magyar Nemzeti
Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi
Központjának régesze közösen fogott
neki a munkáuak. Az információ
gyűjtés és a geofizikai vizsgálatok

m
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elelőjüket. A képviselő-testület

döntése szerint előbb felértékeltet
ték a megvételre ajánlott ingatlant,
ám a mintegy 29 milliós vételárat a
képviselők sokallták, ezéli inkább
úgy döntöttek, hogya Rákóczi úti
rendelő épületét nem vásáralja
meg a város, hanem mintegy 2-3
millió forintos ráfordítással áté
pítik a Fürst Sándor utcai önkor
mányzati orvosi rendelő épületét.

Ide tartozó hír, hogy dr. Frankó
Károly háziorvos is levélben
értesítette az önkormányzatot,
hogy 20 I2. július I-től háziorvosi
tevékenységét megszünteti és vég
leg nyugdíjba kíván vonulni.

után egy, a dr. Bertók Gábor által
vezetett cég a magnetoméreres fel
mérést is elvégezte, ami nem várt
eredményt bozott. Ekkor derült ki
véglegesen, hogy két különféle
település létezett a területen. A mag
nerométeres felmérés talán leginkább
a röntgengéphez hasonlítható, a mág
neses különbségeket méri. Ebből a
"röntgenfelvételből" derült ki, hogy
az egyik települést árokkal vették
körül a lakói, valószinűleg egy
erődített hely lehetett, ahol az árkon
belül folyhatott az élet a neolitikum
ban.

A másik újkőkori kistelepülésen a
házak egymástól távolabb húzódhat
tak, nincs nyoma ároknak és erődít

ménynek. Azt majd a későbbi vizs
gálatok döntik el, hogya "szomszé
dok" egy időben léteztek-e, ahogy
például az is kérdés, hogy ha ugyana
zokban az években, évtizedekben
éltek a két helység lakói, akkor milyen
viszony volt közöttük.

Az angol forrásokból finanszíro
zott kutatások a közelmúltban felszíni
gyűjtéssel folytatódtak, amelynek
során tízszer tíz méteres négyzetekben
nézték át a talajt. Egyebek mellett egy
kőpengét, leégett házra utaló nyo
inokat, egy állatszobor fejét és
edénytöredékeket is találtak. Utóbbi
ak közül több a középső kőkorból

szánnazhat.

Furesán néztek
aképvisellő~e

Külső szemlélő számára egyre inkább
úgy tűnik, hogya képviselő-testület egy

némely tagjának szoveg- és beszédértési

nehézségei is vannak. A november 29-i
önkormányzati ülésen ez majdhogy nem

nyilvánvalóvá is vált, hiszen a délután 2

órakor kezdődő ülés a rengeteg kérdés,

ötletelés és - egyre inkább okoskodásnak
tíínő - hozzászólás miatt éjfél után ért véget.

A novemberi ülésen a háziorvosok

uyugdijba vonulása miatt előállt helyzet

volt az egyik téma, ám például a Körösök
Vidékéért Egyesület niagát általában bölcs

nek nevező tagja értetlenül fogadta a

helvzetet, Az ülésen résztveve és az ese
mé;lyeketfigyelő(h: Torma Éva városi igaz

gató főorvost meg is szolitotta Pohorelee
László képviselő, mondván, hogy az igaz

gatónő az előbb[urcsán nézett rá. Az igaz
gató főorvosnő, - aki anllígy neurologus

szakorvos, pszichoterapeuta - rögtön bocsá
natot is kért, aniiért állitolagfurcsán nézett

Pohorelee képviselore. Talán a dokto 1'11ő

belelátott a bölcs öltönyös emberfejébe...

Ha a képviselő-testületi ülések jegyző

könyv vezetői készítenének statisztikát az
egyes képviselők aktivitásárol, akkor tnin

den bizonnyal Poharclee László, a Korosok
Vidékéért Egyesület egyik arca érdemelne ki

a legszószátyárabbnakjáró dijat.
Poherelee az, aki minden témában hoz

zászól, modositojavaslatot tesz az üléseken,
úgy, hogy ezeket az ügyeket már a kűlon

böző bizottságok ülésein előzetesen megtár
gyalták. s ha kellett a megfelelő módosítá

sokat is megtették. Ennek ellenére tnintha

Poherelee képviselőnekszereplési kényszere

lenne a helyi televízió kamerái előtt, újabb

és ujabb ötleteivel inkább akadályozza a
testületi tnunkát, mintsem előmozdítaná.

Így volt ez a legutóbbi decemberi ülésen

is, (I/nikor a kevésbé nagyivit gondolatait
fennhangon vázoló Poharelecet előbb a

jegyző, majd később a polgármester utasí

totta rendre. Dl: Csorba Csaba jegyző fel

szólította Poharelecet, hogy jobb lenne, ha
elolvasná az adott napirendi pontok szöveg

ét a testületi anyagban, mert ha ezt megten

né, akkor nem kérdezne és mondana

botorságokat. Vá/fi András polgármester

pedig azt mondta, méltatlonnak tartaná, ha

vitába szállna Pohateleccel...

3
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Nyolc milliós támogatás az új egyesületnek
Apénz mellett feladatot is kaptak

Turisztikai Desztinációs Menedzs
ment megalakításáról döntöttek a tur
izmusban érdekelt vállalkozók, s
ehhez az önkormányzat támogatását is
megkapták. Az egyesület egyik vezető

je, Pájer Sándor mondta el gondolatait
a szervezet céljaival kapcsolatban.

- A válságnak talán csak egy pozitív
hozadéka van, a szükség hozta össze
fogás. Mivel mindenkinek rosszul megy,
jön a felismerés, hogy csoda csak akkor
lesz, ha mi csinálunk és összefogunk.
Együtt még erősek is lebetünk. A kiútke
resés közben összetalálkozott mintegy 20
turizmusban érdekelt, nagyon aktív
személy és egy kis útbaigazítás után 
figyelembe véve a hasonló siker
történeteket - úgy véltük, nekünk is sike
rülhet. Elkezdődött az együtt gondol
kodás, az alapok lerakása: turizmussal
foglalkozó egyesületbe való tömörülés,
az önkormányzat megnyerése a közös
munkára - mondra Pájer Sándor.

- Milyen célokat tííz zászlajára az új
gyomaendrődi turisztikai egyesület?

- Úgy véljük, Gyomaendrőd ter
mészeti és épített környezete általános
ismertsége, imidzse országos szinten is
jónak mondható. És mégis, tapaszta
latunk szerint ezt közel sem használjuk
ki. A város leggyorsabban megtérülő

kitörési pontja továbbra is a turizmus.
Hatékony és eredményes munka a turiz
musban érdekeltek összefogásával, az
önkormányzat támogatásával és tágabb
értelemben a lakossággal való együtt
működéssei lehetséges. Célunk olyan
miliőt, idegenforgalmi életteret terem
teni, mely az idelátogató turisták,
vendégek által elvárt kényelmet, igényt
kiszolgálja. Ezt a feladatot átfogó alapos
sággal - részletekbe menően a tájékez
tatástól, a szálláslebetőségeken, az
egyéni programlehetőségeken keresztül
mindenre kiterjedően akarjuk
megoldani. Tudjuk azt is, hogy ezt nem
lehet egyik pillanatról a másikra
meaoldani ezért nem csak rövid hanemb ,

hosszt, távban is gondolkodunk. Fontos a
kölcsönösség, az együttműködés, a saját
lehetőségeink ismerete és arinak maxi
mális kihasználása.

- Az ötletek megvalósításához pénz is
kell. Miből gazdálkodhat majd az ú]

iurisztikai egyesület?

- Egyesületünk elsődleges célja a
napjainkban népszerű Turisztikai Deszti
nációs Menedzsment, azaz a TDM
szervezetté válás, mellyel kapcsolatos
regisztrációt január hónapban meg is
tesszük. A TDM szen/ezetek alaku
lásához és működéséhez jelentős

pályázati támogatás á II renelelkezésre. A
pályázattól függően 20-100 millió forint
támogatás szerezhető szigorú feltéte
lekkel. Ilyen feltétel például, hogy a
pályázó egyesületnek minimum 10 mil
liós évi költségvetéssel kell rendel
keznie. Az ielei, 2012-es költségvetésünk
előirányzata 8 millió forint önkor
mányzati támogatás és 2 millió egye
sületi, tagsági hozzájárulás. Az év
második felére a TDM pályázatból már
további jelentős bevételre számítunk. Itt
kell megjegyeznern, hogy az önkor
mányzati támogatásért feladatot is vállal
tunk. Így a Turinform iroda működtetését

és a 2 nagy városi rendezvény, a Sajt- és
Túrófesztivál és a Nemzetközi Halfőző

verseny megrendezését. Mint mindig, a
kezdet szörnyű nehéz, különösen az első

év. Egy biztos, rengeteg munka vár ránk,
de van egy folyamatosan bővülő, nagyon
lelkes csapat. A lelkesedés alapja, hogy
saját magunk vehetjük kezünkbe a turiz
mussal kapcsolatos életünket és az olyan
lesz, amilyenné tesszük.

- lv/ost, hogy az önkormányzat deceni-

Bár városunk életében az elmúlt két
évtizedben egyre jelentősebb szerepet tölt
be a turizmus, ám a korábbi próbálkozások
ellenére sem sikerült olyan helyi szer
vezetet kialakítani, amely hatékonyan lett
volna képes összefogni az idegenforga
lomban érdekeltek törekvéseit. Az elmúlt
években a jelenleg is működő Tourinform
iroda próbálta erősíteni az összefogást, sőt

két évvel ezelőtt Gyomaendrődi Üdülteresi
Szövetség Turisztikai Egyesület néven
szervezet is alakult, ám az idegenforga
lomban érdekelt vállalakozókat egyik szer
vezet sem volt képes tartósan összekap
csolni. Az utóbbi időszakban Turisztikai
Desztináció Menedzsment (TDM) szer
vezet létrehozását támogatja az állam, s az
ilyen szervezetek jelentős összegekre is
pály ázhatn ak. Az érintett vállalkozók,

valamint az önkormányzat pénzügyi
bizottsága, úgy döntött, hogy nem alapí
tanak új szervezetet, hanem a már említett
és korábba n létrehozort Gyomaendrődi

Üdültetési Szövetség alakulna át.
Az önkormányzat támogatta a

szervezet létrejöttét, melynek alapító tagja
is kíván lenni. A képviselők úgy döntöttek,
bogya TDM szervezet ebben az évben 4
millió forint összegű támogatást kap a
várostól, mely összegből működrerniük

kell a Tourinform irodát. A szervezetnek
adnak át még 3,6 millió forintot, s ehhez
feladatot is kapnak: meg kell szervezniük a
két nagy városi rendezvényt, a Sajtfesz
tivált és a Halfőző versenyt. Az új turisz
tikai szervezet vállalta, hogy az önkor
mányzattói kapott pénzek mellé még tagdí
jakból idén 2 millió forintot összegyűjt .
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ó yurcsá Yt v' asztatt

Romá árt atják
a biotéglát

Hét h Iye t négy
v ' lasztókerület lett a egyében

A m últ év végén
e lfogadott új vá- Békés megye 4 választókerülete
lasztójogi törvény
értelmében Békés
megyében négy
egyé ni vá lasz tó
kerületben szavaz
hatn ak majd az
állarnpolg árok két
év m úl va, 2ü l4-ben
- tájékoztatott Er
dős Nor bert, a Bé
kés Megyei Ko r
mányh ivatal veze 
tőj e , a békési vá
Iaszt ókenilet or
szaggyűl ési képvi
selője .

A politikustól megtudtuk, hogy az utolsó héten már csak
néhány Békés megy ét éri n tő változás történt a terv ezetben.
Csorvás, Gerendás, Kéte gyháza a békéscsabai körze tbe,
míg Pusz taottlaka, Medgyesegyháza , Medgyesbodzás és
Csanádapáca az oros házi központú körzetbe került át.

Kérdés ünkre a megyei kormánymegbízott megerő

sítette, hogy 199-re csökken az országgyűl és létszáma.
- A Fidesz reagá lva a lakossági igényekre még a

választá s e lő t t megígérte, hogy csökkenti a képv ise lők

számát. Ezt az ígérvényt most teljesí tettük is - hangsúlyoz
ta a politi kus. Erdő s Norbert kitért arra is, hogy egy más ik
régi adósságo t is orvoso ltak. Az Alkotmánybíróság ugyanis
már többször kimondta, hogy aránytalanok a válasz
tókerületek. Akadt 22 ezer és akadt 59 ezer lakos ú körzet is.
Most már hasonl óak nagys ágúak a v álaszt ókerületek. A
törvény olyan szem pontból is újdonságot jelent, hogy eddig
egy minisztertanácsi rendelet szabályozta a választ ókerüle

teket.
A 199 parlamenti képviselőből 106-an egyé niben kerül

hetnek be az Orsz ágh ázba, míg a fennmarad ó 93 helyet az
országos listáról osztjá k majd ki. A megyei és a területi lista
így megszűn i k.

Gyomaendrőd a 2. számú, bék ési székh elyű

Országos Egyéni Vá lasztóke r iilethez tartozik a köve t
kező te lepü lésekke l együtt: Békés, Békéss ze ntandrás ,
Bucsa, Csa bacsűd , Csárdaszállás, Dévaványa, Ecsegfalva,
Hun ya, Karnut , Kardos, Kertészsz ige t, Körö slad ány,
K öröstarcsa, Mez őberé ny, Murony, Örménykút, Szarvas.

A termelésre már kije löltek
egy megfe l e lő infrastruktúrával
rend el k ező területet a gyoma
end rőd i ipari parkban. Az ön
kormányzat váIl aita, hogy a
dolgozók kiválasztásánál e
l őn yben részesíti a roma szár
mazású munkav állal ókat, s az
e lőá l líto tt tennék hasznosítá
sában is együ t tm ű k ö dik a
cigány szervezettel.

Tervek szerint a biotéglát az
alacsony jövedelemmel rendel
kező családok lakharasi és gaz
dálkodási körülményeinek ja
vítására fordítják majd.

Dógi János

Dógiék úgy tapasztalták 
írja a lap -, hogy legtöbb
kezdeményezésük az MSZP
országos elnökségének egyik
tagja, Teleki Lász ló miatt
akadt el, így együ ttműködés

hiányában másodran gúnak
érezték magukat a párton
belül. A 20 I O-es választási
vereség után l ehe tőséget látott
a tagozat arra , hogy ezen a
téren megújuljanak a szocia l
isták. De Dógi szerint "ez csak
álom maradt". Ezért határoz
tak úgy, hogy elhagyják a szo
cialistakat.

A Start közmunkapro
gram keretében hamarosan
biotégla gyár tása kezd ődik

Gyomaendrődön. A megva
lósításban az önkormányzat
szorosan egy ü t tmű köd i k a
Cigány Szervezetek Ors zágos
Szövetségével.

A gyártáshoz szükséges
gépet ugyanis a cigány szer
vezet adja ingyenes haszná
latba határozatlan időre az
önkormányzatnak. A gép fel
újításra szorul, ennek költsé
geit (maximum 900 ezer fo
rintig) a város állja.

Teleki Lás zló elnökségi
tag rátelepedett a szerveze
tre, ezér t inkább Gyurcs ány
új pártját választotta az
MSZP Dógi János által
vezetett cigány tagozata.

A magyarnarancs.hu be
számolója szerint ez a lépés
több ezer új tagot jelenthet a
Demokratikus Koalíciónak.

A gyomaen d rőd i Dógi
János a hetilap online kiadása
munkatársának elmondta: "Az
MSZP cigánytagozata kilenc
évig m ű k ö d ött a vezet ésern
alatt. Olykor nehéz k ö rűim é

nyek kö z őrt dolgoztunk, de a
munkakapcsolat sokáig jó volt
a pártelnökökkel. Egy idő után
azonban nehéz volt úgy össze
tartani a tagozatot, hogy a szo
cialisták cigánypolitikája egy
személyessé vált. Például nem
a több ezer embert maga
mőgött tudó grémium dönt
hette el, .hogy ki lesz elnöksé
gi tag."

9személyes, kllnuis
mikrobus: bérelheti).

Vttllulnn; kisebb csomagok
szállhúsát is!

Lakatos Tibor
Tele/Oli : 06-20/365 -3683

Nagylaposon.
k6?fJOllli jííléses

húz eladó.
Irúllyúr: : ,5 lIIil/ió Ft.
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A Kolmallll ltp-ell
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JANUÁR
- A gyomaendrődi önkormányzat 171

ember foglalkoztatásához 17,6 milli ó
forint támogatást nyert a Nemzeti
Közfoglalkoztatási Program keretében.
Timárné Búza Ilona, a munkaügyi központ
ki rend elts égvezetőj e elmondta: a támo
gatás segítségéveI 171 bérpótló ju ttarásban
részes ü lő személy 2-4 hónapon át, napi 4
órában t ö rté n ő foglalkoztatására nyílik
leh e tőség.

- Gyomaen drőd régi anyakönyveit
1733-tól kezdődően digitalizálták és a több
mint tízezer lapnyi dokumentumot feltették
a Határ Győző Városi Könyvtár internetes
honlapjára . Dinyáné Bánfi Ibolya a
könyvtár veze tője elmondta, hogy ké
résükre az Országos Levéltárban található
valamennyi gyomai és endrődi anya
könyvről fotó k észült.

FEBRUÁR
- Február 7-én Békéscsabán rendezték

meg <l már hagyományos "Az év sportoló
ja" díjátadó ünnepséget. A 2010-es év
Békés megyei fiú utánpótláskorú sportoló
ja T ótka Sándor kajak-kenns lett. A
gyomaendrőd i Körös Kajak SE sportolója
lett a közö nség szavazás nyertese is.

- Új, 24 férő he lyes bölcsödét adta át
február 14-én Gyomaendrődön . A bölcsőde

a Gyermek Liget Óvodai Okat át ó Non
profit Kft. által műk ö d te tert Selyem úti
óvoda udvarán épült fel jórészt uniós
pályázati pén zből.

- A február 15-i rendkívüli önkor
mányzati ülésen a képv ise lő-testü le t elfo
gadta a 20 ll -es költségvetést, melynek
értelmében Gyomaend rőd 4 milliárd 26
millió forintból gazdálkodhat.

Bemutatták a helyi önkéntes
tű zol t ó ság új gépkocsijá t, amely 7 millió
forintba került. Az autó megvásárlásához 4
milli ó forintot az önkormányzat a Kállai
Ferenc - hagyatékból bocsátott rendel
kezésre,2 milliót a helyi egyesületek aján
lottak fel, I milI ió forintot pedig az önkor
mányzat fizetett ki.

- Három je lölt indult a február 19-re
kiírt idő közi helyi választáson, melyet
azért kellett megrendezni, mert a 2. szá m ú
egyéni választókerületben nyertes dr.
Busai György visszaadta mandatumát. A
választókerület 151 I választópolgárából
405 fő (26,8%) vett részt és az időközi

választást a magát függetlennek h irdető

Nagyné Perjési Anikó nyerte 213 szavazat-

tal. Gellai Imrére (Fidesz-KDNP) 186-an
szavaztak, míg a függetlenként induló Illés
Jánost 6 választópolgár támogatta.

- Lemondott ti sztségé ről Puskás Zoltán
elnök, a gyomaend rőd i Körösi Halé rté
kes í tő és Halfeldolgozó Szövetkezet feb
ru ár 24-i közgyű lésén . Távozását azzal
indokolta, hogy március l -től felkérték a
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
vezérigazgatói tee ndőinek ellátására.
Puskás utódja Svéda Mikl ós lett.

- A néhai Papp Zsigmond örökösei
visszavonták adományozási szándékukat,
mert a város önkormányzata egyenlőre

nem adta áldását arra, hogy a hagyatekor
befogadjálc Dr. Szonda István szerint a
hagyaték elfogadásának elnapolásával a
K őrös ők Vidékéért Egyesület által delegált
dr. Farkasinszky Erzsébet megsértette az
adományozó Munkácsy Lászlót, aki a
Papp Zsigmond által alkotott rnű t árgyak

mellett több mint 50 hektár földet is
adományozort volna a városnak, melynek
bérleti díjából lehetett volna anyagilag is
támogatui az egykori református pres
biterként is tevékenyked ő Papp Zsigmond
Emlékházá t.

MÁRCIUS
- Egy 36 éves gyoma en d rő d i életét

követelte a Hl NI vírus Békés megyében.
A férfi a 10. héten került be a békéscsabai
kórházba majd hunyt el vírusos tüd ő gyul

lad ásban.
- Megsz űnt a Gyomaendrőd i Hírmondó

cím ű önkormányzati újság, inert a K ö rös ők

Vidékéért Egyesület képv i se lőinek javas
latára a lapkiadásra szánt évi 2 mil li ó fori n
tot inkább más célra fordítják majd. Az
ingyenes önkormányzati lap márciusban
jelent meg utoljára.

- Megjelent a Serb családról és Dr.
Szerb György orvos életpályájáról szól ó
kötet, melyet ünnepélyes keretek között a
városháza nagytermében mutattak be már
cius 20-án.

ÁPRILIS
- vodova János, aki 20 IO. szeprember

l-je óta vezette a gyomaend rőd i Liget
Fü rd ő Kft.-t április elején benyújtotta
lemondását, helyére a képviselő-testü le t

áprilisi ülésén Vass Ignácot válaszottálc Az
új veze tő megbízása 2012. május 31-ig
szól. Vass Ignác korú bban már hosszú időn

át vezette a gyomaend rőd i fürdő t , az utób
bi néhány évben pedig a Füzesgyarmati

Kastélypark F ürdő igazgatója volt. A Liget
Fürdő élén az elmúlt években rendszeresen
váltották egymást az igazgatók: Vass
Ign ácor Furka Sándor, majd Szabados
Kr isztina követte utána Kovacsics Imre,
későb b Gurin László, majd Vodova János
töltötte be a tisztséget.

- A városi képtárat ü zemeltető Köz- I

alapítvány Gyomaend rőd Város Közgyűj 

teményeiért Imratóriumának megbízatása I

lejárt. A korábban 5 tagú vezetés helyett
most 9 tagú kurat óriumot választottak. Dr.
Szonda István kurat óriumi elnök helyét I

Kó ris Györgyné foglalhatta el.
- A Magyar Turisztikai Egyesület

MATUR-díjjal tiintette ki Tímár András
mesterszakácsot a gyomaend rőd i Körös
Szálloda és Étterem vezetőjét , a Kondorosi
Csárda ü zeme l te tőjé t. Tímár Andrásnak
nem ez az e lső j el en tő s kitünret ése: 2008
ban veherte át az Alföld Turizmusáért
Díjat, 20 10-ben pedig a Békés Megyei
Önkormányzattól a Megye Éltenne díját.

MÁJUS
- Fazekas Sándor viclékfejJesztési mi

niszter május 26-án kelt levelében tájékoz
tatta Farkas Zoltánt, Békés Megyei
K özgy ű l é s elnökét, arról, hogya Vidék
fej lesztési Minisztérium fenntartásában
m ű k öd ő Békés megyei szakiskolákat. a
kétegyházi szakképző isko lát és a
gyomaend rődi Bethlen Gábor Szakképző

Iskolát a Békés Megyei Önkormányzatnak I

adja át m ű k ö dtet é s re. I
- Megalakulásának 5. évfordulóját

ünnepelte május 28-án a Skylotec Hungary
Kft. A cég 2006. áprilisában alakul t meg. A
házi ünneps égen a gyoma end r ő d i cég
német tulajdonosai és a város vezetése is
köszöntötte fl 124 dolgozor.

- Poharelec László több tízmillió foriri
tos adótartozásával kapcsolatban ujabb
állampolgári hozzászólás történt a
k épv ise l ő-test ü l e t i ülésen. Kifogásolták,
hogy olyan képv ise lők döntenek városunk
j ö vőj éről , akik nem törvé ny ti szte l ő em
berek.

- Májusban jelent meg a 2003-ban
kiadott Kulák Golgota ci m ű dokumentum
kötet második kiadása Hunyad Simon
Péter anyagi támogatásának köszönhetöen.
A könyv második kiadásának bemutatója
május 27-én volt az End rőd i N épházban.
ahol Vádi András polgármester és dr.
Szonda István etnográfus mutatta be a
könyvet az é rd e k l ő dö knek .

.......
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JÚNIUS
- Június 5-én a Gyomai Református

Templomban istentisztelet keretében tar
tották meg a Trianon Emléknapot a Nem
zeti Összetartozás Napján.

- Június 8-án adták át a Gyomaend rődi

Ipari Parkban az az inkubátorhá zat.
amelybe vállalkozások köJtözhetnek, s
kezdhetik el tevékenységüket. Gyomaend
rőd önkormányzata még 2009-ben határoz
ta el, hogy pályázati és saját forrásból
felépíti az 1600 m' alapterű letíí csar
noképületet, melyhez j elentős pályázati
pénzt is kapott a város.

- "Hogyan kerül az egyik legnagyobb
ndóhátralékos a város képvi s el ő-t es

r űlet ébe? Poharclee László (47), a Békés
Megyei Gyomaendrőd egyik helyi kép
vi selője , a civil Körösök Vidékéért Egye
sület színeiben politizál, ám neve az adóhi
vatal szégyenfalán is megtalálharó." - irja
június l l-i számában Magyarország leg
nagyobb bulvárlapja a Blikk. Az érintett
képviselő a lapnak elmondta, hogya I10
millió forintos adótartozás a vagyono
sodási vizsgálatkor feltart, eltitkolt jöve
delemből fakad.

- Június 27-én adták át a Bajcsy úti
1700 méter hosszú kerékpárutat. valamint
a Bajcsy út és a Szabads ág tér között
megépült 800 méter hosszú bicikliutat. A
158 millió forint ö sszeg ű beruházást az
Európai Unió több mint 142 millió forint
tal támogatta.

- A lengyel Mezőgazda sá gi és
Vidékfejlesztési Minisztérium el s im er ő

oklevelet adomán yozott Davidovi cs
Lászlónak, a D él-Alföld Európai Unió
Többcélú Közhasznú Egyesület elnökének.
A Bethlen szakképző iskola tanára több
éve szervezi a diákok szakmai cserekap
csolatait a magyar és a lengyel okatatási
intézmények között a Leonardo da Vinci
elncvez é sű uniós program keretében.

- Június 29-én Nagylapos és Endrőd

utcáin szórólapokat dobáltak szét. Alapon
Poharclee Lászlót a Korösök Vidékéért
Egyesület képviselő it figurázta ki az alkal
mi versíró.

JÚLIUS
- Mégjúlius első hetében a kanikulár ól

szenvedett Békés megye, addig a hónap
második részében esős, h űv ö s i dő köszön
tött ránk. Ajúlíus utolsó napjaiban hirtelen
lezúdult nagy mennyiségü csapadék csu
pán a Fő út és a Bajcsy út keresztező

désében okozott gondot, inivel az eldugult
Csatornák ncm tudták elszállítani a vizet.

- Életének 72. évében elhunyt Halász

Szó-Beszéd

István testnevelő-fóldrajz szakos tanár.
Búcsúztatása július 23-án szembaron l l
órakor volt a Gyomai Református Temp
lomban.

Megalakult Gyomaendrödön a
KuIgán Hagyományőrző Egylet , mely
célul t ű zte ki: őseink hagyományainak
ápolását, a hagyom ányokkal kapcsolatos
k ézm űvess é g gyakorlását - tudtuk meg
Gurin Lászlótól.

AUGUSZTUS
- Augusztus l - r ő l Túri Kis István

személyében új pásztora van a Gyomai
Jézus Szive Katolikus Egyházközségnek.

- Egeres i András nyugdíjba vonulása
miatt megüresedett a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. és a Gyomaközszolg Kft.
ügyvezető igazgatói posztja. Az önkor
mányzat tulajdonában lévő két gazdasági
társaság közös veze tő i helyére pályázatot
írtak ki. A k épvisel ő -testület augusztus l S
től 5 évre bízta meg a mezőberényi Fekete
Józsefet a cégek ü gyvezetői feladatainak
ellátásával.

- Augusztus I S -től 25-ig Gyoma
endrőd ő n , iIl etve Békés megyében vendég
szerepelt az Ottawai Magyar Kórus. A
Kanadában é lő magyarokból álló énekkar
és szinjátsz ó csoportj uk Gyomaendrőd

mellett Békésen, Békéscsab án. és Mez ő

túrori lépett fel. A tengeren túlról érkezett
társulat a Gyomaendrőd i Zenebaráto k
Kamarakórusával közösen lépett fel, s
vend égm űv ész ké n t eljött Gyergyószent
miklósrói Ambrus Katalin népdalénekes is.

- Augusztus 20-án immáron 13. alka
lommalrendezték meg Gyomaendrödön a
Nemzetkö zi Halfőző Versenyt. A tiszai
körösi jelleg ű kategóriában a gyomaendrő

di Jenei László lett a győztes.

SZEPTEMBER
- Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény

néven több Békés megyei iskolát, köztük a
gyomaend rőd i Bethlen Gábor Szakképző

Iskolát is magába integráita a megyei
önkormányzat által működtetett új in
tézmény.

- Immáron biztosra vehető, hogy 9 járás
lesz Békés megyében - közölte Erdős

Norbert a Békés Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottja . A kilenc j árási
székhely közül az egyik Gyomaendrőd őri

lesz.
- Gyomaendrőd Város Önkormányzata

és a Kiss Bálint Általános Iskola és Óvoda
közös szervezésé ben rendezték meg a
városi tanévnyitó ünnepséget az intézmény
Hősök úti udvarán.
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OKTÓBER
- A Gyomaendrőd i Városi Egész

ségügyi Intézmény gyógytorna szakren
clelése október l-től a Liget Fürdőben várja
a pácienseket. A gyógy tornát eddig egy
helyi váll alkozótól bérelt teremben tartot
ták és a takarékosság miart került az önkor
mányzati rulajdonú fü rdőbe a szolgáltatás.

- Október 23-án, az ünnepi képv ise lő

testületi ülésen Várfi András polgármester
adta át a díszpolgári címet Gergely Ágnes,
endrőd i sz ű le t és ű írónak, valamint Nagy
enyed polgármesterének, Horatiu Mihai
Josan-nak. Gyomaend rődér t Emlékpla
kettel tűntert ék ki dr. Dávid Imre egykori
polgármcstert és Hangya Lajosnét volt
önkormányzati képvisel őt.

NOVEMBER
- Allrásgyűjt ésbe kezdtek a gyomaend

rődi férfiak. Kérik a város igazgazt ó föor
vosát: tegye lehet övé az urol ógiai szakren
delőben , hogy dr. Farkasinszky Erzsébet
mellett egy férfi urológus is rendelhessen.

- A szarvasi jegyző, mint az illetékes
építési hatóság képvi sel őj e nem adta meg
az engedélyt Nagyné Perj ési Anikó önkor
mányzati képvi selő cégének a gyomai
Erzsébet ligetbe tervezett kalandpark
építésére.

- Német testvérvárosunktól Scböneck
t ől november 19-én egy felúj ított t ű z olt ó

autót kapott ajá ndékba a Gyomaen d rő d i

Önkéntes T űzo l t ó s ág.

- A gyomaendrőd i Körös Kajak SE
sportol ója lett az év ifjúsági kajakcsa 
deriilt ki az MKB Bank novemberi díjátadó
gáláján.

- Több mint száz facsemetét ületetett el
az önkormányzat a Bajcsy úton, a Liget
Fürdő autóparkol ój ában, valamint a Mag
tárlaposi részen. Az említett helyeken jó
részt gömbkőris t és sziIfát li Itettek.

DECEMBER
- Átadták a belvíz mentesítő program

következő beruházás át, melynek köszön
hetően 90 millió forintból kiburkolták a Fő

ÍJt Besenyszegi részén és a Magtárlaposi
részen a víze l vezető árkok m éd rét. megújí
tották az átereszeket és a sorompó melletti
z áportároz ór is kiépítettélc

- Megkezdőd ött a Startmunka rninta
program. Gyomaendrödön ISO-en élhetnek
a lehető séggel. A program főleg a külön
böző mez ő gazd a s á gi tevékenységek köré
épül, de támogatják a beivízmentesítési
munkálatokat, valamint a földutak karban
tartását és az illegális hulladéklerakók fel
számolását.
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BEL,SŐÉPíTE~ZET
SZARAZEPITÉs

CELLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

ÉpíTKEZIK?
F LúJíT?

TATAROZ?
AZ Új ESZTENDŐBEN ISVÁRJA VÁSÁRLÓIT

AKCIÓKKAL, SZAKTANÁCSADÁSSAL!

TERRANOVA
VAKOLATOK, RAGASZTÓK,

\\.\ ~ \'. " , ",' ZSÁKOS B~TqN ,
~r, ~ i f· ;~ .ALJZATKIEGYENLlTOK,
4 ' f > 25KG-OS CEMENT

ÉS 25 KG-OS MÉSZ!
Prokoncept

energiatakarékos ép ftés l rendszer
kéto ld ali höszlgeteléssel

• 50 -70 %-ka l kevesebb füt és l
költ ség. Höhíd men tes szerkezet

Nézz be hozzánk! Gyomaendrőd , Fő út 188. Tel.: 66/283-474
_.....
~!\[

Akciónk csak a4évnél idósebb személyaulókra
, . élVényes!
Araink a 25%Afá-lla rtalmau ák!

Vegyesátlagfo8YJszlas: Transit esetében 7,9-10,811100 km. l lansit Connect
" eléueI16.0-6.4 I/100 km.CO,'klbo" atás: rranstt esetéber r200- 285g/km.
IransttConnectesetében:\59-168g/km.Azi1d,110karakomán'lsuh'álól fLiggóen
véltozhatnak. Az .j~ nlat 2011.október l-letöldecember Jl-Igilletve a késztet
elejéig érvénves.Tovabbilnfmmációk és It?szletek ~ l ajánlatokról a mátkake
reskedésunkcen.Azautóklllusznédók.

531 0 KlsúJszá l las
Deá k F. u . 69-75 .
06-59-321 -1 34
e-m aII : rsandor@mall. externet.hu
Vleb . 'I",~ ~( fOld noJ~l."lvic h it

10w-40w olajjal:
1400ccm-ig: 8.999 Ft-ért
1400ccm-töl: 9.999 Ft-ért

5w-30wolajjal:

1400ccm-ig: 10.999 Ft-ért
1400ccm-töl: 12.999 Ft-ért

Az árak tartalmazzák az olajat az olajszü rőt és amunkadíjat!

53 1 0 Kisújszá ll á s
D e á k F. u. 69-75.
0 6 - 5 9 - 3 2 1 - 1 34

~ , ~ Sándor Service Kft.
Sándor Service

~~ , ~ Sándor Service Kft.
Sándor Ser v ice



Gyomaend rő d

Hétfő Kedd Szerda Csütönök Péntek Szombat

17órától
Kangoo
Edlllel

18órá/ól Step Edlllel
Power body Aerobic Prev gerinc Slep Anellel
Marcsival Edlllel Marcsival

19 órá/ól
Kritfkus zóna Jóga

HasláncMarcsival 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.

Azöjesrtendffben isvá~uk

kedves látogatóinkat változatlan
árakkal és szolgáltatásokkal!

'PO}.1)OQ ÚJ ÉUET
J(íUÁNUNJ(1

NYITVA TARTÁS:
hétfő- p é nte k 8·21 óráig, szombat 14-20 óráig, vasárnap 14-18 óráig.

Of . 1fPML'i (
' l I'\-IAl,flutlUZ f t t i ,

If' \' . If
\ ( I( {I' (I S I J /I( {lí ~Jl ' l l II .::.

BOLDOG Új ESZTENDŐTKíVÁNUNK
MINDEN KEDVES FÜRDŐlÁTOGATÓNAK!

A nagy érdeklődésre való tekintettel ,

az alábbi welln ess-csom agj ain k érr ékesír ésér január 3 1-ig

változatlan áron foly tat juk!

Rózsa-csomag 3500 Ft
• terrn álvizes r ózsa fürdő (r ózsa szirorn)
• rózsaolajos rnassz á> ,
• infraszauna haszn álat
• fürdő ÖSS70 S medence hasmálata
• ajándé k: paraffinos kél ápolás

Levendula-csomag 3500 Ft
• terrnálvizes levendula fürdő

• levendula massz ázs
• infraszauna haszn álal
• fürdő összes medence használala
• ajándék: paraffinos kézápolás

Orange csomag 3500 Ft
• tenn élvizes narancs fürdő

• narancs massz ázs
• infraszauna basznal at
• fürdő összes med ence használata
• ajándék: paraffino s kézápolás

A szállást igénybe vevő vendégeinknek 1 éjszakára
bármelyik csomag szállással együtt 6300 Ft/fő.

Megvásárolhatók: 2011. dec. 01 -tőI2üll . dec. 310-ig
Felhasználható: 2012. márc. Ol -ig

Exotic csomag 3500 Ft
• terrnálvizes rnent ás, eukalipluszos fürdő

• csoki masszázs
• infraszéluna használat
• fürdő összes medence használala
• ajándék: paraffino s kézápolás

Natúr-csomag 3500 Ft
• terrnálvizes algás fürdő

• rn ézcs masszázs
• infraszaun a használat
• fürdő összes medence haszn ál ata
• ajándék : paraffinos kézápol ás

Gyomaendrődi Liget Fürdő
Gyomacndrőd, Em ébet Liget 2. • Telefon: (66) 386-039

gyom acndrod@ligetfurdo.hu • www.ligctfurdo.hu

er eti díjak - Teljeskörü infrastruktúra
. európai ipari környezet

Telefon: 66/386-269 • www.gyomaszolgiparipark.h
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vers ét, ha úgy látja, valanti nem az igazi
bellIle.

- Tudja, érzelmileg régi tipusú ember
vagyok: amikor elkezdek írni, úgy érzem
magam, mintha belázasodnék. Néha rosszul
is leszek utána. Az ihlet sodrában így mindig
akad egy-egy kifejezés, am irő l utóbb úgy
gondolom, hogy eltúlzott, vagy nem elég
pontos, nem elég fegyelmezett. Állandóan
igyekszem, hogy még tökéletesebbek
legyenek a verseim. e lő fo rd u l, hogy csak
évek múlva alakul ki az adott költemény
végleges formája.

- Sziiksége val/ az alkotáshoz a
mag ányra, vagy tud verset irni akár egy
kávéházball is?

- Csak akkor tudok írni, ba egymagam
vagyok. Ilyenkor még a telefont is kikap
csolorn, hogy senki ne zavarjon meg.
Leginkább itt, a budapesti lakásomban vagy
a szigligeti alkot óh ázban. esetleg Endrödön
sz ű l e t n e k a verseim.

- Tizenot verseskötete mellett n égy
regénye is megjelent eddig. Mind a négynek
n áalak a főszereplője . A saj át életéből

nieritett?
- Alapvetően lírikus vagyok, nem próza

író. Utóbbihoz nem igazán értek, mégis
megírtam ezt a négy könyvet, amit én
tetralógiaként fogok fel, pontosan azért,
mert a négy fősze repl ő , a négy női figura
nagyon hasonlít egymásra. Igen, sok min
dent beléjük dolgoztam a saját é letembő l is.

- Egy liti kusnak niennyire lehet nap
jainkban beleszólása a társadalomfej/ődé

sébe? Jól gondolom, hogy neh éz Illa köl
tonek lenni?

- Az elmúlt évtizedekben nagyon
megváltozott - és nemjó irányban - a költők ,

irók szerepe. Nem is olyan régen, amikor
még Nagy László és Juhász Ferenc
nemzedéke volt fiatal , foo tos volt a szavuk.

G rgely Ág es Gyom
Az endrődi szü le t és ű Gergely Ágnes a

kortárs irodalom egyik meghatározó alakja.
Életében mindig kiemel t szerepet töltött be a
szül ő föld iránti szerétet. A kötődés kölcsö
nös, amit ékesen bizonyít, hogy nemrég
átvehette a Gyomaendrőd díszpolgára címet.

- Életéllek két [outos állomása is
Endrádhőz kötődik: a sziiletése és a háború
ut áni újrakezdése. Mitjelent ön számára ez

a régi otthon ?
- Amikor a világra k é szül ődtem , szű ie im

Zalaegerszegen éltek, apám a Zalai Hírlap
fe le lős szerkesztőj e volt. Édesanyám olyan
erős szálakkal kötődö tt gyermekkora szin
helyéhez, Endrődhöz, hogy amikor a kilenc
hónap a végéhez közeledett, hazajött, hogy
itt szüljön meg engem. Később minden
nyarat, húsvétot és karácsonyt az itteni nagy
mamánál töltöttem. A háború után, amikor
kider ült, hogy édesapám soha többé nem tér
vissza, édesanyámmal hazajöttünk Endrődre

új életet kezdeni. Napokig gyalogoltunk
Budapestről a januári hidegben. A cipőm

talpa levált, a lábam megfagyott. Orvos nem
volt a faluban. Egy id ős asszony, Fülöp
Örzse néni dörzsölgette marhafaggyúval a
lábamat, neki köszönhetem, hogy néhány
hónap után újra járni tudtam iskolába.

- Sok évtized távlatából visszatekintve,
hogyan tudn á meg!,ogalmazni, lilit adott
onnek a szlilő!,öld?

- El sősorban az akara terőt és a szívóssá
got, s talán a tehetséget is. Az endrődi

emberekben nagyon sok a jóakarat, re
mélem, ezt is örökö ltem. Sok tehetséges
ember került ki innen. Orvosok, kutatók,
m ű v é sze k . Megtiszteltetés számomra, hogy
a díszpolgári cimet olyan jeles egyéniségek
után kaphattam meg, mint Rózsahegyi
Kálmán, Határ Győző , Ká llai Ferenc és dr.
Szilágyi Ferenc.

- Endrőd ut án Szeged következett, majd
az ELTE, ahonnan a tanárikatedrára keriilt.
Csak hat évig tanitott. Mi ért?

- Sokat vegzáltak. mertakkoriban a poli
tikai vezetésnek az volt a rögeszméje. hogy
minden frissen végzett egyetemista gyanús.
Abból indultak ki, hogy aki akkor egyetemi
padban ült, annak köze lehetett az '56-os
forradalomhoz. Elég botrányos k örűim é

nyek között jöttem el, nem értettem egyet az
oktatási elvekkel.

_ Ezut án kezdődöfI az újságírói p álya 
[utasa, s egyben irodalmi karrierje is.
.Nagyon igényes költő hírébell áll, azt mond
ják, akár évek múlva is képes átirn! egy-egy

e d rőd íszpolgára
Mindenbe beleszóltak, és a társadalom hall-\
gatolt rájuk. Most pedig a kutyát nem érdek
li, mit mondanak, Nehéz dolog ez, mert az
ember nem érzi fontosnak magát.

- Mi lehet a változás oka? Ellnyire nem

érdekli az embereket az irodalom?
- Talán a világ materializál ódása, a pénz

kö zpontús ág az e lsőd leges ok. Az viszont
nem igaz, hogy kiveszett a költészet iránti
szomj az emberekbő l. Ha eljutokegy igazán
jó közönséghez, amilyen például a gyoma
end rőd i is, akkor érzem, hogy figyelnek,
eljutnak hozzájuk a gondolataim. Ugyanezt
tapasztalom néha Pesten is azokban a kisebb
közösségekben, ahol magyar és világírodal
mar tanitok.

- Közeledik a karácsony. Mitjelent az Öli

számára ez az iinnep, s milyen korben tölti?
- Ez az ünnep a gyerekkori endrődi

karácsonyok hangulatát idézi fel bennem.
Emlékszem, mindig sokan jöttek hozzánk
betlehemezni, s a nagymamám még naran
csot is adott nekik. A háború e lő tti években
nagyon nehéz volt narancshoz jutni, így ez
igen nagy ajándéknak számított. A szeretet
ünnepét hosszú évek óta ugyanazokkal az
emberekkel töltöm. Van egy barátnőm, aki
december 24-én született, a szenteste az övé.
Másnap, 25-én itthon maradok, ilyenkor a
gondolataimmal, a halottaimmal vagyok
együtt. Ez a nap mindig nagyon szép. Végül
26-át egy másik, szintén egyedülálló barát
n őrnmel töltöm. Ami a szilvesztert illeti,
mindig is ragaszkodtam ahhoz, hogy ilyen
kor magam legyek. Olyan ez a nap, mint
amikor újjászületik valami, s ezt egyedül
akarom átélni.

- Olvan sokszor kimondta az " eg)lediil"
szót! Sosem érezte magát mag ányosnak?

- Életemben egyetlen rövid házasságom
volt, csupán egy évig tartott. Előtte volt egy
nagy szerelmem, majd utána is három, de
házasság nem lett belőlük . Magányos azon
ban sohasem voltam, mindig voltak és van
nak barátaim, ba rátn őim. Hála Istennek, jól
alakult az életem, elégedett vagyok. Talán a
gyerek az egyetlen, ami hiányzik, de
helyette ill vannak a tanítványaim, akikkel
máig tartom a kapcsolatot. És olt van nekem
Endrőd és Gyoma, azaz rnost már
Gyomaend rőd, ahol nagyon jó barátaim
élnek. Tanárok , könyvtárosok és egyszerű

háziasszonyole Velük akár egy év szünet

után is úgy tudu nk beszélgetni, minrha csak
tegnap hagytuk volna abba.

L. J . (beol.hu)
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Kétezer négysz' ad ggulyáslevest s ottak szét Ké szalagot tűz k
Mindenki Karácsonya

Harmadik a lka lommal rendez ték
meg Gyomaencl rő d ön a Katona József
Míível őcl ési Központ udvarán a Min
denki Kará csonya elnevezésü rendez
vényt; a vendégeket 2400 adag gulyás
levessei és kulturáli s programokkal
várták.

Gigaüst kellett a főzéshez! A
gigalakoma elkész ítésé t Tímár Attila
mesterszakács fel ügyelte. aki a hír6.hu
kérdésére elm ondta, hogy egy hatal
mas, 1170 literes üstben főztek a ven
dégeknek.

- Már el őző nap e l kezdő d te k a
munkálatok, J50 kiló marhahú st kellett
felkock ázni, ugyanennyi burgonya, 40
kiló zöldség és répa , 60 kiló hagyma

Szakképzösök
SZ lagav tója

A Békés Megyei Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi

Oktatási Egysége 20 II . december 2-án
rendezte meg hagyományos Szalagavató
Ünnepségét a Varga Lajos Sporicsar
nekban. Az idei tanévben öt osztály,
összesen 133 végzős diák számára tűzté k

fel oszt ályfőn ö k eik a zölcl szalagokat.
Az ünnepélyes sza l a grű z é sr a végzős

osztályok táncai követték, a vendégek
angol keringőt, disco táncot és bécsi ker
i ngő t láthattak tőlük . A rendezvényt a
végző s tanulók és szüleik közös tánca
zárta.

A rendezvényt megtisztelte je lenlété
vel Farkas Zoltán, a Békés Megyei Köz
gYŰl és elnöke, o rsz ággyű lés i k épvi sel ő ,

Várfi András, Gyomae nd rő d város pol
gánnestere, a képvisel ő-testül et tagjai,
valamint a társintézmények és szakmai
gyakorlóhelyek vezetői , képv ise lői .

e

várta az e lő készü le te ke t - tudtuk meg a
világbaj noki ezüstérmes szakácstól.

- Hajnalban gyúj tottunk az üst alá,
az előbb fe lsoroltakon kívül mintegy
400 liter vizet és 80 liter leesót is fe l
használtunk a 40 kilogramm zsiradék
mellett. 2400 adag nyi gulyáslevest si
került elkészíteni, ami mintegy másfél
óra alat! fogyott el. Természetesen töb
ben is seg ítséget nyújtott ak számunkra,
de külön kiemelném a Nyu gd íjas
Kertbarát Kör munk áj át - tette hozzá.

Az éte l mellett kultur ális prog
rarnek is várták a gyomaend r ő d ieket : a
helyi karnara k órus. a K örösmenti
N éptáncegyüttes, a Suttyomba zenekar
és a Komédiás Kör is szinpadra állt.

Idő ek kará s ya
December J6-á n a Katona József

Művelődési Központb an rendezte meg
az Önkormányzat a Térségi Szociális
Gondozás i Központ munkat ársai
közrem üköd és ével a hagyom ányos

ldősek Karácsonyát.
Az idei idő sek karácsonyi ünnep

s ég én Mraucsi k Lajosn é intézm ény
veze tő megnyitóját követően Várfi
András polgárm ester mondott rövid
köszöntő t majd egy kitüntető oklevelet
adott át az idősek gondozás ában elért
érdemeiért Czik.1<ely Imréné részére .

A köszöntőket követően karácsonyi
rn ű s o r t láthatott a nagyszámú közön
ség.

Rég es-régi hagyomány a diák ok
világában ez az ünnep, a kis kék szalag
az iskol a zás z lajána k egy darabj át
jelképezte Selrnecbány án már az 1700
as évek ben is. Ezzel jelezzük ma is,
hogy hamarosan beléphetnek a felnő t

tek közé a maturandusok.

A gimn ázium a sportcsa rnokban
rendezte szalagavató ünneps égét. A ll .
évfo lyamoso k szé pen feldíszítették a
termet, m űso rra l, beszédd el búcsúztal
ták az érettségire készü lőket . A négy
éves gimnáz iumi tanulmányai emlé
kére minden végző s diák egy kék sza
lagot kapott az itteni évek kezdő és
végső d átum ával. A rn ű so r után a
végzősök beszédei hangzot tak el, majd
dr. Kovács Béla igazgató az érettségire
va ló felkészülésre hívta fel a diákok
figyeimét.

A J2/B osztály 24 tanul ója
Bern áthné Bucsi Erika osz t á l y fő n ök 

t ől, a 27 fős 13/A pedi g Malati nszky
Zita taná rn őtől kapta a kék szalaget. A
végzősök az általuk kiválasztott zenére
vonultak.

A sz ü l ő k, n agysz ül ő k , i sme rősök

már nagyon várták a b úcsúzok utolsó
nagy megrnut atkozását. A tánc okat
Gubucz Edit és Weigert László nép
táncpedagógusok tanították be. A ]J/A
és a 12/B néptánc elem eket tartalm azó
- az autentikus magyar népzen étő\ a
világzenéig eljutó - összeállít ást tán
colt. Az egyi k osztály mai fiatalos
öltözetben, a másik a rég i korokat
i déző néptánc os ruhában szerepe lt.

A hagyomán y sze rint az es t a
végzősök és szü leik ke r i ng őj éve l

zárult: a lányok édesapj ukat, a fiúk
édesanyjukat kérték fel.

(Kép. szo veg: gyom aendrod.hu)
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Ultrahangos fogkőeltávolitás.

Röntgen-diagnosztikaI

Sürgős esetben is elérhető telefonszám:

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

Dr. Kreisz Ágnes
Mezőberény, Madách u. 1O/a.

www.kreiszagnes.hu

E-maii: kreiszagnes@szucsnet.hu

Telefon: 0630/206-5050

Állatorvosi R ndelő

Dr. BubóÁllatpatika

· Vényre és vény nélkül kapható
gyógyszerek, baromli vakcin ák,
· Takarmánykiegész rtők, vitaminok.
- Fertőtlen ítő szetek.
· Minőségi kutya-, és macskatápok
(Eukanuba Hill's, Royal Canin)
· "Pet Shop" óriási választékkal:
· Pórázak, nyakörvek, hámok, gumi és
plüssj átékok, boxok, fekh elyek.
- Papagáj és rágcsáló ki egészítők ,

kozmetikai szerek, etető és italó tálkák.
· Bolha - és kullancs irló szerek.
- Légyirtószerek, patkányirlószerek.
- Baromfi vakcina (Gumboro)
- Ásványi kiegészítők .

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

kedd, csütörtök, szombat: 9-11

Első osztályú borovi fenyőből

ajtók,ablakok készítése !
Konyhabútorok,

gardróbszekrények,
készítése egyedi méretben.
Bútorlapból vákumfóliázotl felületlel

vagy tömör fából!

Telefon: 0630/9554-571

Stancolt éshagyományos

papírdoboz
gyártása minden méretben!

Szitázás! ~-----
Telefon: ,,~
0620/9142122 """l~!!l~
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

www.rozakft.hu

Játékok,
ajándéktárgyak
nagy választékban!

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

A Szarvasi Városi
Ba lese t-mege l őzés i Bizottság

Rendőrség i közlemény
A jelenlegi időjárási viszonyok megne

hezítik a közúti közleked ést , amely igazi
veszélyt jelenthetnek a figyelmetlen és
k önnyelm ű so főrök számára. Fonto s a
baleset-megel őzés i szabá Iyok betartása , a
meteorológiai viszonyoknak megfel elő

sebesség megválasztása.
Rövid és hosszú távra indulók szereljé k

fel az autót hideg évsza knak megfel elően.

Acsúszós utakon fontos a nyugodt vezetés,
nem szabad hirtel en fékezni, kanyarodni
vagy e l őzn i, szinte folyam atosan moto r
féket kell használni. Nagyon fontos indulás
el őtt ell enő rizn i , hogy az autó ventilációs
készüléke megfelel ően eltünteti-e a párát,
jól m űködnek-e az ablaktörl ő lap átok.
illet ve az ablakmosó tart ály téli
folyadékkal megfelelően fel van-e töltve.

Amikor kisebb a látótávolság 100
m érernél, vagy havas je ges az ÍJt, a
megengedett sebesség határ alatt érdemes a
jármű sebességét megv álaszrani, illetve a
bizton ság érde kében nagy obb követé si
t ávols ágot kell tartani. A gya logosok is
fokozattan ügyeljenek az úttesten történő

áthalad áskor. Éjszaka és korlátozott látási
viszon yok között a gyalogosok és
kerékpárosok ruházatu kon fényvi ssza verő

csíkot, fény visszaverő mell ényt haszná 1
jan ak, mellyel már sokat tesznek a sajá t
maguk biztonságáért.

Mindenkiu ek jó utat és balesetmentes
közlekedést kiván:

Color Shop Papírbolt
Iskolánk címe: Békéscsaba. Szemere u. 2/1.
Ügyfélfogadás: 7.30-16.30
Telefon: 66/323-626

Embelségesen, lürefmesen, hatékonyan
abizlonságosközlekedésért!

Akedvezményekről érdeklődjön

aszakoktatónál!

OKÉV: 06·0221 ·02 Akkr. lajslromszám: IA'0935

További információ:
Bosnyák József
lanfolyam szervező

Telefon: 0630/409·2868

AVictória Autósiskola Kft.
SZEMÉLYGÉPKOCSI -VEZETŐi

tanfolyamot indít
2012. február 13-án
17órakor!

Atanfolyamindítás és
a tanfolyam helye:
Városi Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény, Gyomaendrőd, Kisréti u. 27.

Marhatolvajoknyomában
Az elmúlt idősza kban 6 alkalommal

összesen 9 szarvasmarhát loptak el
gyomaend rőd i gazdáktól. A téma a
képv ise lő-tes tü le t decemberi ülésén is
szóba került, ahol Poharclee László
képvi sel ő a jelenlévő rend őrparancs

noktól kérdezte meg, hogy hol tart a
nyomozás a marhalopási ügyekben.
Poharclee képviselő mellesleg ja vasol
ta, hogya rendőrség gyakra bban
ellenőrizze az állatokat szállító jár
m űveket , valam int hogy "be kellene
karnerázn i az egész várost, bogy
megakadályozzuk az ilyen esteket!"

A k épviselő kérdésére Parai zs
Tamás, a Gyomaendrődi Rendőrőrs

parancsnoka elmondta, hogya nyomo
zás érdekében informáci óval nem
kíván szolgálni ezekben az ügyekben,
de azt felrótta , hogya sértettek nagy
hányada semmit sem tesz a vagyo
nának védelme érdekében.
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Fafaragót
keresek!

Hirdetésfelvétel:
Telefon: 0670/22·632·99

Telefon: 0630/9-533-594

tak, hogy a h í vők a szentélyben emelkedet
tebb lelkiállapotba kerüljenek.

Ha manapság valaki fej szerem e töltődni

vagy újra vissza sze retne találni a ter
mészetbe, nem kell mást tennie, mint felke
resnie egy magyaror szági erőh el yet , és ott
feltö ltenie lemerült energiaraktárair.

Nagy energiáj únak tartott helyek többek

között: Andocs, Badacsonytomaj , Búcsú
szentlászló, Bodaj k, Budakeszi , Budapest 
Gellérthegy, Csatka, Cso bánka, Dobogókő,
Dömös, Egerszalók, Esz tergo m, Fertő

szeutmikl ós, Gen csapáti, Gyöngyös, Hé
dervár, Gyula, Kaposszerdahely, Kékk ő ,

Márta szen timre, Pet őfi sza llás, Röj tök
muzsaj, Sümeg, Szigetvá r, Székesfehérv ár,
Varsád, Vác, Vértessomló, Visegrád, Zirc .

Az ős i elképze lés szerint Szent Györ gy
vonalak vagy más néven sárkányvon alak
hálózzák be a Földet. Kialakul ásuk a Föld
mágnese sségére vezethető vissza. Ezek egy
faj ta rezg ések, energiarendszer ek. Ahol a vo
nalak keresztezik egymást, azok az akupunk 
túrás pontok, hasonl óan az emberi test aku
punktúrá s pontjaihoz. A töbszörös metszetek
egyben szakrális, sze ütnek tekintett helyek.

Az energiakoncentráció hatalmas ezeken
a területeken. Olyan e rős az energetizáló tér,
hogy pár perces ott-tartózkodás során képes
feltölteni aurankat. Lakni ezeken a helyeken
nem egészséges és nem ajánl ott , a t úl sok
energia nem kezelhető az ember számára. A
Kárpát-medencének egy edülállóan k itűn-

tele" "'''P' van a S""IGYÖ,·gY,'ü''" '''1
!. p n rl , 7o l'php n itt lln \l o:lni~ az akupunk!

I c~dez

lefon:
·533·594

• lUHUKAT,
.ti tárgyakat
,rolok!
pénzben
ínen fizetek!

. Gyula jó hely?
Spiritu ális szempontból erőhelynek

nevezzük azokat a helyeket, ahol érezhető

m ódon erősebb életenergiák vanna I< jelen.
Ha tehetjük, keressük fel valam elyiket,
mert itt szellemileg és lelldleg is feltöltöd
hetiink. Ezek olyan helyek, ahol a Föld
mély éből gyógyító energiákkal töltekez
hetiink. Ezekről a helyekről a régi ör egek

úgy tartottál" hogy itt az Ég a Földdel
összeér, az ezotéria pedig azt vallj a, hogy
ezeken a pontokon találkozhatunk a
legtiszt ább és a legnagyobb, azaz az isteni
energiákkal,

Az erőhel yek az úgynevezett sze nt tér
kategóriájába tartoznak, hiszen ott magasabb
rezgésií és e rőse b b energ iák vannak jelen ,
rnint máshol. Szentt é azonban csak akkor
válik, ha az ember ezt felismeri, és tudatosan
arra használja, hagyott kapcsolatba lépjen
ezekkel a nagy energiákkal.

A természetben rengeteg erőhel y van,
ahol különbözö m in ő s é g ű és e rős s é g ű

energiákat észlelhetünk. Általában az egyéni
érzékenység dönti el , hogy kinek melyik a
megfelelő , ki, mit él át eze ken a pontokon .
Erőhe ly lehet egyébként a tengerpart , egy
szikla, de akár egy sz ép kert is. A saját erőhe
lyünket úgy találjuk meg, ha megfigyeljük,
hol érezzük magunkat jó l, hol esik jól időzni,

hol töltődi k fel lelkünk , szellemünk, és hol
enyhülnek testi bajaink.

Régi tapasztalat az is, hogy azokon a
helyeken , ahova sokan járna k gyógyulást
remélve, lágyabb, inkább az érzésekre. ér
zelmekre ható finol"~"" " " " .·,, ; '; 1· ' O MC7 t~ L, I
hat ók meg. A maga:- - - - - - - --'

k özelíthető helyek.....
el, e rőse b b , tisztá
ható energiák műk ö

Az ős i tud ás n;
még sokkal szorosa;
természettel, mint
könnyebben felism ' .
Megfigyelt ék. bo .

növényzet dúsabb, •
sabb, az állatok na ,
bak, a levegő lágya'"
emberek békésebbe

Másesetbencs.@]
különlegess ég ére. I , ~

szerint elterjedt volAH U S KFT. ~

egy vará z se rej ű álán minden kedves olvasának! I
vezethet a csodá latc ~

mondavil ágban ~ s lÁNY) DARÁLVA: 890FT/KG. I
csak a turulm ada r , fl" kl ~
gendáj ára. A régebl",t eveszun , ~
lomokat is olyan hut 185. Telefon: 0630/9580·845 ~
legnagyobbpozití'.@]

Hirdetésfelvétel :
Szó·Beszéd Szerkesztősége

5500Gyomaendrőd , Hősök útja51.
E·mail: szobeszed@index.hu

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 107.

Telefon: 06661285·127

ÚJ GUMIK!
Szerelés, javítás,
centírozás!
Katona György
gumijavító

Hidasi Zolika 20 ll. november 2 1-én,
20 óra 28 perckor született.

Gecse Petike 20 ll. november 26-án,
23 óra 18 perckor sz üle te tt Mez őt úron



, . ... fN GyE'N ES APRÓHI RII ET ÉsEK .' .. ' !
• • .' I

eladó. Irány ár: 150 Ft balaja. Érd.:
0630/637-6831

Daewoo Lauos 1,5 fehér, 10
éves személygépkocsi lejárt m ű

szakiva l eladó. Irányár: 350 ezer
Ft. Érd.: 0630/637-6831

Samsung Co rby voda fonos
mobilt elefon eladó. Irányár: 6000
Ft. Érd.: 0670/941-3297

Kicsi rezsijíí albérlelet kere
sek, de társbérletet is el fogadok.
Egyedül álló férfi vagyo k. Aján
lalokat " I dőse bb fér fi" jeligére a
szerkeszr ős é g eimére várok.

Takarit ást , vasalast vállalek.
Érdekl ődni : 0630/565-0 158

Szalagcse rép. g áz t ű zhe ly, gáz
palack eladó . Érdek lődni lehet:
0630/216-7085

Rend őrségi mc tores ónak test,
lak óhaj óvá is a lakítható, kor
m ánym űvel , rendsz ámos tréle rrel
együ t t is eladó . Érdek lőd ni :

0670/945-7863
Keveset használt 50 literes

kémény nélküli gázboj ler eladó,
irányára: 20.000 FL Csere érdekel.
Érdekl ődn i : 0670/531-58-02, vagy
0666/789-189

Keveset haszn ált 160-as akril
k ád eladó, irányára : 10.000 Ft.
Valamint g ázpalack eladó, irány
ára : 5 eze r Ft. Érdeklőd ni lehel:
06661282-20 I

Bon tott lapradi átorok, 3 ével
üze melt FÉG-C24-es g ázkaz án
eladó. Érd.: 0630/3326-075

Finn sza una, öt személyes
kom pletten k ályháva l, vezérléssel
eladó ú j s ze rű állapotban. Irány ár:
300 ezer Ft. Érd.: 0630/3326 -075

Használ t magyar és cseh
szlovák 22-es, 32-es h úsdaral ót
vás árolnék. Tele fon: 0620/4 54
1154

V ás árróri Itp-en 4 lak ásos
társasházban 3 szob ás lakás eladó,
garáz zsa l, alsórésszel egy ün, vagy
gyomai részen kertesházra cserél
h ei ő . Irányár: 8,6 millió Ft. Érd. :
0630/488-4396 vagy 0630/944
1847

Gyem án a Vásá rtéri ltp-en
egyszobás földszin ti lakás ga
rázzsal vagy anélkül eladó. Érd. :
0620/566-5732

Vás ártári ltp-en 2. emeleti 2
szo bás erke lyes lakás eladó, vagy
vizparti ingatl aura cserélhető.

Irány ár: 5 milli ó Ft. Érd. :
0630/628-6172

Zöldövezetben vizparthoz kö
ze l az I íj ús ági ltp-en 2,5 szob ás

földs zinti lak ás-tgarúzs eladó.
Érd.: 0670/260-9260

Óbud án e ladó egy 49 nr-es,
két szob ás, gardró b helyis égcs,
beépített loggiás 8. emeleti lakás.
Irány ár: 8,5 mill i ó Ft. Érd.:
0670/418-97 J2

HÁZ LAKÁS
Ház eladó a Mirh óháti úton . Fő úti lársasházban (Kolm ann)

Irányár: 2,5 millió FL Érd.: 1,5 szo b ás el ső emeleti 53 m' -cs
0666/386-100 erke lyes lakás eladó. Irányár:6,8

Gyem án a Vörö smarty utc á- milli ó Ft. Érd.: 0630/339-6840
ban felújít ásra váró, összköz- Gyomán bútorozott t ak ő t el ep i

m ű ves, te tőteres családi ház eladó. lakás s ü rgőse n kiadó. A lakásban a
Irányár: 5,8 millió Ft. Érd.: félszoba kivételével minden helyi-
0670/277- 5050 ség használható, mel y ko nvek-

Ö reg sző lő be n a kondorosi toros, villanybojlere s és erk él yes.
kövesút mellett összkomfortos ház Érd.: 0670/317-58-39 -es szá mon
mell ék ép űlettcl, nnihely kialak í- lehet.
tására is alkalmas 2740 nr terű let- Fő úti társasházban (K olmann)
tel eladó. Érd.: 0630/637-6831 3 szob ás 74 m--es, 2. emeleti lakás

Gyomaendröd ön Torony i út eladó. Érd.: 0670/389-4495
12/1 alatti 2,5 szobás összkom fo r- Vásártári ltp-en földszinti I
tos, műanyag nyil ászárok teljesen szob ás lakás eladó. Irányár : 4 , I
feljújított családi húz eladó. Érdek- milli ó Ft. Érd ekl őd n i: 0630/576 -
lődni : 0630/515-820 I vagy 1140
0670/566-7204 Gyem án a Vásárté ri ltp-en 3.

Endrődön a Sugár utcában emeleti, 54 m' -es. \ ,5 szob ás,
öreg ház nagy telken eladó. Irány- erk élyes, gázkonvektoros lakás
ár: 1,5 mill ió Ft. É rdek lőd n i : s ü rgő se n eladó. B úto ro zot tan .

0630/229-1960 Irányár: 6,2 mil li ó Ft. Érd.:
E ndrődö n, rendezett verand ás 0670/3 17-5839

kis ház eladó. Irányár: 2,5 millió Vásártéri ltp-en 2 szob ás ,
Ft. Érd.: 0620/222-3417 erk élyes, 3. emeleti lakás s ü rgősen KERT, TELEK, NYARA Ó

Gye m án a Zrínyi M. u. 1I5 e ladó . Te rmő föld et beszam ltok . Kecseg ésben (Su lek kert )
szá m alatti kertes, összkomfortos Érd.: 0620/805-4421 ho rgászrelek eladó. Irányár : 2
csal ádi ház eladó. Érde klődni : Vásártéri ltp-en 1,5 szob ás milli ó Ft. É rdek l őd ni 16 óra után
0630/216-7085 felújíto tt, köz épsö lakás s ürg őse n, és hétvégén . 0666/386-191 vagy

Gyem án a Körgát utcában új áron alul eladó . É rd ek l őd n i : 0630/998-5096
épités i 147 nr- es összkom fortos 0620/823-2127 Soc zó zugba n 1928 m'- es
csa ládi ház bútorozottan is e ladó. Gyomán, a Vásártéri ltp-en I. vízparti gyümölcsös eladó . Irány-
Irányár: 18,5 milli ó FI". Érd.: emeleti 3 szob ás, műanyag nyi- ár: 3,5 milli ó Ft. Érdekl ődni:
0670/945-78-63 l ász árós, red őn yös , konvek toros 0630/305-6369

Endröd ön. a Csókás i zug ban lakás e ladó , vagy második eme- A Fűz fá s-zugban kert 2 sor
összkomfortos, vízparti családi ház letig kisebb lakás t besz ámirok. gyümölcsössel eladó. Érdeklődni:
dupla port ával. gazdasági épülettel Érdek lődn i lehet : 0670/70-18-571 0630/216-7085
eladó. Irányár: 17,8 milli ó Ft. Érd.: vagy 0666/78 9-189 telefon sza- Telekpa rton 1387 m' vízparti
0630/3326-075 mon, telek villann yal . rögzített vaske -

o. rítés oszlop okkal eladó . Irányár:

. ~ - - - - - --- - - -- - - - - - -- - - - - - --- -- ~ . . 'VárOi;, •. ll'1uvészeloktatási l;OIOr ~nop IJB,5 milli ó Ft. E rdek l ő d ui :
Intézml."i' Gyomaendrőd, Kisréti u. 27. 630/844-2436

OKÉV: 06-0221·02 Akkr. lajslromszám: IA-0935

TÁRSAT KERES
Rendezett körü lrn ények közört

é lő 50/ J65 cm magas fiatalember
keresi megértő társát. Kala nd
kizárva. Telefon: 0670/607-7639

Egy idősebb hölgyet befogad
nék teljes ellátásal a három szobás
lak ásom ba. Én is egyedül élö
nyugdíja s nő vagyo k. Telefon:
0670/260-9260

Boldog új éve l kívánok rnin
elen mag ányos független hölgynek.
Ha az ünnepeket egyedül töltötted.
a következőket már a pároddal
szere tuéd, akkor írj á] egy '70-es
teljesen függet len, egyedül é lő fér
finak . A levelet " Még nem késő

talál kozn i" j elig ére a szerkesz
r ő s é gbe címezd!

55 éves férfi keresi 40-50 él'
között i p árj át l ehe től eg gyermekte
len nő szemé lyében. Telefon:
0620/558-61 l I

EGYÉBGyomaendrőd, Petőfi u. '
Telefon: 66/284-552 Söröző teljes berendezéssel

ladó. Irányár: 8 milli ó Ft. Érd .:

Játékok, 630/628-6172

aiándéktárg k Sze~ ré ~:~k, , t~ n e tt ..sZéke~,
'I ya agy merctü fa s ózó tekn ő . padl ó-

nagy választékbarőnyegek eladók. Érdekl ődni :
'-- 620/34 1-0779

Jap án és olasz robogók eladók.
rd.: 0670/263-290 I

Stancoltéshagyo Érettségi vizsgára felkész ítést,
, iol ógi ából, földrajzból. kémiából,

paplrdobo rformatikából korreperálá st,

gyárta'S . d S OL vizsgá ra felk észt ést, prog-
a min en r noz ás oktatása az alapokt ól.

Szitázás! _L 0630/493-5950

I 2 db íróasztal eladó. Irányár:
Telefon: 00 és 6000 Ft. É rdek l ő dn i:

0620/9142122 "' 30/9 15-7670
Gyom d "d I Gyomae ndrö d ön. az End rőd i

aen ro , partels 9. sz. alatt üzlethel yiségek, rak-
rhelyiségek kiadók . Érd .:

www.rozakft.hu í66/386-554, 0620/973-3627
Kisb ál ás szalma, kb. 40 db

Emberségesen. Wrelmesen,halékonyan
a biztonságos köz/ekedésérlf

Iskolánk címe: Békéscsaba, Szemere u. 2/1.
Ügyféllogadás: 7.30-16.30
Telefon: 66/323-626

További információ:
Bosnyák József
tanfolyamszervezö
Telefon : 0630/409·2868

Akedvezményekről érdeklődjön

aszakoktatónál !



5500 Gyomaendr őd , Csokonai u. 37.

Fafaragót
keresek!

Telefon: 0630/9-533-594

Cs ládi Va árnap
aDreher Söröző-Étteremben

Január 8.
Csonlleves cérnametélltel.
Körösi finom falatok, burgonya püré, párolt
zöldség. Ördögfánk csoki mártással .
Január 15.
Magyaros zöldborsó leves.
GrillezeIt csirkemell, párolt rizs, friss
saláta. Tiramisu.
Január 22.
Spárgakrém leves vajas zsemlekocká
val. Harcsapaprikásgaluskával.
Vaníliapudingos palacsinta.
Január 29.
Májgaluska leves.
Rántott sertésszelet, steak burgonya,
káposzta saláta. Tejszínszelet.

Telefon: 0666/386·444
920 FUadag

Élkezési ulaiványakal elfogadunk!
www.limarpanzio.hu

miai rendezvényeink aranyérmes ételeit, s
emellett az Olva só megismerh et i gyomai
és endrődi sz ü l e t ésű színészeink kedvenc
ételeit. sőt a különb öz ö gyümölcspálinkák
készítésének titkait is.

Kedves Olvasónk! Amennyib en Önnek
is van k ül őnlegesne k számító éte l- vagy
italspecialit ása, s annak receptjé t is meg
osztja velünk, s az e lkészített ételle l, annak
fotójá val együtt szere peini kíván köny 
vünkben, úgy keresse szerkesz t ős ég ü n ke t '

Hornok Ernő , lapun k fel el ős sze rkesztője

válj a az Önök hívásait a 0670/22-632-99
es telefonszámon!

Hirdetésfelvétel:
Telefon: 0670/22·632·99

I

RÉGI BÚTOROKAT,
használati tárgyakat

vásárolokI
Készpénzben

a heJysz{nen fizetek!

Telefon:
0630/9·533·594

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

biztosítások t Ijes 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!

Gyomaend rőd i képviselet :

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

..
Legyen On is főszakács!

A Sz ó-Besz éd Szerkesz tősége idén
májusban je lenteti meg Gyomaendrödt
GasztroT úrúk cim ű könyvét, amely Gyo
ma és Endrőd , valamint Gyomaendrőd jel
legzetes ételeit, azok receptjeit , elkészit ési
m ódjait mutatja be. A város étte rmeinek
specialit ásair. aszakácsok ajánlatait színes
képekkel és receptekkel tárjuk az Olvasók
elé, s nem feledkezünk meg azokról a már
feledésbe merül ő é te l e i n k rő l sem, amit
nagyrn am áink, édesanyáink készítenek ,
készítettek különb ö z ő aIkaImakkOl'. Bemu
tatjuk a halfőz ő mcstereink és szakács
olimpiko njaink tudományát , a gasz tron ó-

Magánszemélyek, cégek,
önkormányzatok
éscivil szervezetek beruházásainak
leljes körű bonyolítását

(közbeszerzés,műszaki e llenőrzés) vállaljuk!

Verker Kft. Kondoros, Csabai út 49.
E-maii : paluskaz@verker.hu
Telefon/fax: 0666/388-175

B úto rasztalost
és faipad segédmunkást,

valamint fafaragót keresünk.
Érdeklődni:

Liviel Kft. 0630/95 33-594

Vállalom kis- és
középvállalkozások
könyvelését,
teljes körű

számviteli, adózási, ::::::.--?~

bér· és munkaügyi _ J:::::::~
tevékenységek ellátását.

Matyiné Beínschróth Ilona
mérlegképes könyvelő

Telefon: 0670/310-8687

AUTÓSOK FIGYELEM!
Gumijavítás!

Műszaki

vizsgáz tás'
Varga BélaJ autószerelő mester
Telefon: t.,. Nemzeti- 'I' Közfeked és i

0666/610-650, _Ha_tó--'sá9=-------_ 1

0630/600-42-30

•
A GYOMAHÚSKFT.

szerencsés új esztendőt kíván minden kedves olvasának!

KOLBÁSl HÚS (30-70% ARÁNY) DARÁLVA:890 FT/KG.
E lő re nde l ést felveszünk!

Üzleteink: Pásztor út 17, Fő út 185. Telefon : 0630/9580-845



- Ü s t ö k, ü s t h á za k
- Hurka- és kolbásztöltők

- Kolbászkötöző zsinegek
- R á g c s á l ó i r t ó szerek

- Hólapátnk
- Munlcavédelmi bakancsok, k e s zt y ü k

- Műanyag kannák, üvegballonok
- Kályh a c s öve l< - zománcozott is.

SZERENCSÉS ÚJ ESZTENDŐTKíVÁNUNK!

Gyomaendrőd, P á s zt o r u . 3 9 .
Tel ef on : 66/386-35 9
(a P e nny M a rkel m ellell! )

Garai Sándor és Weigert Erzsébet
2011. december 24-én ünnepelte

50. házassági évfordulóját.
E j eles esemény alkalmából szeretettel

köszönti őket családjuk.

_ _,._Z

AZ AUTÓDNAK IS JÁR EGY KIS KÉNYEZTETÉS!
VARÁZSOLJA TISZTÁVÁ GÉPKOCSIJÁT!
Kívül-belül tiszta, illatos autó, ragyogó karosszéria:

ennek nemcsak az au tód, de te is örü lni fogsz!
Autókozmetikaszolgáltatásai a belső tisztítástól a teljes kozmetikáig.

Komplett kárpittisztítás, tetökárpit, ülések, padlókárpit,
csomagtér kárp it, be lső műanyagok ápolása,

felni tisztítás, gumiápolás, teljes fényezés viaszozása
tö bblép cs ős vaxolással , pol írozás.

Foltmentes üvegtisztítás.

Gyomaendrőd, Fő út 104/3. Tel. : +36-70/272-1136

HIRDETÉSFELVÉTEL:
06-70/22-632-99

KfMl1lllt:1l tJIJ7Ií1/f'rlJí/,,"
{"II ,m" t ulllwlftJ,

Pf/If}'ultl ',

Pn:l.fl l:l1 INIII" 1I111

fiyollliJ.l!lWI·óIJ
L~t1lJkoZJllClÍÍiI.



21. évf. 2. szám FÜGGETLEN VÁROSI LAP

Ára: 249 Ft

2012. február
Felelős szerkesztő: Homok Ernő • Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51. • Nyomtatás: Print2000 Nyomda
Telefon: 70/22-632-99• Kiadja: Rekline Stúdió Egyéni Cég • Felelős kiadó: Homok Ernő • E-maii: szobeszed@index.hu

ILLYÉS GYULA: TÜVÉ-TEVÖK
(parasztkomé dia)

2012. február l7-én (pénteken) 17 órakor
az ENDRŐDI NÉPHÁZBAN (Gyomaendrőd, Blaha L. út 2 1.)

az Okányi Műkedvelők Egyesülete előadásában

Gazdáné:
Gazda:
Menyasszony:
Vargalegény:
Örömanya:
Örömapa:
Völegé ny:
Szo lgáló:
Kis szo lgáló:
VőFély:

Asszisztens:

Rendező: Kincses Károlyné

Sze repl ök:
Királyné Varga Edit
Kirá ly Endre
Fekete Csilla
Kispéter Zsolt
Fekete Zo ltánné
Fekete Zeltán
Kulcsár Lász ló
Petrin ó Balogh Julianna
Fekete Mariann
Petr i László
Szabón ő Buza Erzs ébet

A bel épés díjl alan !

AHősök út-án esz
az de- sajlfeszfvál

Cikkünk a lap 7. oldalán!
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Háramkitályjárrás .
plébános, egyetemi docens házszentelé
szertartásán megáldotta a megjelen
teket. Az ese mé ny végén a táj hál
kemencéjében sült ke lt tésztával é.
meleg tejjel kínálták a vendégeket.

sokszor késő éjszakába nyúltak. Tava
novemb erb en péld ául a délut án ke
tőkor megkezdett ülés nyilvános rés
éjjel II -ig tar tott, ekkor kezdődhete

csak meg a zárt ülés . A kilenc óra ala
összesen 260 hozzászólás hangzott e
A december i ülésen Arnóczi lstvá
Jáno s képv i sel ő indítványozta, hog
rend eletb en sza bjanak kerete t a ho I

zászólásoknak. Az e lfogadott rendel
értelmében a képvi sel ők és tanaesk
zás i jogga l meghívottak egy-egy nap
rendnél e lőször 3 percig (a bizottsá
elnökök és a t i sz tségv ise lők 5 percig
a további , legfeljebb még két hozzá
sz ólásnál 2-2 percig beszélhetnek. I.J

Vessünk véget a hosszú , vég
nélküli hozzászólásoknak - ez volt a
célja annak a szabályozásnak, amit a
legutób bi képviselő-testületi ülésen
fogadtak el.

A szokásosnál jóval hamarabb
véget ért, mind össze négy órás volt a
képvis el ő-te stület j anu ár 26-i nyíl t
ülése. Azonnali hatáll yal érvé nybe
lépett ugyanis az e lső napirend i pont
ként elfogadott rendel et, melyben kor
látozták a képvi s el ők és meghívo ttak
bozzászólási i d ő kere t é t .

Az utóbbi hónapokban a testü let
ülései a hosszú értekezések és a rend
kívül nagyszámú hozzászólás miatt

Erdős Norbert orsz ággyű lé s i kép 
vi se lő , a Békés Megyei Kormány 
hiv atal kormánymegbízottj a jelen
létével megtisztelt e a "H áromki 
rályjá rás az Endrődi Táj h ázban" c im ű

kulturál is rendezvényt, amelyre január
l-l- én délután kerü lt sor az End rőd i

Tájh ázban.
Az Endrődi Tájház már több min t

tíz éve megrendezi hagyomá nyműve lő

programj át vízkereszt környékén. Az
autentikus környeze tben felelevenítelt
helyi népszokások a téli ünnepkör jeles
történése it gyűjt ik csokorba. Az idén a
Komádi Színjátszó Komp án ia betle
hemes játékát és a hunyai hittanos cso
port három királyjárás dramati kus
játékát láthatták az é rdeklődők. A téli
ünnepkör szokása inak j elentőségéről

dr. Bartha Elek professzor, a Debreceni
Egyetem tanszékvezető egyetemi
tanára tartott rövid előadás t. A gyerek
csoportok játéka után dr. Dénes Zoltán

Sz 'jz' r se
Korlátoztáka hozzászélé ok idejét is

Kínos közjáték
Kínos közjáték zavarta meg az

egyébként lagymatagnak indult januári
képv i sel ő- testület i ülést. A napirendi
pontok tárgyalása e lő tt dr. Weigert
József állampolgár kért szót a közöns ég
soraiból.

Dr. Weigert József felháborodá
sának adott hangot, és számon kérte a
képviselö-testülettöl, hogy milyen
alapon adományoztak díszpolgári
címet múlt év október23-án egy román
polgármesternek (jelesül a nagyenyedi
testvérvárosunk vezetőjének) , akinek 
mint mondta - ősei az erdélyi ma
gyarságol irtották Horeával, Closkával
és Crisannal.

- Szerintem fejétől büdösödik a hal,
mert amilyen a százados, olyan a regi
ment... - mondta dr. Weigert, akinek
szavát ezen a ponton megakasztotta
Várfi András. A polgármester kérte a
felszó lal óállampolgárt, hogy mondan
d ój át fejezze be, hiszen ez a téma nem
ide tartozik, s ha akarja, akkor vélemé
nyét hja le valamelyik helyi újságban.

Dr. Weigert azonban nem hagyta
annyiban a dolgot: egy másik, számára
ugyancsak fájó témát is érintett:

- Milyen jogon mondja azt nekem
egy városházi dolgozó, hogy kapd be a
Lom?!

Dr. Weigert ugyanis a kerékpárúton
egy bizonyos közlekedési helyzet kap
csán összekülönbözött egy városházi
dolgozóval, aki állítólag a fenti fel
szólítást vágta a panaszos fejéhez.

A városháza több mint száz éves
falai számtalan, olykor késhegyre menő

vitának, kijelentésnek voltak már ta
núi, ám hogy nyomdafestéket nem tűrő,

csúnya szavak valaha is elhangoztak
volna, arra még a legöregebb város
atyák sem emlékeznek. Az ülésen
résztvevő békés családanyák is meg
lepve kapták fel a fejüket, amikor dr.
Weigert - az ülést közvetítő kamerák
kereszttüzében - másodszor is elis
mételte az ominózus mondatot.

Ekkor Vádi András szünetet rendelt
el, s a képvisel ő-testület tagjai, va
lamint a hallgatóság egy része csönd
ben kivonult a teremből , s magára
hagyta a panaszos állampolgárt, aki
mondandója végén így sóhajtott fel:

_Hát hol panaszkedjak. ha nem itt a
városházán?!
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Aláírást gyűjtöttek

Köszönet a Civilek apj alkalmából!

Panasz tesz
a képviselő

Dr. Farkasinszky Erzsébet kép
viselő asszonya legutóbbi önkor
mányzat i ülése n - érzelmektő l sem
rnentes - hozzászólásában kifogásol
ta, hogy lapunk hírt adott arról az
állampolgári kezdeményezésről ,

amely szerint a gyomaendrőd i férfi
ak egy része aláírást gyűj t ö tt azér t,
hogy az orvos i szakrendelőben dr.
Farkasinszky Erzsé bet urológus
mellett egy férfi szakorvos is rendel
Jen.

Dr. Farkasinszky Erzsébet ez t a
hírt kifejezetlen sértőnek találta, sőt

szer inte ez a cikk a város j óhírének
is árt. Kérte a jegyzőt , hogy vizsgá l
ja meg , milyen eljárás t lehetne
lapunk ellen indí tani, va lamint
követelte a jegyzőtő l az aláírási ívek
átadását.

A jegyző válas zában elmondta,
hogy neki nem feladata az újságok
ban megjelent hírek vizsgá lata, s ha
valaki sértő dolgokat vél felfedezni
valamelyik újság valamely ik cik
kében , úgy az fordu lhat aká r a
bírósághoz is.

Dr. Farkasinszky bejelen tette,
hogy az Egyen lő Bánásmód
Harós ágán ál fog panaszt tenn i, Az
orvos-képvisel önö egy ébként m últ
év december 7-én bejelentette , hogy
rend elő in téze ti munk áj át nem kí
vánja tovább fo lytatni, s a munka
szerződése alapjá n márc ius 7-én
dolgozik uto ljára a gyomaendrőd i

rendelőintézetben.

Az a l á i r ásgy űj tő férfiak egyéb
ként azért kértek másik urológust is
Gyomaendr ődre , mert dr. Farkas
inszky képvi sel ő i , közéleti munkája
.J árszólag sok energiáját vonja el a
gyógyítástól, másrés zt az urológiai
betegek jelentős része férfiember,
akik nagyobb biza lommal fordulná
nak egy férfi szakorvoshoz.."

A nyugdíjkort elért főorvosnő

tehát nem folytatja tovább rend e
l ő intézeti munk áját, így minden ide
jét a képvi sel ői munkáva l töltheti és
folyamatosan raj ta tarth atja ujját
Gyomaend rőd közé le tének ü t ő e -

rén... -oke-

Az alá irásgy űjt ő férfiak akciója
némiképpen okafogyottá vá lt, hiszen
dr. Farkasi nszky Erzsébet uro lógus
szakorvos december e lején bejelen
tette, hogy rendelőinté zet i munkáját
nem kívánja tovább fo lytatni , ezért
Gyomaendrődön , a szakorvosi ren
delőben mindenképpen gondoskodni
kell új uro lógus szakorvosró l, eset leg
szakorvoso kr ól.

e l, mely ek nélkül szegényeb b lenn e
köz össég ünk. Az önkorm ányzatokkal
együttműködve , munkáju kat kiegé
sz ítve vagy átvá llalva, kijelenthetjük,
hogy a civi lek minden napi életünk
támogató i és mozga t órug ói, Köszö
nette l:

Dankó Béla
Gyomaendrőd országgyűlési

k épvisel őj e

RÉGI BÚTOROKAT,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

ahelyszInen fizetek!

Telefon:
0630/9·533·594

ség i állapot) utasítha tja vissz a. Támo
ga tás nél kül i állásokná l 422 esetben
történt közve títés , melynek ered 
mén yeként 347 á l láskereső j utott
mun kal ehet ő s é ghez , A kirende ltség
arra törekszik , hogy az ügyfelek szá 
mára nyújtott egyéni és csoportos
tanácsad ás segít ségével egyre többen
tudjanak önállóa n is elhe lyezkedni,
hiszen a fel el ő s ségv áll al á s önma 
gunkka l szemben is elvárás .

Az elmúlt év folyamán 3645 fő volt
érinte tt á l láskeresőként nyilv ántart á
su nkban , k ő z ül űk 23 l 8 fő tudott elhe
Iyezkedn i, tebát az á l láskeresők 64 %
a j utott munkalehetőséghez az elmúlt
évben - tájékoztatott T ímárné Buza
Ilona.

Aláírásokat gy űj tö ttek a gyoma
endrődi lakosok. Kérik dr. Tonna Éva
igazgató főorvost, hogy az urulógiai
szakrendelőben férfi urológust is alkal
mazzanak. A több rn int hetven aláírást
tartalmazó íveket átadták az íveket dr.
Csorba Csaba jegyzőnek, aki a kérést
továbbította dr. Torma Évának, a
Városi Egészségügyi Intézmény igaz
gató főorvosán a k.

A múlt évi évi állásbejelentések,
közvetítések, fog lalkoztatottakká vá l
tak számának alakulásáról Tí márné
Buza Ilon a, a mun kaügyi központ
gyomaendrődi kirende ltségé nek veze
tője adott tájékoztatást lapunknak.

- A rnunkaügyi kire nde ltség egyik
legfontosabb feladata az üres álláshe
lyek feltárása. Az e lmúlt évben 205 1
db állás kerül t rögzítésre, melyre 2824
közvetítés történt. Fon tos kr it érium a
gyors reagálás a benyújtott munkaer ő 

igényekre, ezért minden állásra l ehe tő

leg 5 napon belül megkezdjük az
ügyfelek párosítását. Ahh oz, hogy az
álláskeresők is és az ál lást ajánló
munkáltatók is elégedettek legyenek ,
pontosan rögzí teni sz ükséges az
igényeke t és az elvárásokat. A rn un
kaügyi közp ont kirende ltsége álta l
támogatott elhe lyezések során 2402
közvetí tésből 1616 fe lvéte l történt
míg 700 ese tben elutas ítás (e lsősorba~
munkáltató részérő l) míg 86 ese tben
I~.eghiú sult eredménnyel záru lt a
kozvetítés.

Az ügyfél a fe lajánlott állás t csak
rendkívül indoko lt ese tben és jogsza
bályi megfelel őség ese ten (pl. egész-

Tisztelettel köszö ntöm a gyoma
end rődi civ il szerveze tek vezető i t,

minden tagját és önkénte seit.
A Civilek Na pja alkalmából enged

jék meg, hogy kieme ljen a civil szerve
zetek munk áj ának fon tosságá t a mai
magyar társadalomban.

A civil sze rvezetek támogatnak ,
segítenek, összefognak, prog ramokat
szerveznek , oly an fela datokat látn ak

Állástajánla a
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Élena gyulai ésa csabai kórház

elszámolják aszeméttelepeke

Hatvannégymilliós fejlesztést
adtakát a Skylotec-nél

ar 't v ' r s
érdekeit szem előtt tartó
települések és munk áltat ók
törekvéseit méltóképpen
elismerj ék.

Gyomaendrődön tavaly
több mint két és fél kilo
méternyi új kerékpárút épült
a gyomai városrészben. Ter
vezik, hogya Kodály ut
cától az endrődi hídhoz
vezető szakaszon is bizton
ságosabbá teszik a bicik
lisek közlekedését.

Hosszabb távon pedig
egészen Nagylaposig sze
rétn ének kerékpárutat épí
ten i, ehhez természetesen
újabb pályázati forrásokra
lenne szüks ég.

hatáskörük van, amelyek kö
zül sok kifejezetten állami
feladat. Ezek kerülnek jövő

év január elsejétől a j árások
hoz. Végső cél az egyablakos
ügyintézés megvalósítása az
országban. A kormányzat arra
törekszik, hogy az állampol
gároknak a lehető legkeveseb
bet kelljen utazniuk, hogy
ügyeikben elj árjanak.

Az államtitkár leszögezte,
szem éiyi kérdésekről , vagyis,
hogy kik állnak majd az ÍJj
területi egységek élén,
valamint, hogy miként áll fel
az apparátus, még korai
beszélni.

Erdős Norbert megyei
korrnánymegbizott, a békési
választókerület országgyűlési
képviselője elmondta, siker
ként értékeli, hogya megyé
ben kilenc járás jön létre
2013. január elsején: Békés
csaba, Békés, Szarvas, Gyo
maendrőd, Szeghalom, Gyu
la, Sarkad, Mezőkovácsháza

és Orosháza központokkal áll
nak fel az új államigazgatási
egységek.

Kerékpáro
Gyomaendrőd és a Guar

dian kerékpárosbarátságát
díjazt ák.

Január elején Győrben

rendezték meg cl .Kerékpá 
rosbarát telepiilés 2011." és
a Kerékpárosbarát munka
hely 2011." címek díjátadó
ünnepségét. Megyénkből a
települések kateg óriaj ában
Gyomaendrőd, a munkahe
lyek közül pedig a Guardian
Orosháza Kft. érdemelte ki
a kerékpárosbarát cimet.

A Nemzeti Fejlesztési
Miniszt érium 201 l-ben ötö
dik alkalommal hirdette
meg ezt a nemes versengést.
A cél az, hogyabiciklisek

Január v égeig nyolc
javaslat érkezett Békésből a
leendő járásokkal kapcsolat
ban - hangsúlyozta békési
sajtótájékoztatóján dr. Szabó
Erika a területi közigaz
gatásért és választásokért
felelős államtitkár. Elmondta:
a módosit ási elképzelések
egyike sem érinti a járás
központokat, ellenben néhány
település más egységbe ke
rülne, mint ahova az eredeti
elképzelés sorolja azokat. Az
ilyen jellegű kérdéseket
továbbitják az illetékes me
gyei kormánymegbízottnak,
Békésben Erdős Norbertnek,
aki majd dönt a kérdésekben .

Dr. Szabó Erika emlékez
tetett arra, hogy 20I3-tól kez
dik meg m űk öd és üket ha-
zánkban a járások, amelyek
kialakításának társadalmi vi
tája jelenleg is zajlik. Az új
államigazgatási, területi egy
ségek kialakításának legfőbb

célja, hogy tiszta, átlátható
viszonyokat teremtsen az
ügyintézésben. A települések
jegyzőinek jelenleg több ezer

Néhány telep "lés más járásba
szeretne kerülni

f" , l

peltek idén. A gyulai Pándy
Kálmán Megyei Kórház holt
versenyben az összesített lista
második helyét szerezte meg,
mindössze néhány század pont
tal lemaradva a győztes

kecskemétiek mögött. Nem
sokkal maradt el mögöttük a
békéscsabai klinika sem, akiket
a kilencedik helyig repítettek a
betegek voksai. Ezeknek is
köszönhet ően a megyék össze
sített rangsorában Békés az
élen végzett.

SZECHE VI TERV

Szabadkígyóson és Szarvasori
összesen 381 millió forintot
fordítanak a munkálatokra
melyek várhatóan 2013 . már:
eiusában érnek véget.

Dankó Béla, a K örös-szögi
Hulladékgazdálkodási Rekul
tivációs Önkormányzati Társu
lás elnöke kiemelte: összesen
281 ezer négyzetméter szennye
zett területet - melyen 772 ezer
tonna szernét halmozódott fel 
tisztítanak meg.

val, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinan
szírozásával valósult meg.A
munkabiztonsági felszere
léseket, hevedereket gyártó
cég jelenleg 125 embernek ad
munkát. Vodova János ügyve
zetőtől megtudtuk, hogy a
fejlesztés során korszerű gép
sorok beállításával tovább
automatizálták a technológiát.

A HáziPatika.com idén
hetedszerre osztotta ki már
hagyományosnak mondható,
"Az év kórháza" elnevezésű

díját, amelyet az interneten
voksoló betegek szavazatai
alapján kaphatott meg a
legjobbnak bizonyult intéz
mény. Tavalyhoz hasonlóan
idén is taroltak a vidéki
kórházak, a legjobb budapesti
csupán az ötödik helyen
végzett. A Békés megyei
intézmények kiválóan szere-

2011. október l3-án zá
rult a "Skylotec Hungary
Kft. technológiai fejlesztése
és korszer űsítése" elneve
zésű Európai Uniós támo
gatással megvalósult pro
jektje, melynek záró ren
dezvényén megtudtuk, hogy
a már kiváló szint űre fej
lesztett technológiát tovább
automatizálrák, amivel a ter
mékek fejlesztését és a gyár
tás hatékonyságát segítik
elő. A 64.092.426 forint
értékű beruházás SO%-ban
az Európai Unió támogatásá-

Mérföldkövéhez érkezett a
megyében a hulladéklerakók
felszámolása, a területek rend
betétele. A közbeszerzés után
kiválasztották akivitelezőt,

akivel hamarosan szerződést is
aláírnak, így megkezdődhet a
munka . Békéscsabán 644 millió
forintból hozzák rendbe a
szeméttelepet, illetve Csárda
szálláson, Csabacs űd őn, Gyo
maendrődön, Kétsopronyban ,
Kondoroson, Körösladányban,
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Idén születésének 30. évforuíóját ünnepli Gyomaendrőd.A két szomszédos település Gyoma és
Endrőd 1982. január elsejével egyesült Gyomaendrőd néven. Sorozatunkban az egyesült

nagyközség, később várossá lett Gyomaendrődelmúlt 30 esztendőjének jelentősebb - a Vitá1któl' l
ellenségeskedéstől sem mentes - eseményeit villantjuk fel a korabeli krónikák alapján.

Most S 'Ijonhozzá!
A Gyoma és Endrőd 1982-es egye- Gyomaendrőd biovárossá való fejleszté-

sülése óta eltelt 30. évforduló arra is alka- sének terve ment füstbe. Az egyesülést
Imat ad, hogy visszatekintsünk Gyoma- k övetően, az addig városi j ogú nagy-
en d rőd három évtizedének j elentősebb község, Gyomaendrőd 1989. március l-el
eredményeire és kudarcaira. városi rangot kapott, majd következett a

Az egyesülést követő években az rendszerváltás, a privatizáció , s közben
együttélés nem volt zökkenőmen tes : az olyan nagymúltú munkahelyek szűntek

endrődi ek egy része kifogásolta a mint, az End rődi Cipész Szövetkezet,
városépítő munk ár, és az endrődi rész valamint az összes mezőgazdasági termelő

tudatos elsorvaszt ásar ól beszélt. A két szövetkezet.
településrész viszonya elmérgesedni lát- Önök szerint eredményes évtizedeket
szott, amikor is egy helyi népszavazás tudhat-e maga mögött Gyomaendrőd,

pontot tett annak a kérdésnek a végére, hová jutottunk, hova juthat/lilik vo/na az
hogy együtt maradjon-e Gyomaendrőd e/mált honninc évben? Ezekre a kér
vagy váljon szét? désekre is keresslik a vá/aszt. Várjuk O/-

A körzetközponti szerepet is kapott vasáink véleményét, tuelyet hoizájárul«:
Gyomaendrőd nagy terveket sző tt az új, Silk eseten közzé is tesziink lapunk kiivet
közös városközpont kialakítására a két kezii számaiban.
városrész közötti üres terület tervszerű Leveleiket elküldhetik e-maii címünk-
beépítésével. Az eredmények mellett re: szobeszed@index.hu vagy a szer-
néhány nagy í vű elképzelés vallott kudar- kesztőség postacímére: Szó-Beszéd 5500
cot az elmúlt időszakban , többek között Gyomaendrőd , Hősök útja 5J .

Az úton nienni kell címmel adott
hírt 1981. decemberi számában az
Endrődi Híradó cím ű lap a Gyo
maendrőd Nagyközségi Tanács ala
kuló üléséről. A két szomszédos
település január elsejével egyesült, s
mint a lap írja: "Gyoma és Endrőd

jövőjének szempontjából történelmi
jelentőségű esemény volt december
10-én az ENCI-ben megtartott
alakuló tanácsülés. A két nagyközség
száz tanácstagja ünnepi tanácsülés
keretében döntött az egyesülő két
település tanácsának szervezetl és
működési elveiről és megválasztotta
a tanács vezető testületeit.

Az ünnepségen részt vett Keserű
Jánosné nyugalmazott miniszter,
Gyoma szülötte és dr. Farkas Ottó, a
Minisztertanács Tanácsh ivatal ának
főosztály vezetője, aki Endrődön szü
letett és nevelkedett. Részt vett a
tanács alakuló ül ésén Szabó Miklós az
MSZMP Békés Megyei Bizottságának
titkára és dr. Kertész M ártori a Megyei
Tanács Végrehajtó Bizottságának tit
kára. Jelen voltak a szarvasi járás és
város párt- és tanácsi vezetői, Gyoma
és Endrőd gazdasági szerveinek és
intézményeinek vezetői.

Az ünneps ég megnyitása után az
úrrörök köszöntötték a nagyj elentőségű

tanácskozást, majd Varga Zsigmond
országgyülési képviselő tartott ünnepi
megemlékezést a két település egye
sítése előkészí tésének történetérő l."

Varga Zsigmond bevezetőjében

elmondta, hogy Gyoma és Endrőd , a
két nagymúltú település az Elnöki
Tanács rendelete alapján 1982. január
l-vel Gyomaendrőd néven egyesül .

- Január l-től az egyesiilés azt is
j elenti, hogy nem én endrődi, nem én
gyomai. hanem mi gyomaendrá diek,
közel 20 ezren építjük tovább tele
piilésünket. Az oszd meg és uralkodj
hííbéri j elszónál jobbat, értelmesebbet
tC/láltunk: osszefogá sban van a mi

erőnk. Gyoma és Endrőd cé ltudatos
egy űtnn űkodése több mint tíz évre,

csaknem két évtizedre nyúlik vissza. A
gyomai j árás megsz űn ése után döb 
bentünk rá előszö,; hogy ill többről van
szo, niint egyszerűen csak élni, ill tenni
ke!!! A telepill éspár gazdas ágfoldrajzi.
népess égi adotts ágai olyan obj ektív
korűlmények, uielyeket ki lehet és ki
kell akn ázni jövőnk ép ítése szempont
j ából és nem külön -külön hanem
együt/o Gyoma 1830-től 1977-ig már
egyszer tnezov áros volt . Egyedülnehe
ze bb en birkezott volna a város építés
fe ladatai v al. Endrőd önmagában sz in
t én esélytelen leli volna, egyiitt viszont
a vasúti fővonal a 46 -os közlekedési
főút, a Hármas-körös hajózható viziút
ja, a több mint 10 ez er munkak épes
korú ember cselekv ák ézs ége birto
kában es éllyel indulhalunk a városi
rang inegszerz és éért - mondta ünnepi
beszédében Varga Zsigmond. Az
országgyűlési képviselő szólt a két

MÉSZ egyesüléséről, a vízmű társulat
létrehozásáról , valamint a ment ő ál

lomás , a szül öotthon létrehozásáról,
mint a két település egy üttm űk öd é

sének főbb területeiről. Az együtt
működés tervszerűv é tétele érdekében
a két község 1971. augu sztus 17-én
létrehozott egy társadalmi bizotts ágot
melynek 8 endrődi és 8 gyomai tagja
volt, az elnöke pedig az országgyűlési

képviselő lett. E bizottság feladata volt
kidolgozni és javaslatot tenni a poli
tikai és állami vezetőtestületeknek a
soron következő feladatokr a.

A tanácsülés egyhangú döntése
alapján Gyomaendrőd Nagykö zségi
Tanács elnöke Jenei Bálint lett. Tár
sadalmi eln ökhelyettesek: Gond a Ká
roly és Várju József. A végrehajtó bi
zottság titkára Hunya Miklós lett, a vb.
többi tagjai: Farka s Sándor, Kovács
Józsefné, Babos László , Kovács Gá
bor, Bacsa Zoltán, Gellai Józsefné, és
Homok Józsefné lettek.
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l
ségek rendkívül súlyosan veszélyeztetil
értelmi, érzelmi fejlődését. ~

A tárgyalás szakértők és tanúk me
hallgatásával folytatódott Gyul át
Pszichológus és pszichiáter szakértő

véleményét hallgatták meg a Gyul
Törvényszéken a gyomaendrőd i darabo.
lós gyilkos ügyében. A tárgyalás elején
bíró szembesitette a vádlottat a nyomo
zati szakban tett nyilatkozatokkal,
azzal, amit a bírósá g e l ő tt mondott
Ebben több ellentmondás is mutatkozott
melyekre B. Zoltán nem tudott magya
rázatot adni. Ezt követően a holtteste
vizsgáló igazságügyi orvosszak ért őke

hallgatta meg dr. Csepregi-Matus Éva.
Mindketten arról beszéltek, hogy

középkorú nő szétdarabolt, megcsonkí
tott holttestének vizsgálata azt rnutatta
hogy halálát fulladás, fojtás okozta. A
előtte elszenvedett sérülések: egy házila
készített fegyverből származó lövés és (
fejsérülések nyol c napon belül gyó
gyuló ak voltak.

A következőkben szolnoki és Békés
megyei pszichiáter és pszichológus szak
értők következtek. Bár korábban külön
bözött véleményük, ezúttal rnind a né
gyen egybehan gzóan úgy nyilatkoztak,
hogy B. Zoltánnak komoly személyi
ségzavara van, de tudja kontrolálni csele
kedeteit, s tisztában van azok következ
rnényeivel .

Dühkitörései sokszor teátrálisak,
ezeket eszközként használja. Mint ki
derült, a börtönben öngyilkosságot kí
sérelt meg, önakasztással próbálkozott,
majd kitört egy ablakot, hogy azzal vágja
meg magát. Jó ideig egyszemélyes zár
kában volt, s a rácsok mögött is többször
volt dühkitörése. A tárgyalás közben B.
Zoltán váratlanul heves zokogásban törl
ki, azt hajtogatva: "Nem akartam megöl
ni". A bíró leállította a szakértők

meghallgatá sát, a vádlottat rövid időre

kivezették a teremből, megnyugtatták,
majd visszatért. Az ügyés z, dr.
Rozgony i-Szabó Éva erre a váratlan
fordulatra reagálva a j egyzőkönyvbe

rögzítve megjegyezte: "A vádlott nem
sokkal ez előtt, a bíróság folyosóján
kedélyesen mesélt külföldi élményeiről a
fegy őröknek". (beol.hul

Holttesttel acsomagtartóban
vásárolt

Másnap a férfi, kocsijában a holttest
tel elindult, s a tárgyaláson azt mondta
annyira megfeledkezett a nőről , hogy
még vásárolni is volt. Végül tanyáján fel
daraboita a halottat és elásta. Előbb még
levette róla az ékészereket és a ruhákat.
Azt is elárulta a bíróságnak, korábban
dolgozott hentes mellett onnan "értett a
húsdaraboláshoz".

B. Zoltán vallomásából kiderült,
hogy 1988 óta járt ideggyógyászhoz,
többször feküdt pszichiátriai osztályon,
többféle gyógyszert szedett rendszere
sen. Sorkatona sem volt betegsége miatt,
mint mondta az őt vizsgáló orvos úgy
fogalmazott: Ha magát felidegesítik ,
lelövi az egész századot.

Az orvosszakértők szerint ugyanak
kor B. Zoltán elmebetegségben nem
szenvedett. Azt is megtudtuk, hogy
feleségét házasságuk alatt is bántotta ,
egyszer egy disznósokkolóval támadta
meg, a nő végül elvált tőle. B. Zoltán
többször hangsúlyozta, nem gyű l ö l te volt
nejét, nem akart rosszat kislányának, akit
viszont a vádirat szerint a látottak extrém
módon megviseltek, s az átélt szörnyű-

Felidegesítette a asszony, ezért egölte és feldar bolta
Többször kísérelt meg öngyilkosságot adarabolás gyilkos

Pénzt kért az asszony
B. Zoltán több órán át tartó meghall

gatása során elmondta, hogya gyilkos
sághoz használt "fegyvert" maga készí
tette egy ismeretterjeszt ő t év ém űsorban

látottak alapján, a lőszereket pedig azért
vette, hogya kóbor kutyákat el tudja
ijeszteni portájáról. A gyilkosság napján
későn este hozta el hozzá kislányát volt
felesége, aki pénzt kért tőle , s mikor vis
szautasít ást kapott , lökdösni, szidni
kezdte a férfit és annak édesanyját.

- Úgy éreztem , rögtön megőrülök ,

zsibbadt a tarkóm, a fülemben hallottam
a szívdobogásorn - mondta a vádlott fel
dúltan, majd részlete sen leírta, hogyan
lőtte meg a keze ügyében lévő fegyver
rel, vitte földre, s fojtotta meg az asz
szonyt. Elmondása szerint gyermekük
mindebből semmit sem láthatott, mert
távolabb volt, majd egyedül átment a kö
zelben lakó nagymamához, ahol nyugod
tan vacsorázott, mikor apja megérkezett.

Meglőtte, megfojtotta, feldarabol
ta, majd elás ta feleségét az a gyoma
endrődi férfi, akinek ügyében január
ll-én kezdödön meg a tárgyalás a
Gyulai Törvényszék előtt. A vád sze
rint a rémes történések egy részének a
pár 6 éves kislánya is szemtanúja volt.

Elzavarta a gyereket
Vérfagyasztó történet bontakozott ki

szerdán délelőtt a dr. Csepregi-Matus
Éva vezette bírói tanács előtt, amikor is
egy 20 lO-ben, Gyomaendrődön történt,
darabolós gyilkosság részletei hangoztak
el a bíróság e l ő t t. A 41 éves vádlottat 
aki a tárgyalás közben elsírta magát,
többször hivatkozott rossz idegállapo
tára, s zavartságra - bilincsben, vezető 

száron kisérték a büntetés-végrehajtás
munkatársai.

Elsőként az ügyész ismertette a vádat
az előre kitervelten, aljas célból elkö
vetett emberölés ügyében , Eszerint , B.
Zoltán Gyomaendrödön a saját maga
által készített lőfegyverével mellkason
lőtte volt házast ársát. majd a sértettet
ellökte, és a fejét egy alkalommal bele
verte a betonba. A sértett kiabálására a
vádlott és a sértett közös - óvodás korú 
gyermeke az utcára érkezett, azonban a
vádlott elzavarta, majd a sértette t nya
kánál fogva megfojtotta.

17 darabra vágta
A vádlott másnap reggel tartva a le

lepleződéstől reggel hét óra körül gépko
csival - benne a holtesttel - a tanyájára
ment, és magával vitte a gyermekét is. A
tanya terménytárolójában a holttestet egy
fejsze és egy henteskés segitségével 17
darabra vágta szét, majd a feldarabolt
testrészeket az udvaron elásta . A tár
gyaláson meghallgatott, jelenleg előzetes

letartóztatásban lévő , láthatóan zavart
férfi beismerte, hogy 20 lO. április 30-án
meglőtte , földre lökte, s megfojtotta
feleségét, miután az felidegesítette, majd
másnap a holttestet feidaraboita és elásta.
Azt azonban tagadja, hogy mindennek
akkor 6 éves kislányuk a tanúja lett
volna, s azt is többször leszögezte: nem
akarta megölni volt feleségét.
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KOhn Viktor és 143-as r ajtszámú Mercedes 308 autója

y aen rődi induló
aBudapest-Bamako idei futamán

A Párizs-Dakar Rally szellemi hagyományain fel
n ö v ő Budapest-Bamako futamon idén immáron 7.
alkalommal vehetnek részt a vállalkozó kedv: autósole
A Budapest-Bamako azonban nemcsak túra és verseny,
hanem közös jótékonysági akció is. Gyomandrőd ről

Kohn Viktor egymaga vág neki Kolibri II néven
Mercedes 308 mikrobuszával a kalandnak. Bár mitfár
er nem lesz mellette, egymást segítve haladnak majd
Szatmári Sándorra l, a Parrag és Szatmári Kft. tu laj
donosával, aki egy Mercedes Sprintert vezet majd.

Aja nuár 14-én, Budapestrő l elrajtoló 14 napos futa
mon verseny és kaland kategóriában indulnak a já r
művek , Viktor már csak az autója j ell egéből adódóan is
az utóbbi kategóriában vesz részt. A napi átlag 500 km
es szakaszok teljesítés e azonban verseny nélkül is
hatalmas kihívás. Az út embert próbáló feladat, aho l
meg kell küzdeni a sivataggal , i dőj árássa l, vadálla
tokkal, esetleg még a bennszülöt tekkel is. A 14 etapos
verseny az európa i szakaszokat követően összesen
8095 km-en át kígyózik Afrik a nyugati partj ain, a
célállomás idén azonban nem Bamako, hanem Guinea
Bissau, a romantikus kis afrikai ország .

Bár a résztvevők maguk finanszírozzák az utazást,
melynek költsége a 2 ezer eurót is eléri személyenként,
számos gyomaendrőd i vállalkozás segíti adományaival
az afrikai gyerekeke t. A felaján lások - cukor, liszt,
palackozott víz, dioptriás sze müvegek. szalámi - szin
tén a j á rmű rakterébe kerülnek. Maga az autó is fela
jánlás tárgyát képezi, azaz a sikeres célbaérkezés
esetén már repül ővel jöhetnek haza a kalandorok.
(gyomaendrod.com)

'.

a sajtfesztiválelys 'neÚjabb
Idén január 7-én 48 fő részvételével megújult a Turisztikai Egyesület.

Megvá lasztotta vezetőségé t, a 14 fős választrn ányá t, és a 3 fős fe l ügye lő

bizottságát. Az egyesü let elnöke Pájer Sándor, az alelnök Tímár Imre lett. A
közgyűlésen új bel épő tagokkal 45 főre duzzadt az egyesület. A tagfelvételi
nyitottságunknak k ö sz ö n het ően az elmúlt hetekben újabb tagokkal bővü l t az
egyesületünk. Aválasztmány minden héten ülésezett, mivel a feladat tengernyi.
Az e lsőd lege s a Sajt és Túrófesztivál és a Május l-jei rendezvényre való
felkészülés. A Sajt- és Túrófesztivál Gyomaendrődé, mivel az évek alatt össze
forrotta várossal, és ezt mi is erős í ten i akarj uk. AMájus l-ét szeretnénk a szó
igazi értelmében Majá lissá, mi ndenki ünnepévé tenn i. Ennekjelenleg a legjobb
helye, helyszínea Hősök út egyadott szakasza - Lottózó és Minor közötti része
- felelne meg.A retrós hangulatú rendezvény program összeállítását elkezdtük,
melyrő l a következő újságban fogok beszámolni.

A helyi turisztikával kapcsolatban elmondhatorn, hogy az i dő rövidsége
miatt még csak az alapok lerakásánál tartunk. Célunk a turistá k számára ked
velt hellyé, turizmus számára élhető várossá, országosan ismerté tenni
Gyomaendrődö t. Az egyesület feladata lesz a gyomaendrod.hu turizmus
menüj ének a kezelése, információval, tartalommal való feltöltése, ennek
elkészülte március elejére várható.

A Turisztikai Egyesület a nyári hónapokban fő leg a városunkba látogató
turisták és a helyi é rdek l ődők számára , várhatóan a Fő téren esti I- 2 (max. 4)
órás helyi míísoros színpadi fellépéssel egybekötött szakmai bemutatókat
szeretne szervezni. Abemutatokra olyan vállalkozó kedvű helyi lakosokatvagy
vállalkozókat keresünk , akik be tudnak mutatni régi vagy új szakmákat, népi
mesterségeket, k ézm űves foglalkozásokat, stb. A bemutató mellett saját
készítésü termékeiket értékesítenék is. Mit nevezün.k mi bernutatónak?
Például: cukornyalóka készítes, faszenes kürtőska lács kész ítés, kóstolássa l,
keresztszemcs hímzés PóhaJ mi motívummal a helyszínen, ko l bászkészí tő Jani
bácsi ízes, disznóvágásos mondók ája, ős i eszközök bemutatása, kóslolássa l és
tovább, és tovább. Ne feledje, a hirista 3-5 naponta cseré l őd i k, tehát az Ön
bemutatója mi ndigúj lesz! Kereset kiegész ítést jelenthet ez Önnek, nekiink és
a turistáknak program, a városunknak jó hírnév!

Tisztelt Leen el ő Programad ónk!
Amikor elmegyünk nyaralni, kirá ndulni akkor olyan helyszínt keresünk,

ahol van mit látni, kipró bálni, ielőt tölteni. Gyomaendrödön. amikor a vendég
megunja a fü rdést, akkor azt kérdezi a Tourinform irodában, bogy mit lehet itt
csinálni? Szeretnén.k neki olyan programot kínálni, amit másho l nem kapmeg,
és akkor biztos marad még I-2 napot városunkban. Mit nevezhetünk program
nak? Minden olyan tevékenységet, ami a vendég hétköznapi é l e t é tő l elté rő,

érdekesnek, kü löulegesnek, újnak tart és a program nem hosszabb I-3 ő rá n á l .

Tehát gyakorlatilag bármi: vadász élménytúra (vadles, gyaloglás, élmény
beszámoló, stb.), harcsa horgász bemutató a Körösön, fazekas bemutató,
kovács bemutató, p áli nka fő zde látogatás kóstolássa l, házi kenyérsütés Mari
nénivel, vánelorbot faragás gyakorlással, stb.És még minden, amit Ön ki talál...

Legyen Ön is programadónk, vagy bemutató partnerün k: Írja meg nekünk
az ötletét, és a telefonszámával adja le a Tourin form irodába. Mi segítünk
Önnek kidolgozni, hogy milyen is legyen ahhoz, hogy eladható legyen. Fon tos
hogy ezért pénzt és adnak is! Hogy mennyit? Kb.: 2000-3000 Fr/ óra.

Tisztelt Óvodák, Iskolák, Sportkörök!
Már mindenki tudja Gyomaendrődön , hogya Máj us l-ét a Turisztikai

Egyesület szervezi. Elhatároztuk , hogy retró hangulatúra, helyi gyerek és
családk özpontúra alakítj uk e fon tos ünne pet! Szeretnénk olyan régi vagy új
játék és szórakozási l eh etőségek et biztosi tani, amit a megszó lítottak bonyolí
tanának le, és ezzel a bevétellel segítenék az amúgy szííkös költségvetésüket.
Mire gondolunk? PI. : Üveg horgászat, célba dobás, kapura dobás vagy rúgás,
k ézm ű vess ég, céllövészet, íj ászat és így tovább. Bármi, amit Ti tudtok, mert
kitaláljátok.Tegyük színessé, szórakoztatóvá az ünnepet, a Magunk kedvéért!
Érdek lődés, jelentkezés a Tourinfo rm irodában. Tel. szám: 20/994-5525

Köszönettel: Turisztikai Egyesiilet Gyomaend rőd

Szó-Beszéd
Szerkesztőség e

Telefon:
0670/22-632-99

E-maii:
szobeszed@index.hu

l) szeméives, klim ás
mikrobusz bérelhető.

Vállalom kisebb csomazokc»
szállítását is!

Lakatos Tibor
rel~/o/l : 06-20/365-3 683



Sándor Service Kft.

Vegyesátlagfogyasztás: Transit eseteben7,9-10,81/100km, Iranslt Connect
e" lében6.0-6.4 lnOO km. CO,·klbocsátás:Tran' it esetében: 208-285g/km.
T/amil Connectesetében:159-16Bg/l\m,Azadatokafakomtmysúlyától lúggben
vállo/hatnak. Azajánlat 2011. október l-lelöl december JI-igilletvea készlet
ereléJg érvényes.TovábbI infOlmácl6k ésrészletekazajánlatokról a mérkake
leskedésunkben.Azautókillusztrációk.
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10w-40wolajjal:

1400ccm-ig: 10.990 Ft-ért
5w·30wolajjal:

1400ccm-ig: 11.990 Ft-ért
Az árak tartalmazzákaz olajat az olajszüröt ésamunkadíjat!

Atovábbi részletekről érdeklődjön

márkaszervizünkben!

5 310 K isújsz á llás
Deá k F. u . 6 9 -75 .
06- 59- 3 2 1 -1 3 4

Akciónk csak a4évnél idösebb szemé~au lókra

2012. 01.2Q. lólakés?lel erejéig érvényes!
Árainka 27% Afá·llartalmazzák!

BE~SŐÉPíTE~ZE T
SZARAZEPITÉS

GiLL4.
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

ÉpíTKEZIK?
FELÚJíT?

TAT ROZ?
AZ ÚJ ESZTENDŐBEN IS VÁRJA VÁSÁRLÓIT

AKCIÓKKAL,SZAKTANÁCSADÁSSAL!

TERRANOVA
VAKOLATOK, RAGASZTÓK,

\ " ~ I . J " .: ~ ZSÁKOS B~TqN ,
.u,J ~ y') :, ~ ~~ALJZATKIEGYENLlTOK,
: ( .: I~J '25KG·OS CEM,ENT
~er ES 25 KG·OS MESZ!
e~gbur~Q\~S Prokoncept

en ergi ataka rék os építé s ! re ndsze r

~eber • 5~~~~~.~~':;~~~~:~~~~a~~st
kö ll ség • Hőh ldmenles szerkezel



Hé lfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

17órától
Kangoo
Edlltel

18 órától Step Edlltel
Power body Aerobic Prev gerinc

Step Aneltel
Marcsival Edlltel Marcsival

19órálól
Kritikuszóna Jóga

Hastánc
Marcsival Zsuzsával

YUCCA VIRAGBOLT
Gyomaendrő d. Petőfi u. 2. - Tel.: 06-66/386-523

Vá8ott-, cserepes- és selyemvirá80k széles választélmanl
Valcnlin napra ~ánclékLár8)'ak, dekorációs anyagok.

.. ~v..\ 6KAMRÁs GEALAN
\~ MŰANYA 'LÁSzARÓI{,

50% KEDVEZMENNYELI
Kérje ingyenes ajánlatunkatl

Az~j esrtendöben isvá~uk

kedves látogatóinkat
változatlan árakkal

és szolgáltatásokkal
a kibövített konditermünkben!

ÚJ EDZÉS TíPUSOK!
KRITIKUS ZÓNA ledolgozása mindennek ami kerekebb akelleténél

(comb, fenék, has)!
KANGOO EDZÉS SZOMBATONKÉNT 17·18 ÓRÁIG!

Bejelentkezés szükséges: 661285-840-es telefonszámon.

Cl.fiS
BBB-GL~S K.k

Mez őtúr; Szolnoki u. 3.

NYITVA TARTÁS:
hélfö·péntek 8-21 órá ig, szombat 14·20óráig, vasárnap 14-18 óráig.
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Marhatolvajok garázdálkodnak
Marhatolvajok tartják rettegésben az

Alföld több megyéjében, így Békésben
is is az állattartókat. A gazdák azt beszé
lik, már több száz jószág tűnt el. A
rendőrség nyomoz, de csak szűkszavúan

nyilatkozik - hja a Békés Megyei Hírlap.
K. Zsolt gyomaendrődi tanyáján még

augusztusban ürült ki az istálló , Azóta
sem az állatok, sem a tolvajok nem
kerültek elő .

- Egy vemhes üszőt és öt bikát vittek
el, csak egy kificamodott lábú kis bika
borjút hagytak meg, azt val ószín űleg

nehezen tudták volna elhajtani, Előző

este tíz óra körül benéztem az istállóba,
akkor még ott voltak az állatok. Hajnali
négykor viszont már csak a hűlt helyüket
találtam - meséli a gyomaendrődi férfi,
aki főállásban egy szarvasmarha-telepen
dolgozik, s jövedelemkiegészítésként
otthon is állattartással foglalkozik.

A tanya körbe van kerítve, és több
kutya is csahol a portán, K, Zsolt szerint
az ebeket valószínűleg elkábították, az
udvarra pedig a kapu leemelésével jutot
tak be. Azt azonban elképzelni sem
tudja, hogyan vihették el olyan csende
sen a bikáit, azok ugyanis kötött tartás
ban voltak, azaz soha nem jártak ki az
istállóból , így valószínü!eg nagyon
megijedtek, amikor az idegenek
kivezették őket.

- Abban már nem bízok, hogy az álla
tok megkerülnek, gondolom, jó pénzért
eladták őket külföldre. De legalább a
tolvajokat elkapnákl - mondja bosszúsan
a gazda, akit természetesen nem vigasz
tal az a tény, hogy Gyomaendrődön nem
ő az egyetlen károsult, Ebben a városban
ugyanis valamiért előszeretettel működ

nek a marhatolvajok. Igaz, a környező

településeket sem kímélték, úgy tudjuk,
Dévaványáról, Körösladányból, Ör
ménykútról és Kardosról is vittek már el
állatokat az éj leple alatt.

A gazdákat nyugtalanító téma a
gyomaendrődi képviselő-testület ütésén
is napirendre került, ahová meghívták
Paraizs Tamást, a Szarvasi Rendőr

kapitányság helyi rendőrőrsének paranc
snokát. Elmondta, hat gazdától kilenc
szarvasmarha tűnt el a városban . A
gazdák ennél jóval nagyobb számokról
beszélnek, a rendőrség munk ájával
pedig elégedetlenek.

- Sokan összekeverik a rendőrséget a
biztonsági őrséggel. A magántulajdon
védelme nem kizárólag a rendőrség fela
data. Ha valahol többmilliós értékeket
(jelen esetben szarvasmarhákat) tárol
nak, és egy pár ezer forintos bizton
ságtechnikai eszköz beszerzésére sem
veszik a fáradságot a sértettek, akkor
úgy gondolom, egy kicsit etikátlan

y drö ön '
ezután a városban pletykákat teljesz)
a rendőrség hozzáállásáról- hangsúlY~
ta Paraizs Tamás a gyomaendrő

képviselő-testület ülésén. I
A vagyonvédelemmel kapcsolatb'

I

megkérdeztük a gazdákat is. Kiderült:
legtöbben esténként csak bereteszeJik:
istállók ajtaját, lakatot sem tesznek ,I
Biztosítást általában nem kötnek az álli
tokra . Ezt azzal magyarázzák, hogyl
biztosítók csak nagyon szigorú feltétel~
mellett hajlandók szerződni velüle P
ezeket a feltételeket teljesítenék
például a nyári nagy hőségben is szin
hermetikusan bezárt istállókban tartani
a szarvasmarhákat - akkor az állatjólé
szabályokat sértenék meg. A kock áz
tehát marad, s ha nincs szerencséjü
több milliós kárt is szenvedhetnek.

Információink szerint a szarva
marhalopások négy alföldi megyét ériI
tenele Szerettük volna megtudni, ho!
Békésben pontosan hány állatot vittek
és sikerült-e már a tettesek nyorn á
bukkanni. Vargáné Szombati Andreáté
a Békés Megyei Rend őr-főkapitánys í

szóvivőjétől egyelőre csupán szűksza .

választ kaptunk, mely szerint
rendőrség a térségben történt állatlop
sok ügyében nagy erőkkel folytatja
nyomozást.

L.J. (beol.hi

Dévaványa önkormányzatának le
járt a korábbi szolgálatóval kötött sze
m étszállitási szerződése. Az új szolg ál
tató a Gyomaközszolg Kft. lett, A
gyomaendrődi önkormányzati tulaj
donú cég adta ugyanis a legkedvezőbb

ajánlatot a dévaványai kommunális
hulladék gyűjt ésére, és a Gyomaend
rődi Regionális Hulladéklerakóba tör
ténő száll ításra .

Fekete József, a Gyomaközszolg
Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta,
hogya dévaványai hullad ékgyűjtéshez

és beszállításhoz két új kukásautót vá
sároltak.

- Az új szolgáltatás beindításához
egyenlőre van elegendő dolgozónk, ám
nem kizárt, hogy később dévaványáról
is foglalkoztatunk új munkaerőt. Ezzel

év vány 'n is AUTÓSOKFIGYELEM!
Gurnijavítás!

M"sz i
vizsgáztatás!
Varga Béla, autószerelő mester

~~~~;~ l O-650, ,;,;; ~!~~i~"i
06301600·42·30

5500 Gyomaendrőd, Csokonai u. 37,

Játékok,
ajándéktárgyak
nagy választékban!

a feladatb ővülessel a Gyomaközszolg
Kft. stabilizálni tudja műkőd ését és a
foglalkoztatottságot, s nem utolsó sor
ban évi 30-35 millió forintos árbevétel
bez jut - mondta Fekete József
ügyvezető igazgató,

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

akö szolgy



yomaendrőd Ku a Asztalitenisz Verseny --
Legyen On

is őszakács!

A Szó-Beszéd Szerkesztősége idén
májusban jelenteti meg Gyomaendrődi

Gasuro'Iúrák cimű könyvét, amely

Gyoma és Endrőd , valamint Gyoma
endrőd jellegzetes ételeit, azok recept
jeit, elkészítési módjait mutatja be. A
város éttermeinek specialitásait, a sza

kácsok ajánlatait színes képekkel és
receptekkel tárjuk az Olvasók elé, s
nem feledkezünk meg azohól a már
feledésbe merülő ételeinkről sem, amit
nagymarn áink, édesanyáink készí te
nek, készítettek kül önbözö alkal

makkor,
Bemutatjuk a hal főző rnestereink és

szakács olimpikonjaink tudományát , a
gasztronómiai rendezvényeink arany
érmes ételei t, s emellett az Olvasó
megismerheti gyomai és endrődi

születésű színésze ink kedvenc ételeit,
sőt a k ül önbőz ő gy ümölcsp álinkák
készítésének titkait is.

Vállalom kis-és
középvállalkozások
könyvelését,
teljes körű

számviteli, adózási, -g l

bér- ésmunkaügyi _ .;.:;:~~
tevékenységek ellátását. -

Matyiné Beinschróth Ilona
mérlegképes könyvelő

Telefon: 0670/310-8687

Kedves Olvasónk! Amennyiben
Önnek is van különlegesnek számító
étel- vagy italspecialitása , s annak

receptjét is megosztja velünk, s az
elkészített étellel, annak fotójával
együtt szerepelni kíván könyvünkben,
úgy keresse szerkesztőségünket!

Homok Ernő, lapunk felelős szer
kesztője várja az Önök hívásait a
ü67ü/22-632-99-es te!efonszámon!

11Gyomaendrődi Szó-Beszéd

versenyét az Orosházi MTK-ban ját
szó Farkas Rudolf nyerte magabiztos
játékkal.

A díjakat városunk első számú
sportolója, Tótka Sándor, Ifjúsági

Olimpia-, és Világbajnok, a Magyar
Felnőtt Kajak Válogatott tagja adta át a
gy őzteseknek.

A verseny támogatói voltak:
Holisztikus Medicina Kft. , Gyoma
szolg Ipari Kft., Kner Imre Gim-

nazium, Gyomaendrődi Asztalitenisz
Klub, Csárdaszállási SE. és a Mező

túri AFC asztalitenisz szakosztályai.
Eredménye/í:
Ált. Isk. lány: 1. Koltó Anna (Sza

lonta) 2 . Barabás Adrienn (Vésztő) 3
4. Pallai Dóra (Vésztő) és Varga
Alexandra (Vésztő)

Ált. Isk. fiú: I . Csanálosi Miklós
(Mezőtúr) 2. Virágh Bence (Szarvas)

3-4. Szabó Zoltán (Mezőtúr) és Lázár
Zalán (Vésztő)

Amatőr női: l. Katona Mátyásné

(Szentes) 2. Gállné Szatmári Gabriella
(Elek) 3-4. Dombóvári Ilona (Szentes)
és Koltó Aurika (Szalonta)

Amatőr férfi: l. Kecskés R óbert
(Elek) 2 . Tic János (Nagyvárad) 3-4.
Gergely Anton (Nagyvárad) és Mérai
János (Nagyvárad)

Amatőr férfi páros: l. Kecskés R.
Dichel M. (Elek) 2 . T úróczy A.-IhL.
Ge rhard (Elek-Lauda-Köningshofen)

3-4. Rázsó A .-Szöllősi V. (Kisújszál
lás) és Tic 1.-Tascsanu K. (Nagyvárad)

NB-s férfi: l. Farkas Rudolf
(Orosháza) 2. Gazdag Zsolt (János
hida) 3-4. Leskó László (Kisújszállás)
és Kruchi óPéter (Kisújszállás)

II

ál
~I

December 30-án a Varga Lajos
eV á rosi Sportcsarnokba rendezték
0imeg a 12. Gyomaendrőd Kupa
)(Asztalitenisz Versenyt. A versenyre

rekord számú versenyző érkezett. A
)\alálkozóra a környék megyéin túl

:'erdélyi és német versenyzők is
~eveztek, Általános iskolás fiú-lány,
riama tő r férfi-női, amatőr férfi páros
I'és a Nemzeti Bajnokságban szereplf
, versenyzők indultak.
e
1

Színvonalas m érk őzések jellemez

i ték az egész találkozót. Ágoston
; István, a versenybi zottság elnökének
i· megnyitója után, 12 asztalon kezdőd

; tek el a küzdelmek. A versenyen több

gyomaendrődi versenyző is képvisel
I tette magát, váltakozó sikerrel. Az
. amatőrök erős mezőnyében a csoport
mérk őz ések után fötáblára jutott

gyomaendrődi versenyzők: Bere
József (Csárdaszállás-SE), Izsó Lajos
(Csárdaszállás-SE), Boh ák János ,

I Fiilöp Imre, Balázs Csaba , (az utóbbi 
I ak Gyomaendrődi Asztalitenisz Klub
versenyzői). Közöttük Bere József
jutott a legtovább, a legjobb 8-közé
jutásért szoros mérkőzésen szenvedett

vereséget a későbbi ezüstérmes
versenyzőtől.

Az NB-s kategóriában a gyomaen
drődi Ágoston István (Kisújszállás-SE
játékosa) a 8-közé jutásért játszott
mérkőzésen,nyert pozícióból kapott ki
Szentesi ellenfelétől. Az amatőrök

mezőnyéből az Elek csapatában
versenyző Kecskés Róbert játéka

emelkedett ki , párosban elért győzelme
után egyéniben sem talált legyőzőre. A

Nemzeti Bajnokságban szereplők

lá/012. február
-::.-

I I
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AGál erenc
Hittudo ányi Fő iskola

tájékoztatója
A fennállásának 82. évébe lépő Gál

Ferenc Hittud ományi Fő i sko la Teoló
giai és Humántudományi Kara a
Szeged-Csanádi Egyhá zmegye sz í
vében, a szegedi Dóm téren, valamint
gyulai és kaposvári telephelyein,
továbbá a mezőtúr i Mezőgazdasági és
Vidékfej lesztési Intézetéb en várja
azokat az érettség izetteket vagy már
diplom ásokat, akik elkötelezettek a
katolikus teológiai tanulmányok, az
egyházi hivatások, a pedagógus pálya,
a mezőgazdasági és gépészeti isme
retek, a tudományok m űvelése és a kö
zösség szolgálata iránt.

Az idei állami felvételi jelentkezési
határidő az etikatanár szakra 20 12.
február IS., az összes többi (hitéleti)
szakra - az állami fel sőokatatá si

gyakorl attól eltérően - saját felvételi
eljárás vonatkozik 2012. augusztus 21.
határidővel.

Fősikolánk jelmondata a mostani
tanévre így szól: "Törekedj rá, hogy az
Isten színe el őtt megbízható maradj ,
munkás , akin ek nincs mi ért szé
gyenkeznie, s aki az igazság hirde
tésében a helyes úton jár."

Dr. Kozma Gábor rektor

Telefon: 0630/953·3594

vésa óka!

Bontásból származó
kisméretű cserepet

(hódfarkút)
vásárolok, reális áron!

Fizetés a helyszínen,
készpénzzel!

gatást attól az 50 egyéni és társas vá
lalkozótól kaptuk, akik bevételeink 54°
át biztosították és e mellett j elentős te
mé szetbeni támogatást is biztosította
Az előzőek ismeretében az önkormányz
6%-os arányú pályázati támogatását mé I

akkor is "méltánytalatmak"tartjuk, I
tudjuk azt, hogy a civil szervezet
pályázati igényének 22%-át tudta cs
kielégíteni az önkormányzat.

A rossz hírek közé tartozik az, ho!
ha korábbi 3 tárnogat ónk - rem élhet őr

csak átmenetileg - nem vonul vissz
akkor tagi kölcsön nélkül zárhattuk voll
az évet. Továbbá, ha néhány olyan vá
lalkoz ás, aki részben saját vállalkozás
nak reklámozása és a város reklám
z ás ára is áldozna, és nem bujkálna me
keresésünkkor. még szebb eredmények
érhetnénk el.

Természetesen tudomásul kell venn
hogy a jelenlegi gazdasági helyzetbe
nem könnyű kielégíteni a sok .eszkimór
de ennek ellenére sokszor nem a pén
vagy a segítség hiánya, hanem szemléle
beli problémák is gátolják egy-eg
területen az előreha ladás t .

Végezetül ismételten megköszönö
eddigi támogatóink segítségét, kéren
min él többen csatlakozzanak soraik köz
- mondta Jenei Lászl ó, s végül hozzátett

- Aki úgy érzi, hogy segíteni akar,a
alábbi módon teheti meg:
halgl @freemail.hu e-maii-on, vagy
0630/602-1 634 telefonon jelezhe
szándékát és igény szerint készpénze
vagy áru talásos számlával megkeressük
Kérjük az SZJA l%-át egyes ű letű n

részére megjelölni. Adószámunk
18394609-2-04

,,
Ezzel kezdte interj új ának folytatását

Jenei László, a Halgasztronómiai
Egyesület elnöke, aki a "Mázsaszámra
fő zték a halat' tclmrnel - a Szó Beszéd
20II. decemberi számában - megjelent
interj úját azzal kezelte, hogy "van egy jó
és van egy rossz hírem". A 20 ll-es év
sikereinek értékelése után most a rossz
hírekről kérdeztük az egyesület elnökét,
aki a következőket mondta el:

- Az elért sikerekhez nehéz út vezetett
el, mivel a sikereket nem adják ingyen.
Emberi kitartást, összefogást, szellemi
igénybevételt is megkövetel ez a munka.
Mindezeken túljelentős anyagi áldozatot
is kellett hozni annak érdekében, bogy
egyre magasabb színvonaion eleget tud
junk tenni az egyesület cé l k i tűzé se i nek .

mindenekelőtt Gyomaendrőd város nép
szerűsítésének, turisztikai és egyéb ér
tékei megismertet és ének, és természete
sen a jó halételek népszerű s ítésének is.

És most következik az a rossz hír,
amit jeleztem. A rossz hír az, hogy 20IO
után 20ll-ben sem sikerült megvalósítani
azt a célunkat, hogy csak olyan ren
dezvényeken vegyünk részt, melyeknek a
várható költségeit legkésőbb április
végéig biztosítani tudjuk, legalább ígéret
formájában. Döntenünk kellett, hogya
tervezett 8 rendezvénnyel szemben csak
I helyi és 5 vidéki rendezvényenveszíink
részt, vagy megvalósítjuk a 8 ren
dezvényre vonatkozó e l őzetes tervünket.
Végül 9 rendezvényen vettünk részt...
Ugyanis a tervezéskor még nem ismert r.
K árpát-medencei Halászléfőző Bajnok
ságra meghívást kaptunk és az egyéb
jelentős rendezvényekre való beneve
zésünket nem vontuk vissza. Meg
jegyzem többek e lő tt is bizonyára ismert,
hogy ezen a versenyen is jelentős sikerrel
szerepeltünk. Anyagi következménye a 9
rendezvényen való részvételnek az lett,
hogy tagjaink a tagdíjak mellett több mint
100 ezer forint tagi hozzájárulással és
csaknem százötvenezer forint tagi köl
csön biztosításával j elentős anyagi
áldozattal járultak hozzá a program tel
jesítéséhez. Bevételeink 36%-át tagjaink
biztositott ák, de a l egjel entősebb támo-

Sokazes ki
Szó-Beszéd

Tisztelt Fatolvaj!
Te, aki kivágtad a házam e l ő tt lévő

ezüsfeny ömet. kivánok neked
mind enkor boldogtalan karácsonyt

és szenvedésekkel teli éveket.
Vigyen el az ördög!

Varga Zolt án
GYOIIIllI' IU/rtJtI. Hantosk erti II. Jó.

Katona György
gumijavító

ÚJ GUMIK!
Szerelés,javítás,
centírozás!

[l

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 107.

Telefon: 06661285·127 Sz ó-Beszéd hirdetésfelvétel: 0670/22-632-99
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Ultrahangos fogkőeltávolítás.

Röntgen·diagnosztikal

Sürgős esetben is elérhető telefonszám:

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

Dr. KreiszÁgnes
Mezőberény, Madách u. 1O/a.

www.kreiszagnes.hu

E-maii: kreiszagnes@szucsnet.hu

Telefon: 0630/206-5050

Állatorvosi Rende lő
Dr. Bubó Állatpatika

- Vényre és vény nélkül kapható
gyógyszerek, baromfi vakcinák.
- Takarmánykieg észítők , vitaminok.
- Fertőtlenítő szerek.
- Minőségi kutya-, és macskatápok
(Eukanuba Hill's, Royal Canin)
- "Pet Shop" óriási vál asztékkal.
- Pórázak, nyakörvek, hámok, gumi és
plüssjátékok, boxok, fekhelyek .
· Papagáj és rágcsáló kiegészílők ,

kozmetikai szerek, etető és itató tálkák.
· Bolha- és kullancsirtó szerek.
- Légyirtószerek, patkányirlószerek.
· Baromfi vakcina (Gumboro)
- Ásványi kiegés zflők .

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

kedd, csütörtök, szombat: 9-11

E lső osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok,
gardróbszekrények,

készítése egyedi méretben.
Bútorlapból vákumfóliázoll felülellei

vagy tömör fából!

Telefon: 063019554·571

Stancolt és hagyományos

papírdoboz
gyártása minden méretben!

Szitázás! ~
Telefon: ~~
0620/9142122 "-'I"DQ8Ql~ íif1.

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

www.rozakft.hu

Verso Biztosítási Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uníqa, Uníon, 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

IT]

Hatvanadikházassági évforduló

OKÉV: 06'0221-02 Akkr. lajslromszám: IA·0935

Emberségesen, türefmesen, hatékonyan
abiztonságosközfekedésért!

Iskolánk dme: Békéscsaba. Szemereu.2/1.
Ügyfélfogadás: 7.30-16.30
Telefon: 66/323·626

További információ:
Bosnyák József
tanfolyamszervező

Telefon: 0630/409-2868

Akedvezményekről érdeklődjön

aszakoktalónál!

AVictória Autósiskola Kft.
SZEMÉLYG ÉPKOCSI·VEZ ETŐI

tanfolyamat indít
2012. február 13-án
17 órakor!

Atanfolyamindítás és
atanfolyam helye:
Városi Alapfokú Müvészetoktatási
Intézmény, Gyomaendrőd, Kisréti u. 27.

I Farkas Antal és Futó Margit ünnepelte 2012. január 6-án a 60. házassági
évfordulóját a jeles ünnep alkalmából szeretettel gratulálnak és jó

egészséget kívánnak gyermekei és családjaik



INGYE :NES APRÓHIRDETÉSEK

Aláírás: .

.................... .................... ...................................... .........

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

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

Gyo maendrödön a Templol
zugban vízpar ti, 4614 m' ingatl
eladó. VilIany és fúrott kút va
Irányár : 2500 Ft/m' Én
0670/943-82-12

EGYÉB
120 literes fagyasztószek ré

eladó. Érd.: 0670/545-35-58
Csomagtartó box eladó, sit,

pak száIIítására is alkalmas. Irán
ár: 18 ezer Ft. Érd.: 0666/386-0J

Tapéta és szegő 50%-os án
eladó. Érd.: 0630/471-92-79

Tollpaplanok nem használta
eladók. Irányár: 5000 Ft. Én
0666/386-034

Siesta kályha, gázpa la.
töltve, hosszú hentesasztal. bicil
egyé b mások eladók . ÉI"(
0670/279-86-15

3 fiókos fagyaszr ószekrény ;
ezer forintért, terménydaráló ;
ezer forti nért, zománcos üst 501
forintért eladó. Érdek lőd ni lehi
0670/545-35-58

Kevese t hasznáIt I 60-as aki
kád eladó, irányára: 10.000 I
Valamint gázpalack eladó, irán'
ára : 5.000 Ft. Érde klőd ni lehe
0666/282-20 I

J6 soros, cs úszócsoroszj á
Lajta típusú vontatott vetőgép e
adó 80 ezer forintért, valamint ki
traktor után való, piros rendszan
pótkocsi eladó 120 ezer forinti
áron. Érd.: 0620/537-59-19

Piros Lofti elektromos kerél
pár eladó. Érd.: 0630/426-10-63

Szám ítógép eladó. 17"·(
monitorral kompletten eladó el
rneg blzhar óan m űk ö dö Pentim
IV -es szám ítógép! Érdek lődn

20/5543121
Fehér, 10 éves Daewoo Lan'

1,5 személygépkocsi. lejárt műsz

kival eladó. Irányár: 350 ezer F
Érd.: 0630/6376-831

Eladó XBOX 360 kevés
használt, egy karral, három erede
já tékkal. Ára: 45 ezer F
0670/204-3400

Automa ta és k eve rő táresi

mos óg ép, centr ifuga, tea t ű zhel '

zománcos kályha, Karancs gái
tíízebly és Opel t e t ő csom agt a r'

eladó. Érdek lőd ni : 0630/529-005:
0666/284 -3 19

Tetováló sza lon nyílt Gyoll1á
a stopnál, a butikso ron. bejeler
tkezés 0630/890-80-28

Elektromos kukorica morzsol
és bárányok eladók. Érdeklőd n

0620/446-3823
Simsen S5 1, 4 sebességi

segédmotor 2800 Ion-rel eladi
Irányár: 79 ezer Ft. Érd.
0630/9558-258

Fiat Uno 1,4 benzines, 1994'~
évj áratú, rozsdamen tesen elado

földszi nti lakás, garázs eladó .
Érdek lőd ni : 0670/260-92-60

Vás ártári ltp-en 4 lakásos
társasházban 3 szobás lakás ga
rúzzsa l, alsórésszel eladó vagy a
gyoma i részen kertesházra cserél
he tő . Irányár : 0630/488-43 -96
vagy 0630/944-18-47

A Vásárté ri ltp-en a 19-es
épüle tben földszinti 2 szob ás, 57
rn' -es lakás eladó. Irányár: 4 millió
Ft. Érd.: 0630/30 1-58-6 1

Vásá rtéri ltp. I . eme leti 3
szobás, mííanyag nyil ász árós, re
dő n yös , konvektoros lakás eladó,
vagy második emeletig kiseb b
lakás t beszámítok. Érde k lődni:

0670/701 8-57 J vagy a 0666/789
J89 telefonsz ámon.

Vásártéri ltp-en, a 32-es épü
letben második emeleti lakás sür
g őseu eladó I Érd.:06/30-346-0520

Vásártér i ltp-en 2 szobás,
erkélyes, 3. emeleti lakás. Sür
gősen eladó . Termőföldet besz á
mitok. Érd.: 0620/805-44-2 1

Gyem án. Vásártéri ltp-n telje
sen felújít ott , légkond icionált ,
konyhabútoros. új fű t é s rendszerű.

2 szobás lakás eladó' 30-3493740
Vásártéri ltp-en I szob ás

földszinti lakás eladó. Irányár 4,l
millió Ft. Érd.: 0630/576-1 1-40

Fő úti társasházban 1,5 szobás,
e lső eme leti erkélyes 53m2-es
lakás eladó. Irányár: 6,5 mill ió Ft.
Érd.: 0630/339-68-40

Félkomfortos 2 szo bás lakás
eladó . Ir. ár: 4,2 millió Ft. Tel.:
0670/588-4946

Ifjúsági lakótelepen 2,5 szobás
lakás garáz zsa l olcsó n eladó.
Érdek lőd ni : 0630/658-8961

Október 6. ltp-en 2 szobás 3.
emele ti lakás eladó vagy ker tes
házra cseré l he tő. 0620/576-78 -79

Október 6. ltp-en 4 szobás
lakás eladó. Irány ár: 7,5 millió Ft.
Érd.: 0666/284-148

KERT, TELEK, NYARALÓ
Bonom-zugban egy vízparti és

egy nem vízparti telek eladó. Érd.:
0630/47 1-92-79

Telekparton 1387 m'-es víz
parti telek villannyal, rögzitett vas
kerítés oszlo pokkal eladó. Irányár:
3,5 milli ó Ft. Érde klődni :

0'630/844-24-36
Balatontól 10 km-re Sző l ő

hegyen gondozott, régi s zől ő kis
szersz árnossa l eladó . Terület: 500
m', Irányár : 400 ezer Ft. Érd.:
0620/359-49-27

Kecsegésben, a Sulek kertben
h o rgásztelek eladó . Irányár : 2
milli ó Ft. Érd. : 0666/386-191,
0630/998-50-96 ( 16 óra után és
hétvégén)

LAKÁS
Gyomaendrödön. zöldövezet

ben, vízpartho z közel az Ifjúsági
lakótelepen 2,5 szobás erkelyes

13 millió Ft. Érdek lőd n i lehet:
0670/545-35-58

Mezötúron csa ládi ház garáz
zsa l, lakásnak épült alsóépülettel
eladó . Bekö ltözhető . Irányár: II
millió Ft. Érd.: 0620/320-00-90

Gyomaend rőd, Toronyi 12/ I
alatti 2,5 szobás összko mfortos
műanyag nyil ász árók, teljesen
felújított családi ház eladó. Érd.:
0670/566 -72-04 vagy 0630/515
820 1

Endrödön Décsi út I. szám
alatt i ház gará zzsa l mellék
épületekkel eladó. Érdek lőd n i :

0670/300-24-67
Öregsző lőben Szőlőskerti u. I

sz. alatt 3 szobás családi ház eladó.
A kondoresi köves út mentén,
gazdálkodásra alkalmas. Irányár:
6,5 mil lió Ft. 0670/323-25-62

Köröshöz közeli komfort
nélküli ház eladó vagy vízparti
nyaralóra cse ré l he tő ! Irányár: 1,9
millió Ft. Érdek lőd n i : 06 20
5599430.

Gyomendrödön bútor nélkül,
kivül-belül felújí tott ház 54 m2
albérletbe kiadó. Kicsi rezsivel.
Irányár: 30.000 Ft Érd.: 0620/370
38-55

Endrődön , a Csókás i zugban
összkomfortos, vízparti családi ház
dupla port ával. gazdasági épülettel
eladó . Irányár: 17,8 mill i óFt. Érd.:
0630/3326-075

Irányár: .

Érdeklődni: ..

HÁZ

Ingyenes a lakossági apró!
A Sz ó-Besz éd ingyenesen j elenteti meg azoknak az olvasók 

nak a lakossági apróhirdetései t, akik ezen a szeivé nyen küld ik be
megjelent etés céljából! A sze lvénye n a megjelölt helyre ke ll
beí rni a kívá nt szöveget és a sze lvé ny t l ev el ezőlapon vagy
borítékban elkü ldeni a következő CÍ mre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Hősök útj a 51. Egy apróhirdetés szövege
lehetőleg ne tartal mazzou J5 szó nál többet ! A hirdetések
szövegéért fel elősséget nem vá llal a szerkesztőség !

Fe ladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: ..

Gye mán a Vörösmar ty utcá
ban felújításra váró , ő ssz kö z

m űves , tetőteres család i ház eladó.
Irányár: 5,8 millió Fl. Érd.:
0670/277-5050

Gye m án Béke úton kockaház
nagy melléképíilettel eladó . Irány
ár: 7,5 millió Ft. Érdek lődni tele
fonon: 0630/50 14524 vagy
0630/433-92-16

Gyem án a Semme lwe is
utcában 3 szobás összko mfor tos
téglaház eladó. Irányár: 15 milli ó
Ft. Érd.: 0666/386-058

Gyomán a Tompa utcában, 2
szobás összkom fortos téglaház
eladó. Irányár: 13 milli ó Ft. Érd. :
0666/386-058

Gyom án, frekventált helyen 4
szob ás polgári ház s ürgősen eladó.
Irányár: 14 mi l l ió Ft. Érd.:
0620/382-88-99

Gyomán a Rácz Lajos utcában
nagy padlásteres ház eladó. Irány
ár: 6,5 millió Ft. Érd.: 0630/9 11 
71-61 vagy 0630/380-5 1-61

Gyorn án, Arany János út 16.
szám alatt 4 szobás összkomfortos
ház eladó. Érd.: 0620/526-65-73

Gyoma Központjában Tompa
út 20 sz. alatt i teljesen felújított
csa ládi báz eladó. Irányár: 12 mil
lió Fl. Érd.: 0666/823-943 vagy
0620/227-65-36

Két szob ás, összkomfortos ház
eladó a Somogyi B. u. 13. sz. alatt".
Ir. ár: 4,2 millió Ft. Érd.: a helyszí
nen

Bethlen Gábor utcában te tő

teres 3 szobás ház eladó. Irányár:



'ánynr: 220 eze r Ft. Érd.:
630/9558-258

Gyári betonkeverő , I sze
)I'ont használt eladó. Irányár:
1 1~ 2 ezer Ft. Érd.: 0630/9558
'3!58
r<i Rönkvágú cir kula, gyári
Jj, 220 voltos e la~ ó. rrá ~~Y á:' :
l 2 ezer Ft. É rdek l ő d ni :

~r)630/95 58-25 8

'aMalacot, s ű l d ő t , hízót vennénk
n' készpénzért!
. Telefon: 0630/296-4775

Autós rádiós magnók újak
sés használtak eladók. Érd.:
00630/9558-258

Villanymotorok, használ-
(lak, eladók. Ugyani tt
kGrandPresident CB rádió
jeladó. Érd.: 0630/955-8258

Gutbrod 8 LE Briggs
Imotoros fűnyí ró traktor eladó.
lIrányár: 149 ezer Ft. Érd.:
)0630/955-8258

Bontott lapradiátoro k, 3
évet üzemelt FÉG-C24-es
gázkazán eladó. Érdeklőd n i :

063013326-075
Finn szauna, öt személyes

kompletten kályhával, vezér
léssei eladó új szerű állapot
ban. Irányár: 300 ezerFt. Érd.:
063013326-075

Használt magyar és cseh
szlovák 22-es, 32-es húsda
rálót vás ároln ék. Telefon:

0620/454-1 154
Gallyazásból metszé sb ő l

kimaradt feleslegessé vál t
gallyait nem tudja hol tárolni,
én el fogadom őmleszt ve is.
Telefonszám: 06661789-1 89
Cím: Körös sor 2.

TÁRSAT KERES
Rendezett körülmén yek

között é lő 50/165 cm magas
fiatalember keresi megértő

társát. Kaland kizárva. Tele
fon: 0670/607-7639

Egy i dősebb hölgyet befo
gadnék teljes el látása l a három
szobás lakásomba. Én is egye
düi élő nyugdíjas nő vagyok.
Telefon: 0670/260-9260

Idő s embernek segítenék
megoldani a napi gondjait
(rnos ás, főzés, takarítás, vasa
lás stb.) É rde k lő d n i lehet:
0670/260-9260

50 éves 165 cm magas
férfi vagyok. Keresem társam
basonló korú hölgy szemé
lyében. Érd.: 0630/890-80- 19

50-es nő vagyok. Élet1ár
sa t keresek 50-60 év közötti,
káros szenvedé l yek tő l meutes
úr személyében, kölcsönös
szimpátia esetén. Telefon:
06701368-77-74

55 éves férfi keresi 40-50
év közötti párját l ehet ől eg

gyermektelen nő szem élye
beu. Telefon: 0620/558-6111

MUNKÁT KERES,
KíNÁL

Érettségi vizsgára felké
szítés biol ógi ába, fóldrajzból,
kémiából, informatikából.
Korrepetálás, ECDL vizsgára
felkészítés, programozás okta
tása az alapoktól. Telefon:
0630/493-5950

Munkáj ára igényes, meg
bízható f iatal n ő , takarítást
vállal. Érd.: 0670/580-3538

Korrepetálás, felzárkóza
tás, fej l esz t ő foglalkozások,
dolgozatokra, középiskolaí
felvételire való felkészítés ál
talános iskol ásoknak. Telefon:
0630/856-3218

Massz ázsoktat ás kezdők

nek és haladókn ak. Érd.:
0630/320-8189

B útorasztalost
és faipa ri seg édrnunk ást,

vala min! fafaragó!
keresünk.

Liviel Kft. 0630/9533-594

Fontosabb telefonszámok
Orvosi ügyelet:
066613 86-520
Mentőállomás:

066613 86- 104
Tűzoltóság:

06661386-130
Rendő rség:

0666/386-633

CsaládiVasárnap
aDreher Söröző·Étteremben

Február 6.
Gyöngytyúk leves házitésztéval.
Rántott szelet mogyorós bundában,
burgonyapüré, frisssaláta.
Túrógombóc mandulás morzsában, forró
meggymártással.
Február 12.
Csontleves daragaluskával.
Csirkemájjal töltött sertésjava,
petrezselymes rizs. Farsangi fánk.

Február 19.
Vegyes gyümölcsleves.
Marhalábszár pörkölt, makarónival.
Kovászos uborka. Gyümölcsös lepény.
Február 26.
Zöldségleves gazdagon,
Sertéscsülök pékné módra. tepsis

burgonya, párolt káposzta. Túrós bukta.

Telefon: 06661386·444
920 Ff/adag

Élkezési ulalványokalelfogadunk!
www.limarpanzio.hu

AzEJTKft. Dévaványán azalábbi munkakörökbe keres munkavállalókatDévaványáról és annakvonzáskörzetéből:

Létszám Munkakör Elvárt végzettség Elvárások Egyéb ismeretek Feladatok

felhasználói szintű az adotttermékcsoport

fel sőfokú
minimum 3 év forgácsolási, számítógépes ismeretek, termelési tervszerinti

1 fő művezető gépészmérnöki,
hegesztési , szerelési kiváló német, angol vagy gyárttatása, a fizikai dolgozók

járm űgépész
gyakorlat, anyagismeret, francia nyelvtudás (külföldi munkarendjének beosztása,

rajzolvasási ismeret betanulás miatt koordinálása, egyéb
elengedhetetlen feltétel) adminisztratív feladatok.

felsőfokú minimum 3 év
felhasználói szintü

alapanyag-ellátás bizlosítása,
gépészmérnöki, fémm egmunkálási területen

számítógépes ismeretek,
alapanyag-megrendelések

1 fő műszaki beszerző vagyegyéb szerzell szakmai tapasztalat,
kiváló német, angol vagy

lebonyolítása, ezek rögzítése a
műszaki anyagismeret, rajzolvasási

francia nyelvludás (külföldi
válfalat rendszerében, egyéb

betanulás miatt
végzettség ismeret

elengedhetetlen feltétel)
adminisztratív feladatok

raktározásí területen szerzeII beérkező , k imenő árukészlet

középszintű
szakmai tapasztalat, valamely felhasználói szintű rögzítése a vállalat

1 fő raktáros végzettség
ra klárkezelőí program számítógépesísmeretek, rendszerében. anyagmozgatás,

(érettségi)
ismerete, érvényes német, angol vagyfrancia gyártáshoz szükséges

targoncavezetői engedély(2,5 nyelvludás elő ny! jele alapanyagok előkészítése,

to, benzin-gáz üzem ű) késztermék csomagolása

autószerelő, vagy minimum3 év szakmai
eme lőgépkeze lő i

3fő autóvillamossági
szakrnunk ás

tapasztalat, szerelési
bizonyítvány; középszintű komplett úttisztító berendezések

szerelő
bizonyítvány

gyakorlat
német, vagy angol összeszerelése

nyelvtudás elő ny! jelent

Jelentkezés telefonon lehetséges: 06-66-585-41 1
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- Üstök, üstházak
- Hurka- és kolbásztöltők

- Kolbászkötöző zsinegek
- Rágcsálóirtó szerek

- Hólapátok
- Munkavédelmi bakancsok, kesztyúl<

- Műanyag kannák, üvegballonok
- Kályhacsövek - zománcozott is .

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

o'
•

tolbll . : 30/6368-7 [)
Nyitv o : ke d d -p é n te k

l h -ll l

Bé é s S o , Be ré nyi ú t 93-95.
Te l. : 66/650-023
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Lemondott dr. Farkaslnsz y
Se gyógyítás, se közélet...

2

Időközi válsztás
Dr. Farkasinszky Erzsébet a 6.

egyéni választókerület képviselője
volt. A megüresett képviselői hely
betöltéséről időközi választon dön
tenek majd a választókerület lakói.
A választásra legkésőbb máj us
köz épén kerülhet sor. Konkrét
időpontjáról 30 napon beliil a helyi
választási bizottság fog döntést
hozni.

A legutóbbi 20 ID-es önkorm ányza
ti választásokat követőenmár volt egy
időközi választás Gyomaendrődön. Dr.
Busai György a 2010. november 4-i
testületi ülésen jelentette be, hogy nem
mond le az Isaszegen betöltött jegyzői
posztj áról , így köztisztviselői össze
férhetetlenség miatt kellett kiírni az
időközi választást, amit Nagyné
Perjési Anikó nyert, aki - a Körösök
Vidékéért Egyesület egyik alapító
jaként - függetlenként foglalta el a kép
viselőségről lemondott Busai helyét.

A Várfi András vezette jobboldallal
szemben túlsúlyba került az ellenzék,
ráadásul a jobbikos Arnóczi István
nem a jobboldali képviselők táborát,
hanem - az országban talán egyedülál
ló m ódon - inkább a baloldalt erősíti.

Dr. Farkasinszky a Körösök Vidé
kéért Egyesület jelöltjeként nyert a
2010-es önkormányzati válsztásokon .
Lemondásával újra tétre menő, éles
kampány várható a jobb- és a baloldal
jelöltje(i) között a 6. számú válasz
tókörzetben.

Az időközi választást egyébként a
lemondás február 15-i dátumától
számított 4 hónapon belül kell megtar
tani. A 6. számú választókörzetben
tehát újra képviselőt válaszhatnak a
polgárok, valószínűleg május 20-án .

RÉGI BÚT0R0KAli,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen fizetek!

Telefon:
,0630/9·533·594

Szó-Beszéd

Február IS-én a képviselő

testület ülésének első napirendje
előtt jelentette be dr. Farkasinszky
Erzsébet a képviselői mandátumá
ról történő lemondását.

Dr. Farkasinszky Erzsébet a rend
kívüli testületi ülés 2012. évi költ
ségvetéséről szóló napirendjének meg
kezdése előtt rövid közleményben
jelentette be a képviselői mandátu
máról történő lemondását. A mand á
tumáról azonnali hatállyal mondott le,
így már a költségvetési vitában és dön
téshozatalban sem vett részt.

Az előzményekhez tartozik, hogy
dr. Farkasinszky Erzsébet még múlt év
decemberében az Endrődön rendezett
közmeghallgatáson jelentette be , hogy
nem kíván tovább dolgozni a gyoma
endrődi városi szakrendelőben.

Ugyancsak decemberben - dr.
Farkasinszky említett bejelentése előt

ti napokban - jelent meg a Szó-Beszéd
decemberi száma, melyben hírül
adtuk, Gyomaendrődön a férfiak egy
csoportja aláírást gyújt annak érde
kében, hogy a városi szakrendelőben 
a szerinr ük a közéleti munkája miatt
túlságosan elfoglalt - dr. Farkasinszky
mellett egy férfi urológus t is alkalmaz
zon a város. Úgy tűnt, mintha dr.
Farkasinszky az ellene intézett poli
tikai támadásnak vélné az aláírás
gy(íj tési akciót, s ezért adta be fel
mondását. Arról eddig senki nem tett
említést, hogy az urológus szakorvos,
dr. Farkasinszky Erzsébet múlt év
végén elérte a nyugdíjas kort és kérte
nyugdíjazását is...

A doktornőt szeretők és tisztelők

tábora nem hagyta annyiban a dolgot,
mint azt az önkormányzat február 15-i
ülésén Botos Lajosné állampolgár

bejelentette: 258 aláírást gyűjtött össze
annak érdekében, hogy dr. Farkas
inszky továbbra is gyógyítson váro
sunkban. Mi több, a dr. Farkasinszkyt
a képviselői székbe juttató Körösök
Vidékéért Egyesület is aláírást gyűjtött

az urológus nő " megmentése" érde
kében. Béres János képviselő, az
egyesület elnöke 58 ember aláírását
gyűjtötte össze az ügy érdekében.

2012. március

Dr. Farkasinszky 20 ll . december
7-én mondott fel a városi egészségü
gyi intézménynél , melynek igazgatója,
dr. Torma Éva december 13-án fogad
ta el a felmondást. Dr. Farkasinszky
munkaviszonya 2012. március 7-én
szünik meg.

Febru ár IS-én a képviselő-testület

rendkívüli ülésén, a városi költ
ségvetés elfogadása előtt kért szót dr.
Farkasinszky Erzsébet, s bejelentette,
hogy azonnali hatállyal lemond kép
viselői posztj áról. Úgy ítélte meg,
hogy képviselői tevékenységét többen
igaztalanul bírálták, sőt névtelen,
mocskolódó levelet is kapott, s mind
ezeket nehezen tudja feldolgozni.
Megalázónak érzi azt , hogy néhány
ember önös célj ainak elérése érde
kében ilyen támadásokat intéz ellene,
ezért lemond képviselői mandá
tumáról . Vádolta lapunkat is, valamint
e sorok íróját, hogy képviselő mun
kájáról különböző írások láttak nap
világot.

Várfi András polgármester az
üggyel kapcsolatban a legutóbb
képviselő-testületiülésen elmondta:

Bízom benne, hogy dr.
Farkasinszky felelősen döntött arról,
hogy nem kíván tovább dolgozni a
szakrendelőben, és felelősen döntött
arról is, hogy lemond képviselői

posztjáról. Nekem ebben a dologban
intézkedési hatásköröm nincs.

***
A hosszú évtizedeken át orvosként

tevékenykedő doktornőnek minden
bizonnyal idegen volt a nyilvánosság
előtt zajlo közéleti tnunka, valamint az,
hogy vélem ényével szemben olykor
más elképzelések is megfogalmozod
tak. Nem segítette közéleti onbizalmá
nak erősödését a Papp Zsigmond
hagyaték köriil kialakult vita sem. D,:
Farkasinszky lapunkat ért bírálatával
kap csolatban csup án annyit j egyzek
meg, hogy nem a tiikörre kell haragud
ni, ha az cs úny át mutat! Mellesleg
p edig, aki nem birja a csatazajt, az ne
akarjon generális lenni!
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A képviselő-testület megmaradt
tizenegy tagja egyhangú igennel elfo

:r
gadta a város 2012. évi költségvetését.
A település idén 3 milliárd 545 millió

I, 629 ezer forint bevételből gazdálkod
hat. A működési bevételek és kiadások
összege 2 milli árd 579 millió 358 ezer
forint, a felhalmozási kiadásoké pedig
966 millió 271 ezer forint.

- A városnak elkészült a 2012-es
költségvetése, és bármennyire is nehéz
a gazdasági helyzet, büszkén jelent
hetern, hogy ezidáig nem vettünk fel
működésre hitelt, a tavalyi évben pedig
a beruházásainkhoz a saját erőt

kötvényből biztos ítottuk. Az biztos,
hogy az idei évben is szépíteni, csi
nosítani kívánjuk a várost, változat
lanul fejlesztjük útjainkat is - mondta
Vádi András polgármester.

A dévaványai önkormányzat 25
százalékos üzletrészt vásárolt a
Gyomaközszolg Kft.-ben . Az
üzletrész-vásárlásról szóló szerződést

Várfi András gyomaendrődi és Pap
Tibor dévaványai polgármester írta alá.

Dévaványa idén január l-jétől a
szi lárdhulladék-sz állítási feladatok
ellátására már nem korábbi partneré
vel, a békéscsabai Tappe Kft. -vel,
hanem a Gyomaközszolg Kft.-vel
kötött szerződést. A Gyomaközszolg
Kft. eddig a gyomaendrődi önkor
mányzat laO százalékos tulajdonában
állt.

A dévaványai polgármester - Pap
Tibor - elmondta, hogya gyomaendrődi

Szó-Beszéd

- Milyen fejlesztéseket terveznek
2012-ben?

- Nagyberuházásként szeretném
megemlíteni a szennyvíztisztító telep
rekonstrukcióját, melynek értéke
közelít az l milliárd forinthoz. A
Térségi Gondozási Központban szin
tén fut két pályázatunk. melyeknek
összértéke 250 millió forint körül
mozog. Az egyik egy épületbővítés, a
másik pedig egy rekonstrukció. A Liget
Fürdő gyógyászati részlegét szeret
nénk fejleszteni, bővíteni mintegy 350
millió forintos építkezéssel. Ehhez a
tervek már készülnek, s várjuk az Új
Széchenyi Terv fürdőfejlesztésre

vonatkozó pályázatának megjelenését,
amelyből 50 százalékos vissza nem
térítendő támogatást várunk - tájékoz
tatott a polgármester.

regionális hullad ékkezel ő ő rn ű

üzemeltetését végző Regionális
Hulladékkezelő Kft .-ben is tulajdon
részt kívánnak vásárolni. A kft .-nek
kilenc önkormányzat a tulajdonosa ,
Dévaványa a gyomaendrődi üzletrész
ből szeretne vásárolni . Ehhez azonban
a többi nyolc önkormányzatának is
hozzá kell járulnia.

Fekete József, a Gyomaközszolg
Kft. ügyvezető igazgatója lapunknak
elmondta, hogy Gyomaendrőd városa
ezzel a lépésével is erősíteni kívánja
közelgő járás i székhely szerep ét,
hiszen Dévaványa városa is a Gyoma
endrődi Járáshoz fog tartozni egy év
múlva, 2013-tól.

3

Indul azidegenfo galmi
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Gyomaendrődnek kiválóak a turisz
tikai tehetőségei - ennek minél
hatékonyabb kihasználása érdekében
alakult meg idén a gyomaendrődi

turisztikai szervezet. Vádi Andrást, a
város polgármesterét kérdeztük a ter
vekről.

- Az újonnan alakult turisztikai
egyesiilet 8 millió forintos támogatást
kapott az onkornuinyzattol. Mit vár a
város az egyesiilet mííködésétől?

- Január 7-én átal akult Gyoma
end rőd turisztikai egyesülete, mivel a
civi lek, a turisztikában érintett cégek
és magánszemélyek kívánják ezentúl
ennek a területnek az irányit ását,
szervezését végezni. A város 8 millió
forintot biztosított ehhez , valamint az
egyesü let tagjai 2 millió forintot tettek
hozzá, így tehát 10 millió forintból
gazdálkodhat az 2012-es évben az
egyesület, amelynek a neve GYÜSZ
TE, azaz Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület).
Vállalták a sajtfesztivál és az augus z
tusi halfőző verseny megszervezését,
valamint a Tourinform iroda m űköd

tetését. Céljuk a városi marketing
javítása, a programok kornmunik álása,
valamint indulni kivánnak a Turisztikai
Desztináció Menedzsment pályáza
tokon is. Amennyiben ez a pályázat
nyer, újabb milli ókat hozhat Gyoma
endrődre, így még sikeresebb és ered
ményesebb lehet a turiszti ka szerve
zése a városban.

A tervezett idegenforgalmi fejles z
tésekkel kapcsolatban a polgármester
hozzátette még:

- Az Új Széchenyi Terv egészség
turizmus programjában is szeretnénk
részt venni, és a város tulajdonában
lévő Liget Fürd őt kívánjuk fejleszteni.
Ennek a projektnek a tervezett értéke
mintegy 350 millió forint. Amennyi
ben nyer a pály ázatunk. akkor bővül

nek a fu relő jelenlegi egészségügyi
szolgáltatásai, és szer étn énk ezzel
elérni , hogy ezekért a szolgáltat ásokért
messze földről is felkeressék a Liget
Gy ógyfürd őt - mondta Várfi András
polgármester.
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A gyomaendrődi Liget Fürdő

fejlesztéséről még a múlt esztenődben
döntött a város képviselő-testülete.A
tervezett fejlesztés célja, hogy az
egészésgturizmus keretén belül bővít

sék a fürdő gyógyászati szolgáltatásait.
A kormány az Új Széchenyi Terv
keretén belül mindehhez pályázati
lehetőséget is biztosítana.

Vass Ignác a Liget Fürdő ügyvezető

igazgatója lapunknak elmondta, hogya
fejlesztéshez három tervet készítettnek
kül önb öz ő tervező irodákkal . A fedett
fürdő bővítésével , hozzáépítésével alakí
tanának ki egy új, nagyobb alapterületű

gyógyászati részleget egy új szaunae
gységet és egy gyermekbarát fürdőrészt.

- A terveknek tartalmazniuk kell két
új, a jelelegieknél nagyobb területű

gyógyvizes medencét, egy súlyfürdő

medencét, az iszappakoláshoz, kezelés
hez szükséges helyiségeket, az új szau
nablokkot és az ehhez tartozó rneden-

céket, valamint egy új gyermekmedencét
a különböző játék- és élményeiemekkel.
Mindezt úgy kell elkészíteni, hogy csat
lakozzanak a már meglév ő fedett fürdő

épületéhez, de a gyógyászati rész mégis
egy külön egységet képezzen. A három
terv közzül a képviselő-testű/et választja
majd ki a számára legszimpatikusabbat,
azt amely leginkább megfelel a már fel 
sorolt céloknak - tájékoztatt lapunkat
Vass Ignác.

Az Új SzéchenyiTerv keretén belül a
berubázásra 50 százalékos támogatás
nyerhető, az összeg másik felét a fürdő

tulajdonosa, tehát Gyomaendrőd városa
biztositaná. A beruházás várható költsége
320-340millió forint. Az új épületegység
egyébként a jelenlegi fedett fürdő nyu
gati oldalán épülne meg.

- A beruházással a gyógyászati rész
leg bővítésével az a célunk, hogy komp
lex gyógyszolgáltatást tudjunk biztosí
tani, s lehetőségünk legyen az unió

bármelyikországából az oltani egészség
biztosítókon keresztüI betegeket fogadni
és kiszolgálni . Másik célunk, hogy a
gyermekes családokat is idecsábítsuk.
Jelenleg Békés megyében a gyulai és az
orosházi mögött a gyógyászati szolg ál
tatások tekintetében a harmadik legjelen
tősebb fürdő a gyomendrődi. s ha nem
lépünk akkor lemaradunk. Ezzel a
beruházással lesz esélyünk arra, hogya
régióban nagyobb szerephez jussunk és
visszacsalogassuk a külföldi vendégeket
is. Gazdasági szempontból pedig az a
célunk, hogy megfeleljünk a pályázati
előírásnak , nevezetesen, hogy a beru
házást követően legkésőbb az 5. év
végétől már gazdaságosan m űködj ön a
Liget Fürdő - tudtuk meg Vass Ignáctól
aki hozzátette még, hogy a pályázati
kiírásra várnak,s az eredményespályázat
esetén reményei szerint már jövő

tavasszal birtokba vehetik a vendégek az
új létesítményeket.

Rózsahegyi áz Öregsző őben

V árfi András polgármester, Farkas Zoltánné, a Rózsahegyi Általános Iskola igazgatója
és Dank ó Béla országgy űlési k épviselő a létesítmény áradas án

Az "Integrált Közösségi és Szolgáltató
Tér kialakítása Gyornaendr őd ön" CÚnI

pályázat megvalósításának eredményeként
2012 februárját ól nyújtja közösségi szol
gáltatásait a Rózsahegyi Ház
Öregszőlőben. A Rózsahegyi Iskola
Diákjai ért Közhaszn úAlapítvány 2009-ben
49,3 millió forintos pályázati támogatás
keretében a Szent Imre Idősek Otthona
épületének bővítményeként megépült egy
közösségi ház. Az Öregszőlőben élő

lakosság számára szervezett valamennyi
program, rendezvény a Szent Imre Idősek

Otthona udvarán, illetve a 3. szárnú Idősek

Klubjában zajlik, ezért az itt élők számára
ez jelenti a közösségi élet helyszínét. Így
alapvető volt, hogy az új közösségi épület
az idősek otthona épületének szerves
egységét alkossá. Az épület tervezésénél
fontos szempont volt, hogy ener
giatakarékos berendezések beépítésével,
korszerű fűtésszab ályoz ással az épületrész
alacsonyenergia-felhasználásúvá váljon.

Az építési munk ák 20IO. decemberében
kezdődtek, s az átadásra februárelején
került sor.

A rnintegy 170 m-es épületrészben a
legtöbb szolgáltatás már a fogadótérben
megjelenik. A teakonyhával egybenyíló
közösségi tér kisebb rendezvények,
képzések megtartására alkalmas. Itt
működik az a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat tájékoztatási pontja. Kialakításra
került mégkét nagyobb előadóterem, ame
lyek helyet adnak a k özművel őd ési pro
gramoknak, csoportfogialkozásoknak,
filmkluboknak.

A számítógépek egy kül ön helyiségben
ketiiitek elhelyezésre, amely lehetőséget ad

a magáncélú elektronikus ügyintézésre,
internetezésre. Az Integrált Közösségi és
SzolgáItató Tér létrebozásával és
működter és ével az alapítvány és az önkor
mányzat alapvető célja, hogy az öregszőlői

településrészt kimozditsa az elkülönülés
ből , esélyteremtő és támogató lépéseket
valósítson meg a szolgáltatások
bevezetésével az Öregszőlőben élő csalá
dok hátrányainak kompenzálása és esélye
gyenlőség előmozditása érdekében.

Az ünnepélyes átadást követően az
épület a Rózsahegyi Ház nevet viseli.
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mije, csaktartozása
bevallások

incsse
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Po arel cképviseőnek
K' P ·seI " i v

A törvény szerint minden év elején
kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni a
parlamenti képviselők mellett az önko
rmányzati képviselők is. A város hon
lapján nyilvánosságra hozták a
gyomaendrődi önkormányzati képvi
selők vagyonnyilatkozatait. A doIOl
mentumokból kiderül , hogy Poharelec
László (Kőrösök Vidékéért Egyesület)
110 míllió forint köztartozással rendel
kezik továbbra is, az adósságot egyéb
ként már a tavalyi bevallásában is
jelezte. Avagyonnyilatkozatokban
olvasható bevallás szerint a legma
gasabb havi jövedelemmel Nagyné
Perjési Anikó rendelkezik, míg a leg
nagyobb összegű megtakarítása Betkó
Józsefnek van

Arnáczi István János egy szarvasi
lakóház ll24-ed tulajdonosa a vagyon
nyilatkozat szerint. A jobbikos politikus
ForeJ Fiestáját 2002-ben vásárolta.
Adóstársként 6 milli ó forint tartozása
van egy pénzintézettel szemben. A reha
bilitációs járadékot kapó képvi selő havi
bruttó adóköteles jövedelme 76.000
forint volt, továbbá ügyvezetője egy
betéti társaságnak.

Béres János (Körösök Vidékéért
Egyesület) egy 120 négyzetméteres
lakóház tulajdonosa. Több hektár szán
tóföldön gazdálkodik és egy 1124
négyzetméteres kerttel is rendelkezik.
Két autó van a nevén, egy Lada és egy
Volkswagen Touran. Egymillió forint
név ért ék ű szövetkezeti részjegye van,
ugyanennyi összegű megtakarítása. Havi

jövedelme 108 ezer forint volt.
Betk á József (Fidesz-KDNP) fele

részben tulajdonosa egy szeghalmi 40
négyzetméteres lakásnak és több telepü
lésen van szántóföldje, kertje, gazdasági
épülete, így Gyomaendrődön , Kondo
roson, Szarvason és Kertészszigeten is.
HatmiIlió forintos megtakarítása mellett
egy Land Rover Discovery tulajdonosa.
Bruttó fizetése 118 ezer forint volt, az
összeg mellé 36 ezer forintot felü gye lő 

bizottsági elnökként kapott.
Iványi Lajosné fele részben tulaj

donosa egy 110 négyzetméteres gyoma
endrőd i lakóháznak. A Fidesz-KDNP
önkormányzati képv i selője 10 hektár
szántófölddel rendelkezik , tartozása és
megtakarít ása sincs. A szociális járadéka,
a képv i se l ő i tiszteletdíja és a bizottsági
tagként kapott díjazása összesen 110 ezer
forint volt egy hónapban.

Lehocrkiné Tímár Irén (Fidesz
KDNP) egy fővárosi 30 négyzetméteres
lakás és egy 20 ezer négyzetméteres
szántó tulajdonosa 50 százalékban. Egy
12 éves Opel Cors áj a és kétmillió forint
megtakarítása van. Havi jövedelme
129.500 Ft.

M árjalaki Jó zsef nevén nincs ingat
lan, a Kórős ök Viclékéért Egyesület tagja
2008-ban vásárolt egy Ford Focust.
Másfél milliós megtakarítása mellett
2.707.000 forint tartozása van. A helyi
takarékszövetkezet kirendeltség-vezető

jeként bruttó 355.000 Ft-ot keres és gaz
dasági érdekeltsége van a Körös-menti
Biomassza Szövetkezetben.

Marton Dániel (Fidesz-KDNP)
nevén nincs ingatlan, egy Volkswagen
Passat tulajdonosa. A vagyonnyilatkozat
szerint nincs megtakarítása és tartozása
sem. A Szarvasi Arborétumban dolgozó
képviselő bruttó jövedelme 145.000
forint voIt.

NagYIIé Perjési Anik á(független) két
gyomaend rőd i és egy szegedi lakóház
tulajdonosa fele részben, iIletve ugyani
lyen arányban birtokol egy 45 négy
zetméteres üdül őépületet a városban. Se
kocsija, se tartozása nincs. Több millió
forintos megtakarír ását kötvényben,
részjegyben, takarékbetétben őrz i . 385
ezer forintos bruttó jövedelm e mellett a
megyei építész kamarától 8.600 forintot
kap, míg felügyelő-bizottsági elnökként
36.000 forintot vehet fel havonta.

Poh arelec László (Körösök Vidé
kéért Egyesület) vagyonnyilatkozatában
sem ingatlan, sem nagy érték ű ingóság
nincs feltüntetve. Bevallása szerint 110
millió forint köztartozá sa van, havi brut
tó jövedelme 78 ezer forint volt.

Toldi Balázs (Körösök Vidékéért
Egyesület ) egy J00 négyzetméteres
lakóház tulajdonosa fele részben, tavaly
vásárolt egy Opel Astrát. Az alpol
gármester félmillió forintos meg
takarítása mellert 3 milli óforint tartoz ás
sal rendelkezik. Az egyik helyi cég
kereskedelmi vezetőjeként 260 ezer
forintos bruttó fizetést kapott. A Gyoma
endrődi Gyenn eklabdarúgó Egyesület
pénzügyi vezetőjeként 125 ezer Ft-os
javadalmazásban részesült havonta.

Legyen Ön is főszakács!
Első osztályú borovi fenyő ből

ajtók, éíblakok
készítése!

Konyhabútorok,
gardróbszekrények,

készítése egyedi méretben.
Bútorlapból vákumfóliázott felülettel

vagy tömör fából!

Telefon:
063019554·571

A Szó-Besz éd Szerkesz r ős ége idén
májusban jelenteti meg Gyomaendrődi

Gasztro'Túr ák c i rnű könyvét, amely Gyo
ma és Endrőd , valamint Gyomaendr őd jel
legzetes ételeit, azok receptjeit, elkészítési
módjait mutatj a be. A város éttermeinek
specialirásair. a szakácsok ajánl atait színes
képekkel és receptekkel táljuk az Olvasók
elé, s nem feledkezünk meg azokról a már
feledésbe merül ő ételeinkről sem, amit
nagymam áink, édesanyáink készítenek,
készítettek különbö z ő alkalma kkor.

Bemutatjuk ahalfőző mestereink és
szakács-olimpikonjaink tudományát, a

gasztron ómiai rendezvényeink aranyérmes
ételeit, s emellett az Olvasó megismerheti
gyomai és endrőd i sz ül et és ű színészeink
kedvencételeit, sőt a kül önb ö ző gy ümölc
spálinkák készítésének titkait is.

Kedves Olvasónk! Amennyiben Önnek
is van különl egesnek számító étel- vagy
italspecialit ása, s annak receptjét is meg
osztja velünk, s az elkészített étellel, annak
fotójával együtt szerepeini kíván köny
vünkben, úgy keresse szerkeszröség ű nket l

Homok Ernő , lapunk fel elő s szerkesz tőj e

válja az Önök hívásait a 0670/22-632-99
es telefonszámon !
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Harminc éves Gyomaend őd

End rőd elsorvasztása...
Idén ünnepli születésének 30. évforulóját Gyomaendrőd. Akét szomszédos település Gyoma és Endrőd 1982. január elsejével egyesült I

Gyomaendrőd néven. Sorozatunkban az egyesült nagyközség, később várossá lett Gyomaendrőd elmúlt 30 esztendőjének

: jelentősebb· a vitáktól, ellenségeskedéstől sem mentes - eseményeit villantjuk fel akorabetl krónikák alapján.
I

szólt: - Jövőnk a tét! Míg mi itt egymással
viaskedunk addig a környező települések
gyors fejlődésének lehetünk tanúi,

Szabó Ferenc nyugdíjas az aláírás
gyűjtéssel kapcsolatban elmondta: - Endrő

dön rémhíreket terjesztettek, hogy elviszik a
postát, a gyógyszertárat, a vasboltol, hogy ezt
megakadályozzuk egyesek elkezdtek aláírá
sokat gyűjteni , szó sem volt itt szétválásról ...

Tímár Mátyás nyugdíjas Babos Jószef
hozzászólását hatásvadász csasztusk ának
min ősít ette: - A l ehetőségeinket kell látni,
nem pedig a Babos-féle embereknek tapsolni.

A lakossági hozzász ól ások után Jenei
Bálint tanácselnök válaszolt:

- A Babos elvtárs által boldogtalannak tar
tott házass águnkkor - állításával ellentétben
nem készült j egyzőkönyv a k ét község között
felépítendő városközpontról. Készült viszont
egy általános rendezési terv, melyet a két
község tanácsa együttes ülésen még az
egyesülés el őtt megvitalott és elfogadott.
Annak idején úgy gondoltuk, hogy 5 éven
ként 200 új lakást építünk fel a két község
között. Ám azóta az igények csökkentek, a
lakásárak emelkedtek... A fejlődés litemét
többen lassúnak találják, talán igazuk van, de
a mi feladatunk most az, hogy megalapozzuk
a település j ö vőjét , millió forintokat kell most
a földbe tennünk: szennyvízvezetéket,
vízvezetéket, gázvezetéket kelllefektetnünk.

Jenei Bálint után K óris György a
nagyközs égi pártbizottság titkára emelte fel
szavát az értelmetlen háborúskodás ellen: 
Ha a két falu szétválik - mondta - , akkor is
Gyoma lesz a térség vonzásközpontja. amely
az évtized végére várhatóan így is város lesz.
Endrőd pedig - hiába ér össze a kél település
-, marad továbbra is nagyközség. Együtt kell
tehát maradni , s az életkörülményeinket
tovább javítva kell fejlődni, nem pedig értel
metlen vitába bocsátkozni...

A falugyűl é s este fél IO-kor ért véget.

Most szóljonhozzá!
A Gyoma és End rőd 1982-es egyesülése óta v átaszt. Várjuk Olvas áink péleményét, melyet

eltelt 30. évforduló arra is alkalmat ad, hogy !tozzájárulásuk eseten közzé is tesziink lapunk
visszatekintsünk Gyomaend rőd három évIize- követlleZő számaiban.
dének j elentősebb eredményeire és kudarcaira. Leveleiket elkiildhetik elekironikus poslán:
Önök szerint eredményes évtizedeket nullun-e szobeszed@index.hu vagy a szerkesz f ős ég

maga mögött Gyomaendrőd, hová jutottunk, postacímére:
hova juthattunk volnu IIZ elmúlt ltarmint: Sz ó-Beszéd Sze rk esz t ős ége 5500 Gyoma-
évben? Ezekre a kérdésekre is keressiik a endrőd , H ősö k útja 51.
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Babos József nyugdíjas: "Öt év telt el,
hogy Endrődöt Gyomához kényszerítették.
Állítom,hogy az endrődiek 60 százaléka nem
értett egyet az egyesüléssel, bár arra szava
zott, mert a tervek olyan szépek és reálisak
voltak, hogy bíztunk abban, hogy életünk
szebb és sikeresebb lesz... Ez a történelmi
múltú község, Endrőd annyit szenvedett a
múltban. Az egyesülésig éltünk, ahogy
éltünk. De ba felmentünk a tanácsh ázára.
akkor ott emberül fogadtak. Most Dél
Afrikában jobb a négerek sorsa mint itt
nekünk... Boldogtalan házasságunk kezde
tekor j egyzőkönyv készült arról, hogy a két
község között építik fel a l eendő város
központot. Az eltelt 5 év ezalatt semmi sem
épült ott, de Gyemán viszont igen. Nyáron
este 10 óráig is kell várni, hogy folyjon víz a
csapból, hogy mosdani lehessen. A boltokat
megsziintetik és átrakják azokat Gyomára!
Azt mondják ez a szakosirás. A lakosság
elégedetlensége akkora, hogy aláírást gyűj t ö t

tünk, hogy elégedetlenséglinket igazoljuk.
Több mint 3 ezren írták alá a követk ező

fejléccel ellátott paplrt:
Alulirottak k érjiik a Tisztelt Elnöki

Tanácsot, hogy Gyoma-Endrőd egyesítését
kitnondo határozatát érvényetelenitse. Az
egyesítéstől szám ított időszak eseményei
bizonyítják az Endrőd elsorvaszt ás ára
irányuló szándékot, a lakosság intézll/ényes
fé lrevezetés ét. K ér juk Endrőd eredeti jog át
lásúNagyközségi szintű visszaállítását!"

A hozzászólók közül Horváth Mihály
elmondta, hogy őt nem kényszerítette senki
arra, hogy az egyesülésre szavazzon: - Csak
így láttam biztosítottnak a két település
gyorsabb fejlődését - mondta.

Bacsó Zoltán szerint a két falu
egyesülését visszafordítani, a fejl ődést megál
lítani negatív érzelmek alapján nem szabad.

Pintér László a nagyközségi KlSZ
bizottság titkára is az együttmaradás mellett

Gyoma és Endrőd 1982-ben egyesült. A
lakosság akkor iban szavazással döntött a
két nagyközség jövőjéről, majd az Elnöki
Tanác s kimondta a két települ és egye
sülését. Az azóta eltelt 5 esztendő nem volt
mentes a gondoktól. Az akkoriban beígért
várossá fej lesztés üteme lelassult, s bál'
immá ron egy településről van a szó, a volt
Endrőd és Gyoma lakói közti értelmetlen
torzsalkodás nem szűnik. Különösen az
1985. evi tanácsválasztások idején
erősödött fel a Gyoma-ellenes hangulat,
amikor is az Endrődlek legnag yobb
örömére Iványi Lajos személyében endrődi

országgyűlési képviselőj e lett Gyoma
endrődnek - írta a Békés Megyei Népújság
1987. március lO-i száma.

Felfokozott várkoz ás előzte meg az 1987.
március 3-án lezajlott - este 6 órakor az Enci
nagytermében kezdődő falugyülést, melyen
mintegy 1300 gyomaend rőd i hallgatta meg a
városi jogú nagyközség vezetőjének érté
kelését az eltelt 5 esz tendő munkájáról.

Először dr. Iványi Lajos orsz á ggyűl é si

képv i sel ő szólt, s elmondta, hogy a fejlődés

üteme lelassult, ami összefügg a nehezebbé
vált gazdasági helyzettel is, ennek ellenére az
egyetlen lehetséges út Gyomaendrőd

továbbfejlesztése...
Ezután Jenei Bálint tanácselnök beszélt,

s elmondta, hogy az egyesüléskor is tudtuk,
hogy göröngyös lesz az út, mert különösen
Endrőd nem sok fel sőbb segítséget kapott a
megelőző évtizedekben. Ezért sok lemaradást
kellett pótolni, egy olyan i dőszakban , amikor
az ország gazdasági helyzete folyamatosan
nehezebbé vált. Az elfogadott fejlesztési
programmal kapcsolatban emlékeztetőül

elmondta, hogy a Gyomai terv 68,7 millió
forintot, az Endrődi 5,8 millió forintot tartal-

o mazott, amely együtt jelentette a nem egészen
75 milliós fejlesztési tervet. Jenei Bálint ter
mészetesnek tartotta, hogy a településfej-

( lesztés vitájában vannak ellenvélemények,
ugyannakor elfogadhatatlannak tartotta a
semmivel egyet nem értők ellenségeskedést
szító tevékenységét, amely veszélybe sodor
hatja a j övőt, visszavetheli a fejlődést.

Jenei Bálint tanácse!nök beszámolója
után a lakosság hozzászólásai és kérdései

k következtek, s ekkor kissé felforrósodott a
k hangulat - írja beszámolójában a Békés

Megyei Népújság 1987. március 10-i száma.
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TAVASZI ZSONGAS
címmel a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Hallható Hang Alapítvány

jótékonysági koncertet szervez
tehetséges és rászoruló tanulói támogatására.

Ahangversenyen fellépnekaz iskola jelenlegi ésvolt tanárai, illetve ma isaktívan zenélő ,

egykori növendékei.
Arendezvényre minden kultúrapártoló érdekl ődőt szeretettel várunk.

Időpont: 2012. március 31-én, délután 5 óra.
Helyszín: Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Hősök úti új ebédlője.

Belépődíj : gyermekeknek 800 Ft, felnőtteknek 1300 Ft.
AHALLHATÓ HANG ALAPTVÁNY köszöni a gyomaendrődi művészeti képzés iránt felelősség et érző támogatóinak

1%-osadófelajánlását. Ad6számunk: 18379383-1 -04
További felajánlásaíkatörömmel fogadjukaz53200125·10004153 szá mlaszámon.

A Térségi Szociális Gondozási
Központ és a Határ Győző Városi
Könyvtár versíró pályázatán Varga Attila
verse könyvjutalomban részesült.

SZÓ-BESZÉD
SZERKESZTŐSÉG E
HIRD TÉSFELVÉT L:
Telefon:0670/22-632-99

E-maii: szobeszed@index.hu

Varga Attila:

Tavaszköszöntő

További információ:
Bosnyák József
tanfolyamszervező

Telefon: 0630/409-2868

Akedvezményekről érdeklődjön

aszakoktatónál!

OKÉV: 06-0221-02 Akkr. lajstromszám: IA-0935

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

AVictória Autósiskola Kft.
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETŐi

tanfolya ot indít
2012. március 7-én
17 órakor!
Atanfolyamindítás és
a tanfolyam helye:
Városi Alapfokú Müvészetoktatási
Intézmény, Gyomaendrőd, Kisréti u. 27.

Emberségesen, türelmesen,hatékonyan
abiztonságosköz/ekedésért!

Szép természet hivogatva vál;
Jaj dejó, rügyeznek afák!
Itt a tavasz, újra mehet űnk a kertbe,
Csodálatos ilyen jó időben, erre csak erre!

Metszegetjűk, ápolgatjuk a fákat,
Milyen sz épp étesszük a lombkoron ákatt
Csodáljuk az állatok vidám szokkelés ét,
Nemsoká hallgathatjuk az eső csepergését!

Nyereségvágyból elkövetett emberölés
bűntettében és kifosztás bűntettének kísér
letében mondta ki bűnö snek a Békés
Megyei Bíróság 20 l l. október 27-én a
gyomaendrődi B. Zsolt elsőrendű vádlot
tat. Ezért őt a bíróság 12 év fegyházra és
10 év közügyektő l eltiltásra ítélte.
Emellett a bíróság 3000 forint erejéig va
gyonelkobzást rendelt el. Az ügy máso
drendű vádlottja, H. János gyomaendrőd i

lakos felbuj tóként elkövetett rablás bűn

tettéért és bűnsegédként elkövetett kifos
ztás bűntettének kísérletéért 3 év 6 hónap
börtönbüntetést kapott, és 4 évre tiltották
el a közügyek gyakorlásától.

Az ítélet ellen az ügyész vádlottak
javára fellebbezett, kérve, hogy a kifos
ztás bű ntettében a büntet ő elj ár á st

szüntessék meg.
Az elsőrendű vádlott és védője a bün

tetés enyhítése érdekében fellebbezett. A
másodrendű vádlott a fellebbezés okát és
célját nem jelölte meg, védője a tényállás
részben téves megállapítása miatt, a rablás
vonatkozásában a felbujtói minőség

helyett bűns egély megállapítása
érdekében, valamint a kifosztás kísérlete
vonatkozásában felmentés érdekében
fellebbezett, így került az ügy a Szegedi
Í t é lő t á b lá ra , ahol nem változtattak a vád
lottakra kiszabott büntetéseken.

A Szegedi Ítélőtábla úgy ítélte meg,
hogy az 1. fokon kiszabott szabad
ságvesztés büntetések inkább enyhék,
mint súlyosak, ezért további enyhítésre
nem látott indokot.

Az ítéletjogerős, fellebbezésneknincs
helye.

Február 23-án, csütör tökön a
Szegedi Ítélőtábla tárgyalta annak a 21
éves gyomaendrődi fiat alemb ernek az
ügyét, aki egy évvel ezelőtt megölt egy
férfit a településen. Mint a hír6.hu meg
tud ta, az ügy másodrendű vádlottja is
bíróság elé állt.

A két gyomaendrőd i fiatalember 2011.
febmár 17-én az egyik helyi szóra
kozóhelyen találkozott T. Ferenc sértettel,
akit egyébként a másodrendű vádlott
régóta ismert. A vádlottak megtudták,
hogy a sértett pár nappal korábban nagy
obb mennyis ég ű készpénzhez jutott, és ez
alapján feltételezték, hogy j el entősebb

összeget talt magánál. Ezek után a vádlot
tak elhatározták, hogy miután a sértett a
kocsmát elhagyja, B. Zsolt utána megy,
leüti, éselveszi a nála lévő készpénzt.

Az elsőrendű vádlott meg is támadta
az otthonába hazatérő férfit, egy, a tera
szon lévő, fémbő l készült, 13 kilós sárka
paró rácsot vett a kezébe, majd hátulról a
sértett fejére csapott, aki elesett, ezek után
a fiatalember ismét rácsapott, majd a
sértett ruházatát átkutatta és kivette a
kabátjából a pénztárcáját, amiben 3 ezer
forint volt.A pénzt magához vette, a tárcát
pedig eldobta. A megtámadott férfi ekkor
h ö rgő hangokat adott ki, ezért az
elsőrendű vádlott a ráccsal még há
romszor, nagy erőve l a s értett arcára ütött.
A bántalmazás következtében a s értett
nem sokkal éjfél után meghalt.

Később az elsőrendű vádlott elmondta
a történteket az édesanyjának. Az asszony
és a fia ezután telefonon értesítette a
rendőrséget.
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ar gyártmányú,
t be ötéri
orgalmazását!
egtakarítás!

Tiszte/elle/meghívjuk Önt és kedves családjá t
az /848-49-esf orradalom és szabads ágharc

emlékére rendezendő városi ünnepségre, amelyet

2012. március IS-én, 11 órakor tartunk
Gyomaendrődön a Hősök terén.

(cl/ elrődi városrész)

Ünnepi progrant
10órától i/nnepi szentmise az endrődi Szent Imre katolikus templomban

II órától űnneps ég a Hősök terén:
Vá/ji Andráspolgármester köszöl/tője

Erdős Norbert korm ánymegbizott ünnepi kőszőntője
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola m űsoro

Zenével kőzrennikődl/ek a gyomaendrődi

Roma Po/gá/j ogi Szovets ég tagjai
Koszorúzás az endrődi országzász/ónál

Prokoncept
energ iatakarékos építési rendszer kétoldali höszigete léssel

• SO-70%-ka l kevesebb fűtés i költség . Höhídmentes szerkezet

40·500/é ·0

BE~SŐÉPíJÉ~ZET
SZARAZEPITÉS

C5ELL4i
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

Me kezdtük
szaIDad I
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2012.01.14-től a készlet erejéig. Kérje ingyenes ajánlatunkatl

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 teletonszámon.

GLAS
BBB-GLAS K/Ii.

Mezőtúf, Szolnoki u. 3.

NYITVA TARTÁS:
hétfő-péntek 8·21 óráig, szombat 14·20 óráig, vasárnap 14·18 óráig.

I Hélfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

17 órától
Kangoo
Edlllel

18 órától Slep Edlltel Powerbody Aeroblc Provgerinc Step Anetlel
Marcsival Edlllel Marcsiva l

19 órától Krilfkuszóna Jóga
HastáncMarcsival Zsuzsával



AKis Bálint Általános Iskola
Százszorszép Óvodájának beiratkozási tájékoztatója:
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Verset írt és díjat kapott
"A tehe tség pont én vagyok." 

mondhatja magáról Weigert Csenge 5.
a osztályos tanuló , aki az Apáczai
Tankönyvkiadó mese- és versíró
pályázatának eredményhirdetésére ka
pott meghívást felkészítő tanárával,
Hunya Jolánnal együtt.

Az eseményre február 22-én került
sor, Budapesten . A díjkiosztó ünnepsé
gen a meghirdetett kategóriák első 25
legjobbj ait hívták meg. Csenge reme
kül teljesített, 3 . helyen vég zett ter
mészetről szóló versével. A díjat
Pachmann Péter, a TV2 Tények című

műsorának főszerkesztőjeadta át.

Szó-Beszéd

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk Önöket a
következő programjainkra:

- Nyílt napunk: 2012. március 28.
(szerda) 9.30-11.30 óra, melynek alkal
mával lehetőséget adunk arra, hogy
bepiIlanthassanak az érdeklődő szülők

csopor tjaink életébe. (Süni-, Maci-,
Breki-, Nyu szi csoport)

- Ovi kóstoló: 2012 . március 29.
(csütörtök) 9.00-12.00 óra , amikor
délelőtti szabad játékra hívjuk és váljuk
a leendő óvodásokat.

- A beiratkozás időpontja: 2012.
április 2-3-4. (hétfő, kedd, szerda) 7.00
17.00 óráig

- A beiratkozás helye: Gyoma
endrőd, Kossuth u. 7.

- A beiratkozáshoz szükséges ira
tok: születési anyakönyv i kivon at, lak
cím kártya.

Intézményünk értékei:
• Óvodánk patinás épül etét , tágas

udvarát, árnyat ad ó fák, örökzöldek
övezik, amely a mindennapi levegő

zésre, sportolásra, j átékra, tapasztalat-

2012. március

szerz ésre ad l ehetőséget.

• Zöld Óvoda cím birtokosai va
gyunk, amely érték- és hagyományőrzés

alapjául és mintaként szolgál gyer
mek eink nevelésében.

• Külön ért éke óvodánknak, hogy jól
fels zerelt tornaszobával , fejlesztő-

szob ával rendelkezik.
• Nevelőmunkánkat a következő sza

kemberek is segítik: gyógypedagógusok,
fej lesz tőpedagógusok, tehetségfe
jlesztők, gyógytes tneve lő , logopédus és
SZIT-terapeuta.

• Választható térítésmente s tevékeny
ségeink: j átékos vízhez szoktat ás, nép
tánc, tart ásjav ít ó torna, kézműves fog
lalkozás, zene-ovi , idegen nyel vi fog
lalkozás, sakk. (x)

~ ASzent Gellért Katolikus Általános Iskola és Ovoda:beiskolázási ,tájékoztatqja
Kedves Szülők!

A Szent Gellért Katolikus Általános
Iskola és Óvoda vezetése tisztelettel köszönti
Önöket abból az alkalomból, hogy gyer
mekük iskoláskorúvá vált. Intézményünk jó
szívvel ajánlja és mutatja be azokat a nevelési
elveket és oktatási tevékenységeket,
amelyekkel leendő első osztályos tanulóink
tal álkozhatnak az itt töltött évek során.
Bízunk abban, hogy az iskolánkról felvázolt
kép segíti iskolaválasztásukat.

Fő célunk:
• a gyermekek, tanulók segítése abban,

hogya keresztény értékekre építve rnivelt
emberré, szépre, jóra fogékony személyiség
gé, Istent és embertársait szerető, felelős pol
gárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és
boldogságra képes emberré váljanak,

• szilárd alapműveltség átadása; az
ismeretanyag megértése és alkalmazása,

o testileg, lelkileg, szellemileg, életmód
jukat tekintveegészséges ifjak nevelése,

• növendékeink ízlésének, esztétikai
érzékének, igényességének kialakítása,

• tanulóink sokoldalú, nyitott, érdeklődő ,

kreatív személyiségfejlesztése.

Céljainkat a gyermekkor tényleges
megőrzése mellett színes és tartalmában
gazdag tan órai, tanórán kívüli, szabadidős

programjaink segítségével, nyitott, őszinte,

családias légkör biztosításával kívánjuk
elérni, megteremtve ezzel azt az iskolai
környezetet, ahol gyermek, szülő és pedagó
gus egyarántjól érzi magát.

A Szent Gellért Katolikus Általános
Iskola és Óvoda szeretettel meghívja a
2012/2013. tanévben első osztályba lépő

kisgyermekeket és szüleiket a köve tkező

programjaira:

2012. március 21. 16.30 órától
Szülői értekezlet

2012. március 26-27. 8-10 óráig
Nyílt nap

2012. március 28. 16.30
Iskolakástolgatá

A március 21-i szü l ő i értekezleten megis
merkedhetnek iskolánk pedagógiai célkitűzé
seivel,és a jövendőbeli elsős tanítókkal.
Kötetlen beszélgetés keretében betekintést
nyerhetnek iskolánk életébe. Gyermekeik ez
idő alatt iskolánk tornatelmében játékos
foglalkozáson vehetnek részt.

A március 26-27-i nyílt napon
bemutatót tartanak

ajövendőbeli elsős tanítók.

MészárosnéKiss Katalin (4. osztály)
Kerekine KovácsKlára (3. osztály)

A tanórák megtekintése után lehetőség

nyílik a tanítókkal kötetlen beszélgetésre.
A március 28-i Iskolakóstolgató ren

dezvényűnkön a gyermekek játszhatnak és
különféle ajándékokat készíthetnek, míg
szüleik az iskola életébe nyernek betekintést.

2012. április 2-3-4. Beiratkozás!
A z iskol únkba beiratk oiá J. osuályos gyermekek ingyenes

fiuetcsomngot és 12 SZ/IIÜ szines ceruzát kapnak ajál/dékba.

Programjalnkra mindenkít szeretettel várunk!

(x)
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; ·Ultrahangos ·fogkőeltávolftás..
; Bőntgen-diagnosztikafc'

- Vényre és vény nélkül kapható
gyógyszerek, baromfi vakcinák.
- Takarmányki egész ítők, vitami nok.
- Fertőtlen ítő szerek,
- Minőség i kutya-, és macskatápok
(Eukanuba Hill's, Royal Canin)
- "Pet Shop" óriási választékkal:
- Pórázak, nyakörvek, hámok, gumi és
plüssjátékok, boxok, fekh elyek.
- Papagáj és rágcsáló ki eg ész ítők,

kozmetikai szerek, e te tő és itató tálkák.
- Bolha- és kullancsirtó szerek.
- Légyirtószerek, patkányirtószerek.
- Baromfi vakcina (Gumboro)
- Ásványi k i egész ítőle

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@szucsneLhu

Dr. Kreisz Ágnes
Mezőberény, Madách u. 1O/a.

www.kreiszagnes.hu

E·mail: kreiszagnes@szucsnet.hu

Telefon: 0630/206·5050

Állatorvosi Rendelő
Dr. Bubó Állatpatika

Vállalom kls- és
k~.zépváll~lk~zások O
konyveleset, -=- I~
teljes körű r;. ~\~J~ ~ .r-

, 't l' d ' " 1I)·d ==, ~' "'"szamvl e I, a ozas" ;i~~

bér- és munkaügyi §~?;-~
tevékenységek ellátását. -=.

MatyinéBeinschróth Ilona
mérlegképes könyvelő

Telefon: 0670/310-8687
. . Hitdetésfelvétel': .

. Szó-Beszéd Szerkesztősége

E·mail: szobeszed@lndex:hu. .

Német Nemzeti ségi Ön korm ány
zatun k az idei évben 11. alkalommal,
febru ár ll . napj án megrendezte a
hagyományos sv áb batyus bált. A
kivét elesen hideg idő ellenére sokan
eljö ttek mind a városbó l, mind más
településekről is a jó szó rakozás ked
véért. A műsort a Kis Bálint Álta lános
Iskola és Óvo da, valamin t a Kner Imre
Gimnáz ium és Ko llégium nemzetiségi
nyelv et tanuló diá kjai és a Kner Tánc
SE táncosai adtálc A megszokott zenei
színvona lat a Véméndrő l érkezett
Baran ya Sramli zenekar szo lgáltatta
most is, csakú gy, mint az ezt megelőző

éve kben.
Köszönöm minden ke dves vend é

günknek a részvéte lt, a nevelőknek ,

tanulókn ak a műsorszámok betaní 
tását, illetve betanulását , és termé
szetesen az e lőadás át. Igyekszünk
szokásunkhoz hűek maradni , ezál tal
bálunkat a jövőben is megrendezni .

Ha ck Mária
elnök

váb atyu bál

gimi k is ét
vit ' nak

Az e lőször 20 ll-ben megrendezett
Szóval ?! Országos Vitave rseny t idén is
megrendezik. 20 12-ben köze l 150
csapa t regisztrált a regionális elődön

tőbe , mások mell ett a gyomaend rőd i

Kner Imre Gimnázium diá kjai is,
A dé l-a lföldi régióból nyolc csapa t

jutott tovább : Szeged rő l három ,
Kecskemétről, Gyuláról, Békéscs a
báról és Kal ocsáról ped ig egy-egy
csa pat száll ve rse ny be, valam int a
tavaly i címvédő, a gyomaendrőd i Kn er
Imre Gimnázium, Szakközépisko la és
Kollégium - Kn eresek néven - is csata
sorba állítja diákjait - értesül t a hír6.hu.

Az ápr ilis 29-én ese dékes döntő

nyertesei - számo s ér téke s ajánd ék
mellett - egy tíznap os tanulmányi
kiránduláso n vehetnek rész t a 20 ll-es
év Európai Kulturális Fővárosában ,

Tallinban.
Nemzeti
Közlekedésí
Hatóság

Telefon:

0666/610-650,
0630/600-42-30

5500 Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.

Ny írbátorban 2012. febru ár 18-án
került megrendezésre a II . Ne mzetközi
Nép tánc- és Világtánc Fesztivá l, ahol a
Gyomaendrőd i M ű v é szetoktat á si In 
tézmény néptánc tanszakának növen
dékei is szerepe ltek. A fesztiváira a
nép tánc tanszak 3 koreo gráfi ával
nevezett be, melyeket a ny olctagú
szakmai zsűri ponto zással értékelt.

A Mezzo korcsopo rt (11-14 évesek)
Autentiku s Né ptánc Kategóriáj ában a
gyomaendrődi tánco sok a II. helyezést
ért ék el.

A Fesztivál Legj obb Előadásáért a
Pul yaságok c ím ű koreo gráfia kül ön
díjban részesü lt.

A fesztiválon részt vevő m űvé sze

tok tatás i intézmén yek közötti verseny
ben a Gyomaendrődi Városi Alapfokú
Művészetoktatás i Intézm én y a 2.
helyezést érte el.

AUTÓSOK FIGYELEM!
Gumijavítás!

űszaki

vizsgá tat'sI
Varga Béla, autószerelő mester

A uly s 'gak sike



12 Szó-Beszéd 2012. március

1972 tavaszán egy sikeres diáktánc
iskola záró bemutatóját követően, né
hány lelkes fiatal közreműködésével

alakult meg a Rumba Táncklub. A klub,
céljai és hitvallása megvalósítása ér
dekében, az elmúlt négy évtizedben so-

kat fejlesztette arculatát, szemléletét és
felfogását a táncról. Ha az első évtized
önfeledt és naiv táncművészetével az
alapok szinte észrevétlen lefektetése
zajlott, akkor a nyolcvanas évek már a
tudatos utánpótlás nevelést és a formá
ciós táncok termékeny évtizedét hozták.

l976-ban avattunk először országos
bajnokokat, majd 1982-ben formációs
Nívódíjban részesültünk. A kilencvenes
évek szabadsága meghozta a nemzetközi
irányzatok, technikák és módszerek
megismerésének lehetőségét is, mellyel
egyidejűleg rendkívül népszerűvé és
tömegessé is vált a sportszer ű táncolás.

Az ezredfordulót követő évekre felhal
mozódott tudás, tapasztalat, energia és
alkotni vágyás máig emlékezetes és az
országban is egyedül álló eredményeket
hozott. Gyomaendrődi páros volt az e l ső

hazánkban, aki a tánc Wimbledonjának
számító legendás angliai Blackpool

Dance Festival junior versenyének dön
tőj ébe juthatott. A Rumba Táncklub két
párosa is képviselte hazánkat a tánc
világbajnokságokon 2006 és 2007-ben
is.Az egyesület2008-ban pedig elnyerte
a Magyar TáncSport Szakszövetség
különdíját a 120 hazai klub bajnoki so
rozatában elért előkelő hatodik helye
zésével.

A négy évtizedben ezernyi fiatallal
ismertettük meg a hétköznapi báli tán
cok alapjai mellett a művészi fokon tán
colás rejtelmeit is. A versenyzést is vál
lalók jóvoltából l364-szer jutottak dön
tőbe párosaink és 266-szor a dobogó

l egfelső fokán is állhattak. Közülük 17
pár Országos Bajnoki címet is nyert, míg
56 pár országos bajnoki döntős lett.
Nemzetközi színtéren 95-ször jutottak
döntőbe táncosaink és ebbő l 31-szer
kapták nyakukba a győztesnek járó
aranyérmet is. Külön büszkék vagyunk
arra, hogy e megmérettetések valódi
komoly kihívások voltak olyan máig
rangos versenyeken, mint a German, az
Italian és az Austrian Open Cham
pionships táncversenyek.

Mindezek mellett nem is az ered
ményekre vagyunk leginkább büszkék,
hanem arr a, hogy többségében sikerült a
fiatalokban elülternünk a szépség, a
valódi értékek megszerzése és meg
őrzése iránti vágyat, az emberi kitartás
és a célélt vállalt alázatos küzdelem
eszméjét. Persze voltak kudarcok is
akkor, amikor félig felkészült tánco-

sainkat megvakították a felszínes csil
logások, a hamar jött sikerek, vagy a
csúcshoz vezető k önny ű út ígéretének
csábító ajánlatai. Azok, akik a m ű

vészetek és a sportok igazi elhivatottjai
tudják, hogya siker lehetőségét garan
táló valódi tudáshoz csak a kitartó
munkán keresztül vezet az út. Ezt hirde
ti a klubunk négy évtizedes töretlenül
sikeres működése is.

Ez év őszén szeretnénk egy jubileumi
nosztalgia bálban együtt ünnepelni
mindazokkal, akik ha a lábukban már
nem is annyira, de a szívükben még a
mai napig is Rumbások maradtak . A
honlapunkon megjelenő felhívást kö
vetően szeretettel váljuk majd az egyko
ri táncosok és minden érdeklődő elő

zetes jelentkezését.
Honlapunk: www.rumbatse.hu

Megveri László,
egykori alapító tag
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Anévelen férfibeteg Polg' ság nélkül gyrenő a lemaradás
Aláírás nélküli, névtelen levelet

hozott a posta. Olvasónk a dr. Farkas
inszky Erzsébet urológus doktornővel

kapcsolatos cikkeket sérelmezi.
Fáj neki, hogy újság hírt adott arról,

hogy mintegy hetven férfi k érte a város
vezetését, hogy egy férfi urológust is
alkalmazzanak az orvosi rendelőben

dr. Farkasinszky Erzsébet mellett.
Olvasónk szer int ez egyfaj ta szer
vezkedés volt dr. Farkasinszky szemé
lye ellen. Érthetetlen számára, hogy
újságunk foglalkozott az al áírásgyüj
tésssel és a dokto rnö-ké pvise l őnő

személyéve l. Lapunknak - bármily
furcsa is ön számára - az a feladata,
hogy a városban történő eseményekrő l

hírt adjon, s miután az ön által védett
doktornő egyben közéleti szerep lőként

így vagy úgy tevékenykedik, ezér t
lapunkban ön errő l is olvashatott.

Mint írja, ön - áll ítólag - egy férfi
beteg és nem kívánja megnevez ni
magát, ugyanakkor kíváncs ian várja,
hogy e sorok írójában lesz-e annyi kor
rektség, hogy névtelen levelét változ
tatás nélkül megjelenteti.

Nos nem je lentetem meg a levelet
sem változta tássa l, sem változtatás
nélkül, mivel a levél írójában sem volt
annyi korrektség, hogy a nevét al áírja.
Ennek ellenére gyógyulást kívánok ön
nek!

Homok Ernő

felelős szerkesztő

ÚJ GUMIK!
Szerelés, javítás,
centírozás!

Katona György
gumijavító

Gyomaendrőd , Bajcsy u. 107.

Telefon: 06661285·127

Tisztelt Szerkesztőség!
A harminc éves Gyomaendrőd című

cikk kapcsán a következőket szeretném
megfogalmazni, bár jómagam se gyo
mai, sem endrőd i nem vagyok, de csalá
di és egyéb kötődésem miatt hosszú
ideje közelről figyelhetem a gyomaend
rőd i fej lődést , úgy, hogy közben rálátá
som van más környező városokra is.

Sajnálatosnak tartom, hogy Gyoma
endrődön nem alakult ki olyan polgári
értelmiségi réteg, aki véleményével,
akaratával, építő szándékával befolyá
solni tudná a város fej l őd ését. Itt min
denki, tisztelet a kevés kivé telnek, a saját
pecsenyéjét sütögeti, legyen az magát
értelmiségnek tartó, vagy kétkezi dolgo
zó. Közben irigyek a másikra, lenézik,
gyakran kinevetik azokat, akik a hétköz
napiságból munk ájukkal kitörni igye
keznek. (Persze ez talán országos jelen
ség is!)

Jellemző , hogy közéleti rendezvé
nyeken, kulturális eseményeken is alig

Bontásból származó
kisméretű cserepet

(hódfarkút)
vás árolok, reális áron!

Fizetés a helyszínen,
készpénzzel!

Telefon:
0630/953·3594

Stancolt és hagyományos

papírdoboz
gyártása minden méretben!
Szítázás!

Telefon: "
0620/9142122 "l\l>'~QQQOlaY iiifó íiJ'1.

Gyomaendrőd , Ipartelep u. 1/1.

www.rozakft.hu

vesznek részt a helybeliek. Gyakran nem
látni például egyetlen értelmiségi
embert, pedagógust sem, de a közéletben
sem hallom soha hangjukat. A felka
paszkodott, sokszor iskolázatlan újgaz
dagok rongyrázását látjuk, de a városi
közös ügyek építésébő l ők sem veszik ki
a részüket.

Ugyanez mondható el az elmúlt húsz
év képvisel ő-testületi tagok többségéről

is. Ma már alig van köztük olyan elis
mert, ember, akinek a véleményére adni
lehetne. Persze, amilyen a város lakossá
ga, olyan az előljárósága is.

Mindez meg is látszik a városon, ami
minden jószándékú igyekezet ellenére is
megmaradt egy nagy, megosztott falu
nak, s ezt nem vonhatja kétségbe senki,
ha van szeme összevetni Szarvas, Me
zőtúr, vagy Mezőberény fej l ődésével.

A legnagyobb hátráltató erőt a város
életében az itteni emberek mentalitá
sában látom...

T. Imre

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 - e l őtaka rékosság

- egyéb módozatok
az ügyfél igényei szerint!

Gyomaendrődi képviselet:

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

Szó-Beszéd hirdetésfelvétel: 0670/22..632-99
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MUNKÁT KERES, KíNÁL
Takarit ást, vasalás t, idősgon

do zás t vállal ok . Érdek lőd ni tel e
fonon : 06301216-7085

Érettségi vizsgára fe lkészítés
biológi ábó l, földrajzból. ké miá bó l,
info rmat iká bóJ korrepe tá lás .
ECDL-vi zsgá ra fel kés zí tés , prog
ramozás oktatása az alapokt ól.
0630/493-5950

Ko rrepetá lást, feJzárkóz tatás t,
fej lesztő fog la lkozások, dolgozat
ra, középisko la i felvételire va ló
felkészítés ált alános iskolá sokn ak.
Érd .: 0630/8 56-32 18

Ma ssz ázsoktatás kezdőknek és
halad óknak. Érd.: 06 30/3 20-8 189

Ki cs i rezsij ű al bérl et et ke re
sek, de társb é rlet et is e lfogadok .
Aj ánla tok at "Idősebb férfi" j el igé 
re, a szerkesztőség cí mére várole

Sanyo hi fi-v ideó VHR-772
EV típ usút ke resek, az sem baj, ha
nem mű k ö di k , cs ak a táv irányító
legyen jó! Érd.: 0670/705-602 1

Új , alu lfa gyaszt ós Boma nn
KG 309 kombi h űt ő e ladó Inox

szín ben. M ag assága 143 cm .
Érdeklőd ni: 06 70/6 23-7 630

E ladó háztartási tennényd aráló
Ph ilips- lemezj átsz ó 0,8 mm-es

CO-hegesztő dró t. Irá nyá r: 10 .000
fl- tó l. Érd.: 0670 /659-6776

Tetőcsomagtartó bo x, sít alpa k
szá llí tására is a lka lm as, va lamint
tollpaplan, ne m haszná lt eladó . Ár:
megegyezés szer int. Érdeklődni :

0666/386-034

Vetőgép (Laj ta típu sú ) 16-
so ros, csú sz óc saroszlyás, vontato tt
pó tkocs i kistrak tor után való (p l.:
TZ4K , k ínai ) piros rendszám ú
eladó . Irán yár : 79 ez er - 120 ezer
Ft. Érdek lődni : 0620/537-5919

Gallyazásbó l, metszésből ki
maradt fe les legessé vált ga llyait
ne m tudja hol táro lni, én elfo
ga dom ömlesztve is. Telefonszám:
0666/789 189 C im:Körös sor 2.

E ladó lábrador - zsem le sz i n ű 

~an kö ly ök oltva oltási lapp al.
Erd.: 06 30/2 32-0879

Ha szn á lt elektro mos kerékp árt
vásáro lnék reá lis áro n saj át
részem re. Tel. : 0666/789- 189

Bontásból j ó mi n ő s é gű abla 

kok, aj tók , ke nvektorok e ladók .
Érd.: 0620/9645260

TÁRSAT KERES
7 1 éve s 175/60 , családtalan,

vagyonta lan férfi megism erkeclne
vagyonta la n ne m mol ett 60- 70
éves nőve l. Tel.: 062 0/38 7- 1159

55 éves fé rfi ke resi 40-5 0 év
közö tti pálját lehetőleg gyennekte
len nő szemé lyé ben. Te lefon:
06 20/5 58 -6 111

KERT, TELEK, NYARAlÓ
Gyom án, Zrí nyi M . utcában ,

660 m'-es épí tés i tel ek e ladó.
Irán yár: 1,1 milli ó Ft. É rd. : 06 
30/856-504 9

R évlaposon. 200 négyszögöl
kert el ad ó. Villa ny és fúr ott kút
van. Ár: m ege gyezés szeri nt. Érd.:
06-66/285-894

Telekp arto n 1387 nr- es v íz
par ti tel e k villannya l. rögzite tt
vaskerítés os z lopokka l e ladó .
Irá nyár: 3,5 mill ió Ft. Érdekl ődni :

063 0/8 44 -24 36
F ű zfá s- zu gban ke rt e ladó.

Ér d. : 06 30/2 16-7085
Gyomaendrődön , a Templom 

zugban ví zpartra men ő ingat lan
e ladó, v illany és fú rott k út va n.
46 14 m'. Irányár : 2500 Ft/m' Érd.:
0670 /943-821 2

B ónorn-zugban vízparti nya
ral ó e ladó. A há z nagyon jó
elo szt ás ú: fe l ső szintjén 3 szoba és
egy fürdő találh ató az a lsó szi n ten
nappal i, ko ny ha , kamra és wc
tal álh ató. Irányár: 9, 5 milli ó Ft.
Érd .: 06 70/94 1-6589

EGYÉB
K ipufogó dobok, rendszerek

javí tása , ké szí tése . Karosszéria
j avít ás ! Utá nfutók javí tása ! Érd .:
0630/5 14-8867

Gyomán , a Vás ártér i garázs
soron újrabetonozott, villanyo s ga 
rázs eladó vagy kiadó. 30/3493740

Kevese t haszn ál t 160-as akri l
ká d eladó, irán yá ra: 10.000 Ft. ,
va lami nt gá zpalack eladó, irá ny 
ára : 5.000 Ft. Érdek lőd ni : 0666
282 -20 1

Pentium IY.-es szám ító gép
ko mplette n eladó. (17"-os Philips
monitorral, megbí zhatóan műkö 

di k). Érdeklődn i : 0620/5543 121
3 fió kos fag yasztósze krény 20

ez er Ft, terményda ráló 20 ezer Ft ,
50 literes zomá ncos üst 5000 Ft-é rt
eladó . Érdek lődn i: 0670/545-35 58

Hond a Civic 1,6 ezüstszürke, 3
aj tós személygépkocs i 20 13. 03 .
25 -ig érvényes m ű sza ki val eladó .
Irán yár: 125 eze r Ft. Érdeklődni :

0670/7 01-7998
Három db jerke birka és egy

kos birk a továb btartásra e ladó .
Érd.: 0670/2 10-1167

Fő út i társa sh ázban Kolmann)
1,5 szobás 53 rrr -es e l s ő emeleti
lakás eladó. Irányár: 6,5 m illió Ft.
Érd .: 0630/339- 6840

Fé lkomfortos 2 szo bás lakás
eladó. Irányár: 4,2 mi l l i ó Ft. Ér d.:
0670 /5 88-4 946

Ifjúsági lakótelep en 2,5 szobás
lakás ga rázzsa l olcsón el adó .
Érdeklődn i : 0630/658-896 1

Vá sár téri ltp- en l szobás
földszinti lakás e ladó . Irányár: 4, I
millió Ft. Érd.: 0630/576-1 140

Gyomán, Vásártéri ltp-n telje 
se n fel új íto tt , légkon díci onált ,
konyhab útoros, új fű t é srendszer ű 2

szo bás lak ás e ladó ! 30/349-3 740
Vásá rtéri ltp . I. eme letí 3 sz o

bás, m űanyag nyíl ász árós , redő

nyös, konvektoros la kás eladó ,
vagy máso dik eme letig k isebb
lakást beszámítole Érdeklődn i le
het: 06 70/70 18-571 vagy a
0666 /7 89- 189 te lefons zám on.

Vásár téri ltp- en 4 la kásos
társasházb an 3 szobás laká s,
garázzsa l, a lsó réssze l el adó , va gy
a gyoma i részen ke rtes házra
cse rélhe tö. Irány ár: 8,6 rnilli ó F t.
Érd .: 063 0/488-4396

Ok tó be r 6. ltp -en 3. eme le ti
lakás e ladó vagy kertes házr a
cserélhe tő . Érd.: 06 20/576-7879

Ir ányá r: 1,5 mi ll ió Ft. Ér d .:
66 /38 6-983 du. 13-20 -ig

Me z<:Etúro n csa lád i ház, garáz
zsal, lakásn ak épült alsóépü lette l
bekőltözhetően eladó. Irányár: II
rnillió Ft. Érd.: 062 0/32 0-0090

Békésc saba, Szabadság tér 56
m' -es, 1,5 szobá s fe lújíto tt , jó
e lren dez ésű , egyedi m é rős , tégl a

lakás eladó, bútorokka l vag y ané l
kül. Azonna l beköltözhető , tele
fo n: 0670 /623-7 630

En dröd ön. a Csókási zugban
ös szkomfo rtos, vízpa rt i családi ház
du pla portá val, gazdasá gi épülettel
eladó. Irán yár: 17,8 mi llió Ft. Érd .:
0630/3 326 -075

lAKÁS

Ingyenes a lakossági apró! :
A Szó-B eszéd ingyenesen j elentet i meg azoknak az olvasók- l

nak a lakoss ág i ap róh irdetéseit, ak ik eze n a szelvé nyen kül dik be I

mégjelentet és célj áb ól ! A szelvényen a megje lö lt hely re ke ll U
beírni a k ívá nt szö veg e t és a szelvény t levelező la pon vagy l
bor ítékba n elkü lden i a következő címre: Szó-Beszéd 5500 a
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. E gy ap róhirdetés szöveg e ·

1

lehetőleg ne tartalmazzon 15 szóná l több et ! A hird etések

szövegéé rt fe le l ősséget nem vállal a szerkesztőség !

Fel adó neve: .

CÍIne: .

Az apróhirdetés szövege: ..

Gyomán a V örösmarty utcá
ban fe l új ításra váró, ö s szk ö z rn ű 

ves, tető teres csa ládi ház e ladó.
Irá ny ár: 5,8 m illi ó Ft. Érd.:
0670/2 77-5050

Gyomán, az Arany Já nos út 16.
sz . alatt 4 szobás összk om fo rtos
ház e ladó . Érd .: 0620/526-65 73

Gyoma közpo ntjában kertes
ház e ladó . 2 bejáratú aká r 2 család
részére is megfel el , összkomfor
tos, de lehet fá va l szénnel is tüzeI
ni. Al bérl etbe is kiad ó. Érd.:
0630/602-9733

G yo mán a To mpa utcáb an 2
szobás összkom fortos téglaház
eladó. Irányár : 13 mi llió Ft. Érd .:
06- 66/386-0 58

Gyomán, Somogyi Béla u. 13.
sz . ala tt 2 szobás összk omfor tos
ház el adó. Irányár: 4 mi ll ió Ft.
É rd .: 4 ,2 millió Ft. Érdek lődn i a
helysz ínen.

Rácz Lajos utcáb an nagy pad
lásteres ház eladó . Irányár: 6 milli ó
Ft . Érd.: 06 30 /9 11-7 16 1 va gy
0630/380-5166

Gyomaendrőd közpo ntjában
N apk eleti út 4. sz . alatt 2 szobás
g ázfit éses csa lád i ház nagy mel 

léképü lettel 1440 m' -es tel ekkel
eladó. Irányár: 3,35 m illió Ft. Érd.:
062 0/413-2 770

Kertes cs al ádi há z eladó
Gyo mán, a Zrínyi M . u. lI5 . sz .
al a tt. Vásártéri ltp-i lakást beszá
molok. Tel.: 0630 /2 16-7085

Kondoros i útho z kö ze l tanya
melléképül ettel és 3 fá zisú áram 
mal 1439 m' -es te rü lettel el adó .

HÁZ
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Gyomaendrődi babák Bútorasztalost
és faipari segédmunkást,

valamint fafaragót
keresünk

Liviel Kft. 0630/9533-594

Fontosabb telefonszámok
Orvosi ügyelet:
06661386-520
Mentőáll omás:

06661386- 104
Tiízoltóság:
06661386-1 30
Rendőrség:

06661386-633

munkahelyteremtő és mun kahely
megőrző támogatásokról, valamint az
új európai uniós foglalkoztatási támo
gatási l ehetőségekről. Ezt követően

Kristóffyné Szász Etelka szalan ai igaz
gató helyettes tájékoztatója következik
a bérkompenzáci óval kapcsolatos kér
désekről és ahhoz kapcso lódó - 5%
alatti - pályázati l ehetőségről. A fóru
mon l ehetőség lesz a munkaerőp i ac

eseményeinek a mun káltató szemszö
géből történő bemutatására is.

Kilenc személyes, klímás mikrobusz bérelhető.

Vállalom kisebb csomagok szállítását is!
Lakatos Tibor, Telefon: 06-20/365-3683

Czikkely Lili ána
201 2. február 15-én, 8.23-kor

született.

Nyikos Mia
2012. február l3-án, 11 .49-kor

született.

Hirdetésfelvétel: .
, Telefon: 0670/22·632·99'

Munkáltatói Fórum kerül megren
dezés re 2012. márciu s 2-án 13 órai
kezdettel a Békés Megyei Kormány
hivatal Munkaügyi Közp ontj ának
Gyomaendrődi Kir endeltsége szerve
zésében. A hely szín: Polgármes ter
Hivatal Díszterme - Gyomaendrőd ,

Szabadság tér 1.
A megnyitót Erdős No rbert kor

mánymegbízott tartj a, majd dr. Nagy
Ágnes a munk aügyi központ igazgató
ja tar t tájékoztatást 2012. évi új

Családi Vasárnap
aDreher Söröző· Étteremben

Március 6.
Gyöngytyúk leves lúdgége tésztéval.
Sertésszelet mogyorós bundában,
burgonyapüré, kerti saláta. Csőröge.
Március 13.
Májgaluska leves. Cordon bleu, qom
bás rizs, káposztasaláta.
Gundel palacsinta.
Március 20.
Tavaszi zöldségleves.
Brassói aprópecsenye, vele sült bur
ganya. Kovászos uborka. Krémes.
Március 27.
Orjaleves daragaluskával.
Ropogós kacsacomb, petrezsejmes
burgonyával, párolt káposzta.
Vargabéles.

Telefon: 06661386-4441 06201980-8842
920 Ft/adag

Étkezési utalványokatelfogadunk!
www.timarpanzio.hu

Boldog új évet kívánokminden magányos,
független hölgynek. Ha a következő ünnepeket
már pároddal szeretnéd tölteni, akkor írjál egy
'70-es független, egyedü! élő férfinak "Még
nem késő" jeligére a szerkesztős ég eimére!

"NYl/gdíja özvegy hölgy" és az .Éleuersat
keresek nem doh ányz á" kezdetil apróhirdeté
sekhez megadott telefol/számok helytelen ek,
ezért ezeket nem tudtuk közzé tenni.

.ABékés Me~yei : Kormán~hivatal. Mu~kaügyi l .Központ GvomaendrődkKirendeltségének !

. betQlthétő" állasajánlatai':, . ' .
E l i t-Őr Kft (Gyomaendrődre) 1 fő vagy

onőr. Érd.: 30/328-4623
FN Work Service Kft (Németországba) 8

fő kőműves, 2 fő lakatos, 2 fő tehergépkocsi
vezető (darus), 2 fő targonca vezető, 2 fő CNC
gépkezelő, 2 fő asztalos. Érd: 20/539-9827

Teleki Blan.ka Gimnázium (Mezőtúrra) l
fő informatika tanár.Érd.: 56/350-422

Steel Design Kft (Dévaványára) 2 fő

segédmunkás, 2 fő lakatos vagy hegesztő szak
munkás Érd: 30/370-8193

Tótkaép Kft (Gyomaend rődre) 1 fő nehéz
vagy könnyű gépkezelő Érd: 66/386-1 86

Fülöp Lajos (Gyomaendrődre) I fő

mezőgazdasági gépkezel ő Érd: 20/476-2261
ANémet Szövetségi Munkaügyi Szervezet

Bonni Központja toborzást tart Németországi
munkavállalásra 2012.03.05-én 9h-tól
Budapesten, Kálvária tér 7. Munkakörök: fel
szolgáló, szakács, szobalány, konyhai ki segítő ,

. gyorsérkeztet ési eladó, sza bad i dő parkba
kisegítő személyzet. Német nyelvtudás szük
séges, jelentkezés önéletrajzzal az
arbeit.zav@lab.hu

Melokont Kft. (Tatabányára) 5 fő

lánghegesztő (automata gépre) 5 fő védőgázos

hegesztő . Érd.: 34/787-471
Ticominfo Kft (Szegedre) 20 fő területi

képviselő. Érd.: 20/446-8451
Investing Team Kft.(Budapest): 200 fő

értékesítő

Nógrádi Vegyipari Zrt. (Tolmácsra) 1 fő

anyagbeszerző (vegyészmérnöki diplomával)
Érd: 30/21 6-2378

Régens Informatikai Zrt. (távmunkába is)
I fő alkalmazás tanácsadó vámterületre Érd:
karrier@regens.hu

Gyomai Kner Nyomda Zrt (Gyoma
end rőd re) 1 fő csomagoló ügyintéző, 1 fő

kereskedelmi asszisztens, l fő kontroller; l fő

logisztikus, l fő termékmenedzser.
Unio Cornpany Kft. (külföldre) 45 fő

nemzetközi tehergépkocs i -veze tő (C+E, TIR,
ADR). Jelentkezés önéletrajzzal: allas@unio
company.com címre.

Waberer's Zrt. (külfö ldre) 100 fő

nemzetközi tehergépkocs i-vezető (C+E, TIR,
ADR). Érd: 061/421-6666

Szeghalom Kistérség Szociális Intézmény
(Dévaványára) 2 fő szakképzett szociális gon
dozó.

Budapest Bank (Békéscsabára) 5 fő call
centeres munkatárs, I fő elszámolási
munkatárs (pénzügyi végzettséggel)

Érdeklődni:
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháli u. 11.

Tel.: 66/386-212, 66/386·705
E·mail: bekesmmkgyomaendrod@lab.hu

J(öszönet
nyilványítás
Köszönjük
mindazoknak, akik

VASAS GYÖRGY
temetés én
megjelen/ek,
sirj ára virágot,
koszorút he/yez/ek,
részvé/ükkel
fájdalmunkat
enyhíteni igyekez/ek.

If C) 'ÚIZO/Ó csalút/



Mo lb il.: 30/6368-705
Nyitv a : ked d -p é nte k
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Békésc sa b a, Beré nyi út 93-95.
Te l.: 66 /650-023

ÖRÖKZÖ D S ÚDIÓ

!vTOLIATrI KFT

ÖRÖKZÖ D S ÚDIÓ

SZERETI HA AGYON KÉNYELMES, PRAKTIKUS ÉS G YÓNYÓ R" ?

SZERETI H,A ÚJ.. PÁ C OLT VAG\{ AKÁR FESTEn?
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00. PO f\JT A KKO RA?

HíVJON M O ST ÉS ÉG Y ~ IÉT M ÚLVA 00

Új B -TOR' o íszíTI o n I IO f\JÁT!
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a Gyomaendrőd, 6. számú válas ztókerület
önkormányzati képviselő-jelöltje.

A Damjanich. Daák. Endrődi. Apponyi. lóldla. Szabadság.Csillagos. Kodály. Baross.
Juhász , Szabó, Mirh6i, Toronyi. Napkeleti, Polányi, Tamés;, József Attila , Honvéd.

Babits, Bartók,Mohácsi, Tulipán. Zsák, Selyem és Sugár utcák lakói

F 1(--------

2012. május 19-én. szombaton
szavazhatnak az új kcípvisvlöjükrv!

T c.: .10/ 6361l-705
Ny itva: kedd-p éntek

10h-17h

BÉKÉSCSABA
Be r ény i út 93-95.

www.moliatti.hu

Szcr ct í ha nagyon egyed i, kényelmes, praktikus és gy'~nyö~r=Ct ? ==~ _
Szcrcti ha ú j, viaszolt, p ácolt V<lgy ak ár fe stc tl-ant ikoIt ?

Szerc tí ha Ö nnek készül, ... pont oda, ....po n t akkora,
... pont olyan ká rp itta l, .... pont olyan színben ?

Hí vjon és [üjj ön el hozzánk, a mín ös ögí bút orok
"m ad ár f öszk ébc" !

AI III (~ dj on és néhány hét mulva Önné l is eg y gy öngysze m

l
csill oghat ooo ÖRÖ KZÖLD STÚDIÓ

moliatti kft.
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város külterület én, a Fazekasi út végén
található. A telep 1982 óta üzemel,
felújítása az 1994-1995. években
történt meg - mondta Várfi András.

A városban elválasztott rendszerű

csatornahálózat épült ki összesen 114
807 m hosszon, amely mellett 5501 db
ingatlan található. A csatornahálózatra
20 l O-ig összesen 4866 ingatlan csat
lakozott, amely érték 88 %-os rácsat
lakozási arányt jelent. A nem csatorná
zott és a csatornahálózattal ellátott, de
nem r ákőtött lakásoknál a szennyvíz
gyűjtése szippantással történik.

A korábbi előírásoknak megfelelő

en tervezett és megépített szennyvíz
tisztító ma már nem minden esetben
elégíti ki a követelményeket. A
csapadékos időszakokban igen jelentős

rnennyis égű úgynevezett idegenvíz ter
heli a telepet, és ez időnként nagy
mértékben hátrányosan befolyásolja a
tisztítási hatásfokot, ezért az előírt

határértékeknek sem tud mindig meg
felelni . Az alkalmazott techriológia
elavult, a létesítmények egy része
leromlott állapotban van.

A tisztító telep fejlesztése új tech
nológia alkalmazásával a meglévő

telep területén valósul meg, továbbá a
meglévő csatornah álózat rekonstruk
ciója is szerepel a tervben. A beruházás
révén a telep hatékonyságának növe
kedésével, a kapacitás reális mértékre
csökkentésével képes lesz ell átni
hosszú távon a település szennyvíz
tisztít ását.

y
Nyertes pályázatok

,
SZ Z

Sportcsarnokfelújít's előtt
A nyertes pályázat esetén

közterületi biztonsági kamerarendszert
lehetne felszerelni pédául a Szabadság
téren.

Idény nyáron kezdődik meg a
belvíz beruházás 8. üteme, melynek
során több utcában történnek meg a
belvízelvezető csatornák helyreállítási
és korszerűsítési munkái. A beruházás
ra 101 mi lIió forint állami támogatást
nyert a város.

Szó-Beszéd

Hétszáz milliós támogatást kapott
az önkormányzat a gyomaendrődi

szennyvíztisztító telep fejlesztésére. A
nemzeti összefogás kormánya által
elindított Új Széchenyi Terv keretében
most Gyomaendrőd részesül egy több
mint 700 milliós támogatásban.

Gyomaendrőd az átalakított pá
lyázati konstrukcióknak köszönhetően

sikeresen pályázott szennyvíztisztító
telepének korszerűsítésére. A fejlesz
tési rendszer átalakításával az uniós
források még hatékonyabb felhasz
nálása volt a cél. Az önkormányzat,
valamint a kormányzat célja, hogy
élhetőbb és egészséges környezetet
biztosítsanak a polgároknak. Vizeink
fokozott védelme jövőnk záloga, így
feladataink között elsődlegesek a szen
nyvízkezelési beruházások, hogy
minél kevesebb káros anyag kerüljön
él ővizeinkbe.

- Március l-i döntésnek meg
felelően a Fazekasi úton található szen
nyvíztisztító telep fejlesztésére Gyo
maendrőd Város Önkormányzata 700
millió 270 ezer 465 Ft támogatást nyert
el, mely a teljes felújítás költségeinek
83%-át teszi ki - tájékoztatta lapunkat
Várfi András polgármester.

- Gyomaendrőd Város Önkor
mányzata múlt év novemberében nyúj
totta be "Gyomaendrőd szennyvíz
tisztító telep ének korszerűsítése" círn ű

pályázatát. A támogató döntéséről

2012. március 12-én értesült az önkor
mányzat. A szennyvíztisztító telep a

ASpolicsarnok álmennyezetének
javítására, tetőszigetelésére és az
épület külső hőszigetelésére nyújtott
be pályázatot Gyomaendrőd Város
Önkormányzata. A felsorolt munkála
tok bruttó költsége 20 millió forint, a
támogatás mértéke pedig 80 százalék
lehet. A közterületek biztonságának
javítását célozza az a pályázati lehe
tőség , amelyből 10 millió forint elny
erésére számíthat a város.

Ismeretes, hogy dr. Farkasinszky
Erzsébet, akit 2010. október' 3-án a 6.
egyéni választókerületben önkormány
zati képviselőnek választottak 2012.
február IS-én a képviselő-testület rend
kívűlí ülésén a testülethez és a pol
gármesterhez intézett szóbeli közl emé
nyében bejelentette képviselői megbiza
tásáról történő lemondását. A 6. számú
választókerület megüresedett képviselői

helyére ezért írtak ld időközi választást.

Időközi válsztás a6. körzetben
Ajelölt: Fekécs László

Fekécs Lász
lót, a Fidesz, a
Keresztény De
mokrata Néppárt
és a Gazdakörök
által támogatott
önkormányzati
képviselő-jelöl

tet mutatta be
március 28-án az
Endrődi Népházban tartott sajtótájé
koztatój án Erdős Norbert Békés
megyei kormánymegbízott, ország
gyűlési képviselő.

Fekécs László 43 éves gyomaend
rődi agrármérnök, az egykori Bethlen
Gábor Szakképző Iskola, a jelenlegei
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
szakképzési vezetője indul a dr.
Farkasinszky Erzsébet lemondása
miatt megüresedett önkormányzati
képviselői mandátumért.

Az időközi választás 2012. május
19-én, szombaton lesz a gyomaendrődi

6. számú választó kerületben. A
Damjanich, Deák, Endrődi, Apponyi,
Zöldfa, Szabadság, Csillagos, Kodály,
Baross, Juhász, Szabó, Mirhói, To
ronyi, Napkeleti, Polányi, Tamási,
József Attila, Honvéd, Babits, Bartók,
Mohácsi, Tulipán, Zsák, Selyem és
Sugár utcák lakói szavazhatnak kör
zetük új önkormányzati képviselőjének
személyéről.

Erdős Norbert hangsúlyozta, hogy
Fekécs László szakmai-közéleti élet
útját jól ismeri, a jelöltet ereje teljében
lévő, tettrekész szakembernek tartja.
Felhívta a választókörzet lakóinak fi
gyeImét, hogy bizalommal szavaz
zanak Fekécs Lászlóra és támogassák a
körzet és a város fejlesztésére való
törekvéseit.

2
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Ki:tllntetések. ,

Másodízben rendeztek Gazda és
vadásznapokat a március 9-10-én
Füzesgyarmaton. S a három napos ren
dezvény nyitónapja egyúttal a Bors és
Füzesgyarmat sikeres pályázatának
köszönhető üzletembertalálkozó so
rozat nyitánya is volt.

A sárréti fürdőváros, együttműköd

ve Bors településsel mintegy 28 millió
forintnak megfelelő összegű vissza
nem térítendő támogatást nyert a két
kistérség, így a Körös-Sárrét gazdaság
élénkítésére. E pályázatnak köszön
hetően rendeznek üzletembertalálko
zókat is.

Füzesgyarmat a partiumi Vizes
gyánnal karöltve a Nagyvárad-Gyoma
endrőd vasútvonal rehabilitációjához
szükséges tervek elkészítésére szintén
jelentős összegű, 750 ezer euró vissza
nem térítendő támogatást szerzett.

A Szeghalom Kistérség Többcélú
Társulás Borssal közösen egy határon
átnyúló két oldalú kommunikációs
projekten is sikerrel vette az akadályt.

Az üzletember találkozón Kónya
István, a megyei közgyűlés alelnöke a
Bud apest-Nagyvárad között megépí
tendő M4 autópálya infrastruktúrális
jelentőségéről szólt. Ugyancsak ezen
témakörben, valamint a Gyoma
Nagyvárad vasúti vonal újraépítése
ügyében szólt Bíró Rozália, Nagyvá
rad alpolgármestere.

Bíró Rozália, Nagyvárad alpolg ármestere

Me é ülhet aGyoma
Nagyvárad va útvonal

nndrő

Szilágyi Sándor

Bakondi György tűzoltó altábornagy
adta át Szilágyi Sándornak, aki 1987
óta az iroda vezetője és közalkalma
zottként tölti be ma is ezt a posztot. A
kitüntetést az elmúlt 25 évben a
katasztrófavédelem terén végzett
kiemelkedőmukáj áért kapta.

- Számomra ez azért is jelentős

kitüntetés, mert ezt az elismerést első

sorban a hivatásos állományú szakem
berek kapják, s én egyedül mint közal
kalmazott vehettem át ezt az elismerést
- mondta lapunknak Szilágyi Sándor.

Forgalmazó Kft. ügyvezetője a sikeres
gazdasági vezetői, valamint támogatói
tevékenysége elismeréseként.

A belügyminiszteri kitüntetést
vehetett át Szilágyi Sándor, a Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazga
tóság Gyomaendrődi Kirendeltségének
vezetője. A Pintér Sándor belügymi
niszter által aláírt ki tüntetést dr.

Március IS-én délelőtt

Endrődön, a Hősök terén ren

dezett városi ünnepségen Várfi

András polgármester köszöntője

után Erdős Norbert, Békés

Megye Kormánymegbízottja

mondott ünnepi beszédet. A

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi

Általános Iskola ünnepi műsorát

követően a települési önkor

mányzat, a nem zetiségi önkor

mányzatok, az intézmények,

ilJetve a helyi párt és civil

szervezetek képviselői ko

szorúzták meg az Országzászlót.

Képünkön Várfi András és

Erdős Norbert helyezi el az

emlékezés koszorúját.

Má eius 15-i ün ep ég

Németh Dezső (jobbról a második) a kitűn

tetettek és a miniszter társaságában

Több ismert Békés megy ei szemé
lyiség kapolt elismerést már kedden a
nemzeti ünnep alkalmából.

Matolcsy György nemzetgazdas ági
miniszter állami kitüntetéseket adott át
Március IS-e , nemzet ünnepünk alkal
mából. Matolcsy György ünnepi
beszédében röviden méltatta a kitün
tetetteket, mint mondta: minden sike
res nemzet megbecsüli kiválóságait, a
most elismerésben részesülők hazáért
végzett munkájára - legyenek akár
pályájuk végén , vagy elején - továbbra
is számít a nemzet és a kormány.

A nemzetgazdasági miniszter az
eseményen ünnepélyes keretek kö zölt
átadta a kitüntetetteknek a köztársasági
elnök által adományozott állami kitün
tetéseket.Magyar Arany Érdemkereszt,
polgári tagozatának kitüntetésében
részesültek: Németh Dezső, a gyoma
endrődi Németh Nyílászáró Gyártó és
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Fekete József

Az önkormány
zati tulajdonú Gyo
maközszolg Kft. fő

tevékensége a la
kossági , úgyneve
zett kommunális
hulladékok begyűj

tése és a regionális
hulladékkezelő te
lepre történő szál
lítása. A kft. ügy
vezető igazgatój a,
Fekete József lapunknak már korábban
elmondta, hogy az utóbbi hónapokban
a kft. ezen tevékenségében megerő

södött, különösen mióta Dévaványa,
Hunya és Örménykút is csatlakozott
ehhez a hulladékszállítási rendszerhez,
illetve a cég tulajdonosi szerkezetébe
saját tulajdonrésszel szálltak be az
említetett települések.

- Miv el a jelenlegi jogszabályi kör
nyezet kedvező, ezért további tele
pülések csatlakozására lehet számítani
idén. Ezzel egy időben az egyre
növekvő rnennyiség ű hulladék szelek-

tíven történő szétválogatása egyre
jelentősebbé válik, mivel ezek növek
vő tételben történő értékesítése egyre
nagyobb bevételt hozhatna - tudtuk
meg Fekete József ügyvezető igaz
gatótól.

A kommunális hulladék ugyanis
köztudottan tartalmaz olyan anyagokat
(papír, műanyag, fém, üveg, stb.), ame
lyek értékesíthetők és később tovább
feldolgozhatók. Jelenleg is folyik kézi

Műanyagflakon-domb a regionális
hulladéklerak óban. Válogatnak is

válogatás a gyomaendrődi hulladékler
akó telepen, ám Fekete József szerint
nem ez a jövő.

- Az egyre növekvő hulladék
rnennyis ég szüks égessé tenne újabb
fejlesztéseket, mert bizonyos mennyi
ségnél ezt a válogatást, bálázást géppel
hatékonyabban lehet végezni - mondja
az igazgató, akinek véleménye szerint
a fejlődés útja egy ilyen jellegű

beruházással biztosítható lenne. Ennek
elősegítése érdekében érdemes lenne
megvizsgálni k üls ő befektető bevo
nását - v éli az igazgató.

A számítások szerint ezzel a beru
házással növekedhetne a Gyomaköz
szolg Kft. árbevétele, ezzel az önkor
mányzat számlájára jelentősebb össze
gű iparűzési adó folyhatna be és mint
egy 25 ember foglalkoztatá sára is
lehetőség nyílna.

Az sem mellékes - mondja az
ügyvezető - hogy ezzel Gyomaend
rődnek, mint leendő járási központnak
is erősödhetne a térségben betöltött
gazdasági szerepe is.

Color Sha Papirbolt
Gyoma, Petőfi u. 4. Telefon: 66/284-552

Irodaszerek, játékok,
ajándéktárgyak nagy választékban!

Akció!
Gyűjtsön össze 15 Color Shop

emblémát* és a következő vásárlásból

15 %árengedményt kap!
'1500 forintonként 1emblémát adunkl
Az akció 2012. április z-án kezdődik!

ÚJ GUMIK!
Szerelés, javítás,
centírozás!

Katona György
gumijavító

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 107.

Telefon: 06661285·127

Lesz új háziorvo
Gyomaendrőd város közigazgatási

területén nyolc felnőtt háziorvosi
körzet van, melyből 7 praxis vál
lalkozás keretében rnűködik. A házi
orvosoktól kapott adatok a 2012.
januári állapotnak megfelelő kártya
számokról:

• Dr. Bánki Gyula: 1185 fő

• Dr. Darvas Tamás: 1174 fő

• Dr. Frankó Károly: 1817 fő

• Dr. Kolozsvári Árpád: 1650 fő

• Dr. Liz ák Anna (praxisát helyet-
tesíti Dr. Darvas Tamás): 1217 fő

• Dr. Macsári Judit: 1378 fő

• Dr. Palya József: 1986 fő

• Dr. Veréb Lajos: 906 fő

Az országos szinten jelentkező

probléma, - mely a praxisok érté
kesítési nehézségeiből, a háziorvosok
életkorából adódik, - településünkön is
megjelent 20 l O. évtől kezdődően,

amikor is a nyugdíjkorhatárt bőven

betöltött háziorvosok jelezték azt a
szándékukat, hogy orvosi tevékeny
ségüket be kívánják fejezni. Mind a

dr. ran ó helyén
nyugdíjba vonuló háziorvos, mind az
önkormányzat szembesült azzal a
problémával, hogy a praxis eladhatat
lan, illetve az orvosi státusz betöltése
nehézségbe ütközik a fiatal orvosok
érdeklődésénekhiánya miatt.

Idén július l. napjától dr. Frankó
Károly végleg nyugdíjba vonul. Tartós
helyettesítését kell megoldani, amíg
még árulj a a praxisát. Helyettesítő

orvosról a Városi Egészségügyi Intéz
mény gondoskodik majd az év
második felétől.

Stancolt és hagyományos

papírdoboz
gyártása minden méretben!
Szltézásl
Telefon:
0620/9142122
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.
www.rozakft.hu
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Endrőd a Nagyváradi Egyházmegye

legnyugatibb települése volt a trianoni
ország csonkításig. Az endrődi plébánia
egyháztörténetében jelentős számú ada
tot találunk arról, hogy az itt szolgáló
papok és káplának csaknem nyolcvan
százaléka Erdélyből vagy a Partiumból
került ide, iIletve innen helyezték
Nagyváradra és környékére. Az egy
házmegye nyugati települései és a
környező falvak kulturális és gazdasági
irányultsága a nagyvárad i régió felé
mutatott.

A katolikus magyarság legnagyobb
tiszteletben álló lovagkirályának a kul
tusza Endrődre is kisugárzott. Szent
István, Szent Imre és Szent László
Endrődön és Hunyán a fő patrónus szen
tek közé tartozik az egyházi liturgiában
is. Hunya korábbi elnevezése, mely
Endrődszentlászló volt, jól tükrözi e
régió Szent László kultuszának erős

ségét.
"László király a kunok elleni csaták

hőse, a magyar lovagkor példaképe
1095. július 29-én hunyt el. A somogy
vári apátság templomában temették el, s
majd csak Kálmán király halála után

(J114) után II. István király vitette
Nagyváradra, a Szent László által alapí
tott templomba. A szentté avatása előtt

számos csoda történt sirj án ál. "A vakok,
süketek, sánták, némák László érdemé
ből gyógyultak meg"- számol be legen
dája.

A csodás gyógyulások és a lovag
király sírjának nagy tisztelete , még
szentté avatása előtt zarándoklatokat
indított Váradra, mely következtében
III. Béla király közbenjárására III.
Celesztin pápa 1192-ben szentté avat
ta." (Bálint Sándor: Búcsújáró magya 
rok. 56-58.0.)

Szent László nagyváradi egyháza és
sírja a középkori magyar állam egyik
legfontosabbszakrális központjává vált.
1400 májusában IX. Bonifác pápa
búcsúengedélytadott a Szent László sír
jához zarándoklóknak.

A korábbi hagyományokra építve a
Gyomaendrőd - Nagyvárad útvonalon,
Szent László zarándoklat indul 2012.
május 3-án, 7 órakor a Gyomaendrődi

Szent Imre Katolikus Templomból. A
zarándoklat útvonala a Körös gátján
vezet, első pihenő állomása Újirázon a

római katolikus plébánián lesz. Május
4-én Újirázon lelki felkészítő és kul
turális programok válják a zarándok
lókat. Május 5-én a Körösszegi vár érin
tésével érkezik a zarándoklat Nagyvá
radra a várba. Május 6-án a Szent László
ünnepség keretében fogadja a zarán
dokokat Nagyvárad Önkormányzata és
a történelmi egyházak képviselői is.

A Szent László zarándoklat fővéd

nöke Bosák Nándor megyés püspök és
Bartha Elek az MTA doktora. A zarán
doklatot védnökségükkel támogatják:
Böcskei László megyés püspök,
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége,
Nagyvárad önkormányzata, Várfi
András Gyomaendrőd város pol
gármestere, Isaszegi János tábornok,
Fodor József a nagyváradi székesegyház
plébánosa, dr. Dénes Zoltán esperes ,
Iványi László tb. kanonok, dr. Szonda
István etnográfus.

A zarándoklatról bővebb információ
kérhető a gyomaendrődi Szent Imre
Plébániai Hivataltól és dr. Szonda
Istvántól, a 0620/2380046-os telefon
számon és elektronikus levélben, a taj
haz@gyomaendrod.hu címen.

,
j urológus re del Gyo a ndrő ön

Rácz Oszkár
vette át dr. Farkas
inszki Erzsébet he
lyét a városi szak
rendelőben már
cius 8-tól. Az aláb
biakban az új uro
lógus szakember
mutatkozik be 01
vasóinknak.

Dr. Rácz Oszkár
1984-1990-ig

SZTE Orvostudományi Egyetemen ta
nultam Szegeden, ahol 1990-ben álta
lános orvosdoktori diplomát szereztem,
1994-ben urológia szakvizsgát tettem.

Munkahelyeim: 1990-2000. Oros
háza VÖK Urológiai Osztályon segédor
vos, majd szakorvos beosztásban dolgoz
tam. Az urológiai osztály többoldalú
tevékenysége során nem csak a felnőtt

urológiai betegellátásban, hanem a gyer
mekurológia, nephrológia, peritonealis
dialisis kezelés területén is gyakorlati
tapasztalatokat is szerezhettem.

1991-ben ESWL tanfolyamon, 1999
ben Euroson l hetes UH diagnosztika és
intervencio területén Koppenhágában
tartott továbbképzésen vettem részt.
2000-ben az USA-ban aMinnesota
Egyetemen John C. Hulbeli urológus
professzor munkáját kísérhettem figye
lemmel egy tanulmányútkeretében.

2001-2002 közott Pécsen urológiai
szakrendelésen dolgoztam és a POTE
urológiai Klinikán heti egy szakmai nap
keretében urológiai fekvőbeteg ellátás és
műtéti tevékenységben, valamintügyele
ti munkában vettem részt.

2002-től Orosháza VÖK Urológiai
Osztályon urológus szakorvos, majd
2006-tól adjunktus, 2011 novemberétől

főorvosi beosztásban dolgozom. 2009
ben 3 hónapig megbízott kórházigazgató
voltam, 2009. júliusától az urológiai
szakorvosi feladatok mellett min ő s ég

biztosítási igazgatóként a kórház minő

ségbiztosítás, és orvosi kontrolling
területeit irányítom.

Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok

készítése!
Konyhabútorok,

gardróbszekrények,
készítése egyedi méretben.

Bútorlapból vákumfóliázott felülettel
vagy tömör fából!

Telefon:
063019554·571



Uhrin Benedeket köszöntötték

2012. április

Uhrin Benedek 1920. március 21-én
született Endrődön. 92. születésnapja
alkalmából Vádi András polgármester és
Dr. Csorba Csaba jegyző úr köszöntötte
lakásán Benedek bácsit.

Gyerekkorában már színdarabokat írt,
az egyiknek ő játszottaa főszerepét. 1957
ben született fia, Attila. Eleinte segéd
munkásk ént, majd raktárvezetőként dol
gozott, utána 1982-ben nyugdíjba vonult.
Először 2000 januárjában tűnt fel a TV
képernyőjén. Többször is fellépett a Sziget
Fesztiválon. Ottjártunkkor sokat mesélt
életéről, fellépéseiről és meghallgattuk
kedvenc számát, a Rebeka-t.

nyr
Szó-Beszéd

kategóriás fogathajtói vesznek részt a
bajnoki fordulónak számító versenyen.
Ugyanezen a napon lehetőséget kap
nak a versengésre a szabadidős, amatőr

fogathajtók is.
A versenyt szervező szakképző

iskola nem titkolt célja, hogya lovas
sportokon keresztül is n épszerű sits ék

az agr árszakképz ést. A gyomaendrődi

iskolában 2008. szeptembere óta folyik
lótartó és lótenyésztő szakképzés.
Jelenleg a harmadik végzős osztály
készül a szakképesítő vizsgákra.

Az egész napos rendezvényen igazi
"majálisi hangulatot" igyeke znek
varázsolni a rendezők , hiszen a fogat
hajtó versenyt egyfajta családi prog
ramnak is szánjálc lesz pónilovagolás,
postagalamb reptetés, huszárbemutató,
könnyűzenei koncert és természetesen
büfé is. Bővebb információt kaphatnak
az érdeklődők a rendezvény szervez ő 

jétől, Fekécs Lászlótól a 0620/424
766l-es telefonszámon.

gau
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A rendezvény fővédnöke: Erdős

Norbert kormánymegbízott. Az ese
ményen Békés, Csongrád és Jász
Nagykun Szolnok megyék legjobb C

A Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény Gyomendrődi Tagintéz
ménye szervezi meg 2012. április 29
én, vasárnap délelőtt fél l O-től a Körös
Kupa Fogathajtó Versenyt a gyoma
endrődi vás ártéren, a szarvasi és a kon
dorosi út közötti területen.

Dr. Iványi La
jos agrármérnök,
az 1985-1990kö- '
zötti választási cik
lus gyomaendrődi

országgyíílési kép
viselője 2012. március ll-én, 63 éves
korában elhunyt.

Gyomaendrőd egykori országgyűlési
képviselőjének a Katolikus Egyház szer
tartásaszerinti búcsúztatására 2012. már
cius 17-én II órakoraz endrődi katolikus
templomban került sor. Gyomaendrőd

Önkormányzata kegyelettel emlékezik
meg dr. Iványi Lajosról, az elhunyt
közéleti munkásságáról, Gyomaendrőd

érdekében kifejtett képviselői tevékeny
ségéről. Dr. Iványi Lajos így beszélt
közéleti hitvallásáról 1985 nyarán a
Gyomaendrődi Híradóban:

A választásokon a reám váró felada
tokról többé-kevésbé képet kaptam.
Kialakult bennem az a vélemény, hogy
elsődlegesnek kell tekintenem, hogy a
körzetben jól működő gazdasági egy
ségek legyenek. Ha azok jól dolgoznak,
az emberek is jobban keresnek, jobban
részesülnek a javakból, s ezáltal növe-

kedik az életszínvonal. Tehát hosszabb
távon kell gondolkodni, s nekem azért
kell tenni, hogy az országgyűlési viták
ban, döntésekben, azok előkészítésében,

a rendeletek és szabályozók kialakí
tásában úgy képviseljem alakosságot,
hogy ne érintsék kellemetlenebbül, vagy
hátrányosabban ezt a részt, mint az
ország más területeit.

Meggyőződésem, hogy oktatásra,
kultúrára, szociális juttatásra, jobb ellá
tásra csak akkor'kerülhet sor, hajó a gaz
daság. Akkor biztosított a jogalap arra,
hogy mindezeketköveteljük...

A másik nagyon fontos feladat a
lakosság igényeinek a képviselete, a
panaszok megoldása. Érezni kell a
környezetsajátosságai ból kifolyólag mik
a jogos és jogtalan igények. A jogos
igényeket pedig végig a megoldásig
vinni kell.

A feladat az, hogya körülményekhez
képest a maximális fejlődést követeljük
és valósítsuk meg a jövőben. Ezen belül
természetes, hogy Gyomaendrőd hely
zete különlegesnek tekinthető. Itt spe
ciális helyzetet teremtett a két nagyköz
ség 1982. január l-i egyesülése. Ez az

egyesülés nagyon ésszeru es logikus
döntés volt, ami nagyrészt garantálja a
továbbfej lődés lehetőségét.

Úgy gondolom hogy az is ter
mészetesnek fogható fel, hogy ilyen
nagy jelent ős égi döntés esetében merül
nek fel problémák. Véleményem szerint
Gyomának is és Endrődnek is meg kell
őriznie évszázados hagyományait, nem
merülhet feledésbe egyik részen sem az,
amit eddig megvalósított. Ennek a
hagyománynak a jövőben is meg kell
maradnia, melyre Gyomaendrőd büszke
lehet.

Ezek után úgy kell politizálnunk, úgy
kell szervezni a közös fejlődést , hogya
gyomaiak és az endrődiek is meg
legyenek vele elégedve...

Egyre többször merül fel a környe
zetemben a Gyoma és Endrőd közötti
ellentét. Minden jogos kritikát tudni kell
fogadni, és arra reagálni kell. De az is
meggyőződésem, hogy egy pár szél
sőséges megnyilvánulás, nem jelenti az
egész lakosság véleményét, mert l-2
tized százalék nem jelentett és nem is
fogja jelenteni több ezer ember
véleményét...
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OKÉV: 06-0221-02 Akkr. lajstromszám: IA-0935

Telefon:
0630/953·3594

Emberségesen, türelmesen, hatékonyan
abiztonságosköz/ekedésértJ

Bontásból származó
kisméretű cserepet

(hódfarkút)
vásárolok, reális áron!

Fizetés a helyszínen,
készpénzzel!

AVictória Autósiskola Kft.
SZEMÉLYGÉPKOCSI·VEZETŐi

tanfolyam t indít
2012. április 11. (szerda)
17 óra!
Atanfolyamindítás és
a tanfolyam helye:
Városi ·Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény, Gyomaendrőd, Kisréti u. 27.

Iskolánk címe: Békéscsaba, Szemereu.2/1.
Ügyfélfogadás: 7.30-16.30
Telefon: 66/323-626

SZÓ-BESZÉD
SZERKESZTŐSÉGE
HIRDETÉSFELV'T L:
Telefon :0670/22-632-99

E-maii: szobeszed@index.hu

További információ:
. Bosnyák József

tanfolyamszervező

..Telefon: 0630/409-2868

Akedvezményekről érdeklődjön

aszakoktalónál!

, Hirdetésfelvétel: ', :
Szó-Beszéd 'Szerkesztősége . :'

I : E~mail: szobeszed@index;hu
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- Mindezeknek a karbantart ásoknak
csak akkor van ért elme, ha a lakosság ezt
meg is becsül i. •Sajnos sok ese tben
tapaszta lható, hogy egyes emberek nem
tartj ák be a temetők rendjét, behajt anak
gépkocsi val a behajtani ti los tábla elle
nére is. Járművel behajtani egyébként
csak rokkant igazolvánnyal vagy k ülön
engedéllyel lehet. Sajn os időről -időre

megrongálják a zárakat, a kilincseket és
a kerti csapokat sem kim élik. Egyese k a
szemetet sem mindig a kije lölt helyekre
rakják le. Hogy már ne is említsem azt a
kegye letsértést is megvalósító maga 
tartást, amikor a friss virágokat kiássák,
ellopják a sírokról. Emiatt egybként már
rendőrségi fe ljelentés is történt - tudtuk
meg a Gyomaszolg ügyvezető igaz
gatójátó l.

ló bűncselekmény t is elkövethettek 
közölte Vargáné Szombati Andrea, a
megyei rendőr-főkap i tányság sajtósz6
v ivőj e .

A főhadnagy hozzátette: a most lezárult
nyomozás megállapításai szerint a két férfi
megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy
2010. márciusában Nagykállón és
Derecskén is megkíséreltek pénzt eltulaj
donítani egy-egy bankautomatából. Az
egyik helyszínen azonban rnegsz ólalt a
riasztó, a másik automatánál pedig a rob
bantás hatására nem nyílt ki a pénztároló
rekesz, így pénzt nem sikerült e lv inn i űk . A
veszélyeztetett érték viszont több tízmillió
forintra tehető . Ezen kívül a megalapozott
gyanú szerint 2009. októberében Hajdú
szoboszlón lefeszítették egy automata
lemezburkolatát, majd robbanóanyagot
jutattak a gépbe, de az a detonáció
következtében nem nyílt ki, nem tudtak
pénzt kivenni belőle.

A két 37 éves férfit a Békés Megyei
Rendőr-főkapi tá nyság Bűnügyi Osztálya
folytatólagosan, bűnszövetségben , üzlet
szerűen, dolog elleni erőszakka l , külö
nösen nagy értékre, társtettesként elkö
vetett lopás b űn tet t kísérletével, valamint
bűnszövetségben, társtettesként elkövetett
visszaélés robbanóanyaggal vagy robban
tószerrel bűnte tt elkövetésével gyanúsítja.
A nyomozást vádemelési javaslattal le
z árt ák, az ügyben keletkezett iratokat a
napokban továbbították a Békés Megyei
Főügyészségre .

, tírr
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A Gyomaszo lg Kft. múlt év őszén

kezdte el a két köztemető felújítási és
karbantartási munk álatait, melynek
során idén tavaszig több mint 3,5 millió
forint é rt é kű munkát végeztek el.

Az endrődi köztemető ravatalozójá
nak tetőszigete l ését befejezték, s mind
két - a gyomai és az endrőd i temetőben

lévő - ravatalozót átfestették. A temetők

ben elvégezték a csapadékvíz elveze
tés ét, melynek hiánya az elmúlt években
áldatlan állapotokat teremtett a köz
temetők egyes részein. Mind két teme
tőben az utakat kaviccsal, murváva Ijaví
tották ki, a temetőket kitakarí tották, a
veszé lyes fákat eltávolították és új
temető i táblákat helyeztek ki. A gyomai
temetőben két új urnafal épül , s foly
tatódik a kerítések rendbetétele is.

Vádemelést javasol a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya
két román férfi ellen, akik a gyanú szerint
2010. szeptemberében több mint 10 millió
forintot szereztek meg és vittek el a
gyomaendrődi OTP bankautomatájából. A
két 37 éves fiatalembert egy hónapon belül
elfogták, 20 IO. októbere óta e lőzetes

letart óztat ásban vannak. A gyanú szerint
Magyarországon több hasonló bűncselek

ményt is elkövettek - értesült a hír6.hu.
Gyomaendrödön 20 IO. szeptember 23

án hajnalban az OTP-ben l évő bankjegyki
adó automatát érte támadás. A tettesek a
gép pénztároló rekeszét robbantással kinyi
tották és több mint 10 millió forintot vettek
ki belől e . A rongálással további 3 millió
300 ezer forintos kárt okoztak az ATM-et
üzeme ltető pénzintézetnek.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnügyi Osztálya nyomozást indított, és a
nagy erőkkel folytatott felder í tő munka,
valamint a román és nemzetközi igazságü
gyi szervekkel való hatékony együ ttmű

ködés eredményeként 20 lO. októberében
elfogtak és őrize tb e vettek két román
állampolgárságú férfit, akik megalapozot
tan gyanúsíthatóak a bűncselekmény

elkövetésével.
A főkap itányság kezdeményezte a két

férfi előzetes letartóztatását, melyet az
ügyészség indítványára a bíróság el is ren
delt. Ezt követően felmerült a gyanúja
annak, hogy Magyarországon a Gyoma
endrődön történt lopáson kívül más hason-
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Állapotfelmérés Bruttó
Szervizünkben atavasz beköszönlével10 pontból álló átvizsgálás során felkészült szakembereink
több szempont szerint ellenörzik autójáa müszaki állapotüt.A diagnosztika végeztével állapotfelmérö
lap készül, melyet Ön ismegkap, és az eseUeges téríléses javfIásokra, illetve beavatkozásokra már
egy kölcsönösen egyeztetett idöpontban kerűl sor.

Ellenörzések: '
Motorhiba-ellenőrzés diagnosztikai berendezéssel
Az akkumlátor tőltőttségénekellenőrzése
Ablakmosó- és hatőfolyadék ellenőrzés

A vIlágitás és a lámpák állapotának ellenőrzése

KlImaellenőrzés

Teljes kőrő gumiabroncskopás és keréknyomás ellenőrzés

A felfőggesztések ellenőrzése

Fék- és folyadék ellenőrzés

O/aJszlntellenőrzés

KIpufogórendszer vizsgálat

Olajcsere akciónk
10w-40wolajjal:

1400ccm-ig: 10.990 F t-ért
Sw-30w olajjal:

1400ccm-ig : 1 1 .9 9 0 F t -ért
Azárak tartalmazzák azolajat azolaJszüröt ésamunkadljatl

2012. 03.27- től akészleterejéig érvényes! Árainka 27% Alá·t tartalmazzákl

se~sőÉPíJÉ~ze,.
SZARAZEPITÉS~--~

GiLL4i
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

Megkezdlük a magyar gyártmányú,
szabadalmaztatot belsötéri
i forgalmazását!

40-50% -0 5 energiame takarítás!

®© ~~ 5310 Kisújszállás, Deák Ferenc u. 69-75.

sándo~ Bejelentkezés: 59-321-1 34

Tavaszi a kciói n k

KIímatisztítás 7.745 Ft·tól Bruttó
Tartalmazza apollenszürö,aklímatiszlító árátésamunkadíjat!

. . :p. ·Mobile·--
• • • • • • •

r ' I ·

fC ' ·ban leforgalmilZhatö mindenbelföldi
elófizetoiirányba. és SMS. MM:> fcrgalcmra

• • • Il • • •

Jogosultság

Havidíj

•

LefOl'ga'mazhatGság

SMSdíjak

Minden belfö~<fi irányban 26 Ft
Külfö~di if1Ín-ma 56 Ft

Peredíjak
P~cdij HBm;naen idóben 26 Ft

Percdíj HKés vezetéltes 36 Ftirányba mindenId őben

Hangposta hNasacsúcsiden OFt
túl (16-07h-ig)

Bennefctglalt belföldi
I :

adatforgalom

TóJorgalmazási díj túlforg.almazásidíj mentes

forgalomkcrtátozás 32kbit/s (40MBferetn

•

5500 Gyomaendrőd , Fő út 214.
Tel: 06-30/349-1325, 06-66/282-822

~
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Nézz be hozzánk! Gyomaendrőd, Fő út 188.Tel.: 06-70/773-3921
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ÚJ EDZÉS TíPUSOK!
KRITIKUS ZÓNA ledolgozása mindennek amikerekebb a kelleténél

(comb, fenék, has) !
KANGOO EDZÉS SZOMBATONKÉNT 17·18 ÓRÁIG!

Bejelentkezés szükséges: 661285-840-es telefonszámon.

GLfIS
BBB-CL·tS K.I~.

Mez őtúr, Szolnoki u. 3.

HéHö Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

17órától
Kangoo
Edlllel

18órától Step Edillel Power 1101ly Aerobic Prev gerinc Step AnellelMareslval Edlllel Marcsival

19órától
Kritikus zóna Jóga Hastánc

Mareslva l Zsuzsával

.. ~v..\ 6KAMRÁs GEALAN
fJ\~ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓI{

~ ~ 5 0!c VEZMÉ NYE !
2ü12.ül.14-től a készlet erejéig. Kérje ingyenes ajánlatunkatI

~~~



Fotó- 'S filmművész ti pályá at

Ir dalmi p' Iyázat

Ké zö-és ipa művészeti pályázat.

10

"Gyomaendrőd vizuá lis ka raktere"
c ímme l a Kőzm űvel őd ési -

Közgyűjtem ényi és Turiszt ikai
Szolgáltató Intézmény Gyoma és Endrőd

egyes ítésének 30.évfordulója alkalmából
fotó-és filmművészeti pályázatot hird et.

A pály ázaton bár ki rés zt ve he t, a
pál yázaton a részvétel díjtalan.

A pályáz at krit ériumai:
- Egy pá lyázó maximum 5 alkotással

vellet részt.
- Méret fotónál minimum 30 x 40 cm.
- Id őtartam filmn él maximum 3 perc.
- A pá lyázatra beadott mű ko rábban

még nem sze repelt más pályázaton vagy
kiállításon .

A Közm űvelőd és i-Közgyűjtern ényi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény Gyoma
és Endrőd egyesítésé nek 30; évfor dulója
alkalmából "Gyomaendrőd 30 éves " cím
mel irodalmi pályázatot hirdet. A rövid iro
dalmi rn ű - vers, novell a, esszé - maximum
30 ezer karakter terj edelmű lehet (12 pon
tos , betűméret , 1,5 sorköz, 2,5 cm margók).

A pályázaton részt vehet bárki , aki
magyar nyelven ír és betöltötte a 13.
életévét. A pályá zat két korosztál yban
ker ül kiírásra:

- 13-18 éves korú ak
- 19 évet betöltött személyek részére
A pályázaton a részvétel díjtalan.
A pályázat kritériu mai:
- Egy pályázó maximum három

alkotással vehet részt.
- A pályázatra beküldött alkotások

korábban még nem je lentek meg sem
nyomtatott, sem elektron ikus (web ,

A Közm ü velödé si-K ö zgy űjtem ényi és

Turisztikai Szolg áltató Intézm ény Gyoma
és Endrőd egyes ítésé nek 30. évfordulója
alkalmából képző- és iparművészeti pályá
zatot hirdet. A pályázaton bárki részt vehet,
a pályázaton a részvétel díjtalan. A
pályázat három koro sztályban írjá k ki:

-"Gyomaendrőd gy ö ny ö rű városom"
óvodások és alsó tago zatosok.

- "Gyomaendrőd az én v árosorn" . fe l s ő

tagozatosok. . .
- "Gyomaendrőd vizuál is karaktere" IS

évestől id ősebbek részé re.
A pályázat kritériumai:
- A p ályarnű lehet grafika, festmény,

szobor, kisplasztika, készülh et bármilyen
anyagb ól és technikával (fa, papír, textil,
akvarell, tűzzománc stb. )

Szó-Beszéd

- Saját termék, mely fölött a pályázó
kizárólagos jogokat gya koro l.

- A páJyamű címe, tartalma akiírásnak
megfelel.

- Az alkotásokat névvel, lakcímmel,
elérhető s éggel ellá tva fotó esetén
keretb en, film ese tén DVD adathordozón
személyesen vag y postán a Ka tona József
Művelődési Központ 5500 Gyomaendrőd,
Kossuth u. 9.sz. a latti címre kéljük lead
ni/küldeni.

Beküldési h atáridő: 20 12.sze ptember
30 . Eredményhirdetés és a díja k átadása:
2012. november. A pályázatra beadott
alkotásokat a kiállítás zá rása után rnin 
denk inek visszaadj uk.

hangoskönyv) formában.
- Saj át szell em i tennék, mely fölött a

pályázó kizárólagos jogokat gyakorol.
- A magyar helyesí rásnak kifo gástala

nul megfelel.
- A p ályam ű cím e, tartalma a kiírásnak

megfelel. Az alkotás muta ssa be az immár
három évtizede egyes ített tel epül éshez
kapcsolódó érzéseket, tapasztalat okat,
vágyakat.

Beküld és módja: az irodalmi alkotá
sokat névvel, lakcímmel, el érhetőséggel

ellátv a l ehetőség szerint:
- a katonamuvhaz@freemail.hu címre
- személyesen vagy postán a Katona

József Művel őd é s i Központ 5500 Gyom a
endrőd, Kossuth u. 9. sz . alatti címre kér
jük leadni, küldeni nyomtatott formában és
digit ális adathordozó n. Beküldési határidő:

2012 : j úlius 20. Er edm ényhirdetés 20 12.
augusztus 19-én.

- Egy pályázó csak egy művel vehet
részt.

-A pályázatra beadott alkotás korábban
még nem szerepelt más pályázaton vagy
kiáll ításon.

- Saját term ék, mely fölött a pályá zó
kizárólagos jogokat gyakorol.

- A pályamű címe, tartalma a ki írásnak
megfelel.

Az alkotásokat névvel , lakcímmel,
elérhetőséggel ellátva, kiállítható állap ot
ban (paszpartu, keret , talapzat) személye
sen vagy postán a Katona József
Művel ődési Központ 5500 Gyomaendrőd ,

Kossuth u. 9. sz. alatt i címre kétjük leadni ,
küldeni . Beküldési határidő : 20 12. július
20. Eredm ényhirdetés és a díjak átadása:
2012. au gusztus 19-én.

2012. április

Rendezvényeket
támogatnak

Gyomaendrőd v áros képviselő

testülete 1.5 millió forint fel
használásáról döntött. Az összeget
k ül önböző városi rendezvények
támogatására osztották szét a ren
dezők között az alábbiak szerint:

Rózsahegyi Al apítvány - Bogrács
Napja: 200.000 Ft

Gyü szte - Disznótoros és Böllér
p álinkaFesztivál : 100.000 Ft

Ka rdos Ferenc - Volkswagen Bo
gártal álkozó : 400 .000 Ft

Rubin Panzió : Pünkösd i főzőver

seny : 400.000 Ft
Nyugdíjas Kertbarát Kör: 45 .000 Ft
Tisza Kálmán Közoktatás i Intéz

mén y - Fogathajtó verseny: 300 .000 Ft
Tartalékban maradt: 55 .000Ft

Aszilvane es'töre
emlé e nek

Idén lenne 101 éves a kertészet
j eles szakembere, több szil va
fajt ánk nemes ít ője, Tóth Elek, aki
1911 . április 6-án született End
rődön. Az elemi és a polgári iskola
után elkerü lt szülőfaluj ábó l, majd a
Bajai Ma gyar Királyi Kertész
képző Iskol ában végzett 1931-ben
kitűnő eredménnyel. Ennek az
intézménynek később tanára is lett.
1 973 -től a Ce glédi Gyümölcs
kutató Intézet munkatársa lett, ahol
20 éven át végezte kutatómu nkáját.
Nevéhez fűzödik több áll amilag
minősített szilvafajta pl. : a
Besztercei Bt1 , a Bt2, a Stanley, a
Ruth Gersetetter, stb.

Dr. Tóth Elek avasdiplomás
mezőgazdasági m émök, gazda sági
szaktanár 2002. február 9- én 91
év esen hunyt el. Az ő emlékére
rendeznek ünnepséget április 14-én
az Endrődi Népházban, ahol
tiszteletére em léktáblát is avatnak.
Köszöntőt mond Vádl András pol
gármester és az emlékkiállítást
Turi-Kovács . Béla országgyűlési

képviselő nyitj a meg. Ezen a napon
a .Gyomaendrődi Kertbarát Kőr

felveszi dr. Tóth Elek nev ét.
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A Békés megyei delegáció a magyar nagykövet társaságában

ORSZÁGOS
I<.U<.ÉPZőKÖZPONT

fi:'

Hogy élete legnagyobb kalandja
ne az adóhivatalnállegyen!

Hívjon bízalommaI!

Telefon:
0630/457·7829

Pangó Zsuzsanna
okleveles közgazdász
mérlegképes könyvelő

BIZTO NSÁ GI ŐR,

TESTŐR,

VAGYONŐR

Intenzív,
OKJ-s szakmunkás képzést

indít aszalanai
szakszervezetek és az

ORFK-RSZK1< ajánlásával!

április IS-én és 21-én

GYOMAENDRŐ Ö N .
1+36-30-981-19-831
Hétvégén is hívható!
Hölgyek, nyugdíjasok,

pályakezdőkjelentkezését is
várjuk!

www.vokk.hu
Gyors elhelyezkedés!

Fegyvervizsga l nap alatt!
N E HIGGY az átverőknek,

ÓVAKODJ az olcsó
tanfolyamoktól !

Fnysz: 01022-2010

Új könyvelőiro a
nyílik Gyomaendrődönl

Egyéni és társas vállalkozások
figyelem!

Adótanácsadás, teljeskörű

könyvelés, bérszámfejtés
10 éves gyakorlattal!

ció közös megbeszélésen értékelte az uniós
oktatási Leonardo-csereprogramokat - és
új programok közös kidolgozásában is
megállapodtak. Ismeretes, hogya gyoma
endrődi szakképző iskola és különbőző

francia partnerek között már több éve ered
ményes diák és szakember csereprogram
működik, amelyhez az elmúlt esztendőben
olasz és lengyel iskolák és cégek is csat
lakoztak.

Március elején hat francia diák és két
szakoktató töltötte Gyomaendrődön 2
hetes mezőgazdasági szakmai gyakorlatát
a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
ben. A francia és a magyar diákok együtt
gyakorlatoztak Püski Sándor gazdál
kodónál Tóth László vállalkozónál és az
iskola tangazdaságában, ahol a növényter
mesztés mellett az álla tenyésztéssel is
megismerkedtek.

Tímár János az iskola szakoktatója, a
Dreher Söröző és Étterem tulajdonosa a
falusi turizmus és a vendéglátás isme
reteivel gazdagította a francia diákokat, s
ennek keretében megtanította őket az igazi
magyar gulyasleyes készítésére is 
tájékoztatta lapunkat Davidovics László az
iskola nemzetközí referense.

Francia diákok tanulják a gulyásleves készítését

Gyomaendrődi küldöttség is részt vett
az idén február végén megrendezett Párizsi
Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállításon. A
küldöttség tagjai között volt Várfi András,
Gyomaendrőd polgánnestere, a Tisza
Kálmán Közoktatási Intézmény gyoma
endrődi iskolájának szakoktatói, valamint
a Békés Megyei Intézményfenntartó Köz
pont munkatársai. A Békés megyei
küldöttség a francia mezőgazdasági mi
nisztérium meghívásának tett eleget. A
magyar küldöttséget fogadta hazánk
párizsi nagykövete, dr. Trócsányi László
és a francia mezőgadasági attasénk dr.
Somogyi Norbert.

A minden évben megszervezett vásár a
mezőgazdasági tevékenységet folytatók,
illetve az ahhoz kapcsolódó ágazatok 
beleértve az egyre nagyobb mértékben
képviselt élelmiszeripart, vendéglátást és
kereskedelmet, szakképzést - szereplőinek

gyűjtőhelye. Mindezen túl kitűnő alkalmat
teremt arra, hogya széktor képviselői

találkozzanak a politikai élet szereplőivel,

partnereikkel és anagyközönséggel.
A Magyar Vidékfejlesztési Miniszté

rium és a Francia Mezőgazdasági Minisz
térium, valamint a Békés megyei delegá-
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Szolgáltatásaink :
halotti anyakönyveztetés ügyintézése,
kegyeleti helyi és távolsági szállítás,
hamvasztáshoz szüks éges kérelmek ügyintézése,
sírhely eladás, hosszabbí tás,
sírásás,
ravatalozás,
hantolás,
temetkezési kellékek értékesítése.

Díj tételek:
Sírhelyek árai
- Egyszemélyes normál sírhely 25 évre: 13.841 Ft.
- Kétszemélyes nonn ál sírhely 25 évre: 27.682 Ft.
- Egysze mélyes mélyített sírhely 25 évre: 18.271 Ft.
- Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre: 36.542 Ft.
- Gyermek sírhely 25 évre : 9.5 19 Ft.
- Urnafiilke 10 évre: 2.735 Ft./év
- Urnasírhely 15 évre: 2.735 Ft./év

7.660 Ft/m'
7.660 Ft/m'
7.660 FUm'
18.600 Ft.
2.625 Ft/na p
11.816 Ft.

Sírbolt 60 évre
- Egyszemélyes sírbolt (9 m2):
- Kétszemélyes sírbolt (13 m2):
- Háromszemélyes sírbolt ( 18 rn'):
- Ravata lozó bérlet:
- H ű t őszekré ny használata:
- Ha lott átvétele-átadása:
Temetői szolgáltatá sok díj ai:

Egyéb szolgá lta tás ok
- Ravatalozás: 1.750 Ft.
- Ügyintézés: 6.018 Ft.
- Helyi halott szá llítás: 8.534 Ft.
- Temetőn belüli szállítás: 1.750 Ft.
- Távolsági halott szállítás: 202 FtJI<m
Az árak az áfá-t nem tartalmazz ák,

(x)

hantolás
3.720 Ft.
5.142 Ft.
1.970 Ft.
1.970 Ft.

sírásás
11.160 Ft.
16.412 Ft.
4.595 Ft.
4.595 Ft.

- Egyszemélyes normál:
- Egysze mélyes mélyített:
- Gyermek sírhely:
- Urna sírhely:

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. Sirius Temetkezési Irodája
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a temetkezéssel kapcso
latos tevékenységünket felülvizsgálva lényeges változtatásokat
vezettünk be.

A változtatások megfelelnek az önkormányzat által támasztott
és a határozatokban foglalt követelményeknek, miszerint a
temetők rendje és ütemezett felújítása a jövőt i lletően megtörtén
jen. Továbbá a temetkezéssel kapcsolatos bevételek növekedjenek
és visszafordíthatóvá vá ljanak a szolgá ltatás színvonalának
javítására. A temetkezési szolgáltatások díjtéte leinek mérsékelt
emelését 2012. évre a képviselő -tes tü let i határozat alapján állapí
tottuk meg.

Az Gyomaszolg Ipari Park Kft . az önkormányzati
elképzeléseket figyelembe véve döntött arról is, hogy a lakosság
gal való kapcsolattartást erősítve temetkezési irodát létesít Sirius
néven a Fő út 188. szám alatt Március 5-től.

Az iroda kiválasztásánál fő szempont volt, hogya lakosság
számára könnyen megközelí the tő legyen, a hozzátartozók, és
egyéb temetkezéssel kapcsolatok ügyet intéző ügyfelek részére
megfelelő parkolás és a szolgáltatáshoz méltó korszen iroda álljon
a lakosság rendelkezésére.

A kft. a mintegy 100 nr-es irodát és a hozzátartozó szociális
helyiségeket, valamint a közös használatú udvart havi 80.000 Ft
ért bérli. A bérleti díj megállapításánál a felek figyelembe vették a
városban kialakult bérleti díjak nagyságát, valamint tekintettel
voltak arra a gazdasági szempontra is, hogy a kft. ne béreljen
magasabb áron, mint ahogyan ő ad bérbe. Az irodát társaságunk
alakította ki önköltséges áron a saját igényeinknek megfelelően.

Az ügyfélszolg álati iroda nyitvatartása munkanapokon 8-12:00
12:30-15 óráig a Fő út 188. szám alatt.

Hétvégén és ünnepnapokon is hívható:
Csőke János: 0630/630-80-97
Elérhetőségeink : 5500 Gyomaendrőd, Fő út 188.
Telefon: 0630/630-80-97, 0620/988-00-13
E-maii: ipgyomaszolg@internet-x.hu
Reméljük, hogy a megújult szolgáltatásunk a város lakosságá

nak megelégedésére szolgál.
Fekete József,

Gyomaszolg Ipari Parl, Kft. ügyvezetőj e

Szó-Beszéd'Szerkesztősége'

Te/efon:'0670/22-632-99
,E·mai/:'siooeszifd@inaex;lfu

Vállalom kis-és
középvállalkozások
könyvelését,
teljes körű

számvitel i, adózási, :i~~

bér- és munkaügyi §~b
tevékenységek ellátását. ~

Matyiné Beinschróth Ilona
mérlegképes könyvelő

Telefon: 0670/310-8687

aDreher Söröző-Étteremben
,

SAI'

Április 8.
Görög gyümölcsleves. Kijeviszárnyas filé, zöldséges rizs. Somlói galuska.
Április 15.
Magyaros zöldborsó leves. Rántott sertésszelet, hasábburgonya.
Uborkasaláta. Tiramisu.
Április 22.
Orjaleves eperlevéllel. Pulykamell filé Dubarry módra, burgonyapüré.
Őszibarack kompót. Túrós palacsinta.
Április 29.
Májgaluska leves. Gri llezetttarja, steak-burgonya, friss saláta. Rétes.

Telefon: 0666/386-444, 0620/980·8842, 0670/365-5360
Ára: 920 Ftladag
Étkezési utalványokat, SZÉP-kártyát elfogadunk! www.timarpanzio.hu
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Színfolt az enyedi Bethlen-bálban

ódok tanyá n
hullá té b n

Hódok a H ármas-Körös hullámterében
- írja a Körös Maros Nemteti Park honlap
ja. Területbejárás alkalmával közönséges
hód (Castor fiber) jelenlétére utaló rágás
nyomokat észleltünk a a Hárm as-K örös
hullámterében. A hódkotoréktól 150-200
méterre a vízparton lévő fákat rágcsáita és
döntötte ki. Fafajok és a törzsátmérő tekin
tetében nem válogatott, a közel másfél
méteres fekete nyárnak és a pár cen
timéteres gyalogakácnak egyaránt neki lá
tott. A 8-20 centiméteres amerikai
kőriseket a hódra jellemző módon kihe
gyezve rágta el és borította ki, a megrágott
füzek oldal án jól k i vehetők voltak a met
sző fogak nyomai .

A közönséges hód elterjed ési terül e
tének legnagyobb rágcs ál ója, testhossza
75-100 centim éter, farok hossza 30-35
centiméter, testsúlya a 30 kilogrammot is
elérheti. A hódok négy éves korukra érik el
kifejlett állapotukat, utána már csak test
tömegük gyarap szik . A hím és nőstény

állatok monog ám kapcsolatban élnek. A
télvégi párzást követően a nőstények 105
napos vemhességi idő letelt ével l- 2
kölyköt hoznak világra. A közönséges
hódok nagy része partoIdaIba ásott üregek
ben él, esetenként gallyvárat is építhet. A
hód növényevő, kedvelt táplálékai a
lágyszárúak, csak a vegetációs időszak

végén fogyaszt fakérget és háncsot.
Táplálékát a vízpartok 15-20 méteres
körzetében szerzi be, ahol a kedvező

mikroklímai adottságoknak köszönhetően

gyorsan megújul a fás szárú növény zet.
A közön séges hód valaha egész

Európában gyakori volt, de a vadászat és
az é lőhe ly változása miatt sok országból
teljesen kipusztult. Magyaro rszág hódál
lománya a XIX. század közepére tűnt el. A
XX. században több országban sikeresen
visszatelepítették a hódokat és stabil popu
lációk alakultak ki. Magyaror szágon az
1990-es években a WWF Magyarország
kezdte el hód visszatelepítési programot. A
Hárma s-Köröshöz legközelebb eső terü
letrészeken a Közép-Ti szán 2004-ben és
2005-ben 64 péld ányt, az Alsó-Tiszá n
2006-ban 8 példán yt helyeztek ki.

A Hármas-Körös mellett nemrég észlelt
hódok tartós megtelepedése jelenl eg még
kérdéses. A folyó ingadoz ó vízszintje
ugyanis a hódvár lakókarnr áj ának elárasz
tását eredményezheti.

Marton Ildikó a Gyomaend rődi Bethlen
Gábor Szakközépiskola volt tanulója, kollégista
tanítványom volt. Dévaványai lakos. Olyan
súlyos kór támadta meg, aminek gyógyítására
kizárólag Kínában van lehetőség . A betegség
rendkívül ritka, sőt Magyarországon egyedül ő

szenved ebben a ritka betegségben. Szülővárosa,

Dévaványa példásösszefogásának köszönhetően

eddig közel 2 millió Ft gyűlt össze. Hiányzik
még 3 millió Ft. Felhívással fordulunk
Magyarországi és nemzetközi (multinacionális)
cégekhez, vezetőkhöz, iskolákhoz és jótékony
célú szervezetekhez, intézményekhez, hogy
segítsenek a hiányzó összeg összegy űjtésében.

A TempJárius alapítvány vállalja, hogy az
Endrőd és Vi déke Takarékszövetkezetnél
vezetett számlára átutal t és erre a célra felaján
lott összeget továbbítja az erre a célra
elkülön ített számlára Dévavényára Marton
Ildikónak. Számlaszámunic 532000IS
I 1060273. Kérem Önöket, aki ezt a felhívást
olvassa, tegye közzé ismerőse i és barátai
körében, hogy közösen segíthessünk. Köszö
nettel: UngvöJgyi Jáno s, Marton Ildikó volt
kollégiumi nevel őtan ára

MartonIldikó betegsége Ildikó leírásában:
"Az első orvosi vizsgálat 2009. 02. 25.- én

történt a gyomai ortopédián. Már másnap kap
tam időpontot a neurológiára, majd március
folyamán koponya-, illetve gerincfelvételeket
készítettek MR-vizsgálaton. A következő megál
ló Gyulavolt, de még itt se tudták megállapítani
a betegséget. Küldtek tovább Szegedre. Az ered
ményt egy Pécsett végzett DNS vizsgálat hozta
2010. OJ. ]4.- én, melyben megállapították,
hogy Friedreich ataxiában szenvedek.

A betegségben szenvedők első tünetei az
izommozgások koordinációjának zavarából
adódó bizonytalan és ügyetlen mozgások megje
lenése. Később csökken a beszédképesség, las
sulnak a reflexek, majd a betegség súlyos
bodásával a beteg tolószékbe kényszerül. Ennél
a betegségnél 50-70%-ban e l őfo rdu l cardiorny-

A Szín folt Mazsorett Csoport meg
hívást kapott a Nagyenyeden lévő híres
Bethlen Kollégium szal agavató bálj ába ,
amely et 2012. márciu s 17-én tartott az
intézmény. A végzős diákok keringője

után a Színfolt legnagyobb táncosai pártás
ruhában klassz ikus induló zenére mutat
ták be csoportos - és szóló táncukat.
Később a báli hangulathoz illően show
táncokból és versenyszámokból adtak
ízelítőt. A közöns ég vastapssal jutalmazta
a mazsorettek bemut atóját.

Köszönet Szőcs Ildikó igazgatónőnek

a meghív ás ért, a szíves vendéglátásért! A
Színfolt Mazsorett Csoport és vezetője a
következő személyeknek és vállalatoknak

opathia is, ami nekem
beigazolódott. A beteg
ség prognózisa lassú
(10-15 év). A halál
általában 35-40 éves
kor között bekövetkez
het. Oka cardiomyopa
thia.

Mára már odáig
romlott az állapotom,
hogy csakgurulós járó
kerettel tudok közle
kedni, lépcsőzni csak, ha valaki felkís ér, dc
akkor is csak pár lépcsőfokot. Az, hogy egy
helyben megálljak is nehézséget jelent, mivel
annyira leromlott az egyensúly érzékem.

Legnagyobbvágyam, hogy meggyógyuIhas
sak, és úgy éljek, mint egy átlagos hétköznapi
ember. 25 éves vagyok és még nem állt módom
ban megtapasztalni, milyen is fe l nő ttnek lenni
(dolgozni, háztartást vezetni, és édesanyának
lenni). Szeretném, hogy édesanya lehessek, dc
így sajnos ez az álom nagyon távoli . Hiszen míg
magamról sem tudok gondoskodni, addig egy
másik é letrő l sem.

Itthon az orvostudomány még nem ismer
hatásos gyógymódot e ritka betegségre, de
külföldön l ehetőség nyílna a kezelésére. Sajnos a
kezelés nem olcsó.A kezelés Pekingben lenne és
a költsége ]1600 USD+egyéb j áru lékos költ
ségek (repül őj egy, szállás, tolmács). Körülbelül
5 millió Ft. Ez rendkívül nagy összeg a szá
munkra és ebben kérném minden együtt érző

ember segítségét, hogy támogassanak, rnert a
minden forintra szükség van.

Dévaványa lakói nagyon segítőkészek , ám e
piciny város lakóinak ez a pénz nagyon sok. A
gyűjtésben a Dévaványa Felemelkedés Alapít
vány segít nekem. Januárban volt egy jótékony
sági koncert és most februárban egy jótékonysá
gi bál is!

Eddig már 1,8 millió forint gyű l t össze. De
ez még távol van a kellő összegtő l. "

szeretné megköszönni az anyagi támo
gatást, amiért önzetlenül seg ítették az
együttes legnagyobb tánco sait , hogy elu 
tazha ssanak legrégebbi testv érvárosunk 
ba, Nagyenyedre. A mazsorett eknek
felejth etetl en élménybe n volt részük! Az
utazás nem jöhetett volna létre, ha Önök
nem segítenek. Mindann yian hálás
szívvel gondolunk támogatóinkra!

Név szerint : Várfi András polg ár
mester úr, Tótkaép Kft. , CM Méteráru,
Skylotec Hun gar y Kft , Yucca virágbolt,
Hunya István - Turul Kft ., Mészáros
Vendel - Körös Bútor, Gell ai Imr e,
Gschwindt Mihály, Varga Béla, Horváth
Béla.



Aláírás: .

r--------------------------------

Irányár: .

Érdeklődni: .

Ingyenes a lakossági apró!
A Szó-Beszéd ing yenesen jelenteti meg azoknak az o lvasók 

nak a lakosság i apróhirdetései t, ak ik ezen a szelvényen küldik be

megjele ntetés célj ából! A szelvényen a megjelölt hel yre ke lJ
beí rni a kívánt szöveget és a sze lvény t l evelezőlapon vagy

borítékban elkü lden i a következő cí m re: Sz ó-Beszéd 5500 '
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés szövege

lehetőleg ne tarta lmazzon 15 szón ál többet! A hirdetések

szövegéért fel elősséget nem váll al a szerkesztőség!

Feladó neve: .

Címe : .

Az apróhirdetés szövege: ..

EGYÉB
Pe ntium IY.-es szá mítógép

kompletten eladó. ( 17" -os Phi lips
moni torr al, megbízhatóan mű k ö

dik) . Érdek lődn i : 0620/55 43 121

Gyomaendrődön zö ldöv ezet
ben, vízparthoz közel az Ifjúság i
ltp-en 2,5 szo bás erké lyes fö ld
szi nt i lakás garázzsa l e ladó . Érd .:
0670/269-2960

Ifjúsági ltp- en 2,5 szobás
fe lúj ított l. emeleti lakás gar ázzsa l
e ladó vagy gyomai kertes házra
cserél hető . Érd.: 0670/368-7774

Fő út i társash ázban Ko lmann
53 m' -es első eme let i, másfél
szo bás erkélyes lakás eladó . Irány
ár : 6,5 mill ió Ft. Érd.: 0630/339
684 0

Gyomaendrődö n a Kolmari
lakótelepen e lső emelet i, fe lúj ított,
három szobás, első eme leti lakás
e ladó Érdeklőd n i : 06 20 427 2132
te lefonon.

KERT, TELEK, NYARALÓ
F ű zfá s zug ban, kert (nem

vízparti), két sor gyümö lcsösse l
eladó . Érdeklődni : 0666/61 1-060
este 17 :OO - tő l

A Gye bnár kert ben telek ki s
házzal e ladó. Irányár: l mi llió Ft.
Érd .: 0630/584-6633

Gyomaend rődön, a Kecsegés
zug bel sej ében 861 m' -es vízpa rti
telek 30 db gyümölcsfával, 30 m'_
es horg ásztanya, horgászat i joggal
együtt eladó. Irá nyár: 5 millió Ft.
Érdeklődn i : 0630/6 75-2492 vagy
0666/22 0-09 l

Gyomán a Kec segésben (Sulek
kert) horgásztelek eladó. Irányár : 2
rnilli ó Ft. Érd.: 16 óra után és
hétvégén a 0666/386-191 vagy a
063 0/998-5096

Ha ntoskert i holtágn ál ké tszi n
tes, 3 és fél szobás, 65 m2-es
t él iesitett nya raló eladó 330 rn'-es
tel ekkel. Az ingatlanh oz tartozik
egy 25 nr -es garázs, fi lagó ria és
holt ág ra nyí ló stég. Irányár: 8,8
millióFt. Érd.: 062 0/5 10-5096

Gyo maendröd ön. a Tem plom 
zugban vízpartra men ő ingatl an
el adó. Villany és fúrott k út va n
4614 01' . Irányár: 2500 Ft/m' Érd.:
0670/94 3-82 12

Endrődi részen 67 aranyko
ron a sz ánt ó eladó. Érd eklődn i :

0666/284-26 0
Telek parton 1387 m' -es víz

parti tel ek, v illa nnya l, rögzített
vas keríté s oszlopo kk al eladó .
Irán yár : 3,5 mill ió F t. Érd.:
0630/844-2436

Egyezer négyszö göl fö ld a
Ha rcsásban eladó. Érd eklőd n i:

0620/359-4952

Bet hlen Gábor utcában 3
szobás te tőte res ház eladó. Irányár:
13 milli ó Ft. Érd. : 067 0/54 5-3558

Kő r ö shö z közeli komfort

nélküli ház eladó vagy vízpar ti
telekre cserélhető, Irányár: 1.9 rnil
lió. Érdek lődni : 06 20 5599430

Kertes csa ládi ház e ladó .
Érdeklődni telefo non : 0666/6 11
060 este 1 7 : 00 -tő l.

Gyomá n, ké t j ó he lyen l é vő

ház eladó. Az egyik 2 szoba hallo s
összkomfor tos, a más ik 3 szoba
hallos garázsos rnell éképüleres
lakóh áz . Hí vj on , megegyezü nk.
Telefo n: 0670/27 9-86 l 5

Endrődön , a Csókás i zugban
össz komfortos, vízparti csa ládi ház
du pla port ával. gaz daság i épülette l
eladó . Irányá r: 17,8 millió Ft. Érd .:
0630/3326-075

LAKÁS
Október 6. ltp-n I.e mele ti

felújí tott 2 szob ás lakás, és 24 m' _
es ga rázs eladó együtt vagy külö n
külön vagy gyoma i ker tes házra
cs erélhető. Érd .: 0620/470-0 110

Ok tóber 6. ltp-en 2 szobás 3.
emeleti felúj ított fürd ő szob á s lakás
eladó, vagy kertes házra cseré lhe 
tő. Érd .: 062 0/576-7879

Vásártér i ltp-e n hosszú távra
garázs kiadó . Érd.: 0630/442-2121

Vásárté ri ltp- en egyszobás
földsz inti lakás eladó . Irányár: 4 , I
mill ió Ft. Érd.: 0630/57 6-1140

Vásártéri ltp-en a 32-es épü let
ben 2. emeleti lakás sürgősen

e ladó ! Érd.: 06/30 -346-0520
Gyomán, Vás ártér i ltp-n telj e

se n fe lújí tott, légkond íci on á lt,
ko nyhabútoro s, új fűt é s rendszerű 2
szobás lakás e ladó! 30-3493740

Ifjúsági lakótelep en 2,5 szo bás
lakás garázzsa l o lcsó n e ladó.
Érdeklődn i : 30/6588 961

Vásártéri lakótelepen , Koss uth
utcára néző épü letben egy szo bás,
földsz inti lakás (cse répká lyháva l
és gázfűtésse l ) e ladó va gy kia dó.
Érdeklőd ni : 0620/376-4567

Vásár téri ltp-en 4 laká sos tár
sas házban 3 szo bás lakás, a lsó
résszel, ga rázzsa l e ladó vag y
gyomai részen kertes házra cserél
hető . Irányár: 8,6 rnill i ó Ft. Érd.:
06 30/48 8-439 6 vagy 0630/944
1847

Vás ártéri ltp. 1. emeleti 3 szo 
b ás, müanyag nyí lász áró s, redő

nyös , konvekt oroslakás e lad ó,
vagy második emeletig kisebb la
kást beszámí tok . Érd.: 067 0/70 18
57 1 vagy 0666/789-189

Vásártéri ltp- en 3. emeleti, 2
szobás középső lakás, alacso ny
rez sivel eladó. Irányá r: 0670/25 5
7096 vagy 0670/510-9695

bármire átalakítható 2740 m'- es
teliilettel e ladó. 063 0/637- 6831

Gyomaendrőd köz pontjába n
Napkel eti út 4. sz. ala tti 2 szobás
g ázfű téses családi ház nagy mel
Jéképül ett el 1440 m'- es telekkel
e ladó . Irányár : 3,4 millió Ft. Érd .:
0620/41 3-277 0

Gyomaendrőd közpo ntjában a
F ő ő úton családi ház , alsóépület tel,
nagy kerttel eladó . Kivá lóan a lka l
m as üzl ethely iség kia lakítá sára.
Érdeklődni: 0620/427-2 132 tele
fonon.

Endrődön dr. Csókási Bé la tér
9. sz. alatt 2 szo ba összkomfor tos
kertes lakóhá z e ladó . Irányár: 4 ,5
milli ó Ft. Érd. : 0666/38 6-417

Keresztúri utcában modern
s tí lus ú lakás eladó. Garázs, 3
szoba, 2 fü rdőszoba, na ppali stb .
Irányár: 12,5 mi llió Ft . Érdek lödni
hétvégén az alábbi telefo nszámon:
0630/421- 5614

Egyedi ter vezé sü cs a ládi ház
iizemben tartott sörözőve l frekven
tált hel yen idény esnek e ladó .
Érdeklőd ni : 0630/240-7553

Gyomá n az Arany János út 16.
sz . a latt 4 szobás öss zko mfortos
ház eladó . Érd.: 0620/52 6-6573

Gyornán, Mór icz Zs. 4. sz .
alatt i ös szközműves ko ckahá z
e ladó . Irányár: 5,99 millió Ft. Érd .:
0630/562-5754

Gyomaendrőd közpon tj ában 2
és fél szobás telj esen összkomfor
tos ház e ladó . Vegyes tüzelés, há
rom fázis, mellékép ület garázs. Ir.
ár : 9 mi ll ió Ft. Érd.: 0630/595 
6431

HÁZ
Mező túro n csa lád i ház, garáz

zsa l, lakásnak épü lt új a lsóépület 
tel beköltözhetően elad ó. Irányár:
10 milli ó Ft. Érd .: 0620/320-0090

Gyomá n, Rác z Laj os u tcá ban
padlásteres ház eladó. Irányár : 6
mil lió Ft. Ér d.: 0630/91 1-71 6 1
vagy 0630/380-5 166

Nagylaposon ház e ladó.
Közpon ti fű tés, ga rázsa va n.
Érdek l ődni: 0630/48 3-6284

Endrődön veran d ás ös szkom
fortos, kis ház, rend ezett udvarral
eladó . Irányár: 2,5 millió Ft. Érd .:
0620/222-341 7

Endrődön, 2 szobás, étkezős ,

konyha, fürdőszoba, kü lön WC- s,
összkom for tos csa ládi ház e ladó .
Irányár : 5 mi llió F t. Érd.:
0670/40 8-6605

Selyem út 49. sz. alatt 2,5
szobás csal ád i ház ela dó. Ér d. :
0630/955-84 I7

Ko ridoros i úth oz köz el, tanya
mell éképülettel és 3 fázisú áram
mal 1439 mves terü le ttel ela dó .
Irán yár: I ,5 milli ó Ft. Érdek lődn i

tele fonon : 066 6/386- 983 délutá n
13-20-ig

Öregsző lő Diófa út I. sz. a latti
kövesút me lletti ház sürgősen

eladó. Érdeklőd n i : Vatj ú Bálintné
Határ út 3. szám alatt.

Öregsző lőben, Diófa út 13.
szám alatt ké t szobás csa ládi ház
4530 nrn-s területen e ladó. Érdek
l ő dni: 0630/3 59-520 I

Gyomaendrőd , Öregsző lő ben

Kon doros i kö ves út me llett kom
fortos nagy ház melléké pülettel



Eladó tennénydaráló 20 ezer
Ft, zománcos üst 5 ezer Ft. Érd.:
0670/545-3558

Dióbél kapható. 0666/611-060
Eladók: tévék, laptop P4

35.000 Ft, fagyasztó 19.000 Ft,
automata mosógép 29.000 Ft, hűtő
15.000 Ft, mikro 7.000 Ft, cent
rifuga 12.000 Ft, mosogatógép
29.000 Ft, futópad 39.000 Ft,
zenegép 79.000 Ft, projektor
69.000 Ft, Xbox és PS2 15.000 Ft,
láncfűrész 19.000 Ft. Telefon:
0670/635-8856

Újszerű állapotban bordásfal
eladó. Ugyanitt bontásból tégla,
beton ingyen elvihető. Érd.:
0666/282-798 vagy 0630/298
3099

Megbízható fiatal pár eltartási
szerződést kötne gondozás cél
jából. Érd.: 0630/305-4973

Hosszú hörcsög bunda 52-es
méretben és szintén hörcsög bunda
rövid női eladó. Férfi bárány cipp
záras drappos szürke 52-es méret
ben. Érd.: 0670/416-6484

Eladó jó minőségű kerékpárok,
lánc Stihl fűrész, Hilti, flex, TV 80
cm (képátló) 0670/531-5789

Kis bálás búzaszalma eladó,
valamint 2 mázsa feletti rágott
kocát vásárolnék. 0670/222-6355

Alig használt Siesta kályha
10.000 Ft és palack 5.000 Ft eladó.
Telefon: 0620/222-3417

Picolo, esernyővé csukható
sport babakocsi 7.000 Ft, teknős

béka alakú fedett homokozó 8.000
Ft, 2,5-5 éves kislányra való ruhák
eladók 50 Ft-5000 Ft-ig. Érd.:
0620/242-6077

Nagyméretű fehér fésül ködő
asztal 20.000 Ft, két fehér éjje
liszekrény 12.000 Ft/2db, fehér
gurulós tv állvány 8.000 Ft, fa ágy

szivacsbetéttel 10.000 Ft, 4 szemé
lyes faragott, tölgy szinű ebédlő

garnitúra 30.000 Ft, kisméretű

íróasztal 7.000 Ft eladó. Érdeklőd

ni: 0630/846-1905
Eladó 10 literes vízmelegítő és

szoba wc. Érdeklődni: 0630/986
6293

Eladó 3 db-os gyapjútakarók,
Berghome 16 db edénykészlet, I
db eredeti vákum matrac, I db
morzsoló. Érd.: 0666/284-588

Elcserélném rövid, összecsuk
ható rekamiémat egy komód ra
vagy két jó állapotú fonott ka
rosszékre. Érd.: 0666/283-824

26-os női kerékpár eladó.
Irányár: 12 ezer Ft. Érdeklődni:

0630/509-2435
Újszerű és használt elektromos

kerékpárok eladók. 0630/426-1063
Keveset használt 160-as akril

kád eladó, irányára: 10.000 Ft.
Valamint gázpalack eladó, irány
ára: 5.000 Ft. Érd.: 0666/282-201

Átalakítás miatt 50 ccm-es
robogó alkatrészek eladók. Érd.:
0630/856-3218

Ballagásra, rendezvényre, bir
ka konyhakészen, hasítva eladó.
Ár: megegyezés szerint. Érd.:
0670/248-3634

Eladó 64 db barna mázas
kúpcserép. Ár: 500 Ft/db. Érd.:
0630/591-6669

Söröző, első kategóriás játék
teremmel teljes berendezéssel
eladó! Érd.: 0630/628-6172

Eladó 4 db 225/70R15C kiste
hergumi. Irányár: 25.000 Ft/4db
Érdeklődni: 0630/296-8429

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Takarítást vállalok! Telefon:

0666/611-060 este 17 órától.
Felszolgálót, pultos lányokat,

kisegítő személyzetet, májusi
kezdés sel felveszünk a Pavilon
Fogadóba. Érd.: 0630/943-9576

Veszélyes fák kivágása, gallya
zás, tűzifa vágás, elhanyagolt
kertek rendbe tartását, nyaralók,
tel kek, udvarok kaszálását vál
lalom egész évben. Érdeklődni:

0670/283-0347
Karosszéria és kipufogó

javítás! Kipufogó dobok rendsze
rek javítása, készítése! Érd.:
0630/514-8867

Autókarosszéria javítás, kipu
fogó dobok, rendszerek javítása,
készítése! Érdeklődni: 70/5144641

Érettségi vizsgára felkészítés
biológiából, fóldrajzból, kémiából,
informatikából, korrepetálás,
ECDL-vizsgára felkészítés, prog
ramozás oktatása az alapoktól.
Érd.: 0630/493-5950

Kőműves munkát, burkolást,
hőszigetelést rövid határidővel

vállalok. Érd.: 0670/387-8522
Masszázsoktatás (frissítő,

svéd, tha i) indul kezdőknek és hal
adók nak) Érd.: 0630/320-8189

Kevés a pénzed? Nekem is az
volt? Sok az időd? Váltsd pénzre!
Hívj és dolgozz! 0670/219-1068

Korrepetálás, felzárkóztatás,
fejlesztő foglalkozások, dolgoza
tokra, középiskolai felvételire való
felkészítés általános iskolásoknak.
Érd.: 0630/856-3218

Idős néni felügyeletét vállalom
éjszaka is. Nappal is. Ár: 15.000
Ft/hó Telefon: 0670/552-3573

TÁRSAT KERES
Ha egyedülálló, független

hölgy vagy, akkor Irjál egy '70-es
független, egyedül élő férfinak
"Még nem késő" jeligére a
szerkesztőség eimére!

AUTÓ
Honda Civic 1,6 ezüstszürke, 3

ajtós személygépkocsi 2013. már
cius 25-ig érvényes műszakival

eladó. Irányár: 100 ezer Ft. Érd.:
0670/701-7998

Maruti személygépkocsi friss
műszakival eladó. Irányár: 190
ezer Ft. Érd.: 0620/519-8764

1,4-es Renault Megane, 5
ajtós, 2013.04.18-ig érvényes
rnűszakival, eladó, színe: bordó.
Irányár: 450 ezer Ft. Érd.:
0620/222-3417

Eladó 1980-as kék SZll1U

Trabant 60 l. Megkímélt állapot
ban, első tulajdonostól érvényes
műszakival, Irányár: 130 ezer Ft.
Érd.: 66/284-588

Gyomán, a Vásártéri garázs
soron újrabetonozott, villanyos
garázs eladó vagy kiadó. Telefon:
30-3493740

ALBÉRLET
Al bérlet kiadó az Erkel

utcában. Külön bejáratú 32 m'-es
teljesen felújított, összkomfortos
házrész. Hidromasszázs zuhany
kabinnai, kábeltévével, internettel,
gázfűtéssel, az összes rezsivel
együtt: 49.000 Ft/hó. Kaució
nincs. Érdeklődni: 0670/635-8856

Malacot, süldőt, hízót
vennénk készpénzért!
Telefon: 0630/296-4775

Fafaragót
keresek!
Telefon:

0630/9-533-594

Szó-Beszéd hirdetésfelvétel: 0670/22·632·99

Kilenc személyes,
klímás mikrobusz bérelhető.

Vállalom kisebb csomagok szállítását is!
Lakatos Tibor

Telefon: 06-20í365-3683

"Nem hal meg az, akinek emléke
örökké szivűnkben él!"

Tisztelettel
emlékezünk

Szatmári
László

halálának első

évfordulóján.
A gyászoló család

Bútorasztalost
és faipari segédmunkást,

valamint fafaragót keresünk.
Liviel Kft. 0630/9533-594

Fontosabb telefonszámok:
Orvosi ügyelet:
0666/386-520

Mentőállomás:

0666/386-104

Tűzoltóság:

0666/386-130

Rendőrség:

0666/386-633

Versa Biztosítási Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa
biztosítások teljes körű ügyintézése.
- kárfelmérés
- korrekt, gyors kárrendezés,
- vagyonbiztosítás

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

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

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 212.
66/284-989, 20/359-6842



Rumba legek
Az idén 40 éves Rumba Táncklub ve

zetőit megkerestük azzal, hogy szedjék
csokorba a legszebb, legemlékezete
sebb stb . emlékeiket, vagyis a legeket.
íme néhány.

Legelső táncbemutató:
1972. március 5. Atáncbemutatón köz

reműködött a Lézer Együttes és a közönség
14 forintért az alkalomhoz illő ruhában lép
hetett be meghívóval ameghívó egyik fenn
maradt példányának tanúsága szerint.

Legelső hazai táncversenyünk: 1973.
április 11. Gyula.

Lege lső nemzetközi szereplésünk:
1975, Kaunas (Litvánia).

Legrégebbi kü lfö ldi kapcsolatunk:
1981 , TSC Balu-Silber Leuna-Merseburg
e. V. táncklub.

Legrangosabb nemzetközi eredmé
nyünk: 2008, Blackpool Junior Dance Fes-

tival 6. helyezése a gyermek latin táncver
senyben ahol 93 pár mérte össze tudását a
világ minden tájáról.

Legrangosabb hazai elismerésünk:
2008, Az MTáSz Versenytánc Bajnoki So
rozatában elért 6. helyezés 120 hazai tánc
klubból.

Legrangosabb gyomaend rőd i elisme
résünk: 1997, Gyomaendrődért Emlékérem.

Legnagyobb létszámú táncverseny
részvéte lünk: 1999, V. Zánkai Táncfesztivál
26 párosunk szereplésével.

Legeredményesebb versenyévünk:
2007, 115 döntős helyezés melyből 66
érmes helyezés volt.

Legfiatalabb táncosaink gyözelme:
2005, 10 év alattiak Latin Magyar Bajnok
sága.

Legidősebb táncosa ink győzelme :

2007, überpullendorf, Dancesport Week
end nemzetközi táncversenyen Senior
Breitensport versenye.

Legrangosabb formációs elisme
résünk: 1982, Nívódíj.

Legjobb latin formációnk: 2002, Cafe
Latino (Koregoráfus Megyeri László és
Megyeri Csaba).

Legnépszerűbb gyermek formá ci
ónk: 1992, Country-Polka (Koregoráfus
Megyeriné Csapó Ildikó) .

Legtöbbször előadott standard for
mációs táncunk: Bálnyitó keringő (Nyíri
Lajos) .

Legnagyobb
szabású rendez
vényünk: 1997,25
éves évforduló a
Sport csarnok, '
ahol több mint
hatszáz vendég
előtt 120 táncos
ünnepelte a klub
negyedszázados
megalakulását.

Legemlékezetesebb külföldi vendég
szereplésünk: 2005, Schöneck (Németor
szág) Testvérvárosok Találkozója melyről a
testvérvárosunk polgármestere így nyilat
kozott: "A polgáraink nagyon lelkesek vol
tak a Rumba Táncklub előadásától. A tán
cosok tudásáról és az előadás visszhang
járói így utólag valóban csak pozitív dolgo
kat hallottam. Az előadás egyszerűen pro
fesszionális volt. Remélem, hogy lesz még
lehetőségünk ismét látni őket."

Legnépszerűbb standard táncunk: Az
angolkeringő.

Legkedvesebb latin táncunk: A
rumba.

KítlÁLflTOtlKBáL:
Tömlők és ömlőcsatlakozók Szivattyúk
és bávcírszivattyák • "övény védőszerek

• Kerti rcícsOok és kerítések •
Vetőmagvak: zöldségfélék, vircígok,
fűmag keverékek • Vircígföldek és

tápoldatok • Vircígcserepek és viráglcídcík
• Kerti szerszcímok fólicík . űtrcígya

LátogclSson el hozzánk:
5500 Gyomaendrőd. Pásztor János u. 39.

Tel.: 06-66/386-359

•
•

Műanyag ablak • Bejárati ajtó • Télikert • Üvegfal
Aluredőny • Napellenző • Szalagfüggöny • Rovarháló

Garázskapu • Kapuautomatika • Ipari garázskapu
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Fazekas Sándort GyomaendrődönVári. András polgármester és Erdős Norbert
kormánymegbízott fogadta

2
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A Föld napja alkalmából április
13-án, pénteken Békés megyébe
látogatott dr. Fazekas Sándor vidék
fejlesztési miniszter.

Szarvason, a Körösvölgyi Láto
gatóközpontban kitüntetéseket adott át
a természetvédelem területén kiemel
kedő munkát végző szakembereknek.
Dévaványán megtekintette a túzokre
zervátumot, este pedig Gyomaend
rődön a MAGOSZ megyei szövetsége
által rendezett agrárfórum keretében
találkozott a gazdákkal. Több me
gyénkbeli gazdálkodó a minisztertől

vehette át földhaszonbérleti szer
ződését.

A Szarvast és Dévaványát is érintő

Békés megyei programsorozatát
Gyomaendrődönzárta aznap Fazekas
Sándor. A vidékfejlesztési miniszter a
MAGOSZ által szervezett gazdafóru
mot megelőző sajtótájékoztatón kije
lentette, hogy a tárca társadalmi vitát
indít a földtörvény-tervezet kapcsán,
amelyben egyebek mellett a föld
kérdést és a családi gazdálkodók
szerepét is tisztázni szeretnék.

A miniszter szerint több alapkérdést
is tisztázni kell a jövőben, így például
a birtokméretet illetően azt, hogy ki
számít kis-, közepes-, vagy nagy
gazdálkodónak. Ugyancsak a társadal
mi vita sarokpontja lesz az, hogy
milyen szempontok szerint válhat vala-

Szó-Beszéd

ki családi gazdálkodóvá, őstermelővé.
Az ellenzék által kritizált földha
szonbérleti szerződ ésekkel kapcsolat
ban kijelentette, hogy a vitás eseteket
kivizsgáltatta.

Turi-Kovács Béla, a Kisgazda
Polgári Egyesület elnöke elmondta,
vizsgálják, milyen körűlm ények között
maradhatna magyar tulajdonban a föld
a 2014. áprilisában lejáró moratóriu
mot követően. Ehhez egyebek mellett
az is kell, hogy a jelenleg elfogadott
uniós szabályozás részben átalakuljon.

2012. május

A jelenleg érvényes alapelv a földet is
tőkének tekinti , így két év múlva
szabadon vásárolhatnának magyar ter
mőföldet uniós állampolgárok, vagy
cégele Mint mondta, terveik szerint
helyben lakáshoz, vagy nyelvtudáshoz
is lehetne kötni a vásárlást. A miniszter
egy helyi és egy dévaványai gazdának
is átadta érvényes földhaszonbérleti
szerződését, majd az ezt követő agrár
fórumon késő estig válaszolt a Katona
József M űvel őd ési Központ nagyter
mét megtöltő gazdák kérdéseire.

o ,jó o bés..v •••

Április l z-én a Katona József Műve

lődési Központban rendezték meg az
immáron hagymányos bor- és kolbász
versenyt a Kertbarátok Körének ren
dezésében. A zsűri egy percig sem
pihenhetett, hiszen számtalan kolbászt,
szalámit, valamint házi bort, gyü
mölcsbort, és különböző pálinkákat

kellett végig kóstolni és minősíteni,

valamint a végső sorrendet megállapí
tani. Tímár János, a bor-zsűri elnöke
lapunknak elmondta, hogy az idei
versenybe benevezett borok és kolbá
szok minősége felülmúlja az előző

évekét, s ez azt is mutatja, hogy egyre
inkább feJértékelődnek az otthon, a
házilag készített élelmiszerek.
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Május ts-én időf{özi választása 6. szá mu körzetben

,III

ohányzóhely az

Az időközi választásra azért kerül
so r Gyomaendrődön, mert dr.
Fa rkasinszky Erzsébe t (Körösö k
Vidékéért Egyesület), a 6. számú
egyéni választókerület képviselője

febru árban lemondott mand átumáról.
Egyes hírek szerint a képvi selőnő le
mondása után nem sokkal meggondol
ta magát és szeretett voln a továbbra is
a testület tagjaként tevékenykedni, ám
ez már törvényi akadál yokb a ütközött,
hiszen a képviselő-testület elfogadta a
lemondását. Erre csak akkor kerül
hetett volna sor, ha ismét jelölteti
magát a májusi időközi választásra.

A választáson öten indulnak,
Arn óczi István (Jobbik), Dávid István
(Magyar Kommunista Páli), Fekécs

ronyi, Napkeleti, Polányi, Tamási,
Józse! Attila, Honvéd, Babits, Bartók,
Moh ácsi, Tulipán, Zsák, Selyem és
Sug ár utcák lakói szav azhatnak kör
zetük új önkormányzati képviselőjének
személyéről.

Az urulógusként dolgozó Farkas
inszky doktornő egy ébként orvosi
tevékenységét is feladta a városban,
miután múlt év novemberében aláírás
gyűjtésbe kezdtek azok a páciensek,
akik inkább férfi orvoshoz fordultak
volna panaszaikkal. Később hiába
gyűjtöttek Farkasinszky Erzsébet
szimpatizánsai , egyesületi társai is
aláírásokat, a doktornő helyett ma már
dr. Rácz Oszkár urológus fogadja a
betegeket.

·s---é, é n
rszaqzászló tövé en?

László (Fidesz-KDNP-G azdakörök),
Fülöp István (MSZP) és Fülöp Zoltán
(Körösök Vidékéért Egyesül et).
Arnóczi István mellesleg már önko r
mányzati képv i se lő , hiszen a Jobbik
listájáról került be a legutóbbi önko r
mányzati képviselő választáson a
testületbe. Most , május 19-én egyé ni
képviselő-j elöltként akarja magát meg
méretni az időközi választáson. Ha
most nem nyer, akkor is a képvisel ő

testü let tagja marad ...
Az időközi vála sztás 2012. máju s

19-én, szombaton lesz a gyomaendrőd i

6. számú választó kerületben. A
Damjanich, Deák. Endrődi, Appony i,
Zöldfa, Sza badság, Csillagos, Kodály,
Baross, Juhász, Szabó, Mirhoi, To-

ná

A Körös Étterem és Szálloda, a
Dréher Söröző-Étterem valam int a
Dombszög előtti közterületeken
elhelyezett kerthelységek és épít
mények haszn álata volt az egyik
témája a legutóbbi képviselő 

testületi ülésnek.
A Körös Étterem 200 S-ban kért és

kapott engedélyt az Áchim utca felőli

részen egy 30 né gyzetméter
nagyságú kerthelyiség üzemelteté
séhez és azon építmény elhelye
zés éhez. A Haller tulajdonosa saj át
költségén - építési enged éll yel - az
épület körül j árdafelúj ítást végzett, s
ezek a felúj ítási költségeket - 660
ezer Ft - beszámították négy egymást
követő esztendő közterület ha szn á
lati díj ába.

A Dreher Söröző - Étterem 2006
20 l O között nem fizetett közterület
használati díjat. Az ilyen jellegű

szerződés megkötésére a múlt év ben
kötelezték a vendéglőt. A Kör ös
Étterem és a Dreher a kerthelység
építményeine k elhelyezésére korl á
tozás nélkül kapott en gedélyt, a
Dombszög Étterem azo nban nem. A
Dombszög a Hídfő utca 2. sz. ala tt

e l őtt i parkolóban vendéglátó ke rt
hel ység üzemeltetésére kért engedé
lyt még 20 10-ben. Az engedély még
abban az évben augusztus vég én
lejárt. A tulajdonos azonban az utcán
hagyta a fagylaltos bódéját, fogl alv a
ezzel továbbra is a közterületet,
ráadásul egedély nélkül végzett
burkolatépítést az épülete előtt i

közterületen .
Az önkormányzat kis zámIázta

részére a kö zterület foglalási díjat ám
a tulajdonos nem fizetett, arra
hivatkozva, hogy a fag ylaltos b ódét
nyári szezon után biciklitárolóként
használták.

A Poharelec László önkormány
zati képviselő gazdasági érdekeltségi
köréhez tartozó Gold Menü Kft.
Rideg Zoltán vállalkozó és dr. Sabján
László orvos ált al beadott kérelmek
támogatását kérte az önkormányzat
tól, mel y szerint megnövel nék a
Fészek Panzió előtt parkoló ter ület ét.
Ezen túlmenően a Fészek Panzió
előtt mintegy 10 négyzetméternyi
építene még a tul ajdonos, s itt lenne
kialakítva a vendéglátó egység
doh ányzásra kijelölt helye.

A város főépítészének véleménye
szerint a Fészek Panzi ó elő tt i

dohányzóhely kialakítása a város
közparkjából venne el helyet, éppen
az Országzászló közelében.

A főépítész szakv é leménye : a
Fé szek Panzió előtt i parkoló kife
jezetten a panzió érdekkörébe tar
tozik, tehát vonatkozik rá az a sza
bál y, mely sz erint parkolót saját
telken kell bizt osítani . A főép ítész

szerint a parkolóbővítés nem engedé
lyezhető. A képviselő-testület ennek
eJJenére úgy döntött, hogy a
dohányzóhely építésének kérdését
leveszi napirendről, a p arkoló
bővítéshez viszont hozzájá rul.

Víz-gáz-központi
fűtés szerelés

tervezés(ő/ a kivite/ezésig!

Matyi József
Tel.: 0630/504-3154
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Az ünnepség az évfordulók jegyé

ben zaj lott , így szerepet kapo tt az
alapításának 130. évfordulóját ünneplő

Kner Nyomda is. A 45 éves Körös 
menti Néptánc Együttes sikereirő l

Gyalog László egykori táncos emlé
kezett meg , a 100 éves Gyomaendrődi

Futba ll Klu bot pedig Fülöp Zol tán
mutatta be.

A szintén száz évvel ezelőtt létreho
zott egyko ri Úri Kaszinóról dr. Szonda
Istvántól tudhatott meg a közönség
rész leteket, a 40. születésnapj át ünnep
lő Rum ba Táncklubot ped ig Meg yeri
László k lubvezető mutatta be. Az
évford ulós ünn epség fák lyás felvonu
lással, a Hantoskerti -holtágo n a kaja
koso k látványos bemutatójával és tűzi

j átéldcal zárult.

,
V3I

Az évfordulós ünneps éget a Hősök

útj án, a nemzetközi sajt- és túrófesz
tivál helyszínén rendezték ápril is 29-én
este . Az eseményen az 1982. óta eltelt
időszak mind a négy településvezetőj e

felszólalt , fel idézve munkásságuk és a
város egy-egy jelentősebb esem ényét.
Jenei Bá lint, aki az 1982-90. közötti
id őszakban tanácselnökként állt
Gyomaendrőd élén, fe lidézte az
egyesítés, majd a várossá vá lás idősza

kát. Frankó Károly az 1990-96. közö tti
idő szakban volt polgármester. Őt

követte Dáv id Imre, aki tíz éven át,
1996-2006. között irányította a
telepü lést, majd a sort a jelenlegi pol
gármester, Várfi András zá rta, aki
immáron második cik lus ban áll
Gyomaendrőd élén .

A kertészet je
les szake mbere,
több hazai sz ilva
fajtánk nemesítő

je, dr. Tóth Elek
1911-b en szü letett
Endrődön . Rá em
lékeztek április
13-án az Endrődi

Né phaz ban ren
dezett konferen
cián ismerő i , egy
kori mu nkatársai, tiszte lő i . Köszöntőt

mondott Várfi András polgármes ter és
az emlékkiállítást Tur i-Kovács Béla
országgyűlési képviselő nyitotta meg.

A helyi kertbarát kör ve tte fe l dr.
Tóth Elek nevét , s az endrődi

szü let é s ű szi lvanemesítő munkásságát
mo stantól emlék táb la is őrzi az
Endrődi Nép ház fa lán.

ze drődi

sziIv neme ítő

Bontásból származó
kisméretű cserepet

(hódfarkút)
vásárolok, reális áron!

Fizetés a helyszínen,
készpénzzel!
Telefon:

0630/953·3594
Dr. Frankó Károly egykori polgárm ester idézte fel munk ássága jeles eseményeit

Fogyasszunk minél több olyan öko tennéket, amely
a magyar v i dékrő l származ ik - mondta Várfi András
polgármester a nem zetközi sajt- és túrófe sztivál május
30- i megnyitóján.

Gyomaendrőd hagyományos tavaszi gasztronómiai
rendezvé nye ezúttal új hely színen, a Hősök útján, a
két középiskola között i szakaszon zaj lott. A színpadon
m ű soroknak tapso lhattak a nézők , s közben ped ig
nagyon sajtot, mézet, szörpöt kós tolhattak és tenné
szetesen vásárolh attak is.

Csaknem húsz hazai és határon túli termelő hozta
el legfinomabb saj tkészí tmé nye it. Eme llett bio
termesztésbő l származó házi k ész í t ésű lekvárokat,
szörpöket és különféle mézeket is kínál tak a gyoma
end rőd i feszt iválon, ahol a hazai borvid ékek italait és
a legfinomabb hazai páJinkákat is megkóstolhatták a
látogatók.

,I ,
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Mint arról lapunk előző számában
már beszámoltunk, idé n július l .
napjától dr. Frankó Károly végleg
nyugd íjba kíván vonu lni. Ezt a
szá ndékát az összes létező hivatalos
helyen bejelentette. Az orvosi praxis őt

illeti a lemondásától számí tott 1 évig,
ám ha bizonyos időn belül nem tudja
értékesíteni háziorvosi praxisát, akkor
az visszaszáll az önko rmányzatra.

Tartós helyettesítését kell megol
dani , amíg még árulj a a prax isát.
Helyette sítő orvosról a Vá ros i
Egészségügyi Intézmény gondosko dott
volna az év második felétő l. Dr. Torma
Éva város i főorvos munkájának
köszönhetően sikerült szerződést kötni
egy 43 éves háziorvossal, aki csa ládjá
val Gyomaend rőd re is kö ltözött volna
és vállalta dr. Frank ó betegeinek
ellátását. Időközben azon ban dr.
Frankó meggondolat magát és április
köze pén levélben értesítette az önkor
mányzatot, hogy még 71 évesen is
inká bb tovább dol go zna házi or 
voské nt, így az ide csábított háziorvos

ÚJ GUMIK!
Szerelés, javítás,
centírozás!

Katona György
gumijavító

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 107.

Teteton:06661285·127

Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok,
gardróbszekrények,

készítése egyedi méretben.
Bútorlapból vákumfóliázott felülettel

vagy tömör fából!

Teteton: 063019554·571

Szó-Beszéd

végül is nem kötött szerződést a
várossa l. Az más kérdés hogy dr.
Frankó - pontosabban bármely orvos 
szá mára a tövény lehetőséget biztosít
arra, hogy elképzelései t akár hetente
változtassa . Így elképzelhető, hogy fél
év múlva újra előáll azza l az ötletével,
hogy végleg befejezi az orvoslást és
csak a nyu gd íjas éveine k szenteli
életét.

Az ors zágos szinten j el entkező

probléma, - mel y a praxisok érté
kesítési nehézségeiből , a háziorvosok
életkorából adódik, - településünkön is
megjelent 20 l O. év tő l kezdődően,

amikor is a nyugd íj korhatárt bőven

betöltött háziorvosok jelezték azt a
szándékukat, hogy orvosi tevékeny
ségüket be kívánják fejezni .

Mind a nyugdíj ba von uló házior
vos, mind az önkormány zat szem
besült azzal a problémával , hogy a
praxis eladhatatlan, ille tve az orvos i
státusz betöltése nehézségbe ütközik a
fiatal orvos ok érdeklődésének hiánya
miatt.

Color Shop Papírbolt
Gyoma, Petőfi u. 4.Telefon :66/284-552

Irodaszerek, játékok,
ajándéktárgyak nagy választékban!

Akció!
Gyűjtsön össze 15 Color Shop

emblémát* és a k'Övetkező vásárlásból

15 %árengedménytkap!
' 1500 forintonkénl 1emblémát adunk!
Az akció 2012. április 2-án kezdődik !
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M a Va s Ign'
Vass Ignác múlt év tavaszán egy

évre kapott megbízás t az önkor

mányzattól a Liget Fürdő Kft.

ügyvezető igazgatói feladatainak

ell átására. Megbízatása idén május

végén lejár. A Liget Fürdő Kft. tul aj

donosa, az önko rmányzat nem írt ki

pályázatot a fürdő igazgatói állásra, s

mint a j egyzőtől megtudtuk, ez nem is
kötelező. A Má rjalaki József önkor

mányzati képviselő által vezetett
pénzügyi bizottság áprilisban úg y

döntött, hogy Vass Ignác az önkor

mán yzati ciklus végéig, 20 14. decem

ber 3 1-ig kapjon még megbízást a

fü rdő irányítására. Ez t a javaslatot ter

jesztették e lő a képvise lő- tes tü let

április 26-i ülésén. Ennek elfo

gadásához minősített több ségre lett

volna szükség, ám a képviselők közül

többen nem támogatták a pénzügyi

bizottság elkép ze lését.

Dr. Csorba Csaba jegyző

lapunk nak elmond ta, hogy a
képv i selő- testü letnek még van idej e

máju s végéig feJülbíráln i a döntést ,

sőt elmé leti leg elképzel hető , hogy

más személy neve is szóba kerül

addi g.

Üzlethelyiségek kiadók
Gyomán, a városközpontban!

Telefon: 06-30/33-26-075

Stancolt és hagyományos

papírdoboz
gyártása minden méretben!
Szitázás! mo
Telefon: r. !

"""(1100 = ,,1'1',
0620/9142122 bOlll\'~ '-

Gyomaendr őd , Ipartelep u. 1/1 .
www.rozakft.hu
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Felháborodott lakók keresték

fel szerkesztőségünket a Vásár
téri lakótelepről. Elmondták,
hogy a Gyomaközszolg Kft.-től

levelet és számlát kaptak a tavalyi
hulladékszállítás pótdíjáról, an
nak ellenére hogy a múlt évben
fizettek rendszeresen.

A levél szerint a Gyomaközszolg
Kft. a múlt évi számlákat felülvizs
gálta és kiderült: a lakók kevesebett
fizettek, mint amennyit kellett
volna. Olv asóink dühösen mutatták
a levelet és szerintük ez valamiféle
bújtatott adó , amit most a szemét
szállító cég követel rajtuk. Olva
sóink panaszának utánajártunk és a
Gyomaközszolg Kft.-nél az alábbi
információkat kaptuic

A törvények és az ez alapján ké
szült helyi önkormányzati rendelet
alapján jár el a Gyomaközszolg
amikor a helyi szemétszállítást
végzi és ennek díját a lakosság
részére kiszámlázza - tudtuk meg a
cégnél.

Aszemétszállítási ügyekk el
foglalkozó szakember lapunknak
elmondta, hogyalakótelepeken is
minden lakás 1 lakóegységet képez
ahonnan a vonatkozó szabályozás
szerint heti egy alkalommal a lakás

. kukáját ki kell üríteni. Az persze
más kérdés, hogy valójában a laká
sok számának megfelelően, van-e
megfelelő számú kuka a ház előtt és
azok milyen telítettségűek.A szám
lázási alapadatot a lakás x gyako
riság x ürítési díj jelenti . Tehát a
heti egyszeri ürítés évente 52 ürítést
jelent, a lakótelepeken is és bárme
lyik más ingatlanon is. Ennek
megfelelőenmindenki ki tudja szá
molni hogy évente mennyit fizet.
Akinek 120 literes kukája van, az
ürítésenként 244 Ft-ot fizet, évente
tehát 12688 Ft-ot. Akinek 80 literes
kukája van, az 180 Ft-ot fizet egy
ürítés után , évente pedig összesen
9360 Ft-ot.

Szó-Beszéd

Az alapszámoktól természetesen
el lehet térni, hiszen a lakók a pol
gármesteri hivataltól kaphatnak
kedvezményeket, s ennek érvénye
sítése kötelező a Gyomaközszolg
részére.

•

A lakók problémájával kapcs o
latban megtudtuk. hogy év közben a
Gyomaközszolg a szemétszá llit ási
dljakat úgy szedte be, hogy a
ténylegesen kitett és kiürített kukák
számát vette figyelembe az évközi
számlázásole során. Ezért a heti
egyszeri kötelező ürités és a
tényleges űrit ések között különbség
keletkezett, aminek a számláját
most a szolgáltató megküldte a
lakóknak. Ez tehát nem pótdíj, nem
adó, hanem a lakók eredeti köte
lezettségének megfizetését jelenti 
tudtuk meg a Gyomaközszolg ügy-
intézőjétől. •

(Egyébként a helyzetet tovább
árnyalja, hogy a lakótelepi háztöm
böknél nincs kitéve lakásonként 1
darab kuka, hanem ennél kevesebb
és gyakran a lakók egymás kukáiba
rakják a hulladékot, ezért hamarabb
megtelnek az edények, mint ahogy
kellene.)

Az ügyintéző elmondta még:
ahhoz, hogy minél kevesebb összeg
legyen az ilyen különbözeti szám
lákon, az a lakótól is függ. Célszerű

minden héten ürítéskor kitenni a
kukát. Megkerestük a Gyomaköz
szolg Kft. igazgatóját, Fekete

2012. május

Józsefet is: - Sajnos tudjuk, hogya
rendszer nem tökéletes, de a lakók
nak is tudnia kell, hogy milyen éves
összegű szemétszállítási díjfizetési
kötelezettségük van - mondta
Fekete József.

- Megismerve a munkatársaim
által elmondottakat, azt tudom
megállapítani, hogya kiszámlázá
sok megfelelnek a hatályos törvé
nynek és rendeletnek, a lakóknak
ezt a tartozást rendezniük kell, a
fentiektől függetlenül azonban ettől

- mint igazgató - nem vagyok
elégedett, mintegy fél éves tevé
kenységem során azt kell megál
lapítanom, hogya Gyomaközszolg
Kft. munkájában több mindent át
kell gondolni. Fejleszteni kell a
lakossággal való kapcsolattartást és
korszerűsíteni szükséges a szám
lázási rendszerünket, hiszen jogos a
lakosság felvetése. Tudom, hogy
sokaknak komoly terheket jelent a
szemétszállítási díj kifizetése is.
Mindaddig szükség van erre a
kiegészítő sz ámlázásra, amíg a

Gyomaközszolg a számítógépes
rendszerét nem tudja az elvárások
nak megfelelően korszerűsíteni 
mondta végül Fekete József igaz
gató .

Bontásból származó
kisméretű cserepet

(hódfarkút)
vásarolok, reális áron!

Fizetés ahelyszínen,
készpénzzel!

Telefon:
0630/953·3594

SZÓ-BESZÉD
SZERKESZTŐSÉG E

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon:0670/22-632-99

E-maii: szobeszed@index.hu



Várfi András po lgármester a

képviselő-testü let április i ül ésén beje

len te tte, hogy a regionális hulladék

lerakó melletti védelmi övezette l kap

cso latos per új abb ford ulóhoz érkezett.

A lerakó kö zelében ingatlan nal ren

delkező gazdák köz ül hár man , ak ik

ép üle tte l is rendel kezn ek, per újrafe l

vételi kérelmet nyújtottak be, kevese ll

ve a kártérítés összegét. A kérelmet

most a Szegedi Íté l ő tábla elutas íto tta,

he lyben hagyva ezzel a Gyulai Tör

vénysz ék korábbi döntését. Így a

regionális hulladékl erakó 9 tulajdonos
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gármestere a számvevőszék i j el entés
kapcsán az MTI-nek azt m ondta : a
rnű k ödé si költségek felhasználását az

ÁSZ rendben talált a és az önként vá l
lal tak finanszírozásával sincs go nd. A
kö ltségvetés hosszú távú finanszírozás i
kockázatának csökkentésére a város az
ÁSZ javasla tai t e lfogadja, sz igorítja a
költségvetés i ko ntro llt , a h ite lek biz
tonságos törleszt ésére létrehozza az
elkülön ített pénzalapot.

A pénzalap feltöltéséről Várfi
András úgy nyilatkozott: a kötvény ki
boc sátásból és EU-támogatásból meg
valósíto tt beruházások ér téke és a
has znos ításbó l várható bevétel fedezi a
tör lesztést, a kockázatot szerinte az
elhúzódó gazdasági recesszió okozza.
Az ipari p arkban épí tett új inku bá 
to rház irá nt a vártnál kisebb az érde k
lőd és , a vá sárolt földterül eteken léte
sített új ipari telkek iránt sincs akkora
érdekl ődés, m int az 200S-ban várható
vo lt.

A po lg ármes ter kitért arra: ha a gaz

daság ne m élénkül, az önkormányzat a
kiad ási ol da l további csökkentéséből

fed ezi a törlesztőösszeg esetlegesen
hiányzó részét. Hozzáte tte : a vissza

fi zetés i kockáz ato t csökkenti , hogy
je lentős a város vagyona , 20 ll -be n az

eszkö zök és források a kö ltségvetésben
12,4S m illi á rd for int értéket képvise l
tek ; ezek közö tt vannak kö nnyebben
értékesíthető ingatlanok és tul ajdonosi
részesedések, amelyekhez csak a végső

esetbe n nyúlnak - írta az MTI.

önkormányza tának ki ke ll fizetnie az

in gatlano k korábban m egáll ap ított

értékét, amely - egyes vé lemények

szerint - még így is jelentősen megh al 

adj a a bel területi ingatlanok értékeit.

A 75 mi ll iós kártérítési összegbő l

így 47 ,5 milliót anna k a 3 gazdának

kell kifizetni , akik épü letingatlanna l

rendelkeznek a hu lladé klerakó védelmi

övezetében. Várfi András polgármester

bejelentette , hogy kezdeményezte a

fel elő s személyének megállap ítását ,

aki ezt a kárt ok oz ta a 9 tul ajdonos

önkormányzatnak.

a

'ki viv VŐS
,

z
Szó-Beszéd

Az Á llami Számvevőszék (ÁSZ)
szerint veszélybe kerü lhet Gyomaend
rődön a hos szú távú pénzügyi egyen
súly fen ntartása, ennek fő oka, hogya
településnek a következő években ke ll

vissza fizetnie a 200S-ban kib oc sátott,
egymilliárd forint értékű kötvényekbő l

szárma zó hite lt.
Az ÁSZ ápri lis végén közzétett

jelen tésében azt írta: Gyomaendrődnek
20 12-tő l éves szinten kétszázmillió

forint többletk iadást jelent a köt
vényekből származó hitel visszafi
ze tése, hat éven át, egészen 20 IS-ig .

A számvevőszék a hosszú távú
adósságszo lgá lat teljesítése érde kében
elkü löní te tt ta rtalé kalap lét reh ozásá t
javasolja, és a váro si tulajd on ú társasá

gok sz igorúbb kontrollját indítványoz
za , s annak vizsgálatát, hogy ezek
kötelezettségei milyen ha tással vannak
a költségvetés i egyensú lyra.

A jelentésb en az ÁSZ ré szletes
zárszámadás i rendelet e lkészítését
javasolja , így a tes tül et éves szinten
nyomon követhetné a város i vagyon
és eszközállomány értékének és hasz
nálhatóságának alakulását, az érték
csökken és tény legesen vagyonfenn

tartásra fo rdított összegét.
A kizárólagos tu lajdonú ga zd aság i

társaságok esetében szigorú számadási
kö te leze ttség előírását javasolják, az
átado tt önkormányzati pénzeszközök

racionális fe lhasználása és a kötele
ze tts égek sz igo rúbb kontrollja érdeké 
ben. Vádi András, Gyomaendrőd pol-

AVictória Autósiskola Kft.
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETŐi

tanfolyamot indít
2012. május 7. (hétfő)

17 óra!
Atanfolyamindítás és
a tanfolyam helye:
Városi Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény, Gyomaendrőd, Kisréti u. 27.

Felhívás!
A Regioná lis Hull adékkeze l ő

Kft. felhívja a lakosság és vál
lalkozások figye lmét, hogy a szelek
tíven gyűj t ött papírt, PET palackokat
és öblös üvegeket térítésmentesen
átveszi . Továbbá értesíti a mezőgaz

dasági termelőke t , hogy mezőgaz

dasági fólia és talajt akaró fóli a
átvétele is tér ítésmentes .

Az átv éte l feltétele, hogy a
szelektív hu lladék ne keveredjen
más hulladékkal, a fólia ne legyen
szennyezett (fö ldde l, zö ldhu lla
dékkal), fém és egyéb részeket ne
tartalmazzon. Az átvételkor a kft.
képviselői ellenőrz i k, hogy a hull a
dék megfe lel-e az átvéte li követel
ményeknek . A nem megfel elő tisz
taságú hulladék átvétele díjköteles.

Nyi tva ta rtási re nd:
Hétfő - péntek: 7 - 17 óráig.
Szombat: 8 - 16 óráig .
Vasárnap és ünnepnapokon zárv a

Emberségesen, türelmesen, hatékonyan
abiztonságoskozlekedésért' []

További információ:
Bosnyák József
tanfolyamszervező

Telefon: 0630/409-2868

Akedvezményekrő l érdek/ődjön

aszakoktatónál !

OKÉV: 06-0221 -02 Akkr. lajstromszám: IA'0935

Iskolánk címe: Békéscsaba, Szemere u. 211 .
Ügyfélfogadás: 7.30-16.30
Telefon: 66/323 -626

2012. május
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KI ímatisztítás 7.745 Ft-tól Bruttó
Tartalmazzaapollenszürö,aklímatisztítóárátés amunkadíjat!

Állapotfelmérés Bruttó
Szervizűnkben atavaszbeköszöntével 10 pontból állóátvizsgálás soránfelkészü1l szakembereink
több szempont szerintellenörzikautójáamüszaki á!lapolüt.Adiagnosztika végeztével állapotrelmérö
lap készül,melyet Ön ismegkap,ésaz esetleges léritésesjavításokra,illetve beavalkozásokra már
egy kölcsönösen egyezteteuidöpontbankerűl sor.

Ellenörzések:
Motorhiba-ellenőrzés diagnosztikai berendezéssel
Az akkumlátor tő/tőttségénekellenőrzése
Ablakmosó- és hűtőfolyadék ellenőrzés

A vIlágitás és a lámpák állapotának ellenőrzése

Klfmaellenőrzés

Teljes körő gumiabroncskopás és keréknyomás ellenőrzés

A felfőggesztések ellenőrzése

Fék- és folyadék ellenőrzés

Olajszintellenőrzés

KIpufogórendszer vizsgálat

Olajcsere akciónk
10w-40wolajjal:

1400ccm-ig: 10.990 Ft-ért
Sw-30wolajjal:

1400ccm-ig: 11 _990 Ft-ért
Azárak tartalmazzák azolajat azolajszűröt és amunkadljatl

2012. 03.27-tölakészlet erejéig érvényes!Árainka 27% Áfá-tl arlalmazzák!

Prokoncept
ene rg iatakarékos ép ítési rendszer kétoldali höszigeteléssel

• SO-70%- ka l kevesebb fűtési költség · Höhídmentes szerkezet

Be~sÖÉPíJÉ~ZET
SZARAZEPITÉS

GiLL4i
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075 ....._"-- -

egkez ük gyar gy'r
s aba alm zta ot belsőtéri

i I" I forg Imazását!
40- 00/0- energDame a arítás!.

5500 Gyomaendrőd , Fő út 214.
Tel: 06-30/349-1325, 06-66/282-822

.. 'p. ·Mobile·--



HéHő Kedd Szerda Csülő rlők Pénlek Szombat

17 órától
Kangoo
Edlllel

18órától StepEditlel Power body Aoroblc Prov gerinc Step AnetlelMarcsival Edill el 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 szüksé qes: 661285-840-es teletonszá mon.

Várjuk kedves látogatóinkat
változatlan árakkal

és szolgáltatásokkal
a kibővített konditermünkben!

NYITVA TARTÁS:
hétfő-péntek 8-21 óráig, szemhat 14-20 óráig , vasárnap 14·18 óráig .
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Szaba d i dős kettes fogatole
l . Varga György
2. Sznyida János
3. Perei László

Póni ke ttes foga tok:
1. Bohák And rás
2. Szikora Tamás
3. Varga Sándor

Jelent kezési határidő:

2012. május 16.

A szervezők várják
árusok je lentkezését is!

Egész napos programmal,
gyermeknapi meglepetésekkel

készülünk!

x. Bográc Napja
Paprikáskrumpli·
fő~ő Verseny

2012. május 19-én 8-21 óráig
Gyomaendrődön,

Öregszőlőben , a Rózsahegyi
Ház melletti szabad területen!
Részvételi díj: 2000 Ft/csapat

(Ezé rt a szervezők biztos ítj ák: a

sátort, asztalt, sörpadot, t ű zifá t)

nv
diákok Fra nciaország ban, a Pompaduri
ménesben is bőv í thetik tud ásukat. A
diákok Europass bizonyítványt is
kaphatnak, amelynek segítségével akár
külfö ldön is vá llalhatnak lovas szak 
munkát.

Eredmények:
Kettes fogatole
l . Barna János
2. Kemecsi István
3. Medvegy Zoltán

jt '
Ré giós- , négy alföldi megye

foga thajtó versenyét rende zte meg a
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
az endrőd i vásártéren április 29-én.

Erdős Norbert kormánymegbízott
az első alka lomma l megrendezett
Kör ös Kupa verseny megnyitásakor
kijelentette , egyértelmű a szervezők

törekvése, miszer int hagyom ányte
remtő szándékkal indították útj ára a
vers enyt. Mint mondta: a ránk akasz
tott .Jovas nemzet" kifejezést büszké n
vállalhatjuk ma is!

Fekécs László, a Tis za Ká lmán
Közoktat ási Intézm ény szakképzési
intézményegység-vezetője , a rendez
vény szervezője elmondta, hogy a
versenyre 26 indul ó adta le nevezését,
köz tük az iskola négy tanulója.

- Gyomaendrődön a lovas élet
hagyom ányait napjainkban is lelkesen

Információ: Rózsahegyi Ház
Telefon:

0666/282- 659
0630/373-3978

Vállalom kis-és
középvállalkozások r;")

"'Sf'könyvelését, -=- ~~~
teljes körú /-::~<\~M (

, 't l' d ' ., ~ \?-111 ""szamvl e I, a ozaSl, ""';2G...... \"''.l"
bér- és munkaügyi §~~-
tevékenységek ellátását. ~~
Matyíné Beínschróth Ilona
mérlegképes könyvelő

Telefon: 0670/310-8687

ápo lj álc Vannak, ak ik kedvtelésből ,

vannak , akik hivatástud atból fog lal
koz nak a lóval és a lovas sportokkal.

A Békés Me gyei Tisza Ká lmá n
Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi

Tagintézményében több éve fo lyik si
keres lovas oktatás. Az iskola tanulói
gya kran nyernek lovas versenyeke t. Az
isko la több külföldi mén essel is kap
cso latban áll. Az iskola diákjai
Lengyelországban a Janow-i arab teli
vér ménesben is tanulnak , ame ly
Eur ópában a legnagyobb és legértéke
sebb arab ménes. Egy európa i uni ós
csereprog ramnak köszön hetően a .....

o . ~ ~ "'./~ " •• ,' . ", ".J... J' ~ ' ., ' .:

Beltéri és kültéri

hangosítá t
vállalok

teljes felszereléssel!

Telefon:
0630/690-2049
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Nemzeti
Közlekedési
Hatóság

Hogy élete legnagyobb kalandja
ne az adóhivatalnállegyen!

Hívjon bízalommai!

Telefon :
0630/457·7829

Pangó Zsuzsanna
okleveles közgazdász
mérlegképes könyvelő

Telefon:

0666/610-650,
0630/600-42-30 -----~.

AUTÓSOK FIGYELEM!
Gumijavítás!

Műszaki

viz g'ztatás'
Varga Béla, autószerelő mester

Új könyv elői roda
nyílt Gyomaendrődönl

Egyéni és társas vállalkozások
figyelem !

Adótanácsadás, teljeskörű

könyvelés, bérszámfejtés
10 éves gyakorlattal!

5500 Gyomaen drőd , Csokonai u. 37.

Országos sikerek
a Lotz- ersenyen

2012. március 24-én, Bonyh ádon
rendezték meg a Lotz János helyesírási
és szövegértési ve rseny országos dön 
tőj é t , aho l a K is Bál int Á ltalános
Iskolát Deli Csenge 7.b és Szonda Lili
8.b osztá lyos tanul ó kép visel te.

Az igen erős mez őny ben Csenge 6.

helyezést , Li li pedi g 4. helyezést ért eJ.
Gratu lálunk a versenyzőknek! Fe lké 
szítő pedagógu s Forgácsné Gyetvai
Krisztina vo lt.

Szabadidejükben a len gyel táj at és

hagyom án yokat, a kisté rség lakóinak

életét, éte lkészí tési szokásokat ismer

hett ék meg. A szakmai gyakorlat a

Leonardo da Vinci program keretében,

az Európai Unió támo gatásával valósul

meg - tájékoztatta lapunkat Davidovics

László, nemzetközi referens.

Iskolába kukucskáló
A Ki s Bálint Általános Is ko la és

Óvoda beiskolázási programsorozata
zárásaként márc ius 30-án dé le lő tt 63
nagycsoportos óvodás látogatt a meg az
intézmény Hősök úti épületét.

A város négy óvodájábó l érkezett
gyermekek az óvó nénik kíséretében, a
tanító nénik és kisdiákok segítségével
sport- és játékfoglalkozáson, mesékkel
ta rk ított irod al mi órán, szám lálgatós
matemati ka órán és kézműves

fog la lkozáson ízle lgethe tték az isko lai
élet rej te lme it, szé pségeit.

Az iskolába kuk ucská ló programo t
az óvodások örömére közös ének léssel
és egy kis vendéglátás keretében teával
és szendviccsel z árták.

Ugvölgyi János Muhi díszpolgár lett

Lengyelországi gyakorlat

Muhi Község önkormányzatának
képviselő-testü lete díszpo lgár i ci me t
adományozott a gyomaendrődi Ungv ölgyi
Jánosnak, a Temp lomos Lo vagrend
Árpád-házi Szt. Erzsébet Kommenda
kommendátorának . Az indoklás szer int
"Ungv ölgyi Ján os több éve n át kitártó
munkájáva l, önzetlen segítségéve l, sze r
vezésével járult hozzá történelm i lakóhe
lyün kön Muhi Községben , a tat árjárásra.
mint történelm i eseményre t ö rténő

megemlékezés országos és nemzetközi
rné retűv é vá lásá hoz." A Tisztele tbeli
Örökös Díszpolgár i Cimet Cz ing lérn é
Tóth Gizella polgármester adta át.

A Békés Megyei Tisza Kálmán

Közok ta tási In tézm én y hét di ákj a

tanulmán yi gyakorlaton járt len gyel 

országi Janow-i Ménesbir tokon . A

diákok együtt gyakoro ltak a lengyel

tanulókkal, a mindennapi tevékeny

ségük folyamán in novatív szakmai és

sza knyelvi ism ereteket szereznek.



12 Szó-Beszéd 2012. május

I

'[ :Hirdetésfelvétel:szé-Beszed .Szerkesztősege E·mail: szobeszed@index.hu:

Újraindul at aGyom -Nagyváradvasút

Gyomaszolg Ipari Park Kft. , mint a
temető fenntartója által kiállít ott
enged élyt tudnak felmutatni . Az álta
lunk kiadható engedélyek száma azon
ban rendkívül korlátozott. A kérelmező

indokolt esetben kaphat beh ajtási
engedélyt , például tartós vagy átmeneti
betegség rniatt , amely a gyalogos
mozgást korlátozza, esetleg a látogató
meglett életkora is indokol hatja az
engedély kiadását. A felsoroltak csak
példák, a döntést a Gyomaszolg Kft.
hozza meg. A temetők rendje, nyugal
ma valamennyiünk érdeke, remé
nyeink szerint ebben a lakosság is
megértő partnerünk lesz - mondta
végül az igazgató.

vonal, ahogyan azt elődeink három
részletben, 1887-ben, l8 89-ben és
1891-ben megépítettek, vagyis a vona
tok régen továbbmentek egészen
Nagyváradig.

A gyászos emlékű Trianon 1920
ban avasútvonalat kettév ágta, az utol
só magyar oldali település lett Körös
nagyharsány, amely akkor őrházza l

ellátott megálló volt. A megálló utáni
vasúti vonalszakasz t évtizedekkel
ezelőtt felszedték, azonban a töltés
megmaradt. A román oldalon a vasút
szintén megvan , és a hiányzó szakasz
mindössze négy km.

Most, hogy Románia is uniós tagál
lam, ismét felmer ült a vonal újbóli
felélesztésének elképz elése, s ezt most
az Európai Unió pénzzel is támogatta.

tünk ea temető eaut 'val.Hogyan

Füzesgyarmat a partiumi Vizes
gyármal karöltve a Nagyvárad
Gyomaendrőd vasútvonal rehabil
itációjához szükséges tervek elkészí
tésére szintén jelentős összegű, 750
ezer euró vissza nem térítendő támo
gatást szerzett.

Ezzel a közeljövőben újraindulhat a
vasúti közlekedés Gyoma, Vésztő és
Nagyvárad között. A vidék hajdanában
a Pece-parti Páriz s agglomerációs
övezetének számított, Trianon azonban
elvágta a köldökzsin órt, negyven évnyi
szocializmus pedig csak növelte a
távolságot , ami valójában csak néhány
kilométer.

Az 19l4-es menetrendben még
megtalálható a Gyoma-V é szt ő-Kőrös

szakál-Őssipuszta-Nagyvárad vasút-

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. ·fen
rittartásábanműköd ő temetők kapujába
behajtani tilos táblát helyezett ki a cég
azzal a kiegészítő táblával , hogy beha
jtani csak engedéllyel lehet. Olvasóink
közül többen kérdezték, hogy melyik
intézményhez forduljanak enged élyért,
és azt mi alapján adják ki.

Fekete József a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. ügyvezető igazgatója
lapunk at arról tájékoztatta, hogy a
táblákat nemrégiben helyzeték ki, s
ennek egyik indoka, hogy a temető egy
kegyeleti park, ahol gyászszertartások
zajlanak, ahova az emberek emlékezni
járnak, s ezt feleslegesen járműforga

lommal megzavarni nem etikus, nem
szab ad, ráadás ul környzetetvédelmi
okok is közrejátszottak a járművek

kitiltásában sőt a temető és a sírhelyek
biztonságának érdekében is szükség
volt a tiltásra.

- A világon egyébként mindenütt az
a gyakorlat alakult ki, hogy a temetők

ben gyalogosan közlek ednek az
emberek és gépkocs ival csak indokolt
esetben lehet behajtani. A hozzátar
tozók közül azok hajthatnak be, akik
hivatalosan kiállított rokkant iga
zolvánnyal rendelkeznek, valamint a

Energiaparkotépítenének
Az SWR Sonne Wind

Renewable -Consulting Kft.-t 2008
ban alapították. Tulajdonosai Alfred
Bernhard és Johann Oscar Gangl
osztrák üzletemberek. A Kft. célja,
hogy piacvezető legyen Közép-Kelet
Európában a térségi energiaparkok, a
napenergia, a szélenergia, a geoter
mikus energia elektromos erőművi és
közvetlen hőszolgáltat ói hasznosí
tásának terén, szakmai beruházóként
energia projekteket fejlesszen és
valósítsa meg azokat. A társaság
filozófiájához hűen szem elő tt tartja a
környezet védelmét és az energia
rendszerek hosszú távú fenntartha
tóságát.

A kft. képviselői azért keresték fel
Gyomaendrőd Város Önkormányza
tát, hogy az önkormányzattal együtt
működve szeretnének kialakítani egy
nap-, szél- és geotermikus energiával
üzemelő energiaparkot a városban,
mely fedezné az önkormányzat teljes
villamos és hő energia szükségletét.
Az ezen felül keletkező energiát
értékesíteni kívánják. Az energia
parkot a társaság a saját költségén
hozná létre. Az önkormányzattól azt
kérik, hogy az e tárgyban megnyíló
KEOP pályázatokra a társasággal
közösen nyújtson be pályázatot,
melyhez nem szükséges önkor
mányzati saját erő biztosítása. A geot
errnikus energiához szükség lesz egy
14-15 hektár nagyságú telekre,
melyet az önkormányzattól kívánnak
megvenni vagy bérelni. Az önkor
mányzat érdeklődik az SWR
Consulting Kft. ajánlata iránt, utasí
totta a polgármcstert további egyez
tetések folytatására és az együtt
működés feltételeinek kidolgozására.

Az SWR már Újszilváson létreho
zott egy naperőmű parkot - tudtuk
meg Sebők Sándortól, az S&S Zrt.
ügyvezető igazgatójától. A gyoma
endrődi cég immáron 15 éve dolgozik
az energiaracionalizálási programban
és a külföldi céggel is több mint egy
éve munkakapcsolata van. A tervezett
energiapark helyszínét és az épít
kezés részleteit illetően egy fél éves
közös egyeztetésre van szükség.
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Föld napja
Ünnepnapot élünk, egy születésnapot,
ki tudja mióta és még ki tudja meddig.
Ez a földünk napja,
hiszen 6 életünk mozgató rugója.

Amerre lépünk, amerre csak nézünk,
a földi javakat mind 6 adja nékünk.
Mennyi ez a minden fel nem mérhető,

denélküle az élet nem elképzelhető.

Folyók, fák virágok, mik az élet tükre,
mi gyarló emberek gyönyörködünk benne.
Becsüljük meg tehát ezt a nagy-nagy kincset,
hogy poraink és nyugton pihenjenek benne.

Többet szépet és jótmár nem ismondhatok,
csak tisztelni tudom a büszke Magyar Hont.

eghívó
A magyarországi szel-vezett élet

mentés 125., illetve az Országos
Mentőszolgálat alapításának 64. évfor
dulója alkalmából, a gyomaendrődi

mentőállornás dolgozói nevében, tisz
telettel meghívok minden érdeklődőt

2012. május 8-án 10-14 óra között
megrendezésre kerülő nyílt napunkra.
A helyszín: a ment őállomás , Gyo
maendrőd, Hősök útja 59.

Program: ment ő állorn ás megtekin

tése, alapfokú újraélesztés bemutatása,
gyakorlási lehetőség, mentéstörténeti
bemutató képekben. Csoportok részére
időpont egyeztetés a 06-201979-8934
telefonon lehetséges. Szeretettel
várunk minden érdeklődőt!

Rávai Béla, mentőállomás vezető

Jenei László, aHalgasztronómiai
Egyesület elnöke az egyesület idei ter
veivel kapcsolatban elmondta, hogy az
egyesület c éljai változatlanok: tehát
minél szélesebb számú érdeklődővel

megismertetni Gyomaendrődöt, vala
mint a jó halételeket és természetesen
minél jobban szerepelni a különböző

főzőversenyeken.

A gyomaendrődi Sajt- és
Túrófesztiválon bemutató főzéssel és
kóstoltatással megkezdődött az
egyesület számára az éves szezon . Ez
után májusban a két öregszöllői ren
dez vénnyel folytatódik a program,
ahol az egyesület tagja i 2-3 csap atot
alkotva, különbőző hal- és egyéb
ételek főzésével szeretnének hozzá
járulni a rendezvények és természete
sen az egyesület sikeréhez.

Júniusban két rangos gasztronómiai
esemény következik, a XII. Csabai
Sörfesztivál és Csülökparádé és a XlV.
Karcagi Birkafőző Fesztivál, melyeken
egy-egy csapattal vesznek részt.

Augusztusban három jelentős ren
dezvényen szeretnének jól szerepelni.
Első alkalommal a Szarvasi Hala s
Napok rendezvényén, ahol megren
dezik a II. Kárpát-medencei Halászlé
főző Bajnokságot. Ez után következik
a XlV. Nemzetközi Halfőző Verseny
Gyomaendrődön, ahol remélhetőleg az
egyesületet képviselő két főzőmester
ismét eredményesen szerepel.

Augusztus 24-én már utazás
Győrbe, ahol az ország legjobb
halfőzői találkoznak 25-én a XXXVIII.

z

Országos Halfőző Versenyen. Jenei
László elmondta, hogy termés zetesen
ezen a versenyen szeretné ismét el
nyerni a 20 l O-ben kapott "Ország
legjobb halfőzője", címet és vándorser
leget, amit minim ális különbséggel
lemaradva tavaly át kellett adnia. Ezen
a versenyen a Fish Coop Kft. képvise
letében és a megszokott egyesületi
segítők jelenlétében vesz részt.

Szeptember l-én a Nemz etközi
Tiszai Halfesztiválon, Szegeden kíván
nak részt venni, ahol ezúttal már az
Aranybogrács fokozat elérése a cél.

Az év hátra lévő 3 hónapjában két
rendezvényen való részvételt ter
veznek: a XI. Tatai Öreg-tavi
Nagyhalászaton, majd ugyancsak
Tatán a Vadlúd Sokadaimon főznele

Természetesen a program teljesítése
nagyban függ az anyagi feltételek biz
tosításától. Megköszönve a támogatók
segítségét továbbra is számít újabb
támogatók jelentkezésére, fejezte be
tájékoztatóját Jenei László , halfőző

mester,

Megnyílt a

G4f7;~ BE

Gyomán,
a Hősök útja 34 sz. alatt!

I
: 'Szó-Beszéd Szerkesztősége

I Telefon: 0670/22·632-99
I E-mail:.szobeszed@index.hu
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Május 6.
Tyúkhúsleves lúdgégetészlával. Brassói aprópecsenye vele sült burgonyával.
Csemege uborka. Nutellás palacsinta.
Május 13.
Őszibarack krémleves. Marhalábszár pörkölt, pirított tarhonya.
Káposztasaláta. Mese almás.
Május 20.
Májgaluska leves. Cigánypecsenye, tepsis burgonya. Kovászos uborka. Nutellás palacsinta.
Május 27.
Csontleves daragaluskával. Pulyka cordon, francia burgonya. Kerti saláta. Kakaós szelet.

Telefon: 06661386-444, 06201980·8842, 06701365-5360

Ára: 920 Ft/adag
Étkezési utalványokat, SZÉP-kártyát ellogadunk! www.timarpanzio.hu
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Irányár: .

Érdeklődni: ..

r--------------------------------~
n Ingyenes a lakossági apró! :

A Szó-B eszéd ingyenesen je lenteti meg azokn ak az olvas ók- l
na k a lak ossági apr óhirdetéseit, ak ik ezen a sze lvé nyen küldik be D
m egjele ntetés cé ljábó l! A sze lvé nye n a megje lö lt hel y re ke ll
be írni a k ív ánt szöveget és a sze lvén y t levelezőlapon va gy

bo rít ékban elkü lden i a követ kező címre: Szó-B eszéd 550Ó
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. E gy apró hirde tés szövege
lehetőleg ne tartalmazzon 15 sz ón ál többet! A hirdetések

sz övegéért fele lősséget nem vá lla l a szerkesztőség !

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: ..

Szi vesen befogadnék egy
id ősebb hö lgyet te ljes ellátássa l,
egy ed ülá lló özvegy nyu gd íjas
vagyok . Érd .: 0670/260- 92 60

Használ t, de j ó ál lapo tú
hár om fió kos fagyaszt ósze krén y
e ladó, irányára: 12.00 0 Ft. Az ár
alkuk épes . Érd ek l ődn i: 0666/789
189 , vagy 06 70/70 18-57 1

Eladó gyerek he verő , rnoso 
ga tószek rény, ön tött lábas fedőve l ,

porsz ívó , cen trifuga, hűtő ,

g áztűzhely palackkal , kon yhaasz
tal hokedlivel. szennyeslád a. Érd.:
067 0/2 73 -44 06

Elad ó 2 ko rongos fűka sza .

Érd.: 0666/284-482
Maru ti fri ss műszak ival , jó

állapotba n e ladó . Kis fogyasztás ú
könnyen indul, té li és nyár i gu mi ,
vonóhorog van. Irányár: 155 ezer
Ft. Érd . : 0620/5 19-8764 vagy
0666/285-2 0 l

B- 4220 t ípu sú elektromos
rok kant kocs i e ladó . Irányár : 20
ezer Ft. Érd .:0630/654- 7270

Különböző fémvá zak, fém
sze rkeze tek, kis- , nag y kapuk,
ker ítések ki vite lezése. Kise bb
nagyobb lakatos munkálatok . Érd. :
0670/2 17-9662

Te ljese n fe lújí to tt Simson
Sc hw albe mo tor (2 személyes)
érvényes for gal mi en gedéllyel
együtt e ladó. Irányár : 150 ezer Ft.
Érd.: 0630/844-2436

M él yhűtő s ze k r ény 6 fiókos
e ladó vag y m élyh ű r ő ládára cse rél
hető . Irányár: 20 ez er Ft. Érd .:
0630/549-020 I

Bo lt i kész le tbő l me gm ara dt
tapéta és tapéta szegő 50%- os áron
e ladó am íg a kész le t tart. Érd .:
063 0/471-9279

10 cs a lád m éh e ladó N.B.
ke retek en . Érd .: 0630 /47 1-92 79

H ű t ő k , h ű t ől á d ák. fagya sz-

tószekrénye k, tévék, h ázimozik,
hangfa lak, dvd- Iej átsz ók, rnos ó
gépek, play stationok, elekt ronikai
és szá mí tás tec hn ika i eszközök
nagy vá las z tékban stb. e ladók.
Ugyani tt biciklik, motorok eladók.
Érd.: 0630/2 16-7085

Keveset használt 160-as akri l
kád eladó , irán yára: 10 .000 Ft,
valam int gázpa lack ela dó,
irán yára : 5 .000 Ft. Érdeklődni :

0666/282 -20 l

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Banki s zak ügy i ntéző , va lu

tapénzt áro s, agrár, kereskedelm i,
gép író i és szövegszerkeszt ő vég
ze ttségge l munkát ke resek . Érd .:
06201319-08 20

Id ős em berne k seg íte nék me g
oldani napi go ndjai t (mosás, vasa 
lás, takarí tás, főzés stb.) . Érd .:
0670/260-9260

EGYÉB

földsz inti laká s eladó . Irányár: 4
milli ó Ft. Érd.: 0630/576- 1J40

Fő úti társ asházban (Kolrna nn)
e l ső em e leti, 53 m-es másfél
sz obás erke lyes lakás e ladó.
Irány ár: 6,5 rn illió Ft. Érd. :
0630/33 9-6840

Vá sár téri ltp-en 2 szobás erké
Iyes 3. e me let i lakás sürgősen

e ladó . Termőfö ldet besz árnitok.
Érd.: 0620/8 05-44 2 1

Vá sártér i ltp-en a 32-es épület
be n 2 . emele ti la kás s ürgő sen

e ladó ! Irá nyá r: 5, 1 mill i ó Ft.
Érdeklődni : 0630/346-0520

Októb er 6. ltp-en 2 szo bás 3.
emeleti felúj ított fürd ő szob á s lakás
sü rgősen eladó, vagy ker tes házra
cse ré l he tő . Ár : megegyezés sze 
rint. Érd .: 0620/576-787 9

Ifjúsági lakótelepen 2,5 szo bás
la kás gará zzs a l olcsón e ladó .
Érdek lődn i : 0630/6588- 961

KERT, TELEK, NYARALÓ
Gyoma köz pontjában k özrnű

ves ített (v illany, viz, gá z, szenny
víz) épí tési te lek , tégláva l cse
répp el sü rgősen eladó . Irányár: 2,8
milli ó Ft. Érd.: 0670/673- 3223

End rődön a Rév zugba n víz
parti te lek e ladó! (Soczó zu g)
Irány ár : 3 mi llió Ft. Tel.:
0666/2 83 -4 79 é rdek lőd n i az esti
órákban

Gyomaendrödö n a Templom
zug ban vízpartra menő ingatlan
e ladó , v ilJany és fú rott kú t van
46 14 m' Irán yár : 25 00Ft/m'
Érd eklődn i: 0670/943-8212

Kondorosi úthoz köze l, tan ya
nagy mellék ép ülette l és 3 fázisú
áramma l 1439 m' -es terü lettel
e ladó . Ir ányár: 1,3 m ilJió Ft. Te l.:
0666/386-983, é rde k l ő d n i dé lután
J3-20-ig .

Tel ekparton 1387 m' -es
vízpart i telek, v illannyal, rögzí tett
vaskerí tés osz lopokkal e ladó .
Irán yár: 3,2 millió Ft. Érd.:
0630/844 -2436

Bónom-zugban vízparti telek
e ladó . Irányár : 1,8 mill ió Ft. Érd.:
0630/47 1-9279

Fiíz fás-zu gb an kert eladó !
Kertes csa ládi ház eladó! Sza lag
cserép kistég la blokkt égla e ladó!
Érd .: 063 0/2 16-70 85

Pent ium lV.-es szám ítógé p
ko mplette n e ladó. (17"-os Phi lips
mon itorral , meg bízhatóan m űkő 

dik). Érdek l ődn i : 0620/5543 12 1
Gyomán, a Yá sárté ri garázs

soron újrabet onozo tt, v illanyos
garázs ELA DÓ vagy kiadó . 30 
3493740

lAKÁS

csa lád i ház e ladó nag y port ával.
Villany, v íz van . Érdek l őd ni :

0630/35 9-520 I
Gyomaendrőd kö zpontj ában

Na pke let i u. 4. sz. alatti 2 szobás
gá zfütéses családi ház nagy mel
léképül ettel 1440 m'-es telken
eladó. Irán yár : 3,45 milli ó Ft. Érd.:
0620/4 13-2770

Endr ő d ö n, a Csókási zug ban
összko mfortos, vízparti család i ház
dupla port ával, gaz daság i épüle tte l
eladó.Jrány ár: 17,8 milli óFt. Érd.:
0630/3326-075

Gyomaendr öd ön zö ldövezet
ben, vízpar tho z köze l az Ifjú ság i
ltp- en 2,5 szo bás , erkelyes fö ld
szintes lakás+garázs elad ó . Érd.:
0670/260 -9260

V ás ártéri Itp .-en 4 lakásos tár
sas házb an három szobás laká s
garázzsa l, alsó réssze l eladó vagy a
gyom ai részen kertes házra cse rél
hető . Irán yár: 8,6 millió Ft. Érd. :
0630/4 88-4396 vagy 06 30/9 44 
1847

Gy om án, Vás ártéri ltp-n telj e
sen fe lúj ított , légk on dici on ált ,
konyhab útoros. új fű t é srendszerű 2
szo b ás lak ás eladó ! Te lefon :
0630/3493-740

Vásá r téri ltp . J. eme le ti 3
szo bás, mü an yag nyí lászárós ,
redőnyös , kcn vektoro s lakás ela
dó, vagy másod ik eme letig k isebb
lakást beszám ítok . Érdek lődni

lehet + 36/70/7 0 18-571 vagy
+36/66/789- 189 telefonsz ámon.

Yásár téri ltp.-en egy szobás

HÁZ
A fürdőtő l 200 m-re Móri cz

Zs. u . alatti ké t szoba összkomfor
tos kockaház eladó ! Hívj on mege
gyezünk! Érd.:0630/562-5754

Gyomae ndrőd kö z pontjába n
e ladó ké t ház. 2 szoba ha llos a
Jó ka i utcába n, 3 szo ba hall os
gará zzsal, mell éképület tel az Attil a

utcában . Érd.: 0670/27 9-86 15
Gyemán a Rácz Lajos utcá ban

padlásteres ház eladó. Irányár : 5,7
mill ió F t. Ér d. : 0630/9 11-716 1
vagy 0630/3 80-5 166

End rőd közpon tj ában egyedi
tervez ési csal ádi ház üzemben tar 
to tt sörözövel igé nyes ne k e lad ó .
Érd.: 0630/240-7553

Keresztúri utcában amerikai
kony hás modern stilusú lakás
el adó . 3 sz oba, 2 fü rdőszoba .

Irányár: 12,5 rnil li ó Ft. Érd .:
0630/421-5614 hétvégén

Endrödön a Kö nyves Ká lmá n
u. ll . sz . ala tti kertes ház s ürgősen

eladó. Érd. : 067 0/945-0527
Bethl en Gábor utcáb an 3

szobás tetőteres ház eladó . Irányár:
13 milli óFt. Érd.: 0670/54 5-355 8

Eladó tennén yd arál ó 20 ezer
Ft , zo máncos üs t 5 eze r Ft.
Érd .:0670/545-3558

Gyomaend rőd ll . k. 407. albér
le tbe kertes ház kiadó! 2 hónap
kau kció sz ükséges ! Érd .:
0620/370-3855

Gyorn án az Ara ny Já nos út 16.
sz . alatt 4 szo bás öss zkom fortos
ház eladó . Érd.: 062 0/52 6-65 73

Gyomaendrödön. Öregsző lő

ben a Diófa utcába n kétsz o bás
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Gubucz Viktória Zoé
2012. április 8-án született.

Kis Alexandra 2012. április
l-én, 14,45-lwr született.

Buru Emese 2012. március 3
án, 15,4I-kor született.

Októberi középfokú angol sza
kmai nyelvvizsgár a felkészítő

tanárt keresek. Érd.: 0670/67 3
3223

Veszél yes fá k kiv ág ása.
gall yazás, t ű z i fa vágás, elhanya
golt kertek rendbe tartását nya
ralók kert ek udvarok kaszálását
vá lla lom egész évben. Érd.:
0670/283-0347

Kipufogó dob o k, rendszerek
javítás,készítése! Karosszé ria-
javítás! Érdeklődni : 30/514886 7

TÁRSAT KERES
Ha egyedüláll ó, függe tlen

hölgy vagy, akkor irj ál egy ' 70-es
független , egyedül é lő férfinak
" Még nem késő" j eligére a
szerkesztőség eimére!

Kedves Táncosok!
-r, /'

\ -

o

Helyszín:.. Katona .lézsef Művelődési Ház
5500 ÓY()maenarőd, .Kq~~uth út 9. ./

Időpont: 2012. november 10~~szombat) 18 ó
" " - . .

1~72 ' /~l
,;~~' ;;: 012' ~ ~

\912 - 201Fafaragót
keresek!
Telefon:

0630/9-533-594

Versa Biztosítási Alkusz Kft.
Generalí, Hungaría, Garancía,
AB Aegon, Uníqa, Uníon, Európa
biztosítások teljes körű űgyintézése.

- kárfelmérés
- korrekt, gyors kárrendezés,
- vagyonbiztosítás

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

- Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugdíj-előtakarékosság
- egyéb módozatok
az ügyfél igényei szerint!

Gyomaendrődi képviselet:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 212.
66/284-989, 20/359-6842

í";::'"!"".• •

Bútorasztalost
és faipari segédmunkást,

valamint fafaragót keresünk.
Liviel Kft. 0630/9533-594

Kilenc személyes,
klimás mikrobusz bérelhető.

Vállalom kisebb csomagok szállítását is!
Lakatos Tibor

Telefon: 06-20/365-3683

Részletes információkat és az előzetes részvételi
szándékotokat jelző jelentkezési lapot

megtal áljátok a·httnilwww.rumbatse.hu oldalon
." ; :. ~"; .. ; .. ~ . " , ~ , ~. .
http ://~Jacebqók,cqin/pa:g~s'/RJrpbé!.TSE/155802327800940 " ~ '

' v, ~ " , to ef • ' '. • • . ' , • , ,- \: '

Kérjük, hogy részv j t~,!i ~.zándék~t~ka:t ~. bál me z" rvezé~e ,~ .
érdekében legk és öb]; ~ ÖX2faugusztus 20-ig-j eskedjetek"

(',/ r •

Szó·Beszéd hirde ésfelvétel: 067 /2 ·632·99



- Kedvező bérleti
díjak

- Teljeskörü infra
struktúra

- európai ipari
környezet

Telefon:
66/386-269

www.gyomaszolgiparipark.hu

•

1 milliárd éhező lakhatna
jól kidobott ételeink
negyedéből. Az ételek
érted élnek. Adj meg nekik
minden esélyt, hogy tovább
élhessenek, máskülönben
az előállításukhoz használt
víz és energia is kárba vész.
Becsülj meg mi nden falatot :
Vásárolj k sa l

Tárolj okosa
Használ f

Tippek és jó t anácsok:
www.eselytazetelnek.hu

' SZÉCHE VI TERV

U6~E

NEM?• •

Evente 11,3 milfíárd
tO.nn·a ételt dobunk ki. i

·Ez · vétek.

Örömmel ajánlom FekécsLászlóképvisel őjelö lte t agyomaendrődi vá lasziópolgárok
számáraamájus19-ei id őközi önkormányzatl képvise lő választáson.

Hiszem. hogyaszakmai felkészültsége, elszántságaa6.szám úkörzet lakó l és
Gyomaendrőd város számára kiemelten hasznos lesz.

Májusl!Hn. szomboton szavazhatnoll Dankó Béla
az új IIQPvlsvlöjúkrvEndrödöni Gyomaendrőd Országgyűlési Képviselője

"Köszönöm, hogymegllszlellek bizalmIIkkal és nekemadtákakopogtató cédlllákall"

KitiÁLATOti KBÓL:
Növény védőszerek • Fű

nyírók • Tömlők és tömlő

csatlakozók • Szivattyúk és
búvárszivattyúk • Kerti rá- c .1

csok és kerítések • Vi- J~"
rágföldek és tápoldatok • n;.. '[

Fóliák • Műtrágyák • Vető- · ".,,- t

magvak: zöldségfélék, vl- ;./:~'; : _ . '..
rágok, fűmag keverékek '
széles választékát kínáljuk!

GAZDA KISÁROHÁZ - Látogasson el hozzánk!
5500 Gyomaendrőd.Pásztor János u. 39.

Tel.: 06-66/386-359

-
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Csekély részvétel amájus 19-i időközi választáson

IHelyreiga~ítu nk

Fiilöp Zoltán (balra) a Körösök Vidékéért Egyesület tagjaival Poharelec
Lászlóval és dr. Dávid Imrével az idei sajtfesztiválon

küszöb, az nyer, aki a legtöbb szavazatot kapja. A
választókörzetben a választásra jogosultak száma 1590 fő

volt, közülük 388-an, a választási névjegyzékben szereplők

24,4 százaléka élt ezzel a jogával.

Homok Ernő

fent idézett részletek nem felelnek meg
a valóságnak, ezért ügyvédjével azt
kéri, hogy a mostani lapszámban kö
zöljem, hogy a fentebb írt cikkrészlet
valótlan, illetve megalapozatlan ténye
ket tartalmaz, valamint kéri közölni a
való tényeket, azaz azt, hogy
Farkasinszky a lemondása után már
nem kívánt a testület tagjaként
tevékenykedni.

"Továbbá, mivel a cikk azt a hamis
látszatot kelti, hogy Farkasinszkyt
"eltávolították az urológusi munkakő
réből", így kéri, hogy azt közöljük,
hogy önként távozott.

Szívesen helyt adunk Farkasinszky
doktornő kérésének. Az első kifogásolt
mondatot lapunk megjelenése előtt

egy héttel már az egyik internetes
újság is közölte cikkében. Reméljük az
elektronikus újság szerkesztőségét is
felszólították a helyesbítésre...

A második kifogásolt mondat a
doktornő szerint azt a látszatot kelti,
hogy őt eltávolították az urológusi
munkaköréből. E sorok írójának vi
szont az a véleménye, hogy ez a
meglátás egyfajta szövegértési prob
lémára utal.

Ügyvédhez fordult dr. Far
kasinszky Erzsébet a Körösök Vidéké
ért Egyesület lemondott önkormányza
ti képviselője. Jogi képviselője által
kifogásolja a Szó-Beszéd májusi szá
mában megjelent írást, amely szerinte
valótlan tartalmú. A lapunk májusi
számának harmadik oldalán "Öten
pályáznak Farkasinszky képviselő

helyére" címmel megjelenő cikkben a
következő mondatokat kifogásolja:

"Egyes hírek szerint a képviselőnő

lemondása után nem sokkal meggon
dolta magát és szeretett volna tovább
ra is a testület tagjaként tevékenyked
ni, ám ez már törvényi akadályokba
ütközött, hiszen a képviselő-testület

elfogadta a lemondását. "
"Az urológusként dolgozó Farkas

inszky doktornő egyébként orvosi tevé
kenységét is feladta a városban, miu
tán múlt év novemberében aláírás
gyűjtésbe kezdtek azok apácensek,
akik inkább férfi orvoshoz fordultak
volna panaszaikkal. Később hiába
gyűjtoüekFarkasinszky Erzsébet szim
patizánsai, egyesületi társai is aláírá
sokat, a doktornő helyett ma már dr
Rácz Oszkár fogadja a betegeket. "

Farkasinszky Erzsébet szerint a

Mint az várható volt, a május 19-i időkőzi

képviselő választást nem kísérte nagy érdek
lődés. Ez megmutatkozott aZO/1 is, hogya vok
soláson a szavazók alig 24 százaléka vett részt.
A 6. számúválasztókörzetben lakó 1590 szava
zóból mindossze 388-an járultak az urnákhoz.

Az öt jelölt közül csupán ketten: Fekécs
László a, Fidesz, a Kereszténydemokraták. és a

Gazdakörökjelöltje és Fülöp Zoltán a Körösök
Vidékéért Egyesiilet jelöltje kompányolt lelke
sen. Ez utóbbi szervezet a választás előtti napon
még ingyenes gulyáslevest is osztogatott. Úgy
tűnik használt a kámpányleves is, mert Fiilöp

Zoltán összesen 156 szavazattalfoglalhatta el
(h: Farkasinszky Erzsébet helyét a képviselő

testületben. Második lett Fekécs László 115 sza
vazattal, a harmadik legtöbb szavazatot pedig a
szocialisták embere, Fiilöp István kapta.

Az időközi választás legkevesebb szavaza
tát, szám szerint 23-at a Jobbikjelöltje Amoezt
István kapta, őt még a kommunista Dávid
István is megelőzte 31 vokssal. A képviselő

testűlebe már két éve a Jobbik listájáról beke
rűlt Arnoczi most egyéniben újra megmérette
magát, most is csekély sikerrel. 2010. novem
berében sem volt túl eredményes az önkor
mányzati választásokon. akkor az 5. számú
választó kerületben próbálkozott egyéniben, s
kapott 57 szavazatot.

A Vona Gábor vezette párt országos poli
tizálását tekintve, Gyomaendrődön is jobb
eredményekre lenne érdemes a Jobbik. Úgy
tűnik azonban, hogy Arnoczi Istvánnak, mint a
helyi szervezet elnökének érdemes lenne elgon
dolkodnia eddigi politikai megnyilvánulásain...

SZ8'l ztak

Gyomaendrődön a Körösök Vidékéért Egyesület jelöltje,
Fülöp Zoltán nyerte meg az időközi önkormányzati
képviselőválasztástmájus 19-én, szombaton a hatos számú
egyéni választókörzetben. Elődje, aki önként mondott le
mandátumáról, szintén a Körösök Vidékéért Egyesület
képviselőjevolt.

Dr. Szendrei Éva, a helyi választási bizottság elnöke
elmondta, hogy öt önkormányzati képviselőjelölt indult a
választáson. A Körösök Vidékéért Egyesület jelöltje, Fülöp
Zoltán a szavazatok 40,41 százalékát (156 szavazat)
szerezte meg, Fékécs László, a Fidesz-KDNP-Gazdakörök
jelöltje a voksok 29,79 százalékát (115 szavazat), az MSZP
jelöltje, Fülöp István a szavazatok 15,8 százalékát (61
szavazat) szerezte meg, A bizottság elnöke hozzátette: a
Munkáspárt jelöltjét, Dávid Istvánt 31 szavazó választotta
a szavazók (8,03 százalék), és 5,96 százalék 23 szavazattal
támogatták a Jobbik színeiben induló Arnóczi Istvánt.

A választás érvényes volt, a választójogi törvény szerint
időközi önkormányzati választásnál nincs érvényességi
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Élénk a párbeszéd zajlott az
elmúlt hónapokban a hazai önkor
mányzatok és az egyházak között. Az
ok az oktatási törvényben, pontosab
ban annak azon passzusában kere
sendő, mely az önkormányzati
iskolák állami kézbe adásáról ren
delkezik.

- A kormány jelentős összegeket
kíván kivonni az oktatásból, különösen
a középiskolákból. Összevonásokra,
megszorításokra lehet sz ámítani 
mondta dr. Kovács Béla, a gyomaen
drődi Kner Imre Gimnázium igazgató
ja a helyi képviselő-testület május 17-i
rendkívüli ülésén, ahol az intézmény
egyházi fenntart ásba adását szorgal
mazta.

Különösen a kisebb városi gimnázi
umok és a kistelepülések általános
iskolái aggódnak amiatt, hogy ha álla
mi kézbe kerülnek, akkor a bezárás,
vagy az összevonás fenyegeti őket.

A gimnázium igazgatója, dr.
Kovács Béla viszont úgy tűnik elkésett
a szervezéssel. Kiss-Rigó László
szeged-csanádi püspök véleménye
szerint a gyomaendrődi Kner Imre
Gimnázium fenntartó i átvételére idén
már nincs lehetőség. Időközben Várfi
András polgármester ellenfelei a
városban elterjesztett ék, hogya pol
gármeser hiúsította meg az t, hogya
katolikus egyház átvegye az intéz
ményt.

Várfi András a képivselő-testület

május 31-i ülésén elmondta, hogy
személy szerint ő és a képviselő

testület is támogatta azt, hogy fenn
tartót váltson az iskola.

- Május 17-én a képviselők ezt
támogatták és az erről szóló hatá
rozatot május 20-án megküldtük a
püspökségnek. Tudtam azonban, hogy
a május 31-i határidő, ameddig az isko
la fenntartót válthat , igen rövid 
mondta Várfi András.

Kiss-Rigó László megyéspüspök
május 31-én kelt levelében megerő

sítette, hogy az egyházmegye nyitott a
kérdésben, idén azonban már nem
valósulhat meg a gimnázium átvétele.

A megkeresés későn érkezett, így nem
volt elegendő idő ahhoz, hogy a
hatóságok felé elj uttassák a fenn
tart óváltáshoz szükséges dokumen
tumokat. A katolikus egyház tehát
leghamarabb 2013 . szeptemberében
veheti át a gyomaendrődi intézményt,
amennyiben erről megegyezés szűle

tik. Így a gyomaendrődi gimnázium
egyenlőre 2013 . január elsejével az
önkormányzat fenntartásából állami
fenntartásúvá válile

***
Kiss-Rigó L ászló megyéspüspök

levelét az alábbiakban közöljük:
Néhány héttel ezelőtt több infor

mális csatornán keresztűl is azt a
tájéko ztatást kaptam, hogy Gyoma
endrődön felmer űlt többek részéről a
Kner Imre Gimn ázium és Szakkö
zépiskola fenntartói j ogának átadása.
A közelmúltban Polgármester Úr
hivatalosan írásban is megkeresett, a
képviselő-testület idevonatkozó hatá
rozatát is mellékelve az ügyben.

,
pülh tne

Dankó Béla országgyűlési képvi
selő az M44-es gyorsforgalmi út
megépítése mellett szólalt fel 2012.
május l-l-én az Országgyülésen.

Dankó Béla felszólalásában a
Kendoros-Tiszak ürt közötti 62 km-es
szakaszra vonatkozóan tett fel kérdést,
ahol az előkészítettség lehetővé tenné a
kivitelezés mihamarabbi megkezdését.

Már e szakasz megépítése is sokat
segítene a térség megközelíthetőségén,

a közlekedési balesetek visszaszo
rításában, negyedével csökkenhetne a
menetidő , és ezáltal megnyílhatna
Békés megye a befektetetők számára.

Ahogya képviselő fogalmazott:
"Békés megye gazdasági szempontból
a rendszerváltás egyik legnagyobb
vesztese. Ez részben azon rossz dön
tések eredménye, amelyek a magyar
mezőgazdaságotnem készítették fel az
uniós szabadpiaci versenyre, részben
pedig a cukorgyárak, élelmiszeripari
feldolgozóüzemek elhibázott, avagy
szándékosan rossz privatizációinak

Mint eddig minden alkalomm~l

szóban, s most írásban is jelzem, hogy
a Szeged-Csanádi Egyházmegye nyi
tott a kérdésben, amennyiben a
leginkább érintettek, az illetékes szülők

többsége írásban megfogalmazza ilyen
irányú igényét (az intézmény katolikus
értékrend szerinti műkodtetését) és
azzal a j elenlegi f enntartó egyetért. Az
Önök esetében mindkét körülmény fen
náll, de a f enntartás átvéltelére az idén
már nincs lehetőség, hiszen ezzel kapc
solatban fontos és hosszadalmas
egyeztet éseket. f eladatokat részünkről

is el kell ett volna végez ni, dokumen
tumokat a Kormányhivatalnak eljuttat
ni még május 3l -e előtt.

Amennyiben azonban a szándék az
érintettek részéről továbbra is fennáll,
készek vagyunk az állami fenntart ásba
kerülő intézmény 2013 . szeptember l-i
fenntartásba vételéről időben tárgya
lásokat kezdeni valamenny i illeté
kessel. " - írta levelében a szeged
csanádi püspök.

róható fel. E negatív hatások munka
helyteremtő beruházások elindításával
ellensúlyozhatóak lettek volna, azon
ban a megfelelő közlekedési infra
struktúra hiánya megakadályozta ezen
folyamatok elindulását."

Dankó Béla a lehetséges indítás
lehetőségeiről és időpontjáról kérdezte
dr. Fónagy Jánost, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium államtitkárát.

Az áll amtitkár 3 ciklusra bontotta
az M44-es gyorsforgalmi út elké
szülését, melynek l. ciklusa a Kun
szentmárton - Kondoros szakasz, a 2.
ciklus a Kondoros - Békéscsaba sza
kasz, míg a 3 . ciklusban a Kun
szentmárton - Kecskemét szakasz ké
szülhet el.

Az építés lehetséges indítását első

sorban az Unió szigorú támogatási
rendszerének feltételei határozzák
meg, a korábbi vizsgálatok és engedé
lyek ugyanis már nem felelnek meg a
közösségi támogatás igénybevételé
hez.



A Magyar Atlétika Utánpótlásáért
kitünte tést vehe tte át Budapesten
Vaszkán Gábor, a Buda-Cash Békés
csabai At létikai Club utánpótlás
nevel ő edzője, a gyomaendrődi Rózsa
hegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola testneve lő tanára .

A Magyar Sport Házában került sor
a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ)
éves küldöttgyűlésére. Az eseményen
Gyulai Mikós elnök díja zta azokat a
szakembereket, akik hosszú éveken
keresztül munk áju kkal eredményesen
szolgálták a hazai atlétikai életet.

Vaszkán Gábor méltatásakor el
hangzott: egy kis településen, nehéz
tárgyi feltételek között, hosszú évek
óta kiváló munkát végez, országos
bajnokokat nevelt, a Magyar Diáksport
Szöve tség szöve tségi edzőjeként évek
óta p élda é rt é k ű en látja el feladatát a
varsói nemzetközi gyermekve rsenyen,
a helyi sporteseményeken hatalmas
tömegeket mozgat meg, minél széle
sebb körben n é p szerű s í tve az atlét ika
sportágat.Vaszkán Gábo r az után
pótlás-nevelő i munkáját díjazta a
Magyar Atlétikai Szövetség.

strumán
2012. június

gyobb lakóhelyiséget maga a kandalló
közvetlenül felfűt, és rákapesolt radiá
torokkal pedig lehetővé válik további
helyiségek központi fűtése .

A nagymúlt ú gyomaendrődi cég az
évek óta folyamatosan emelkedő gáz
árak miatt is fordult a fatüzeléses és a
biobrikett tüzelésére alkalmas beren
dezések kifejlesztése és gyár tása felé.
Egyre nagyobb ugyanis a kereslet ezen
termékek iránt bel- és kül földön
egyaránt.

. .."",<.

őter a
A Hőtechnikai és Gép ipari Kft. az

utóbbi évtizedben minden esztendőben

részt vett a Construma Nemz etközi
Épitő ipa ri Szakkiállítá son. Így volt ez
idén is: a buclapesti szakmai vásáron a
gyomaendrőd i cég egyik legújabb ter
mékét, a fatüzeléses víz teres kandal
lóját is bemutatta a nagyközönségnek .

Veres Laj os, a kft. m ű szak i fej
l esztője lapunkn ak elmondta, hogy az
új vízteres kandalló össz teljesítménye
18 kW, s ez azt jel enti , hogy egy na-
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Agyomaendrődi

SZACIKFT.
vállalja
belvizes épületek aláfala 'sat,
fűrészelésél, szigetelését!

Külső-és belső felújítási
munkák,
teljes körű ép ítő i par i

kivitelezés!

Telefon:
0630/938-4102
0670/311-4736

Hulla ékatvétela holtágak mIIett
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tájékoztatja a külterületei

hétvégi házas ingatlanok tulajdonosait, hogy 2012. június lO-től

hetente vasárnap délutánonként (ünnepnapok kivételével) zsákba
gyűj tö tt kommunális hulladék átvételére kerül sor az alábbi
i d őpontban és helyeken:

Vasárnap délután 13 órától 14:30 órá ig
Átvételi hely: Bónom zugban a régi olajosok kövesútja mellett

a régi konténer helyén. Gy űjt ő ter ü l e t . Bónom zug, Rév zug,
Harcsás zug, Peres zug, Pap zug.

Ugyancsak vasárnap délután 15 órától 16:30 óráig
Átvételi hely: A Torzsás zugban a kisgát tetején a Kálvin út

Dobó út sarkán.
Gyűjt ő ter űl et . Torzsás zug, Danzug. . r ;

Figyelem! A hulladék átvétele kizárólag zsákokban történik,
melyeket a Gyomaközszolg. Kft (Ipartelep út 2.) telephelyén lehet
megvásárolni. A zsák ára tartalmazza a begyűjtött hulladék elsz ál
lítási, és ártalmatlanítási költs ég ét,

Lomokat, (vashulladék, rongy, bútor), veszélyes hullad ékot a
szolgáltató nem vesz át, másrészt a gy űjt ő he lyen minden nemű

hulladék elhelyezése tilos, melynek megszegése esetén akár
150.000.-Ft ö sszegű szabálysértési pénzbírság kiszabására is sor
kerülhet!
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: mr.,'Macsári Judit távozett : Har adi ok lettünk

Családi Vasárnap
aDreher Sörözö-Étteremben
Június 10.
Májgaluskaleves. Kijevi csirkemell, rizi-bizi
kerti saláta. Kapros-túrós lepény.
Június 17.
Őszi barack krémleves. Brassói
aprópecsenye, vele sült burgonya.
Uborkasaláta. Somlói galuska.
Június 24.
Tyúkhúsleves lúdgége tésztával.
Sertésszelethentes-raguval, párolt rizs.
Tejszínes piskóta.

Telefon:
06661386-444, 06201980-8842,
06701365-5360

Ára: 920 Ftladag
Élkezési ulalványokat, SZÉp·kártyát elfogadunk!

www.timarpanzio.hu

A ta val yihoz hasonlóan id én is
négy dobogós helyet sze r éztek meg a
Békés me gyei települések a május
23-án megrendezett Kihívás Napján.
Dévaványa negyed szer is kategória
győztes lett.

Békés megy ei győzelem született a
Kihívás Napján az V. kategóriában,
azaz a 8.000-24.999 közötti lélek
számú települések mezőnyében. Ebben
a kategóriában a dobo gó mindhárom
fokár a megyénkbeli városok állhattak .
Dévaványa az első, Sarkad a második,
Gyomaendrőd pedig a harmadik helyet
szerezte meg a népszerűnek számító
sportnapon .

A 3000-7999 közö tti lélekszámú
települések mezőnyében Kétegyháza
megtartotta tavalyi második helyét,
Doboz pedig a hetedik helyen végze tt.
Kardoskút kategóriájában a 7., Bucsa
pedig a 17. helyen fejezte be a ver
senyt.

Újabb öt esztendő
A CsárdaszálIássa l és Hunyával

közösen működtetett Térségi Szociális
Gondozási Központ veze téséve l jú nius
l-jétől további öt évre Mraucsik
Lajosnét bízta meg a képvis el ő

testület.
Color Shop apírbolt

Gyoma, Petőfi u. 4. Telefon: 66/284-552
Irodaszerek, játékok,

ajándéktárgyak nagy választékban!

Víz-, gáz-, központi
fűtés szerelés!

Telefon: 0620/995-5710

ndr""ti"I "" 11"1

' 1500forinlonkénl 1emblémál adunkl
Azakció 2012. április2-án kezdődö ttI

Akció!
Gyűjtsön össze 15 Color Shop

ernblémát* és a következő vásárlásból

15 %árengedményt kap!

mény igazgató főorvosát, hogy gon
doskodjon a körzet tovább i ellátásáról.
A főorvos talált egy fiatal doktort, aki
vá llalkozott arra, hogy családjával
együtt Gyomaendrődre kö ltözik és
ellátja a bete geket. A kinevezés t
aláírták, s szerződé s t kötö ttek egy
asszisztenssel is. Amikor min dent
elrendeztek, dr. Frankó Károly várat
lanul írásban bejelentette az önkor
mányzatnak és az illetékes szerveknek,
hogy mégsem fejezi be a tevékeny
ségét.

Időközben dr. Macsári Judit , a 6.
számú háziorvosi körzet orvosa fel
mondott, s az így megüresedett helyre
végül azzal az orvossal sikerült
szerződés t kötni , ak i egyébként dr.
Frankó helyére jött volna . Az új orvos,
dr. Petrikó Attil a május közepén vette
át dr. Macsári Judit körzetét.

Katona György
gumijavító

Etikátlannak minősítette a gyom a
endrődi képviselő -testü let dr. Frankó
Károly háziorvos magatartását. Az
orvos ellenbe n azt állítja, a vá ros
vezetők idejekorán, a háta mögött dön
töttek az ő tulajdonáról.

A gyomaendrődi képvi se lő-testüle t

április vég i ülésé n hosszasan tár
gyalták a város 2. számú felnőtt házior
vosi körzetének ügyé t. Az ottani orvos,
dr. Frankó Ká roly ugyanis még tavaly
novemberben bejelentette, hogy július
l-j étől megszü nteti háziorvosi tevé
kenységét.

Áprili sban azonban váratl anul
mégis úgy dön tött, marad. Ezzel nem
kis kalamajkát okozott, ugy anis
helyére már találtak új orv ost és
assz isztenst, akivel a szerződést is
megkötötték. Most mindent vissza kel
lett csinálni ~ írta a megyei lap.

Dr. Frankó Károly márciusban
szóban ismét megerős í tette, hogy
július l -jétől nyugdíjba vonul, ezért a
képvise lő-testület megbízta dr. Tonna
Évát , a Város i Egészségügyi Intéz-

Telefon:
0630/953-3594

ÚJ GUMIK!
Szerelés,javítás,
centírozás!

Gyomaend rőd, Bajcsy u. 107.

Telefon: 06661285-127

Bontásból származó
kisméretű cserepet

(hódfarkút)
vásárolok, reális áron!

Fizetés a helyszínen,
készpénzzel!
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Tizennyolc millióra c ökken afürdő támogat'sa

Aki erre a tanfo/yamra jelentkezik,
szeptemberre kezében lehet a jogosítványa!

OKÉV: 06-0221 -02 Akkr. lalsíromsz ám. IA-0935
Iskolánk címe: Békéscsaba, Szemere u. 211 .
Ügyfélfogadás:7.30-16.30 Telefon: 66/323·626

AVictória Autósiskola Kft.

SZEMÉLYG ÉPKOCSI·V EZETŐI

TANFOLYAMOT INDíT
2012. június 13. (szerda)
17óra!

Atanfolyamindítás és ITI
a tanfolyam helye:
Városi Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény, Gyomaend rőd , Kisréti u. 27.

A tanulók szabadidejéhez alkalmazkodó
elméletiésgyakorlati képzés!

További információ:
Bosnyák József, tanfolyamszervező
Telefon: 0630/409·2868

KEDVEZMÉNYES elméleti tanfolyam!
INGYENES Kresz-és Tesztkönyv használat!
INGYENES számítógépes teszt használat!

kevés lesz és még minimum 3 millió
forint fog kelleni a zavartalan műk ö

déshez - tájékoztatott az igazgató.
Az elmúlt esztendőben 11 6 ezer

fürdőző látogatta a gyomaendrődi stran
dot, s 34 ezer volt az elvégzett gyógyá
szati kezelések száma.

A fürdő már kész tanulmánytervekkel
kíván pályázni a gyógyászati részleg
bővítésére , amelynek tervezett költsége
340 millió forint. Ennek 50 százalékát
kell önerőből , azaz önkormányzati
pénzből fizetni, a másik felét vissza nem
térítendő támogatásként kapná a fürdő.

Április 28-án három medencével
megnyílt a kinti strandrész is, a hátsó
medencét pedig június elsején adták át a
fürdőzők számára.

A Liget Fürdő idei rendezvénye i
közül Vass Ignác megemlítette az
auguszus elején megrendezendő 16.
Volkswagen Bogártalálkozót, valamint az
augusztus 17-i Gyomaendrődi VízParty-t,
ahol a Bikini együttes szórakoztatja majd
fürdőzőket.

Vass Ignác múlt év tavaszán egy
évre kapott megbíz ást az önkor
mányzattól a Liget Fürdő Kft. ügy
vezető igazgatói feladatainak ellátá
sára . Megbíza tás a idén máj us végén
lejár t. A Liget Fürdő Kft. tulajdonosa,
az önkormányzat nem írt ld pályázatot
a fürdő igazgatói állásra , s mint a
j egyzőtől megtudtuk. ez nem is
kötelező.

Vass Ignác fürdővezetői megbízatását
a képvise lő-testü let májusi rendkívüli
ülésé n meghosszabbította, így Vass Ignác
20l4. december 31-ig irányíthatja a Liget
Fürdő Kft.-t.

A fürdő igazgatója ugyaneze n az
ülésen beszámolt az előző év gazdál
kodásásról is. Elmondta, hogy tavaly 58
millió forint önkormányzati támogatást
kapott a fürdő, amely ennek ellenére 6,2
millió forintos veszteséggel zárta az évet.

- Sajnos az év közben végrehajtott,
mintegy 15 millió forintos költség
csökkentés sem tudta kompenzálni a
20l a-ben felhalmozott kifizetetlen szám
lákat. A fürdő működtetésének legna
gyobb költségét a gáz- és áramköltségek
jelentik. Míg az elmúlt években
földgázból évente mintegy 235 ezer köb
métert használtak el, addig 20l l . júliustól
2012. áprilisáigcsupán 22 ezer köbmétert
fogyaszlottunk el. A gáz helyett ugyanis
magával a forró termálvízzel fűtöttük az
épületeket. A villamosenergiából 54 ezer
kilowattot spóroltunk meg, ezt a légtech
nikai eszközök szakaszos üzemeltetésé
vel sikerült elérni - mondta lapunknak
Vass Ignác, aki től megtudtuk azt is, hogy
idén a fürdő már nem tervez veszteséget,
annak ellenére sem, hogy az önkor
mányzati támogatás ebben az évben 18
millió forintra csökkent.

- Már jeleztem a város vezetésének,
hogy ez a támogatási összeg várhatóan

Telefon:
0630/953·3594

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon :0670/22-632-99

E-maii : szobeszed@index.hu

Felhívás!
A Regio nális Hulladékkezel ő

Kft. felhívja a lakosság és vál
lalkozások figye lmét, hogy a
sze lektíven gyűj t ö t t papírt, PET
palackokat és öblös üvegeket
térit ésmentesen átvesz. Továbbá
értesí ti a mezőgazdas ági ter
melőket, hogy rnez őgazdas á g i fólia
és talajtakaró fólia átvétele is
térítésmentes.

Az átvétel feltétele, hogy a
szelektív hulladék ne keveredj en
más hulladékkal, a fólia ne legyen
szennyezett (földdel, zöldhulladék
kal), fém és egyéb részeket ne tar
talmazzon.

Az átvételkor a Kft. képviselői

e l lenőrzik, hogy a hulladék meg
felel-e az átvételi követelmények
nek. A nem megfelelő tiszta ságú
hulladék átvétele díjköteles.

Új nyitvatartási rend:
Hétfő - péntek: 7.30 - 16.00
Szombat, vasárnap és ünnepna-

pokon zárva.
Rendkívüli nyitva tartás: 2012.

jú lius 7-én szombaton a hulladékle
rakó 8 - 12 órá ig nyitva van és
fogadja a hulladékokat a Gyoma
endrődi Hulladékkezel ő Műben .

SZÓ-BESZÉD
SZERKESZTŐS ÉGE

Bontásból származó
kisméretű cserepet

(hódfarkút)
vásárolok, reális áron!

Fizetés a helyszínen,
készpénzzel!
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Jeleskedtek a versmondók

ű
Mezőberényben rendezték meg a

Petőfirő l elnevezett szava lóversenyt,
az Or lai Műve l őd ési Központban. A

, Kis Báli nt Általános Iskolából háromlakosságát is sú lyosan érintette. Eppen
ezért több helybéli és elszármazott tanul ó versenyzett: Ill és Veronika,
gyomaendrődi azt kérte az onkor- Magyari Gyöngyi és Weigert Csenge.
mányzattól, hogy adják hozzájárulá- Korcsoportjukban kieme lkedő ered
sukat ahhoz, hogy Endrődön, a Hősök m ényt értek el, hiszen Csenge és
terén ez év június 29-re emlékmíívet Gy öngyi is a dobogó legmagasabb
illit I ' I fi l 1'1 fokára állhatott. Felkészítő tanáruica l sanatc es avassanatc e az em etc-

Hunya Jolán.napon.
Az emlékmű építésének minden Slmonyls sikerek

kö ltségét a pártoló tagok vá llalták A gyu lai Implom ·JÓzsef Általános
vo lna, mindezek ellenére a képvi sel ő- Iskolában rende zték meg a Simonyi
testü let nem fogadta el a kérelmet. Zsigmond Kárpá t-medencei helyesírási

A Fidesz-frakció és Arn óczi István verseny Békés megyei döntőjét, ahol a
jobbikos képv iselő tám ogatta a javas- Kis Bálint Általános Iskolát négy diák
latot, míg a ba loldal, a K örösök Vidé- képvise lte: Czikkely Hanga (7.b), Deli
kéért Egyesü let tagja i tar tózkodt ak, Csenge (7.b), Koma Zsuzsanna (7.b),
vagy nem mel szavaztak különö sebb Szonda Lili (8.b).
indok lás né lkü l, így a kérelmező A lányok nagyon szépen megoldották
endrődiek, gyomaiak nem kapták meg a fe ladatlapokat, s a következő ered
a hozzájárulás t az eml ékm ű fel ál- m ényeket érték el: Deli Csenge 6.
lításához. A szobro t június 29-én, a helyezés, Szonda Lil i 1. helyezés. Így
Rákosi -korszakban elkövetett kulákül- kiváló eredmé nyéve l Li li képviseli Bé
dözések emléknapj án szerették volna a kés megyét a nyolcadikosok évfolyamá-
kezdeményezők felavatni a városban. ban a K árp át-rnedencei döntőn .

fF§f§$$ §f%%%%%ZZ:Z§f§f%%SWf:Z%%$%%%%%%%§f%§f%fif%%%Zf§%S?f:%%J«J.
&t ~fi A Hallható Hang Alapítvány és ~
fi agyomaendrődi i
I Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény i
I növendékei és tanárai iI szeretettel meghívják Ont és kedves családját i
j Ö SZMŰV ' SZETI ~
~ " , I
~ S K ii i
I. 2012.jLlnius18-án I
<~ a Katona József Művelődés i Központba! pi

j Proqrarn: ~j u 17 óra • i
~. Megnyitó ~.
! Gálaműsor I. rész 1{J

fi 18óra I
W Szünet i
~ Gálaműsor II. rész ~
I 19 órától i
~ Alegeredményesebb növendékek díjátadója és ajándéktárgyak I
i kisorsolása a közönség körében. i
l, ~
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AKötösök Vidékéért gyesület képvis elő i

nem akarnak emlékezni a kuláküldözósre

A gyomaendrődi képvi s el ő-

testület nem fogadta el május 31-i
ülésén azt a kezdeményezést, hogy az
en drőd i Hősök terén szobrot kap
janak a Imláküldözés áldozatai.

A szobor kezdeményezői k özött
voltak többek között helyi és a vá ros
ból elszá rmazott polgárok, de az ügy
me llé állt Latorca i János, az Ország
gyűl és alelnöke is.

Az Országgyíílés 20 12. március 16
án a kul ákűldoz és idején tonkreteu
ga zdá k emléknapj ává nyilvánitotta
június 29-ét, ezzel elítélve a kommu
nista diktatúra idején a magyar koz ép
parasztsággal szemben tanúsított
kegy etlen üldözt etést és megkiilön
böz tetés t. Az Országgy íílés javasolta,
hogy a kul ákűldoz és történetérőlméltó

modon emlékezzenek meg, hogy a
fi atal nemzedékek is megismerhessék a
kozépparaszti réteg szenvedését . Az
195O-es években az osztályh arcnak
nevezett attrocitások m ért éke Endrőd
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I Szeretettel várjuk a 2012/2013-es tanévben is I
I a szemlélődő érdeklődőket , iI a kívánesi játékos -kedvűeket , I
~ a finom művészieikeket és a vidám örökmozgókat i
i i
~ a Városi Alapfokú Művészetoktatási I
! Intézményben. I
~ Választható művészeti iskolai képzéseink i
I a 6-22 éves korosztály számára: i
I zongora, hegedű, klasszikus gitár, furulya, fuvola, I
I szaxofon, klarinét, harmonika, szintetizátor, balett, I
I néptánc, kézműves színjáték. I
~ Érdeklődni i
I a képzési kínálatról , térítési díjakról, kedvezményekről I
I az iskola titkárságán I
~ a 66/581-830, vagy a 20/287-42-53 telefonszámokon, ~

I vagy személyesen I
i (Gyomaendrőd , Kisréti utca 27., 1. emelet) iI hétköznap 8.00 és 16.30 köz ött lehet. i
~ Jelentkezési határidő: 2012. júniun 29. I
~ ~
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.. .... ~ ..5500 Gyomaendrőd , Fő út 214.
Tel : 06-30/349-1325, 06-66/282-822

Munkáink garanciálisak. Afelmérésünk ami az írásos
ajánlatot is tartalmazza teljesen ingyenes. Munkáink
kivitelezésének a legfőbb szempontja a lehető

legjobb minőség elérése a legmegfelelőbb áron!

I,

PROFILJAINK:
- Festés, mázolás, tapétázás
- Homlokzat szigetelés, hőszigetelő rendszerek
- Gipszkarton falak, álmennyezetek,

előtétfalak, boltívek
- Rejtett világítások
- Laminált parketta lerakása,

parkettacsiszolás
- Fürdök, konyhák burkolása. kőműves munkák
- Tetőterek beépítése, szigetelése
- Nyílászárók, ajtók, ablakok cseréje
- Bontás, sitt elszállítása
- Vizes falak szigetelése
- Házak külső homlokzatának szigetelése,

színezése
- Hideg burkolás (csempe, [árólap, márvány,

gránit lerakás, illetve tégla lerakása)
- Meleg burkolás (PVC, szalagparketta,

laminált parketta, padlószőnyeg,

dekor panel rakása és fektetése)
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Kner Imre tér I www.gellai.hu

06 66 282 440 I06 30 33 26 075

Nézz behozzánk! Gyomaendrőd, Fő út 188.Tel.: 06-701773-3921
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A táncegyüttes 1967-ben
alakult. A Katona József
Művelődési Ház és a Házi
ipari Szövetkezet (HISZ)
szoros kapcsolatából adódó
an a néptánccsoport neve
Körösmenti Szövetkezeti
Táncegyüttes lett. A későb

biek során, a HISZ mellé,

mint szövetkezet mellé csat
lakozott támogatóként a he
lyi tanácsi vezetés, a község
összes szövetkezete, több
vállalata, valamint megyei és
országos szövetségek,

A növekvő anyagi háttér
hatására a néptánccsoport
fokozatosan kapcsolódott be
az országos néptánc rendez
vényekbe, melynek első állo
mása az 1970-es Országos
Szövetkezeti Fesztivál volt.
Ezt .követően szamos hazai
fesztiválon, bemutatón adott
műsort az együttes , Ennek az
időszaknak a szakmai veze
tése Nagy Albert nevéhez
fűződik. A hazai sikereket
külföldi szereplések, bemu
tatók és fesztiválok követték.
Ilyen sikeres külföldi fesz

tiválok voltak például a fran
ciaországi, a görögországi,
vagy a hollandiai. Az együttes
műsorszárnainak kialakításá
ban hathatós segítséget nyúj
tottak Gyapjas István, Born
Miklós és Vásárhelyi László.

Nagy Albert távozása után
az 1972/73-as évadtól Gyalog
László vette át az eg yüttes
irányítását. Az együttes sza k
mai fejlődése töretlenül haladt
előre.1972-ben a Körösrnenti
"N ívó Díjat" kapott, majd
1977-ben "Kiváló Együttes"
címmel jutalmazták. Ekkorra
már a táncegyüttes országos
hírnevet szerzett, Sorozatban
nyerte el a különböző díjakat
az országo s fesztiválokon . Az
együttesi díjak mellett a tánce
gyüttesben kinevel ked tek a
szólista egyénisége k, akiket
rendszeresen díjazottként is
mertek e l a fesztiválokon .
Szó listaként megmutathatták
tudásukat például Afganisz-

tánban, az USA-ban és Nor
végiában is . Gyalog László az
1970-es évek közepén beindí
totta a felmenő rendszerű nép
táncoktatást. Az 1985. évi
N agykállói Fesztivált köve
tően Gyalog László búcsúzott

az együttestől, vezetői fela
datait Sára Ferenc vette át,
aki tevékenységének közel két
évében újfajta felfogásban,
más szellemiségben vezette a
néptánccsoport szakmai mun
káj át. Bár Sára Ferenc rövid
ideig tartózkodott az együttes
élén, számos siker fémjelzi ezt
az id őszakot is.

1987-től egy eleki fiatal 
ember lett a Körösmenti
Táncegyüttes szalanai vezető

je Gál László személyében.
Az általa vezetett közel 6
évben a K örösmenti Tánc
együttes sz ámos sikert ért el
belföldön és külföldön egya
ránt. Sikerei között kiemel
kedik a Néptáncantológia, a
K állai Kettős N éptánctesz
tiv ál, az Országos Ki Mit

Tud?, valamint a Gyomaend
rődön bemutatott Arany II.
min ősitést elért produkció. Az

1993-as év újabb változást
hozott az együttes életében,
ebben az évben távozott Gál
László szakmai vezető, más-

részt létrejött a Körösrnenti
Táncegyüttes Alapítvány,
mely fontos szerepet játszott
és játszik mind a mai napig az
együttes életében . 1993-ban
Gál László távozása után
Weigert László lett a
mrv észeti vezető , aki 1978 óta
a Körösmenti Táncegyüttes
tagjaként tevékenykedett.

Munkáját több női oktató is
segítette, többek között Wei
gertné Gubucz Edit, Gózon
Mihályné Majorosi Tímea és
Dezső Linda. Az általa veze
tett együttes első komoly s ik
erét a Pápai Ifjúsági Néptánc
fesztiválon aratta ,

Az újjáépítéssel párhuza
mosan az együttes a M űve

lődési Központ kereteiből

kiválva , alapítványi formában

folytatta tovább önálló műk ö

dését, A felmenő rendszerű

néptánc működtetését az

együttes iskolai keretek között
a Városi Zene- és Műv észeti

Iskola keretén belüli néptánc
oktatással próbálta biztosítani.

Az évek múlásával a
Körösmenti Táncegyüttes Ala
pítvány megpróbálta az ut án
pótlás nevelését saját ir ány
elvei rnentén megoldani, így
létrehozta a Körösmenti Tánc
együttes Alapítvány M űv é

szeti Alapiskoláját. Az okta
tási intézmény 2000-2008
között biztosította az együttes
utánpótlását, felmenő rendsze
rű oktatását. 2008. szeptember
l-től a Körösmenti Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
beintegrálódott a Városi Alap
fokú Műv észetoktatási Intéz

m énybe.
Az elmúlt má sfél évtized

ben a Körösmenti Táncegyüt
tes Magyarország legjobb
amatőr táncegyüttesi közé
emelkedett fel. Sikereit itthon
és külföld ön egyaránt elis

merték, elismerik.
Az együttes a két évente

megrendezésre kerülő min ő

sítésen a legmagasabb "Kiváló
Minősit ést" érdemelte ki, több

alkalom ma l is. A táncegyüttes
kiváló minősitésinek köszön
hetően a M artin György
munkáss ágának tiszteletére
létrehozott díjat vehették át.
Az együttes állandó kísérő

zenekara a Suttyomba Zene
kar.

A Körösmenti Táncegyüt
tes az elmúlt 45 év alatt
törekedett a helyi és megyei
igények kielégítésére, vala
mint a belföldi és külföldi
fesztiválokon való sikeres sze
replésre.

A Körösmenti Táncegyüt
tes nagyszabású gálaműsor

keretében ünnepli fennál
lásának 45. éves évfordulóját,
melyet 2012. június 23-án 16
órai kezdettel rendeznek meg
a Katona József Műveládési
Központball.
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Z O n "b Művés eti sikerek
Iskolánk kosárlabda csapata 2012.

március 30. és április l. között a
Debrecenben megrendezett X. Amatőr
Kosárlabda Diákolimpia Országos
Döntőjén vett részt a Magyar
Diáksport Szövetség szervezésében,
ahol összesen 16 megye bajnoka
küzdött a végső győzelemért.

A csoportmérkőzéseket csapatunk a
2. helyen zárta pozitív mérleggel, 106
dobott és 92 kapott kosárral, egy
vereséggel, melyet a később a tornát is
megnyerő miskolci Fényi Gyula
Jezsuita Gimnázium és Kollégium
gárdájától szenvedett el.

Azonban másik két ellenfelüket, a
helyi Fazekas Mihály Gimnázium és a
tavalyi döntős zalaegerszegi Zrínyi
Miklós Gimnázium legjobbjait jó
játékkal győzték le a fiúk.

Az ezt követő helyosztókon a csa
pat tovább folytatta a jó szereplést, s
végül a 8. helyen futottak be olyan
nagy iskolákat maguk mögé szorítva,
mint a már fent említett két csoportel-

lenfelüket, ilietve az elmúlt két esz
tendő győztesét a budapesti Nikola
Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium és
Diákotthont.

Az Kner Imre Gimnázium és
Gyomaendrőd is büszke lehet a csapat
tagjaira, akik ilyen szép eredménnyel
öregbítik az intézmény és a város
hírnevét.

Az országos döntő során a
Kneresek legjobbjának Fülöp Gergő

bizonyult, aki 54 ponttal járult hozzá a
sikerhez. Fontos azonban megemlíteni
még Csicsely Dánielt, aki a legjobb
bedobónk volt, Csapó Zsoltot, aki
kiválóan irányította és szervezte a
csapat játékát, Tímár Richárdot, aki jó
védekezéssel gátolta meg ellenfelein
ket a pontgyártásban. Zdusek Eriket,
aki remek centermunkát végzett és ter
mészetesen a többiek sem maradhat
nak ki, akik szintén nagyszerű teljesít
ményt nyújtottak a pályán: Juhász
Attila, Lukács Csaba, Bela Zoltán,
Zsombok Imre, Hornok Imre, Faragó
Attila és Kovács Bence.

Végül, de nem utolsó sorban, nem
szabad megfeledkezni G. Darázsi AW1a
tanárnőről sem, aki kitartó, több éves
munkával készítette fel a csapatot,
illetve a sok támogatóról sem, akiknek
köszönhetően egy új mezgarnitúrát is
sikerült venni: a Gyomaendrődi

Gyermeklabdarúgó Egyesület, a Three

Rivers Pub, a SIKÉR kft, a Mágus
Comp, a Harang Söröző, a Color Shop,
a Hatos Bisztró, a Tapír Papír, Csík
Tibor, Kovács Péter, Tímár Imre,
Kériné Boncz Erika, Gschwindt Mi
hály, Szarka Csilla, Cuti István, Laka
tos Tibor tanár úr és végezetül a Kner
Imre Gimnázium (9/a, 10/a és 13/a
osztálya és dr. Kovács Béla) az utazás
és az étkezés finanszírozásáért.

A Városi Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény .Jcépzős" diákjai szép sike
reket értek el a győri Kovács Margit
ÁMK, Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény által kiírt Országos Textil-,
Báb- és Bőrműves versenyen. Eredmé
nyele Kiss Vivien országos r. helyezett,
Vass Bíborka pedig különdijas lett.
Felkészítő tanáruk: Kondorné Tímár
Erzsébet.

Idén május l-jén Békéscsabán, a
Tánc Világnapja alkalmából ketült
megrendezésre a Körösök Völgye
Táncfesztivál, ahol Békés megyei tánc
csoportok seregszemléjét és táncver
senyét tartották. Balett kategóriában a
gyomaendrődi Városi Alapfokú Művé

szetoktatási Intézmény balett tan szaka
bizonyult a legjobbnak, így ők térhettek
haza az előkelő l. helyezéssel.
Felkészítő tanáruk: Novák Éva.

A Szarvasi Chován Kálmán
Alapiskola Békés megyei zeneiskolák
növendékei részére fafúvós versenyt ren
dezett, ahol Vatjú Gergő - kategóriájában
- 3. helyezést ért el. Felkészítő tanár:
Halász János.

A Gyulai Alapfokú Közoktatási
Intézmény, Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tagin
tézménye által megrendezett megyei
furulyaversenyen Csapó Sára 3.
helyezett lett. Felkészítő tanár: Halász
Valéria.

AUTÓSOK FIGYELEM!
Gumijavítás!

Mű za i
vizsg ute 'sJ
Varga Béla, autószerelő mester

Telefon:

0666/610-650,
0630/600-42-30

5500 Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság



Várfi András polgármester a
pedagógus nap alkalmából, a Városi
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
ünnepi műsorán egy szál virággal
köszöntötte a város pedagógusait.

Az ünnepségen virágcsokorral és
emléklappal köszöntötte azon nyugdí
jas pedagógusokat, akik az elmúlt
évben vehették át arany- és gyémánt
diplomájukat.

Díszoklevélben részesült nyugdíjas
pedagógusok: dr. Jánosik Bertalanné,
Varga Józsefné, Farkas Sándorné,
Prókai Istvánné, Pésó Illés Béláné,
Soczó Bálintné, Herzberger Tibor és
Solymosi János.

Az ünnepségen került átadásra
GyomaendrődVáros Önkormányzatá-
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A Hősök NBlpja
Május 27-én, vasárnap

Endrődön, a Hősök terén került
megrendezésre ez évben is a Hősök

Napja ünnepsége. Az ünnepségen a
megemlékező beszédet Kovács
Károly nyugalmazott k öz épiskolai
tanár mondta, majd ünnepi műsorral

közreműködött a Gyomaendrődi

Zenebarátok Kamarakórusa is. Ezt
követően a hála virágainak elhe
lyezésére került sor a tér emlék
műveinél.

Kilenc személyes,
klímás mikrobusz bérelhető.

Vállalom kisebb csomagok szállítását is!
Lakatos Tibor

Telefon: 06~20/365-3683

Szó-Beszéd

d n
2012. június
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nak képviselő-testülete által adomány-
ozott: A Gyomaendrőd Város
Neveléséért Elismerő Oklevelet
Homok Lászlóné általános iskolai
tanítónő vehette át, több évtizeden
keresztül végzett lelkiismeretes
nevelő-oktatómunkásságáért.

Gyomaendrőd Város Sportjá ért
Elismerő Oklevelet kapott Hornokné
Lapatinszki Gizella általános iskolai
tanítónő a sport területén végzett szor
galmas és kitartó munkásságá ért,

A Gyomaendrőd Város Sportjáért
Elismerő Oklevelet, a Gyomaendrődi

Gyermeklabdarúgó Egyesület képvi
selője Kéri Roland vehette át, a sport
területén végzett utánpótlás nevelés
elismeréseként.

Hirdetésfelvétel: Szó-Beszéd SzerkesztOsége E-maii: szobeszed@index.hu :
- .

Indulnak émetországb ének Ini

Éjsza ai sportbajnokság Gy maendrődön
Fafaragót
keresek!
Telefon:

0630/9-533-594

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

Bútorasztalost
és faipari segédmunkást,

valamint fafaragót
keresünk,

Liviel Kft.
0630/9533-594

Gyomaendrődön, a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola
tornatermében kerűl megrendezésre
az éjszakai sportbajnokság, melyet
a Templárius Alapítvány által
működtetett GyomaendrődiAszta
litenisz Klub rendez meg.

Kezdete: 2012. június 9-én,
szombaton 14 órától. A programot
megnyitja Jakab Péter, a MÉSE
(Magyarországi Éjféli Sportbaj
nokság Egyesület) országos elnöke.

Minden pingpongozni szerető

fiatalt várunk az iskola tornater
mében. A verseny végén kerül sor a
díjak átadásárai

A Gyomaendrődi Kamarkórus
Alapítvány idén is készül a külön
böző rendezvényekre. A Sajt- és
Túrófesztivál, valamint a Hősök

napi szereplést követően június 29
én részt vesznek Gyomaendrőd

németországi testvérvárosában, a
Schöneck-i Kórustalálkozón, majd
augusztus 17-én a Gyomaendrődiek

Világtalálkozóján. Októberben a

Jelentkezni lehet: Ungvölgyi
Jánosnál : ungjanos@citromail.hu
címen, vagy Bohák János klub
vezetőnél, mobilszáma: 0670/520
99-07

Beltéri és kültéri
han osítast

vállalo
teljes felszereléssel!
Telefon: 0630/690-2049

Zenei Világnap rendezvényén,
novemberben a Szent Imre napi
búcsún, decemberben pedig az
aranyvasárnapi koncérten szerepel
a Gyomaendrődi Kamarakórus,
amely ezúton is köszöni az anyagi
és erkölcsi támogatásokat. Számla-
számuk: Endrőd és Vidéke
Takar éksz övetkezet: 53200125-
11047966



Sándor, Bélteki János, Bácsi László, Szilágyi Sándor, Varjú
Imre, Dajkó Zoltán, Gaál István, Magyar Péter, Hunya
István, Csigér Péter; csak néhány név azok közül, akiknek a
játékára többen voltak kíváncsiak 35-40 évvel ezelőtt, mint
ahány szurkoló ma kilátogat egy-egy NB I-es meccsre.

Ők és még vagy 3-4 csapatra való futballista gyűlt össze
szombaton azért , hogy felelevenítsék a régi emlékeket.
Például azt, amikor 1969-ben a két olimpiai bajnokkal felál
ló Salgótarj ánt4-3-ra vették egy felkészülési meccsen, vagy
az 197I-n-es szezont az NB III-ban, amikor hazai pályán
veretlen maradt a csapat, a dobogóról is csak a rosszabb
gólarány miatt csúsztak le, de máig él az emlékekben az
Albert Flórián vezette Ferencváros és a Mészöly Kálmánnal
pályára lépő Vasas vendégszereplése is.

Szendrei László, az esemény egyik szervezője elmondta ,
hogy az 1950-ben az NB III-ba kerülő klub csapat
kapit ányát, Csalah Lajost tartották az idősebb drukkerek
minden id ők egyik legjobb futballistájának Gyomán .

- De később is olyan spílerek léptek pályára, mint Kiss
János, Máté Sándor, vagy a Szarvas jelenlegi vezetőedzője,

Somogyi János - ragadott ki egy-egy nevet a hatvanas évek
től kezdődően a kilencvenes évekig bezárólag az esemény
egyik szervezője , aki maga is 1957-től 1968-ig futballozott
a gyomai focicsapatban.

1912-ben Kner Sport Club néven jött létre az első hivata
los futballcsapat Gyomán. A 100 éves jubileum alkalmából
gyűltek össze szombaton egykori labdarúgók Gyomaend
rődön, hogy felidézzék a régi sikereket, anekdotázhassanak
egy kicsit.

1912-13-ban itt szerepelt először a Kner SC, innen
datálódik a labdarúgás hivatalos története Gyomán. Jelenleg
csak a Megyei r. osztályban található a városi futballcsapat ,
de korábban többször is meghatározó szereplője volt az NB
III-nak. Putnoki Elemér, Rácz Béla, Gonda Károly, Lukács
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III. Kner Kupa- utá noéUá a ó szá O ajnokság
Május el ső vasárnapján, Köröstarcsán a Gyomaendrődi Kner

Tánc,-Sport Egyesület szervezésében rendezték meg a III. Kner
Kupa Utánpótlás Válogató Országos Bajnokság és Klubközi
Társastánc Versenyt. A verseny szervezői mindent megtettek
azért, hogy ezen a neves napon, azaz Anyák napján, megfelelő

színvonalat adjanak ennek az országos szintű versenynek. A
verseny mind a versenyzők, mind a nézőközönség visszajelzése
szerintnagyon színvonalasra sikerült. Ahelyszínen kapunyitástóJ
kapuzárásig végig teltház volt, hatalmas érdeklődés öveztea ren
dezvényt.

Jenei Éva nyilatkozott a versenyről:

"Hosszú idő után, pontosan 6 év kihagyás után , újból
versenyrendezésnek adtuk fejünket. Az elmúlt évek eredményei
alapján a MagyarTánexport Szakszövetségtől elnyertlik az után
pótlás, azaz a legfiatalabb versenyzők országos bajnokságának
megrendezési jogát, és e mellett az idősebb korosztályoknak is
hirdettünk pontsz érz ő versenyt.

A rendezvénynek a Köröstarcsai Általános Iskola és
Alapfokú Műv észetoktat ási Intézmény tornacsarnoka adott
otthont. Sajnos azért nem tudtuk Gyomaendrődön megrendezni
versenyünket, mert városunkban jelenleg nincs olyan terem,
vagy tornacsarnok, ahol társastánc versenyeket lehetne rendezni .

Hihetetlen egyébként, hogy egy ilyen kis községben, mint
Köröstarcsa, milyen összetartás van.A város vezetősége, az isko
la igazgatój a, pedagógusai és rengeteg helyi lakos lelkesen
segítette munkánkat, és még a versenyen is részt vettek
vendégként, sőt a köröstarcsai polgármester, Smíri László nyitot
ta meg rendezvényünket.

A versenyre az ország minden pontjáról érkeztekversenyzők,

több mint 200 kategóriában érkezettnevezés, és a nagy létszám
ra tekintettel igen "maratonira" sikeredett versenyünk. Reméljük,
hogy ezzel a versennyel hagyományt teremthetünk a Kner Tánc
Sport Egyesület életében, és minden évben megkapjuk az
Utánpótlás Válogató Országos Bajnokság megrendezésének
jogát - mondta Jenei Éva.

A Kner Tánc-Sport Egyesület versenyzőinek döntős ered
ményei:

- Kovács Róbert - Farkas Timea: Gyermek Utánpótlás
Országos Bajnokság Latin IV. hely.

- Szendrei Balázs - Lehóczky Rebeka: Junior1C latin II. hely,
Junior II C latin VI. hely

- Kraszkó Tamás-Magyar Mercédesz: JuniorI C latin III. hely
- BeinschródtTibor Márk-Dávid Adirenn: Junior II D stan-

dard I. hely, Junior II C standard III. hely, JuniorII C latin I. hely.
Ifjúsági C latin V. hely

- Fülöp Péter - Muzsai Anna: Junior II D standard IV. hely,
Junior II D latin V. hely, Ifjúsági D standard V. hely

- Domokos Attila - Czeglédi Laura: Junior II D latin VI. hely,
Ifjúsági D latin VI. hely

- Szikora Balázs - Pogoszov Natália: Ifjúsági Hobby latin I.
hely, Hobby standard II. hely

- CzibulkaAlex - Hajdú Andrea: Ifjúsági C standard I. hely,
Felnőtt C standard III. hely, Felnőtt B latin IV. hely

- Fülöp Péter - Tóth Vivien: Ifjúsági C standard VII. hely
- Márki Norbert - Márki Alexa Felnőtt B latin III. hely

J. L.



Irá nyár : ..

Érdeklődni: .

Gyomaendrődön a Kecsegés
zug ban bel ső ol da lon 86 1 m' -es
vízparti tel ken 30 m' a lapterü letű

horgászt an ya horgászási jogga l
e ladó. Irán yár : 5 milli ó Ft. Érd.:
0666/220-09 1 va gy 0630 /675 
2492 (18 óra után)

Gyomaendrődön a telekparton
1387 m'-es vízparti tel ek , vi l
lanny al , rögzített vaskerít és oszlo
po lcka i eladó. Irányár: 3,2 mil lió
Ft. Érd .: 0630/844-2436

Fűzfás-zugban kert eladó! Tel :
06301216-7085

EGYÉB
Pen tium ' IV-es számítógép

komplette n elad ó . ( 17"- os Philips
monitor ral , megbízhatóan műk ö 

dik) . Érdeklődn i : 0620/5 543 12 1
Eladó ter mén yd arál ó 20 eze r

Ft, zománcos üst 5 ezer Ft. Érd.:
0670/54 5-3558

Jó álla po tban lévő csem pe
ká lyhát vagy vaskályh át vennék .

Telefon: 0630/602-9733
E ladó: 2 db gázpalack. kem 

ping ke rék pár, 3 db forgó fot el, 3
részes toalett tükör és gyerek
heverő. Á r: megegyezés szerint.
Érd .: 0620/982-7484

Bel tér i üvegez ett aj tó tok ka l
együ tt 7 rrr-es j árólap 6 m'- es
csempe e ladó va gy cse ré lek!
Érde kel gáztűzhe ly és csa torna.
Érd: 06301325-7989

H űt ők , h űt ő l ád á k. fag yasztó

sze kré ny ek, t év ék , házi mozik,
hang fa lak , bicik lik , mo sógépek ,
p laystationok . gyerekülések, e lek
tro nik ai és számítástechnikai
esz közök vagy választékban stb.
eladók . Érd.: 0630/2 I6-7085

Használt, Linde márkájú, jó
állapotú háromfiókos fagy asztó 
szek rény e ladó . Irán yá ra: 12.000
Ft. Az ár a lkuképes . Érd ek l őd n i:

06661282-20 l , vagy 0670/6 16
4905

NOKI A X3 -02, mern óriakár
tyá val , 2 év ga ra nc iáva l, k itű nő

állapotba n e ladó . Irán yár : 32 ezer
Ft. Érd .: 0670/59 6-9395

E ladó: l db ebéd lőaszta l , 8 db
székke l, telj esen új 90.000 Ft-ért,
ugyani tt eladó egy sze krényes var
rógép 5.000 Ft- ért és 2 db közép
szőnyeg . Érd .: 0630/237-4109

Bo lti kész letbő l megmaradt
tapéta és tapéta szegő 50% -os áron
eladó , amíg a készlet tart. n B és
féln, B mű l é p eladó. Érd.:

0630 /47 1-9279
Eladó 2 db zö ld szl nű fo te l,

nagyméretűek és megkim élt álla
potban vannak. Irányár: 25 ezer Ft.
Érd.: 0630 /509-243 5

Három fázisú Textima gyors
varrógép eladó . Érd.: 0620/53 0
9637

KERT, TELEK, NYARALÓ
Gyomaend rődön a Tem plom 

zugban vízpa rtra rnen ő inga tlan
e ladó, villa ny és fúro tt kút va n
46 14 m' -es Irán yár: 2500 Ft/m'
Érdek lődni . : 0670/943-82 12

Bó nom -zug ban vízpart i te lek
eladó. Irányár: 1,8 mi ll i ó Ft. Érd .:
0630/471-9279

Endrőd ő n , a Csókási zugban
összko mfo rtos, vízparti csa lád i ház
dupla port ával. gazdasági épülette l
eladó . Irányár: 17,8 rnilli ó Ft. Érd .:
0630/3326-075

K ör öshöz közeli komfort
nélkül i ház e ladó vagy vízp arti
telekre cseré l hető . Irány ár: 1,9 mil
lió Ft. Érdeklődni : 0620/55 99-430 .

LAKÁS
Olcsó albérlet kiadó házaspár

nak. Ár: 15.000 Ft/hó . Érd .:
Gyomaendrőd , Vörösmart y u. 17.

Eladó a Vás ártéri ltp-cn 1,5
szo bás gyönyörűen felújí tott 2.
eme leti középső lakás. Ár: mege
gyezés szer int. Érd.: 0630/827
5522

Ifjúsági lakótelepen 2,5 szobás
lakás garázzsa l o lcsó n e ladó.
Érdek lőd n i : 30/6 58896 1

Októb er 6. ltp-en 2 szob ás 3.
eme leti lakás áro n a lu l, sü rgősen

eladó . Érd.: 0620/576-7879
Október 6. ltp- en 2 szo bás 3.

emeleti déli fekv és ű lakás elad ó,
vagy kertes há zra cser él het ő ,

Irányár: 5,2 m illi ó Ft. Érd .:
0630/356-2449

A Vá sártéri lakótelepen másfél
szobás lakás kiadó, azo nna l köl
tözh ető. 25 .000 Ft-rezsi, tcl:
0620/3943606

Vásárt éri ltp- en 4 lakásos tár
sas házban 3 szo bás lakás garáz
zsa l, alsór éssze l eladó vagy
gyomai részen kertes házra cse ré l
hető . Irányár : 8,6 mil lió Ft. Érd.:
0630 /488-4396, 0630/94 3-1847

Vásártéri ltp . l. eme leti 3
szobás, műanyag nyíl ász árós,
redőnyös , konvektoros lakás ela 
dó, vagy második emeletig kisebb
lak ást beszá mítole Érdekl ődni

leh et +36/70/70 18-57 1 vagy
+36/6 6/78 9- 189 telefonszámon .

Vásá rtéri ltp- en föl dszi nti és
e l ső eme leti egyszo bás lakáso k
eladók . Érd .: 0620/5 30-9637

Fő út i tárasash ázb an (Ko l
ma nn) első em elti, 53 m'- es, más
fé l szo bás , erké lyes lak ás eladó .
Irány ár. 6,5 milli ó Ft. Érdek l őd n i:

0630/339-6840
Ifjú sági ltp-en 2,5 szobás l .

emeleti felújított, lakás, nyíl ás
zá rók cserélve garázzsal eladó
vagy gyomai részen kertes ház ra
cseré l hető . Érd.: 0670/3 86-7774

Selyem út 49 . szá m a latt 2,5
szobás csa ládi ház eladó . Érd .:
0630/955 8-4 17

Gyomaendrőd központjá ba n
Napkeleti u. 4. szá m alatti 2 szobás
gá zfű téses csa lád i ház nag y rnel
léképü lettel 1440 m-es telekkel
eladó. Irányár: 3,45 millió Ft. Érd .:
0620/41 3-277 0

Endrödö n. a Ju hász Gy ula
utcában 3 szob ás, összkomfor tos
kertes ház rendezett kertte l eladó.
Irányár: 7,5 m illi ó Ft . Érd. :
0630/97 8-921 8

Gyomaendrődön a Rácz Lajos
ut cában padl ást eres ház eladó.
Irán yár. 5,7 millió Ft. Ér d. :
0630/9 I 1-7161 , 06301380-5 166

Ház e ladó a M irhóhát i úton.
Érd.: 06661386-100

Gye m án Fü rd ővel sze mben
építési telek a raj ta lévő tég la
épü lette l eladó . Irányár: 6,5 mi ll ió
Ft . Érd.: 0666/3 86-05 8

Gyomán a Hősök út 19. sz ám
és a Somogyi Bél a u. 13 . szá m
alatti há zak e lad ók . Ár: mege 
gyezé s szerin t. Érdek lőd ni a
hely színen ill. 0670/588-494 6

Gyem án a Wesse lényi utcában
1010 m' -es te lken 100 m' -es
összko mfortos csa ládi ház eladó.
Irán yár : 10 mi llió Ft. Érd. :
06 70/33 I-43 57

A Ko ndo rosi út 6 . szá m a latt
ház eladó . Vi llany, víz, gáz van.
600 négyszögöl gyü mölcsös, a
nyu gdíj as házhoz közel. Irányár:
1,3 millió Ft. Érd .: 0666/2 84-02 4

Kertes csa ládi ház eladó! Érd .:
0630/2 I6-7085
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HÁZ
Endrődön 2,5 szobás összkom

fort os (ko nvekto ros) kertes ház
kedvező áron eladó. Ár: mege
gyezés szerint. 0670/2 17-9662

Kondorosi úton, kö vesút mel
lett ház sü rgősen olcsón eladó .
Érdek l ődni a Határ út 3. szá m alatt
lehet.

Gyomaendrödön a Kondorosi
út ról jól megk özelíthető tanya
nagy me lléképülette l és 3 fázisú
ára mmal 1439 m' -es területtel
eladó . Irányár: 1,3 millió Ft. Érd.:
0666/3 86-983, du. I3-20-ig .

Beth len Gá bo r utcába n 3
szobás tetőteres ház eladó. Irán yár:
13 mi llió Ft. Érd .: 0670/54 5-3558

Gyoma központjá ba n 2 és fé l
sz obás te ljes összkom fortos, pa r
ket t ás, ve gyes tüzelés és gáz,
garázzsal, 3 fáz isú árammal eladó.
Irányár: 8 m illió Ft. Érd.:
0630 :596-943 1

Ha jó helyen l évő házat akar
venni, akkor engem hívjon! Eladó
egy 2 szoba hallos, és egy 3 szoba
hal los, ga rázzs al melléképülettel
ház Gyomán. Érd.: 0670/279-8615

Gyomán Móricz Zs. 4. szám
a latt i kockah áz, te ljes kö zm űvel

e ladó . Ár.: megegyezés szer int.
Érd.: 0630/5 62-5754

Bescn yszegen csa ládi ház
e ladó . 3 sz oba fürdőszoba , WC,
kam ra, elő szoba és me lléké pü let.
Érd.: 06 20/470-24 62

E ladó az Endrődi ligetben 2
szeba, é tk ezős , g ázko nvektoro s
csa ládi ház . Irányár : 4 ,5 millió Ft.
Érd.: 0670- 408 -6605

r-- - - ------ - -- -- - - - - ---- - - - - - ----~I
: Ingyenes a lakossági apró! ~
i A Sz ó-B eszéd ingyenese n jelenteti meg azokn ak az olvas ók- l
: nak a lakosság i apróh irdetéseit, ak ik ezen a szelvényen kü ldik be I
I megje len te té s cé ljábó l! A szelvényen a m egj el öl t hel y re kell I
I beí rni a kívánt szövege t és a sze lvény t l evelezőlapon va gy l
l borítékba n e lkü lde n i a következő cí mre: Szó- B eszéd 5500 1

I Gyomaendrőd , Hősök útja SI. Egy apróhirde tés szövege

D l ehet őleg ne tartalmazzon 15 szóná l tö bbet ! A hirdetések

szövegéért fele l őssége t nem vá lla l a szerkesztőség!

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .
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Hornole Ábel
2012. május 23-án , 21,17-lwr

szü letett.

Balázs Barna Donát
2012. május l-án, 19,20-kor

sz ületett.

Szó-Beszéd Szerkesztősége I
·E·mall: szobeszed@index.hu

Szeretettel várnak
kicsiket és nagyokat
2012. július 14-én

délután 3-tól
a

Besenyszegi Cibere
Gyermeknapra!

Műsorok,

sztárvendéggel !
Ahelyszín:

a Besenyszegi Játszótér

Eladó egy fehér szmu nagy
rn é ret ű tükö ras zta l, 2 db éjjeli 
sze krény, l gur ulós tv-áll ván y 45
eze r Ft-ért, fonott fotel kerek asz
tall al 15 ezer Ft-é rt, szekrény 7
ezer Ft-ért. (Ke dves olvasónk
hird etését kézírása rniatt ne heze n
tudtuk kio lvas ni, em iatt az eset 
leges hián yos szöveg mia tt elnézé 
sét k érjükl) Érd. : 0630/846- 1905

Eladó egy összecsu kható ön 
hajtós kerekes szék, összecsukható
módosított lábtartóval. Irány ár :170
ezer Ft. Érd.: 0620 /290- 0766

Fekvő szolárium En drödö n!
Érd.: 0670/455-9515

Beagle j óugat ó, nyo lc hóna pos
fiú kutya ingyen e lv i hető . Érd .:
Mik száth utca 15.

Reális áron , haszná lt nyú lket
recet vennék . Érdek lődni : 0666 
789-189, vagy 0670-7 018-571

Ha magányos vagy és 50-60 év
k ö z ő tt i, káros szenvedélyektő l

mentes férfi vagy hívj! Én 50-es
magán yos nő vagyok! Telefon :
0670/368-7774

Keveset használt 160-as akri l
kád eladó , irányára: 10.000 Ft,
va lamínt gázpa lack eladó , irány
ára: 5.000 Ft. Érd.: 0666/282-20 l

Áta lakítás miatt 50 cc m-es
robogó alkatrésze k eladók. Érd.:
0630 /856 -32 18

Teljese n felújított Si mson
Schw al be mo to r (2 sze mé lyes)
érvényes forgalm i engedé llye l ela
dó. Irán yá r: 150 eze r Fl. Érd. :
0630 /844-2436

Malacot, süldőt, hízót
vennénk készpénzért!
Telefon: 0630/296-4775

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Nyáron előkészítő, i smét lő ,

gyakorló, felzárkóz tató, pó tviz s
gára, k özép isko lás fe Ivét el ire
felkészítő foglalkozások álta lános
iskolásoknak! Érd. : 0630 /856-32 18

Rendezvény ek beltéri és kültéri
hangosítását v ál lalorn, teljes fel 
szereléssel. Érd: 0630/690-204 9

Korrepetálás, felz árk óztat ás.
fejlesztő foglalk ozások, dolgoza
tokra, középiskolai fe lvételi re való
felkészí tés álta lános iskolásoknak.
Érd.: 0630/856-3218

Autójavítás.szerelés, karessz é
riajavítás, kipufogó dobok ja vítása,
kész ítése! Laka tos mu nkak. Tele
fon : 30/5 148867

Szakképzett házi gondozókat
keresünk azonnal i mun kakezdés
seI. Fő- illetve mellékállásba. Érd..
Feket én é Kovács Ed iná ná ! a
06 70/4 17-9383 vagy 0630/407
J284-es telefonszámokon.

Mi ndenféle k ő műves munkát,
burkol ást, hőszi getelést vá llalok .
Magyari Káro ly k őm ű ves. Érd.:
0670/38 7-8522



AKörös Kajak hírei
Szorgalmas tél i felkészülés után vízre szálltak a
kajakosok. Versenyzőink az első versenyeken
szepen szerepeltek.

2012. május 5.
Olimpiai pót·kvalifikációs Verseny (Szeged)
K-2 ffi felnőtt 200 m- TótkaSándor, Dudás Miklós
(BOMBA AVSE)

2012. május 18-20.
I. Felnőtt Olimpiai Válogató, Ifjúsági Tájékoz
tató (Szeged)
K-1 ffi ifjúsági 200 m - Tótka Sándor
K-1 ffi ifjúsági 500 m - Tótka Sándor
K-2 ffi ifjúsági 200 m- Tótka Sándor, Gellai Tamás
K-2 női ifjúsági 1000 m - Paulik Natália,
Posztós Cintia (Démász Szeged)
K-2 nő i ifjúsági 1000 m- Lövei Fanni , Lövei Kitti

2012. május 25-27.
Maraton Magyar Bajnokság ( Győr)

K-1 ffi ifjúsági 21 km síkvíz - Gellai Tamás
K-2 nő i ifjúsági 17km - Lövei Fanni, Lövei Kitti
MK-2 ffi gyermek II. 5 km

3. Gecsei Gergő, Szántó Milán
K-1 nő i ifjúsági 17km

5. Lövei Kitti
9. Lövei Fanni
14. Paulik Natália

K-1 női ifjúsági csapat
2. Lövei Fanni, Lövei Fanni, Paulik Natál ia

K-1 női kölyök III. 10 km
10. Tímár Dóra

Készülünl< atovábbi megmérettetésekre,akövet
kező verseny az Országos Diák Olimpia lesz júni
us 9-10. Sukorón. Itt már a legkisebb szaba
d id ős versenyzők is megmutathatják mit sajátí
tottak el eddig a kajakozásból. Június 15-17.-én
tartják az ifjúsági válogatót Szegeden a Maty-éri
pályán, itt derül ki , ki képviseli Magyarországot az

Ifi Európa Bajnokságon Portugáliában július 12-15
között.
A téli időszakban a szülők sem tétlenkedtek. Két
lelkes apuka (Giricz László és Vincze Tamás) , vé
gigjárta a gyomaendrődi és hunyai mezőgazdas á

gi vállalkozókat, hogy némi anyagi segítséget kér
jen a vízitelep öltöző inek és konditermének befe
jezési munkáihoz.
Munkájuk eredményes volt, ki -ki erejéhez és lehe
tőségeihez képest segített! Szinte mindenki, akit
megkerestek, jó szándékkal és segítőkészen állt
melléjük, mellénk! Köszönet érte!
Az összegyűjtött pénzből anyagot vásároltunk és
ebb ől a többi, szintén lelkes szül ö gipszkartono
zott, hőszigetelt, glettelt, festett, takarított, burkolt,
vizet szerelt és még nagyon sokféle munkátvég
zett, így már majdnem kész! A gyerekek nagy
örömmel vették ismét birtokba az öltözőket és a
konditermet. Szép példája az összefogásnak,
köszönjük mindenkinek aki segített!

Támogatók: Almási Zoltán; Arnóczki György; BajzákAntal;
Bethlen Agrár Kft; Búza Mihály; Csipai Krisztián;Dóczi
József; Dohányos Frigyes; Diószegi László; Farkas Béla;
Fehér Ildikó; Fónagy László; Fülöp Lajos; Gellal Imre; Gellai
László;Gellai István; GellaiZoltán; Gi riczLászó; Giricz Máté;
Grósz és Tsa.Kft; Gubucz Zoltán; Hanyecz László; Hanyecz
Liborné; Hanyecz Vendel; Holub János; Hornok Béla;
Hornok Nándor; Hunya Elek; Hunyaszolg-szöv.; Iványi
Vince; Izsó Sándor; Izsó Szabolcs; Kapufa Bt. ; Keselyös
Kft.; Nehéz László; Paróczai József; Pe-Ro-Do Kft.; Pintér
Béla; Püski Sándor; Rácz Imre; Róza Vendel; Sikér Kft. ;
Soczó Béla; Szarka Csilla; Tímár Zoltán; Tótka Sándor;
Uhrin Attila; Vad Imre; Vincze László; Vincze Tamás;
Weigert Mihály,

Új könyvelöiroda
nyílt GyomaendrödönI

Egyéni és társas
vállalkozások figyelem!

Adótanácsadás,
teljeskörü
könyvelés,

bérszámfejtés
10 éves

gyakorlattal!

Hogy élete legnagyobb
kalandja ne

az adóhivatalnál legyen!

Pongó Zsuzsanna

okleveles közgazdász
mérlegképes könyvelő

Hívjon bizalommal!

Telefon:
06-30/457-7829

YUCCA VIRi\GBOLT
Gyomaendrőd, Petőfi u. 2. - Te!.: 06-66/386-523

Vágott-, cserepes- és selyemvirágok
széles választékban!

KíHfll.fITOtlKBÓL:
Növény védőszerek • Fű

nyírók • Tömlők és tömlő

csatlakozók • Szivattyúk és ! '
búvárszivattyúk • Kerti rá- , '111
csok és kerítések • Vi- .t II '
rágföldek és tápoldatok • il;,. "!
Fóliák • Műtrágyák • Vető- , ;~,,: ~ "'"
magvak: zöldségfélék, vl- ,,'''' :.
rágok, fűmag keverékek '
széles választékát kínáljuk!

GAZDA KISflROHflZ - Látogasson vi hozzánkl
5500 Gyomqendröd. Pásztor János u. 39.

Tel.: 06-66/386-359
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ABékéscsabai Sörfesztivál és Csiilökparádé fözöversenyén a gyomaendrödi városháza csapata is résztvett. s vendégülláUák egy tányér
marhapörköltre Ruhint Rékát, aki nagykanállal ette a yyomaendrödiek föztjét, de elöbb a föszakáccsal, Farkas Imrével fényképezkedett.
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szörnyű ségeit. Múltunk darabjait össze
kell rakni és a megbékélést kell szol
gálnia minden emlékezésnek, emlék
helynek, szobornak, nem pedig a i
békétlenséget.

'--------------'11
őföld védelméről I

mánymegbízott azonban felhívta a I
figyelmet arra, hogy OrSZágUnknakii
nem kell mást tennie, mint átültetni a
hazai gyakorlatba azokat a nyugati I
példákat, amelyek alapján a régi I

tagálmok is védik termőföldjeiket.

Hivatkozott a dánokra, ahol például
a földv ásárl ást, egyebek mellett a hely
ben lakáshoz kötik, sőt előírják a
külföldieknek a dán nyelven megsz
erzett mezőgazdasági szakismereteket
is. Az országgyűlésiképviselő egyéb
ként azt ígérte a gazdáknak, hogy a
kormánya magyar termőföldet meg
fogja védeni .

A magyar termőföld megvédését
nevezte a következő évek egyik leg
fontosabb feladatának Erdős Nor
bert országgyíílési képviselő, a Békés
Megyei Kormányhivatal kormány
megbízottja június 30-án Békésen, a
Hagyományőrző Aratónapon.

A Békési Kisgazdakör által immár a
12. alkalommal Nagy György tanyáján
megrendezésre került Hagyományőrző
Aratónap megnyitóján hozzátette:
20 l4-ben lejár az úgynevezett föld
moratórium, vagyis attól kezdve a kül
földiek is vásárolhatnak maguknak ter
mőföldet Magyarországon. A kor-

dös a hazai te

- A város 30 éve egyesült, mondhat
ni fiatal település, ugyanakkor mindkét
településrésznek jelentős a múltja,
egészen az 1700-as évek elejére vezet
hető vissza. Véleményem szerint egy
demokráciában minden olyan emlék
mű támogatandó, ami nem valami
ellen, hanem valami mellett szól. Azt
gondolom, hogy azoknak az embe
reknek is méltó emléket kell állítani,
akiket kuláknak bélyegeztek, megfosz
tották vagyonuktól vagy éppen szabad
ságuktól. Egyébként a kuláküldözés
áldozatainak emlékére ünnepi gyász
mise szólt június 30-án az endrődi

katolikus templomban, majd a Nép
házban tartott emlékülésen egy törté
nész elevenítette fel a kort és annak

Várfi András polgármester
szerint már az idei évben áttörést
érhet el a turisztikai ágazat Gyoma
endrődön. A városvezetőt ezenkívül
a Kner Imre Gimnázium sorsáról és
a nagy vihart kavart, a képviselő

testület általleszavazott kulákül
dözés áldozatainak szánt emlék
műről is kérdeztük.

- Turiszt ikai szempontból nagyon
fontos időszak előtt áll a város . Ön
szeri/ü az idei turizmusból mennyit
profitálhat Gyomaendrőd?

- A városnak kitűnő turisztikai
lehetőségei vannak, évről évre arról
beszélünk, hogy ez az ágazat egy
kitörési pont lehet. Azt gondolom,
hogy idén már elindult valami azzal,
hogy a Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület újj á
alakult és a város közreműködésévela
turisztikai desztináció menedzsment
felállítását tűzte ki célul. A feltételek
teljesülése esetén sok-sok pályázati
lehetősége lesz az egyesületnek, ezzel
elindulhat egy olyan folyamat, ami si
kerágazattá teheti Gyomaendrődön a
turisztikát. Ebben a kérdésben a leg
fontosabb az összefogás, hiszen a jó
minős égű szolgáltatás mellett ugyan
olyan fontos az, hogy a helyi polgárok
rendben tartsák környezetüket, ezzel is
elősegítve a pozitív városimázs kia
lakítását.

- Több településen is egyházi fenn
tartásúvá válnak a helyi iskolák. A
gyomaendrődi gimnázium kapcsán is
voltak ilyen jellegű tervek, ám egyelőre

a szeged-csanádi egyházmegye nem
veszi át az oktatási intézményt, miért?

- A váltást pedagógusok, szülők,

diákok kezdeményezték, sajnos az idő

rövidsége miatt erre idén már nem lesz
lehetőség. Kiss-Rigó László megyés
püspök levelében azonban jelezte, az
egyházmegye nem zárkózik el attól,
hogy jövőre, 2013 szeptemberétől át
vegye az intézményt.

- Többen értetlenül fogadták a
városban a képviselő-testület azon
döntését, miszerint nem engedélyezik
annak az emlékmíínek a felállítását,
amit a kulákűldozés áldozatainak szán
tak civilek, ráadásul mindezt önerőből
valósították volna meg...



2012. július Szó-Beszéd 3
,

• I.

J ze cs rn tee

A cég vezetői, Gyomaendrőd polgármestere, jegyzője és a mcgyei munkaügyi központ
igazgatónője ha jelképesen is, de hozzákezdtek az új csarnok alapjának ásásához

214 millió forintból bővíti gyoma
endrődi üzemcsarnokát a német
Skylotec cég, a beruházás júliusban
kezdődőttés várhatóan egy év múlva
adják át az új épületet.

A biztonságtechnikai felszere
léseket, hevedereket gyártó német
Skylotec cégcsoport leányvállalata
2006-ban kezdte meg rnűködését a

Gyomaendrődi Ipari Parkban.
- A Skylotec Hungary Kft. folyama

tosan fejlődött az elmúlt időszakban,

kezdetben 39, jelenleg már 120 főnek

tudunk munkát adni, tavalyi árbe
vételünk pedig elérte az egymilliárd
forintot. Az új üzemcsarnokban
szövödei technológiát alkalmazva,
elsősorban pántok előállítását tervez
zük - mondta a projektnyitó ren
dezvényen Vodova János, a cég
ügyvezetője.

Hornok Béla társügyvezető el
mondta, hogy a beruházás teljes
összege 214 millió forint, amiből 107
millió forintos vissza nem térítendő

uniós támogatást nyertek el az Új
Széchenyi Terv keretében.

- Az 1800 négyzetméter alap
területű üzemcsarnok további 22 új
munkahelyet teremt és évente mintegy
10 százalékos fagalomnövekedéssel
számolhat a kft. - fűzte hozzá.

Dr. Kai Rinklake tulajdonos a
Skylotec globális szerepét vázolta fel a
rendezvényen . Mint mondta, ebben a
piaci szegmensben vezető szerepet tölt
be a német cég, több, világszinten is
meghatározó szereplővel vannak kap
csolatban, így a Siemensszel, az E.üN
nal, a Deutsche Telekommal, a szélen
ergia szektor legnagyobb beszállítói
val, de biztonsági felszereléseiket
használja a német rendőrség, tűzol

tóság is.

- Örülök, hogy nem a Kin ában
fejlesztünk, hanem a gyomaendrődi

beruházást jelenthetem be, hiszen
cégünk nem az olcsó rnunkaerőre,

hanem inkább a minőségre építi piaci
politikáját - jelentette ki a német
üzletember. V árf András polgármester
azt hangsúlyozta, hogya Skylotecnek
eddig is nagy szerepe volt a városban a
foglalkoztatottságot tekintve, a beru
házás pedig tovább segíthet ezen a
téren.

A a jlesz i o "di gy' á
Június 20-án délelőtt a Mamutec

Hungary Kft. Körösladányi úti
telephelyén a svájci tulajdonú cég
vezetői helyezték el az épülő új
üzemcsarnok alapkövét.

A 206 millió forintba kerülő új
csarnok építéséhez 100 millió forint
támogatást nyert a cég az Új Széchenyi
Tervből. Az eseményen résztvettek a
svájci tulajdonosok, Patrick Ullmann
és Martin Ullmann, valamint Várfi
András polgármester.

Medve Norbert és Csipai Béla, a
Mamutec Hungary Kft. ügyvezető i
elmondták, hogy az új, 1400 négy
zetméteres üzemcsarnokot ez év végén
tervezik átadni , s ide költözik a ját
Szótéri eszközök gyártása, valamint a
raktárbázis.

A cég egyébként tovább folytatja a
fejlesztéseket, hiszen egy 92 millió
forintos gépi beruházás értékének 30

százalákát nyerték el a közelmúltban.
Képünkön a cég tulajdonosai és
ügyvezetői az alapkőletételen.



4 Szó-Beszéd 2012. július

Szavazz, hogy mindenki ebédeljen!

Milliós támogatások gyomaendrődi

cégeknek

Mindössze tíz település kaphat
azonban támogatást a hátrányos
helyzetű, nehéz sorban élő gyermekek
nyári és egész éven át a hétvégi
étkeztetéséhez. Az, hogy melyik lesz
ez a tíz település , egy internetes
szavazás során dől el, a segítség azok
ba a városokba, községekbe jut majd
el, melyek a legtöbb voksot kapjálc

Erdős Norbert kormánymegbízott adta
át a gyomaendrődi nyertes eégek
vezetőinek a támogatási szerződést

folytató és 3 támogatott pályázat
tekinthető gyártási tevékenységet foly
tatónak (fémmegmunkálás, finom
pékárú gyártás, felsőruházat készítés).

A Hajdú-Bihar megyében pályázó,
de gyomaendrődi illetőségű Dr. Békés
Fogszakorvosi Bt. (Gyomaendrőd,

Kossuth 30 .) számára 7 fő felvételéhez
13,3 rnilli ós támogatást ítélt oda a
bizottság.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból
rendelkezésre álló 10 milliárd forintos
keretre a pályázatokat befogadó mun
kaügyi központokhoz 750 pályázat
érkezett, 10,3 milliárd forinttámogatási
igénnyel. A pályázatok szigorú formai
és tartalmi szűrését követően végül
584 vállalkozás nyert el vissza nem
térítendő támogatást. A vissza nem
térítendő támogatási összegek elsősor

ban új gépek, berendezések, műszaki

eszközök beszerzését, új létesítmények
építését segíti.

A Facebookon lehet szavazni
azokra a településekre, amelyek részt
vehetnek egy jótékonysági prog
ramban. Gyomaend rőd is bekerült
azon húsz magyarországi település
közé, melyek a Gyermek étkeztet ési
Alapítvány és a Raiffeisen Bank által
közösen meghirdetett Mindenki ebédel
program nyertesei lehetnek.

Több mint 4 ezer új munkahely jön
létre a magyarországi kis- és középvál
lalkozásoknál az NGM munkahely
teremtő pályázatának köszönhetően a
tárca tájékoztatása szerint. Az idei
pályázaton több új alapítású gyoma
endrődi cég is sikeresen szerepelt, több
mint 100 millió feletti összeggel gyara
podva.

A Gyoma-Mélyépítő Kft.
(Gyomaendrőd,Kálvin János utca 38.)
18 álláskereső foglalkoztatását vállal
ta , amihez 43,2 mili iós támogatást
vehet fel. Az Endrődi Kenyér Kft.
(székhelye: Budapest, Szerémi út 21.)
10 fő felvételével 22,5 milliós támo
gatásra vált jogosulttá. Az Endrőd

Holding Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (GyomaendrődHídfő utca 2.) 15
fő felvételével 33 milli ós támogatásra
tehet szert. A Timda Agroház Kft. 4
álláskereső foglalkoztatását vállalta, s
kapott 9 milli ós támogatást. Az
Erkálos Trade Kft. 3 ember alkal
mazását vállalta, így nyert 6,3 millió
forintot. Mind az öt cég érdekessége,
hogy a pályázat benyújtása előtt a
foglalkoztatottak száma nulla fő volt a
kormány portáljáról letölthető táblázat
tanúsága szerint. Egyedül a dévaványai
SteelDesign Kft. alk almazott már
korábban 25 főt , ez a cég további 2
dolgozót vesz fel , erre 4,4 milliós
támogatást nyert.

A gyomaendrődi térség tekin
tetében az érintett 6 nyertesnek
megítélt támogatás összesen 118 millió
382 ezer Ft., melynek segítségével 52
új munkahely jöhet létre. A nyertes
pályázatok közül I szolg áltat ási
tevékenységet folytató (éttermi ven
déglátás), 2 építőipari tevékenységet

Kamerát követel
a lakosság

Lopják a kerékpárokat
avasútállomáson

Tény, hogy a gyomai vasútállomás
és annak környezete nem sorolható az
esztétikai élvezetet nyújtó építészeti
látványosságok közé. A vasútállomás
előtti utak tragikus állapota, a
kerékpártároló burkolatlan poros-sáros
területe joggal veti fel azt a kérdést,
hogy vajon a sok milliárdos vasútfej
lesztő beruházásból miért nem jutott
pénz az utazóközönség kényeimét is
szolgáló megoldásokra.

Hiányzik például egy fedett
kerékpártároló is. A 13 darab biciklitá
masztó oszlop hétköznapokon kevés
nek bizonyul, a vidékre tanulni, dolgo
zni járók jobb híján a korlátokhoz lán
colják járműveiket.

A kerékpártolvajok viszont elő

szeretettel válogatnak itt, s nap mint
nap tűnik el kerékpár a vasútállomás
mellől. Ezt unta meg 263 gyomaendrő

di polgár, akik aláírásukkal adtak
nyomatékot annak a kérésüknek, hogy
a vasútállomás mellett térfigyelő

kamerát helyeztessen el a város.
Várfi András polgármester az

aláírásokkal ellátott íveket átvette és
azt ígérte, hogy intézkedni fog az ügy
ben.
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A Kötösök Vidékéért Egyesület képviselői
nem akarnak emlékművet

A gyomaendrődi képvis el ő

testület nem fogadta el május 31-i
ülésén azt a kezdemén yezést, hogy az
endrődi Hősök terén szobrot ka p
jan ak a kul áküldözés áldozata i. A
szobor kezdeményezői közőtt voltak
többek között helyi és a város ból
elszármazott polgárok, de az ügy
meJlé állt La torcai János, az Ország
gyűlés aleln öke is.

Az Országgyű lés 20 12. március 16
án a kul ák üldöz és idején tönkretett
gazdák emléknapjává nyílváníto tta
június 29 -ét, ezzel elít élve a kommu
nista diktatúra idején a magyar közé p
parasztsággal szemben tan ús ított
kegyetlen üldöztetés t és meg külön
böztetést. Az Országgyű lés javasolt a,
hogyakuláküldözés történetéről méltó
módon em lékezzenek meg, hogy a
fiatal nemzedékek is meg ismerhessék
a középparaszti réteg szenvedését.

Arnóczi István jobbikos önkor
mányzati képv i se lő a képvi s el ő

testület júniusi ülés én nap irendek tár
gya lása e lőtt kért szót, s megdöb
benésének ado tt han got, hogy képvi-

Hívjon bízalommaI!

Telefon:
0630/457·7829

Pangó Zsuzsanna
okleveles közgazdász
mérlegképes könyvelő

Hogy élete legnagyobb kalandja
ne az adóhivatalnállegyen!

Új könyvelői roda
nyn! Gyomaendrődönl

Egyéni és társas vállalkozások
figyelem I

Adótanácsadás, telleskör ü
könyvelés, bérszámfejtés

10 éves gyakorlattal!

takommuni
selő társainak többsége nem szavazta
meg a gyomaendrőd i pol gárok azon
kérését, hogy emlékműve l állíts anak
saját költségü kön a tönkre tett magyar
gazdák emlékére.

Arnóczi István elmondta, hogy az
50-es években a kom munisták kulák
listájára több mint 70 ezer gazda kerü lt
fel, s a családtagja ikka l együtt mint
egy 400 ezer ma gyart érintett a
kuláküldözés.

- Nem csak gazdálkodó embereket,
hanem a szellemi tőkét is ellehe
tetlen ítették. A sze llemi tőke hiánya ma
is érezhető városunkban. Enne k fé
nyében nem csodá lkozom, hogy a
testül et elutasított a az emlékmű felál
lítását. Valósz ínííleg a kollektív lelkii s
meret-furdalás mia tt nem tudnak egye 
sek az áldozatok és leszármazottaik
szemébe nézni! Igen is joguk van
eml ékművet állíta ni. Nem kell meg
ijed ni, ez ze l nem a vagyont akarják
visszavenni, hanem az üldözöttek
szeretnék ilymód on is visszakapni
szü l őfö l dj üket - mondta Arnóczi István
önkormányzati képviselő .

e eddjobbikos

Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok,
gardróbszekrények,

készítése egyedi méretben
bútorlapból vákumfóliázott fel ülettel

vagy tömör fából!

Telefon: 063019554·571

Stancolt és hagyományos

papírdoboz
gyártása minden méretben!
Szitázás!
Telefon:
0620/9142122
Gyomaendr őd , Ipartelep u. 1/1.
www.rozakft.hu

Új köztéri órát állítottak fe l
Gyomaendrődön, az endrőd i város
rész központjában. A míves osz lo
pon áll ó szerkezet két irányba
mutatj a az i dőt és a l evegő h őrn é r

sékletét. A köztéri óra teljes költ
sége csaknem kétmillió forint volt.
Az összeget egy end rőd i lakos,
Hanyecz Margit ajánlotta fel.

A nyugdíj as asszony, aki koráb
ban bö!csődefelügyel őként do lgo
zott, s egy cik luso n át önkormány
zati képv i selő vo lt, elmondta, szi 
vesen áldozott eddi g és áldo z a jö
vőben is szülővárosára . Azt tervezi,
hogy az endrődi városrészben
felvállalj a egy szökőkút építésének
költségeit.

röd ön i Z
Köztéri órát dományozott a volt képvi selő
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Terepjárót kaptak
Terepjárót kapott a Gyomaendrődi

Katasztrófavédelmi Iroda. Az új Dacia
Duster terepjárót a városunkban kia
lakuló veszélyhelyzetek kezelésére kí
vánjuk üzemeltetni . Ezúton szeretném
megköszöni azon támogatók önzetlen
segítségét akik közreműködnek a
gépjármű üzemeltetésében, valamint a
terepjáró rn űszaki szakfelszerelésekkel
való ellátásához hozzájárultak.

A támogatok névsora:
Gyomaendrőd Önkormányzata,
Iványi Miklós mg. vállalkozó,
Varga Béla vállalkozó,
Agro-Duál Kft.,
Katona György vállalkozó,
Németh Tibor magánszemély,
Turul Cipő Kft. ,
Tótkaép Kft.,
Skylotec Hungary Kft.,
Sikér Kft.

Szilágyi Sándor
irodavezető

Dolgozatot írtak

A két francia diák Davidovics László
tanár úr társaságában

A francia tanulók szakdolgozatukhoz
gyűjtöttek anyagot a magyar mezőgaz

daságról, termékek feldolgozásáról és
értékesítéséről, a vidéki élet megszerve
zéséről. A Békés megyei Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény gyakorlóhelyei, a
Leonardo da Vinci programban résztvevő

diákok és szakoktatók pontos és szak
szerű információkat és adatokat nyújtot
tak a külföldi diákoknak, kulturális és
tájismereti programokat szerveztek a
francia partnereknek.

A diákok magyarországi tartózkodása
a francia mezőgazdasági és vidékfej
lesztési minisztérium támogatásával, a
magyar-francia együttműködés keretében
valósulhatott meg.

Szó-Beszéd

Krokodilt láttak a Bónom-zugi
holtágban. Már város szerte elter
jedt a hír, hogy veszélyes hüllőre

bukkant az egyik horgász az endrődi

holtág partján. Először azt gondol
tuk, hogya nyári uborkaszezon "ter
melte ki" a hírt, de különböző forrá
saink egyre inkább megerősítettéka
piaci információt.

Egyesek úgy tudták, hogy a
Templom-zugi holtág vizében látták
először az állatot. Pájer Sándor a
Templom-zugi szabadstrand üzemel
tetője lapunknak elmondta, hogy ő is
hallott a krokodilról, ám szerinte ez
csak egy rossz tréfa.

Megtaláltuk viszont azt a horgászt,
aki a saját szemével látta a ragadozót.
Kérte, hogy a nevét tartsuk titokban,
mert már így is kapott elég szidást a
környékbeli nyaralótulajdonosoktól,
hogy ezzel a krokodil-sztorival elri
asztja a vendégeket a vizpartról. (Lásd
a híres Cápa című filmetl)

A fiatalember viszont lapunknak
elmondta, hogy egy júniusi napon a
Bónorn-zugi holtág partján horgászott,
amikor tőle úgy 10 méternyire a vízből

a partra mászott egy 1,5 méter hosszú
krokodil.

- Először azt hittem nem jóllátold
A zöldesbarnás színű állat azonban
megijedhetett. mert ahogy felálltam
hogy a mobiltelefonommal lefotóz
zam, visszarnászott a vízbe és elmerült
- mondja lapuknak a szemtanú.

Az endrődi fiatalembertől meg
tudtuk azt is, hogy azóta már több
horgásztársa is látta a hüllőt. Arra a
kérdésre azonban nem tudott senki
még választ adni, hogy az állat valóban
krokodil-e, vagy inkább aligátor?

Az aligátorok megjelenésüket,
élőhelyüküket, illetve táplálkozási
szokásaikat illetően, nagyon hasonlí
tanak a krokodilokra. Éppen ezért
igencsak nehéz dolognak bizonyul
megkülönböztetni őket egymástól.
Ami az élőhelyüket illeti, mindkettő

vizes területek közelében él és a

2012. július

szárazföldön rakja le tojásait. A
különbség az , hogy az alligátorok
inkább az édesvízi élőhelyeket része
sítik előnyben, míg a krokoclilok szí
vesebben élnek sós vízben.

Mindkét hüllő dühöngő állat, de a
krokodil ok sokkal agresszívebbek,
mint az aligátorole Az utóbbi legtöbb
ször megpróbál elmenekülni, amikor
ember közeledik hozzá, míg a kroko
dilok mindenre rátámadnak, ami a
közelükbe merészkedik .

Kételkedő olvasóinkat viszont sze
retnénk emlékeztetni arra, hogy né
hány hónappal ezelőtt Gyulán egy ken
gurut láttak, s a kereskedelmi televízi
ók napról napra kamerákkal eredtek az
eltűnt állat nyomába. Néhány hete egy
alig átortekn őst találtak a Galga-patak
ban, amely egy harapássallemetszheti
akár az ember ujját. Június utolsó heté
ben pedig egy Szlovákiából elkóborolt
medvét keresett boldog, boldogtalan.

Elképzelhető, hogy egy felelőtlen

állatbarát unta meg az időközben nagy
ra nőtt házi krokodilját, s állatbaráti
szeretetből nem a kecskeméti homok
buckák környékén, hanem itt, az end
rődi holtágaknál eresztette szabadon a
hüllőt.

Dr. Csorba Csaba jegyző lapunknak
elmondta, hogy a vadállatok tartása
engedélyhez kötött, de praxisa ideje
alatt még ilyen kérelem hozzá nem
érkezett.

Amennyiben valaki a nyomára
bukkanna a krokodilnak, akkor az
hívja a városházát, s a jegyző intéz
kedik a vad befogásáról.
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H Iyesírás ól kitűnő
Ezentúl a város házára kitűzött

zá szló jelzi Gyomaendrődön, ha
gyermek sz ületett a településen.

A Babazászló-projekt célja , hogy az
intézmén yek, otthonok falán jel ezzék,
ha valahol kisbaba született, hiszen ez
a közösség számá ra is érték. A Három
királyfi , három királylán y elnevezésű

mozgalom kezdeményezését a gyoma
end rőd i képv i s el ő- tes tü let legutóbbi
ülésén elfogadta, az hatályba is lépett,
ehhez egyébként a város szervezeti és
rnű k ö d ési szabályzatát is módosítani
kellett.

Rég en hagyomány volt, hogya kis
babás otthonokat a környéken lakók
néhány hétig segí tették a szülés után, a

Cs ládi Vasárnap
aDreher Söröző-Étteremben

Július8.
Orjaleves daragaluskával. Kijevi csírkemell,
rlz f-blzi , tartármártás. Darázsfészek.
Július15.
Görög gyümölcsleves. Körösi
finomfalatok, burgonyapüré, tzaziki saláta.
Tepertős papucs.
Július22.
Erdei gyümölcsleves hidegen. Sajttal
töltött sertésszelet, Párolt rizs és zöldség.
Paraszt kifli.
Július29.
Zöldborsóleves. Sertéscsülök Pékné
rn ódra, tepsis burgonyával,
párolt káposzta. Gundel palacsinta.

Telefon:0666/386-444, 0620/980-8842,
Ára: 920 Ftladag
Étkezési utalványokat, SZÉP-kártyát elfogadunk!
www.timarpanzio.hu

ÚJ GUMIK!
Szerelés, javítás,
centírozás!

Katona György
gumijavító

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 107.

Telefon: 06661285·127

zászló cé lja ezt a szokást is ujja

éleszteni. A rendelet-tervezet előter

jesztői úgy fogalmaztale a gyer
mekköszöntő zászló a jövőbe vetett
hitet is sz imbolizálj a, így alkalmas
lehet arra, hogy pozitív irányba ter élj e
a gyomaendrődiek lelkiállapotát.

A képvi selő-testület júniusi ülésén
elfogadták a rendeletet, amely azonn al
hatályba is lépett. A babalobogó alap
színe fehér, a zászló közepén egy arany
nap szimbólum található.

Herman Ottó vers ny

A Kis Bálint Általános Iskola 3-4.
osztályos tanulói évek óta megméret
tetik magukat a Herman Ottó Környe
zetísmereti Tanulmányi Versenyen. A
verseny háromfordulós. Az első az
iskolai válogató forduló , amelynek
cé lja azoknak a tanulóknak a kivá
lasztása, akik teljesítményük alapján
elindulhatnak a versenyen.

A 2. forduló az iskolai döntő , ame
lyet a gyomaendrődi intézményből 12
harmadi k osztályos és 3 negyedik
osztályos tanuló írt meg. Közülük Gál
Bence 4. b osztályos, Németh Regina
3. b osztályos és Fülöp Enikő 3. b
osztályos tanulók jutottak be az orszá
gos döntőbe, amelyet június 3-án ren
dezték meg Budapesten, a Műszaki

Egyetemen.
Az országos versenyen 74 iskola

128 harmadikos és 61 iskola 107
negyedikes tanulója vett részt. Kö
zülük Gál Bence 4. helyezést, Németh
Reg ina 5. helyezést, Fülöp Enikő 7.
helyezést ért el.

Felkészítőjük Zakaríné Józsa Ida és
Kovácsné Bácsi Ilona.

Szond a Lili a Kis Bálint Általános
Isk ola és Óvoda 8.b osztályos tanulója
2012. május 26-án az ELTE által
meghi rdetett Simonyi Zsi gm ond
helyesírási verseny Kárpát-medencei
döntőjén vett részt. Ezen a megméret 
tetésen a hagyományoknak megfe
l el ő en a határinkon túlról is érkeztek
versenyzők . A népes mezőnyben Lili a
nagyon e l őke l ő 4. helyezést érte el.
Lili útj át egyengető pedagógus:
Forgácsné Gyetvai Krisztina.

AKis Bálint Általános Iskola
sikeres nyelvvizsgázói

Angol nyelv
Alapfokú C tlpus ú(szóbeli és írásbeli):
Balázs Izabella 8.b
Bárkai Réka 8.b
Füzes András 8.b
Hunya Réka 8.b
Kruchió Attila 8.b
Kruchió Gergő 8.b
Lakatos Nóra 8.b
Pápai Petra 8.b
Putnoki Réka 8.b
Szonda Lili 8.b
Valuska Tamás 8.b
Alapfokú A tipusú (szóbeli):
Ágoston Dorottya 8.b
Illés Veronika 8.b

Német nyelv
Alapfo kú C tipus ú(szóbeli és írásbeli):
Hanyecz Gitta 8.a
Alapfokú A tipus ú (szóbeli):
Baráth Kitti 8.a
Farkas Cintia 8.a
Szakálos Mátyás 8.a
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Munkáinkgaranciálisak. A felmérésünk ami az írásos
ajánlatot is tartalmazza teljesen ingyenes. Munkáink
kivitelezésének a leg főbb szempontja a lehelő

legjobb m inőség elérése a legmegfe lelőbb áron!

PROFILJAINK:
- Festés, mázolás, tapétázás I
- Homlokzat szigetelés, hőszigetelő rendszerek \
- Gipszkarton falak, álmennyezetek,

előtétfalak , boltívek
- Rejtett világítások
- Laminált parketta lerakása.

parkettacsiszolás
- Fürd ök, konyhák burkolása, k őm űves munkák
- Tetőtere k beépítése, szigetelése
- Nyílászárók, ajtók, ablakok cseréje
- Bontás, sitt elszállítása
- Vizes fa lak szigetelése
- Házak kü lső homlokzatának szigete lése,

színezése
- Hideg burkolás (csempe, járólap, márvány,

gránit lerakás, illetve tégla lerakása)
- Meleg burkolás (PVC, szalagparketta,

laminált parketta, padlószőnyeg ,

dekor panel rakása és fektetése)

4400 Ft
bónusz

beszélgetés

8800 Ft
bónusz

beszélget és
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5500 Gyomaendrőd , Fő út 214.
Tel : 06-30/349-1325, 06-66/282-822

EgyulI.Veled
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GlmMRÁ GEALAN
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Htness It kondicionáló terem
terembérlés IFodrászat IAtlasz kondigépek

társastánc I aerobik I step aerobik
power body Ihastánc Izsírégető aerobik

[ógaIpreventív gerinc gimnasztika

Kner Imre té r Iwww.gellai.hu

06 66 285 840 I 06 30 627 8234

BBB-GL~S Kj i.
Mezőtúr, Szolnold u. 3.

2012.01, 14-től a készlet erejéig.
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Tótka Sándor négy érmet szerzett
a Szeged melletti Maty-éri pál yán
megrendezett olimpiai és ifjúsági
válogató n június 17-én. A gyomaen
drődi Körös Kajak SE versenyzője

az ifjúsági korosztályban három
aranyérmet nyert (200 és 500 m-en
egyesben, valamint 200 m-en páros
ban), míg a felnőtt mezőnyben a
dobogó második fokára állhatott fel
a 200 egyes fináléját követően.

A remek szereplés egyben azt is
j elenti Tótka Sándor számára, hogya
július közepén Portugáliában ren
dezendő ifjúsági Európa-bajnokságon
három távon is lapátolhat, ráadásul 200
párosban klubtársával, GelIai Tamással
ülhet egy hajóban. Tótka Sándor és
Gellai Tamás nyert 200 párosban a
Maty- éren megrendezett ifjús ági válo
gatón.

- Hihetetlenül rákészültem a felnőtt

200 egyesre, ami olimpiai .válogató is
volt egyben. Akorosztályos 500 és 200
már nem volt ennyire fárasztó , de aztán
még "oda kellett tenni magunkat"

T ótka Sándor és Cellai Tamás
a dobogó tetején

Gellai Tamással párosban - jelentette ki
a versenyt követően az ifjúsági
olimpiai- és világbajnok kajakos a
hirő-nak

Mint mondta, a siker egyik kulcsa
az, hogy remekül sikerült a felké
szü lése, bár a horv átors zági edzőtábor

ból idő előtt kellett, ho gy hazaj öjjön
egy sérülés miatt.

- Tulajdonképpen a londoni olimpia
sprinttávjára, a 200 páro sra készültem
gőzerővel egész évben. Magyaror
szágnak nem sikerült kv ótát szereznie
ezen a távon, így ez a lehetőség elú
szott, de a sok munka már most
gyümölcsözött. Mivel magántanuló
lettem, így sokkal többet tudtam edzeni
is, délelőtt és délután, napi két
tréninget iktatott be Kovács Gábor
edző, akivel remekül tudtam együtt
dolgozni - fűzte hozzá a sportoló.

A kaj akosok Szolnokon, majd
július 2-től Szegeden készültek az
ifjúsági Európa-bajnokságra, amely
július 12-15-én lesz Portugáliában,
Montemor-ban.

Agyomaendrődi

SZACIKFT.
vállalja
belvizes épületek aláfalazását,
fűrészelését, szigetelését!
Külsö-és belső felújítási
munkák,
teljes körű építőipari

kivitelezés!

Telefon:
0630/938-4102
0670/311-4736

.Korlátlan é elfo ya zt's:
99 t/fő

Gyerek 4 éves korig ingyenes,
4-8 éves korig 500 Ft/fő

Kedves Vendégeink!
KérjükÖnöket. hogy azételekből inkább többször. dekevesebbet

szedjenek. mert a tányéron maradt ételéri- ami
természetesen elvihető - 800 Ft-ot számolunk leli

***

Menü:
550 Ft/adag+100 Ft/doboz

Csak elvitelre!

Minden kedves vendégünknek
jó étvágyat kíván a

Liget Söröző és Étterem személyzete!

ERZSÉBET UTALV) N YT ÉS SZÉP IG4RTY)T ELFOGAD UNKl



2012. július Gyomaendrődi Szó-Beszéd 11

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság

Érdeklődni:

Mester Margit ügyvéd
9-12 óra között
0656/350-170

Gyomaendrődön

1 hektár zántó
eladó!

AUTÓSOK FIGYELEMl
Gumijavítás!

Műszaki

viz gáztatás!
Varga Béla, autószerelő mester

Telefon:

0666/610-650,
0630/600-42-30

5500 Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.

" te

Tervüknek megfelelően rövid
pihenő után két olyan versenyen vettek
részt , ahol nem halat főztek, de jelen
tős sz ámú, versenyző csapat és néző

előtt kívánták városunkat népsz
erűsíteni. Június 9-én, Békéscsabán a
XII . Csabai Sörfesztivál és Csülök
parádén több mint 100 csapat ver
senyzett, ahol az első három közé nem
került be a csapat.

Június 30-án a XlV. Karcagi
Birkafőző Fesztivál következett, ahol
több mint 200 csapat tízezres látogató
tömeg előtt bizonyíthatta birkafőző

tudását. A Kempa Mihály hatékony
közrernűködésével, Nagy László
(Rostélyos Kft.) , Jenei László össze
tétel ű csapat sikeresen helyt állt, a
Benke László ötszörös olimpiai bajnok
mesterszakács által vezetett, neves
séfekből álló zsűri ezüstéremmel jutal
mazta teljesítményüket. A jelentős

számú néző hosszan időzött a Gyoma
endrőd népszerűsítését szolgáló táblák
előtt, és vitték a várost, a fürdőt, a
vadászatot, horgászatot ismertető pros
pektusokat.

A soron következő rendezvények
mindenekelőttkomoly egyéni kihívást
jelentenek. Augusztusban négy ren
dezvény, a Szarvasi Halas Napok,
Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző

Verseny, Országos Halfőző Verseny
Győrben, majd a Nemzetközi Tiszai
Halfesztivál következik Szegeden.

Végezetül Jenei László ezúton is
megköszöni valamennyi támogatójá
nak, mindenekelőtt Gyomaendrőd

Város Képviselő-testületének segít
ségét.

irk

Legutóbbi interj újában Jenei Lász
ló, a Halgasztronómiai Egyesület
elnöke beszámolt idei főzés i prog
ramjukról. Ez alkalommal az évad
kezdésről tájékoztatott. Jenei László
elmondta, hogy július l-ig 3 helyi és 2
országosan is kiemeit rendezvényen
vettek részt. Április 30-án a Sajt- és
Túrófesztiválon bemutató főzést és
kóstoltatást tartott az egyesület.

Ezt követően május 19-én a X.
Bogrács Napja rendezvényen, Öreg
szöllőben vettek részt, ahol Körösi
vegyes halászlé és tejfölös gomb ás
afrikai harcsapaprikás főzésével és
mintegy 50 bemutató táblával járultak
hozzá a rendezvény sikeréhez.
Kiemelkedő min őség ű ételeiket a zs űri

különdíjjal ismerte el.
A következő rendezvény május 27

én volt, a III . Pünkösdi Ételfőző

Fesztivál és Családi Nap a Rubin
Panzió udvarán . A rendezvényen 57
csapat vett részt, köztük Jenei László
vezetésével, két csapattal a Halgaszt
ronómiai Egyesület. Főztek 3 féle
halételt, Körösi vegyes halászlét,
Korhely halászlét, tejfölös-gombás
afrikai harcsapaprikást és egy vadételt,
zöldborsós-gombás őzragut.

A neves szakemberekből álló zsűri

a sok jó étel közül az egyesület ételeit
vándorserleggel, a zsűri különdíjával
jutalmazta az egyesületet.

Az egyesület ez alkalommal is, a
már megszokott "táblaerdővel", díszte
rítékkel is hozzájárult a rendezvény
sikeréhez. Ételeiket több mint 60 fő

kóstolhatta meg, akik valamennyien
elismeréssel nyilatkoztak.
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Megkezdődött a nyári szünet, de
a Kner Tánc-Sport Egyesület tánco
sai nem állnak le, még a nagy hőség

ben is a táncterem parkettájat kop
tatják. Ezen a nyáron négy tánc
tábort szerveztek, melyből már kettő

Ic is zajlott.
Első tánctáboruk Mezőtúron volt

június 21 -től, ahol kezdő és haladó tán
cosokkal foglalkoztak a Kner Tánc
Sport Egyesület pedagógusai. Ezt
követő héten, azaz június 25-től már a
versenyzők vették birtokba a táncter
meket. Körösladányban került ugyanis
megrendezésre a Kner Tánc-Sport
Egyesület "Latin Tánctábora", ahol a
latin-amerikai táncok technikájára
helyeztek nagy hangsúlyt, minden nap
egy-egy táncot kielemezve. Mindkét
tábor remek hangulatban zajlott, és a
táborzáró bemutatókon még a szülők is
beálltak egy-egy közös tánc erejéig.

Július első hetében még egy
"Standard T ánct ábor"-ra kerül sor,
majd augusztus második hetében a
Kner TSE versenyzőiZánkára utaznak,
ahol egy egyhetes Táncfesztiválon
mérettetik össze tudásukat más egye
sületek versenyzőivel .

A Kner Tánc-Sport Egyesület na
gyon fontosnak tartja a nyári intenzív
felkészülést az őszi versenyszezonra,

ugyanis ekkor kezdődnek az Országos
Bajnokságok, ahol a tavalyi évben is
nagyon sikeresen szerepeltek a tánco
saik . A tavalyi versenyeredmények
alapján a Kner TSE a Magyar
TáncSport Szakszövetség Bajnoki
sorozatában a 144 magyarországi
egyesület közül a 13. helyen végzett,
és ezzel az eredménnyel Békés
megyében a legeredményesebb egye
sületnek számít, ugyanis az első 40
egyesület közé nem jutott be másik
Békés megyei tánccsoport. Céljuk,
hogy ebben az évben még előrébb

végezzenek a bajnoki sorozatban.
J. L.

an is t'ncolnakkánikul 'MégDudás Réka
ezüstérmes

Dudás Réka, a gyomaendrődi

Rózsahegyi DSE 13 éves atlétája
ezüstérmet szerzett a Székes
fehérváron rendezett serdülő

összetett országos bajnokságon.
Dudás Réka a négypróba során

magasugrásban 147 cm-t ért el,
ezzel az egész mezőnytmaga mögé
utasította, a 80 méteres gátfutásban
szintén első lett, távolugrásban 443
cm-t teljesített, majd gerelyhajítás
ban 20,58 méterre dobta a szert, így
összesítésben 2024 pontot és
ezüstérmet szerzett.

Dudás Réka magasugrásban
nyújtott teljesítménye meggyőzte

Benesik Pál szövetségi kapitányt
arr ól, hogy a fiatal atlétát beválo
gassa abba a keretbe, amelyik szep
temberben, a Varsóban sorra kerülő

nemzetközi gyennekversenyre
utazile Szintén a csapattal tarthat
majd Dudás Réka edzője, Vaszkán
Gábor is, aki a 6 [ős szakmai stábot
erősíti.

Verso Biztosítási Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa
biztosítások teljes körű ügyintézése.
- kárfelmérés
- korrekt, gyors kárrendezés,
- vagyonbiztosítás

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

- Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugdíj-előtakarékosság

- egyéb módozatok
az ügyfél igényei szerint!
Gyomaendrődi képviselet:

Kiss lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 212.
66/284-989, 20/359-6842

Kilenc személyes,
ktlmás mikrobusz bérelhető.

VállH(oJII kisebb csomagok szállítását is!
Lakatos Tibor Telefon: 06-20/365-3683
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Néptáncos gála
Alapításának 45. évfordulóját ünne

pelte a gyomaendrődi Körösmenti
Néptáncegyüttes. Ebből az alkalomból
június 23-án, szombaton délután
nagyszabású gálaműsort szerveztek és
emléktáblát is avattak.

A Körösmenti Néptáncegyüttes
Nagy Albert vezetésével alakult meg
45 évvel ezelőtt. A rendezvény
nyitóakkordjaként leplezték le azt az
emléktáblát a Katona József Műve

lődési Központban, ami most már az
utódokat is emlékezteti a közel fél
évszázaddal ezelőtti történésekre.

Várfi András polgármester hangsú
lyozta: Nagy Albert szigorú és követ
kezetes ember volt, akinek életpályája
egy olyan példa, melyből a mai tán
cosok is meríthetnek.

Nagy Albert életútjára Gyalog
László emlékezett, aki 1972-1985
között vezette az együttest. Ajubileumi
műsorban mintegy ISO-en léptek fel,
az ország minden részéből érkeztek
táncosok, de külföldről , így Németor
szágból, Hollandiából , Angliából is
Gyomaendrődre sereglettek a korábbi
tagok. A gálaműsor alatt és azt
követően a Suttyomba zenekar húzta a
talpalávalót.

Löktékagolyó t
Szeghalmi siker született június 23

24-én Gyomaendrődön, a Körös Étte
remben megrendezett biliárdverse
nyen. OB l-es, és OB II-es versenyzők

álltak asztal mögé, összesen 58-an a
nyári Holler-kupán, még aDunántúlról
is érkeztek résztvevők a szombaton
kezdődő és vasárnap estig tartó egyéni
versenyre tudtuk meg Tímár
Andrástól.

A szervező elmondta, hogy több
meglepetés is született a viadalon, a
másodosztályú versenyzők többször is
borsot törtek a magasabb osztályban
szereplő biliárdosok orra alá. A négyes
döntőbe két amatőr is bejutott, Hangya
Imre és Szabó Lajos személyében, a
finálét viszont már a címvédő Kurta
László (Berényi Biliárd Klub) és
Zsigovics Gábor (Szeghalmi Safi
Biliárd Klub) vívta és a kupát végül az
utóbbi emelhette magasba.

Szó-Beszéd

jelentkezhetnek, akik a Kárpát
medencében, határon túli magyar
területen élnek, a 14. életévüket már
betöltötték és még nem múltak el 19
évesek, elkötelezetten érdeklődnek a
magyar történelem és kultúra iránt,
felekezettől függetlenül gyakorolj ák
vallásukat.

- Két hét alatt a résztvevők meglá
togatják Magyarország legfontosabb
városait, történelmi emlékhelyeit, tem
plomait és múzeumait. Így Magyar
ország jelenlegi határain kívül élő

magyar diákok tanulhatnak egymástól,
előadásokat hallgathatnak a magyar
nyelvről, történelemről, irodalomról,
népi hagyornányokról, építészetről stb.
A tábor eddig mintegy kétezer Kárpát
medencei fiatalnak nyújtott lehetőséget

arra, hogy megismerve a hasonló
helyzetben élő társait, magyarságában
megerősödve, reménnyel és hittel telve
téljen haza akirándulásról - mondta
Ayklerné Papp Zsuzsa, aki férjével ,
Aykler Bélával együtt a tábor fő szer
vezője.

A Rákóczi Mozgótábort június 30.
és július 15. k özött tartják meg több
helyszínen, majd a tábor utolsó napján
Budapesten, egy dunai sétahajózással
búcsúznak el a diákok egymástól és a
tábor szervezőitől.

L.J.

2012. július

Idén is meghirdette a Rákóczi
Magyarságismereti Mozgótábort a
Kanadai Rákóczi Alapítvány és a ll.
Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát
medencei Fiatalokért. Több mint 500
erdélyi, vajdasági, felvidéki és kárpá
taljai fiatal pályázott a két hetes
táboron való részvételre, s közülük 135
diák indulhatott útnak június 30-án. A
szomszédos országokból különbusszal
érkeztek a fiatalok a tábor első

helyszínére, Gyomaendrődre, ahonnan
másnap több csoportban továbbinduI-

I
tak Győrbe, Pécsre, Kecskemétre,
Miskolcra és Budapestre.

Homok Ernő újságíró az erdélyi
aranybányászatról szóló torontói
fotókiállítása alkalmával ismerkedett
meg a kanadai alapítvány vezetőivel, s
ekkor javasolta Gyomaendrődöta tá
bor első helyszíneként. Ennek köszön
hetően 2008. óta a Békés megyei város
vendégszeretetét is élvezhetik a hatá
ron túli magyar fiatalok.

A szervezők célja az immáron 19.
alkalommal megszervezett program
mal, hogy határon túli magyar fiata
lokat Magyarországon táboroztas
sanak, és így alaposan megismerked
hetnek a résztvevők a magyar történe
lemmel, kultúrával, és művészetekkel.

Az alapítvány felhívása szerint a
nyári táborra azok a magyar fiatalok
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Ingyenes a lakossági apró!
A Szó-Beszéd ingyenesen j e lenteti m eg az oknak az olvasók

nak a lakossági apróhirdetéseit, akik eze n a szelvén yen küldik be

m egjelentetés célj ából! A szelvényen a megjelölt helyre kell
beírni a k íván t szövege t és a szelvényt levelezőlapon vag y

bo rítékban elküldeni a következő eimre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróh irdetés szövege
lehetőleg ne tartalmazzon 15 sz ónál többet! A hird etések

szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőség !

Feladó neve: ..

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

Kecse gésben tele k, horg ász
tany ával. horgásza ri j oggal , szép
környezetben eladó. Érd.: 3 milli ó
Ft. Érd.: 0630 /33 9-6840

Gyomaendrődön a Templom
zug ban vízpartr a men ő 4614 rrr- es
ingatlan eladó, villany és fú rott kút
van . Irányár : 2 .500 Ft/ m' Érd .:
0670/943- 8212

Füzfá s zug ban kert e ladó . Érd .:
0630/216-7085

EGYÉB
Pentium IV.-es szá mí tógép

kom pletten eladó. (17 "- os Philips
moni torral , megbí zhatóan rnűkő

dik) . Érdek lődn i: 0620/5543121
Ha 50- 60 év között i független

férfi vagy, hívj! 50- es füg getlen
laká ssal rendelkező n ő vagyok .
Tel.: 0670/368- 7774

60 éves hölgy ke resi komoly
szándék ú, ősz i n te , káro s szenve
délytől mentes é lettársát 60 -70
éves férfi személyében. Leveleket
a szerkesztős ég ei mé re vá rok
Őszinte jeligére.

Albérlőt keresek a 3 szobás
lakásomba (nő) személyében, kor
nem szárn it. Érd.: 0670/260-9260

Elektromos rokkant kocsi
e ladó . B500-as utcai kerekesszék
joystik-os irá nyí tású. Új akku
mul áto rral megkim élt állapo tban.
Irányár: 170 ezer Ft. Érd .:
0620/290-0766

Lo fty 14 " gyerekkerékpár
nagyon megkímélt állapo tban (alig
volt használva) eladó. Irányár: 12
ezer Ft. Érd.: 0630/621-3991

H ű t ők, h űtőlád ák, fagya sztó
sze kr ények, t év ék, házim ozik ,
hangfalak , bici klik , mosógépek,
playstalionok, gyerekülések, elek
tronikai és szá mítás technikai esz 
közök nagy választékban eladók.
Tel. : 0630/2l 6-70 85

Berghorne 16 db-os ed ény
készlet l db eredeti vákuum mat
ra c, 3 darabos gyapjútakaró, I db
morzsoló, hazai kiscserép. Érd.:

0666/284-5 88 l
Stop Söröz ő kiadó a Fő út leg-

forgalmasabb helyén. Robi 52-es
rota kapa és orosz ben zinmctoros
sz ivattyú eladó. Érd .: 0620/972
9796

Eladó a Holdfény Sörözö
Gyom án, a Kuli ch Gy. utcában tel
j es ber endezéssel. Ár: m egegyezés
sze rint. Telefon : 0630/501 -3914

Gyomaendröd ön egyedi ter
vez és ü cs aládi ház frekv ent ált
helyen, üzemelő s örözövel eladó.
Érd.: 0670/338-7952

Endrődön , a Varjú Fészek
Sö röző eladó, vagy kiad ó . Az
üzletben három fázisú ípari árarn

~

LAKÁS
Gyom án, a Ko lmann lakóte

lep en 66 m'- es felújított lakás
reáli s áron elad ó. Érd : 0620/56 95
700 , 0630/4357-838

Ifjúsági ltp- en 2, 5 szobás, I.
em eleti fe lúj íto tt, m űanyag nyíl ás
zá rós laká s e ladó vag y gyomai
ker tes házra cserélhető . Érd.:
0670/368-7774

Ifjús ági lakótelepen 2,5 szobás
lakás garázzsa l olcs ón e ladó .
Érdeklődni: 0630/65 8-8961

Okt óber 6. ltp- en 2 szo bás 3 .
em eleti déli fekvésű laká s elad ó,
vagy ker tes házra cser él het ő.

Irányár : 5,2 mill ió Ft. Érd .:
0630/35 6-244 9 vag y 66/28 3-028

Vásártéri ltp-en el ad ó 1,5
szobás telj esen felújí tott 2 . emeleti
kö zépső laká s , garázzsal vagy
an élkül. Ár: megegyezés sz erint.
Érd.: 0630/827-5 522

Vásártéri ltp-en 2 szobás, erk é
lyes, 3. emeleti lakás siligő se n

eladó. Term őfö Idet besz ámitok ,
Érd .: 0620/805-4421

Vásártéri ltp-en 34/A I. 4.
igényesen kialakított 40 m'-cs
lak ás eladó. Új ny ílász árók, új
burk olás, laminált parkettás. Gáz +
kand alló s fűtés , Irányár: 5,5 millió
Ft. Érd.: 0670 /410-855 3

Vásártéri ltp-en, 4 lakásos tár
sas házba n 3 szobás lakás ga 
ráz zsal, a lsórésszel eladó vagy a
gyomai részen kertes házra cse ré l
hető . Irányár: 8,6 millió Ft. Érd .:
0630/488-4396 , 0630/914-1 847

Vásártéri ltp- en l szobás föld
szin ti lakás elad ó. Irányár: 3,9 mil
lió Ft. Érd .: 0630/576-1140

Gyomá n, Vásárt éri ltp-n telj e
se n felú jított, légkondicionált,
konyhabútoros , új fűtésrendszerű 2
szobás lakás eladó! 0630 /34 93740

Október 6. ltp-en 2 szobás 3.
emele ti lak ás o lcsó n e ladó vagy
kettes házr a cserélhető .

Október 6. ltp-en 4 szo bás 85
m'-es l. emeleti lakás eladó. Irány
ár: 7,5 millió Ft. Érdeklődn i :

066 6/284-148
Vásártéri ltp -en 1,5 szobás I.

emeleti k ö z éps ő lakás szeptember
l -től hosszú táv ra kiadó . Érd .:
066 6/386-500

Gyomaendrődön , a Kolmann
lakótelepen 1+2 fél szobá s laká s
ho sszútáv ra kiadó . Érde k lődni :

0630/4357-838, 0620/5695-700

KERT, TELEK, NYARALÓ
Gyom án a Kecsegésben (Sul ek

kert) v ízpa rti horgásztelek elad ó.
Irányár: l,5 millió Ft. Érd .:
06661386-191 vagy 06 30/99 8
509 6

180 m'- es ház elad ó, 7 szoba, 2
fürdő , ebéd l ő , napp ali , két bej áratú
60 0 a termőfölddel, óla k, garázs.
Irán yá r: 14 millió Ft. Érd.:
0670/578-5651

Endrödön a Kini zsi utcában 3
szobás össz ko mfo rtos kertes ház
s ürgősen eladó. Irányár: 4 ,5 millió
Ft. Érd .: 0620/773-6557

Gyomaendrődön 126 m'-es
3+ I szobás, gá zfű té ses, összkom
fortos laká s, beépített konyh abú 
torral eladó. Garázs van . Irányár:
10,8 millió Ft. 06 30/9 60 -15 37

Gyomaendrőd Mik es Kel emen
utcában 2 szobás, jó á llapo tban
levő családi ház eladó . Irányár: 5
millió Ft. Érd .: 0630 /8 51-9340

Kertes családi ház e ladó . Érd .:
0630/216-70 85

Bethlen Gáb or utcában 3
szo bás tetőteres ház elad ó. Irányár:
13 milli ó Ft. Érd.: 0670/545-3558

Endröd ön. a Csókási zug ban
összkomfortos , vízparti családi ház
dupla portával, gazdasági ép ülettel
eladó . Irány ár : 17,8 mill ió Ft. Érd.:
0630/3326-075

Gyomaendrődön a Rácz Lajos
u tcában padlás teres ház eladó.
Irán yár: 5,5 millió Ft. Érd. :
0630/911-7161 vagy 0630/380
5 166

Tiszafüreden, a Tis za-tó von
zá sába n 4 ,5 szob ás kéts zintes
összkomfort os , gáz- és vegyes
t ű zel é s ű családi ház gazdaság i
épülettel, gar ázzsal, 886 m'-es
bekerített telken e ladó . Irányár:
14,5 millió Ft. Érdeklődni:

0670/932-1543

HÁZ
Gyomán Rózsa Fe renc út 9 .

szám alatti ingatlan eladó vagy
érték különböze ttel lak óteleni la
kásra cs erélhető. Érdeklőd ni:

0630/664 -7348
Gyorn án, a Zrínyi Miklós

utcá ban 3 szo bás + hall , kis udvar
ral, riasztóval e ladó . Érdeklőd n i :

0670/388-9007
End rődön, a Könyves Ká lmá n

utca ll . szá m alatt ke rtes csa ládi
kockaház eladó. Irányár: 4,6 milli ó
Ft. Érd.: 0670/94 5-0 527

Gyomaend rőd központj ában, a
Napke leti u . 4. sz . a latti 2 szobás
g ázfítéses család i ház nagy mel 
léképülettel 144 0 m'-es telekkel
eladó . Irán yár : 3,4 millió Ft. Érd .:
062 0/413-2770

Nagyla poson ház e ladó.
Melléképületek, garázs jó áll apo t
ban vannak . Irányár: 2 millió Ft.
Érd: Biró Zs igmo ndné, 0630/48 3
6284

Endrőd őn, a Csókási Bé la tér
9. sz . alatti 2 szob ás, öss zko m for
tos ház, mell éképülettel e ladó .
Irányár : 4 ,8 milli ó Ft. Érd .:
66/3 86-417

Gy om án a Fá y utcáb an 3
szobás öss zkomfortos ház e ladó .
Érd. : 0620/266 -5255

Gy omá n az Arany János út 16.
sz. a latt 4 szo bás összko mfo rtos
ház eladó. Érd. : 0620/526-6573

Pásztor Jáno s út 26 . szám alat
ti in gatlan üzlethelyiséggel eladó,
vagy lak ótelepire cserélhető . Ár:
megegy ezés szerint. Érdek lődn i:

0670/296-5055



van, más ipari tevékenységre
is alka lmas . Érd.: 06 30/628
6 172

Szé p á llapo tban lévo 200
lite rres Lehe l fag ya szt ólád a
eladó. Irányár: 25 ezer Ft.

I
Érdeklődni: 0666/285-833

Bolt i készletből meg
marad t tap éta és tapétaszegő

50%-05 áron eladó, amí g a
készlet tar t. N .B és fél N.B .
m ű l ép ka pható . Érd eklődn i

lehet: 063 0/47 1-9279

Malacot, süldőt, hízó!
vennénk k észpénz ért!
Tclcfon: 0630/296-4775

Használt magyar, cseh
szlovák h úsdar álót 22-est, 32 
es vás áro lnék. Érd.: 0620/4 54

11 54
Fe lújí tott Simson St ar 50

cm' eladó . Irán yár:60 eze r Ft .
Érd .: 0620/454-11 54

Eladó : rekamié, 2 db fotell plüss huzattal . I db 2 szemé
lyes kanapéág y. 180 literes
fagyaszt ószekrény. Érdekl őd

ni: 0620/3 63-0904
Au szt riai kirándul ás autó 

busszal , fé lpa nz ióv al júl ius
2 1-26 . (6nap/5éj ): 69 .900 Ft.
Érdeklőd ni: Veres Antal , tanár
0666/280-140 vagy 0630/648
0050

V ásártéri ltp-en ho ss zú
távra garázs eladó . Érd.:
0630/44 2-2121

Eladó : Term énydaráló - 20
ezer Ft, zo má ncos üst - 5 eze r
Ft, Nova villanysütő - 10 ezer,
aszt alsparhelt - 20 eze r Ft.
Érd .: 0670/545-3558

4 éves Funai tv de kóderrel
eladó ár: 25 eze r Ft. Rövid,
fekvőhellyé is áta lakí tha tó
rekam ié e ladó ár: 15 ezer Ft.
Érd.: 66/283-824

Bont ásból tégla és kis
cserép eladó . Érd.: Gyom a
endrőd , Pásztor út 16.

Eladó cse hsz lová k tangó
harm ónika 80 basszu sos.
Fű részcirkula korongv ág óval
köszönivel. Ár.: me gegyezés
szerint. Tel.: 66/284-190

Ra futófékes, 5 m ázsás

utánfutó, k itiínő állapotban
eladó! Érd .: 0670 /514-4641.
Irányár: 170 ezer Ft.

Átalakít ás miatt 50 ccm-es
robogó a lka trészek eladó k.
Érd.: 0630/85 6-321 8

Megvétel re keresek kis
méretií gyerm ek heverőt jó
áll apotban. Aj ánl atok a

. 66/386-500-as telefonszám ra
váram.

Laptop, hűtő , fagyaszt ó,
tévék, mi kro, asztal i szám í
tógép, ker ékp ár , Ps2, Ps3,
Xbox, rnosóg ép, mosogató
gé p, centrifuga, fiínyí ró trak
tor, Simson , rob ogó elad ó.
Tel : 0670/635-88 56

Az igazság hangja :
jósoltasson, csupán 200 Ft-ért,
életről, egészségről, szerelem
ről, szerencséről a fürdő főbe

j áratánál, közvet lenül a be
l éptető kapun ál a nap 24
órájá ban.

Gyomaendröd ön ali g
használt, felúj ított piros színű

Babetta eladó . Irányár: 80 ezer
Ft. Érd.: 66/3 86-983 du: 13
20-ig.

Eladó Tra bant 60 I , kék
színií, 1980-as megk im élt
állapotban, garázsban tartott
el ső tul ajd ono s, érvényes
műszaki 201 3-i g. Irányár: 130
ezer Ft. Érd.: 0666/284-588

Beltéri, és k ült érí re JJ

dezvényhangosítást vállalok.
Érdeklődni : 0630/690-2049

MUNKÁT KERES,
KíNÁL

Kisebb kőműves munkát,
telje s k ő r ű hidegburkolast v ál
lalok referen c iaval . Érd .:
0630/360- 8128

Szórólap terítést vállalom
egész Gyomaend röd területén!
Telefon: 0630/4 15-7863

Munk ájára igén ye s me g
bízhat ó fiatal nő házak,
nyaral ók takarit ás át vállalja.
Érd.: 067 0/580-3538

Sírgondozást , sírmosást,
portákon, nyaralóknál, fiívá
gást, sté gép ítést , földmun-

k ákat, kábelnyomvonal kéz i
ásás át v állalom. Érdek lőd n i :

0630/450-1943
Karosszéri a j aví tás! Kipu

fogó javítás, új kipufogó
készítés! Kerítések, kapuk,
korl átok készí tése kovácsol t
kivitelben is! 0630/514-8867

Start Bónusz ká rtyáva l
(j árulékmentes) gazdasági ag
rárrn érnöki végze ttséggel, né
met nye lvism erett el sürgősen

állást keresek. 0630/369-1141
Nyáron előkészítő , ismét

l ő , gya k orló, felz árk ózat ó,
pótvizsgára, közép iskolai fe l
vételi re fe l készítő foglal kozá
sok á ltalános iskol áso knak!
Érd.: 063 0/856-3218

Color Shop
Papírbolt

Gyoma, Petőfi u, 4,
Telefon: 66/284·552
Irodaszerek, játékok,

ajándéktárgyak
nagy választékban!

AkcióI
Gyűjtsön össze
15Color Shop
emblémát* és

a következő vásárlásból

15 %
árengedményt

kap!
'1500 lorintonkénl 1emblémál

adunk!

Azakció 20f2. április 2-án kezd6d6ttf

Szó-Beszéd
hirdetésfelvétel!

Telefon:
0670/22-632-99

Állatorvosi Rendelő
Dr. Bubó Állatpatika

- Vényre és vény nélkü l 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, fekh elyek.
- Papagáj és rágcsáló kiegé szítők ,

kozmetikai szerek, etető és itató tálk ák,
- Bolha- és kullancsirtó szerek.
- Légy irtószerek, patkányi rtószerek.
- 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@szucsneLhu

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

www.kreiszagnes.hu

E·mall: kreiszagnes@szucsnet.hu

Telefon: 0630/206-5050

r Ultrahangos fogkőeltávolítás .. I

,Röntgen-diagnosztika! I

Szeretettel várnak
kicsiket és nagyokat

2012. július 14·én
délután 3-tól a

Besenyszegi Cibere
Gyermeknapra!

Műsorok, sztárvendéggel !
Ahelyszín:

a Besenyszegi Játszótér

Tisztelt Véradók! Tisztelt Lakosság!
A Magyar Vöröskereszt véradást szervez
Gyomaendrődön. Helyszíne : Gyomaendrőd,

Katona 1. Művelődési Központ.
Ideje : 2012. július 16. 8.00-11.30 -ig

2012. július 23. 8.00-11.30 -ig
Személy i igazol ványát és TAJ-kártyáj át
feltétl enül hozza magával!
A Vöröskereszt minden régi és új véradót
szeretettel vár!
Segíts en, hogy segíthessiink!

Értesítem kedves vásárlóimat,
hogya

G/(f7)~OBE

átköltözött a Kner térre,
a Siluett Fitness mellé!



Június 9-én öregdiák tal álkozot ren
deztek. Az Endrőd i Iskolában, 1961-ben
végzett három osztály egykori tanulói jöt
tek össze egy kis nosztalg iázásra. A pe
dagógusok közü l Gellai János, Homok
Ernőné, Szabó Zoltánné és Tímár Imréné
vett részt az eseményen, 1947-ben szü
letett diákok egy jó birkapörkölttel tették
még emlékezetesebbé a találkoz ót.

KOLA",':; ,':~~ ;~
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flORNOK ERNO

f":asltronómiai kalandozások a Hármas-Körös vidékén

Megjelent a Körös menti ízek címü gasztronómiai érdekességeket
és 169 hagyományos, már-már elfeledett ételreceptet tartalmazó 132
oldalas színes könyv, amely a Hármas-Kö rös vidékére kalauzolja el az
olvasót.

AkönyvBékés megyeészaki részének, aHármas-Körös vidékének
konyháját mutaljabeaz olvasónak.Sokannemisgondolnák,hogy ezen
aviszonylagkisterületen milyenváltozatos, ugyanakkoregyedi,máshol
nem fe llelhető gasztronómia alakult ki atáj adottságainak ésazitt élt, itt
élő vegyes - magyar, szlovák, sváb - népességnek köszönhetően .

Napjainkban az emberek egyre inkább kezdik újrafelfedezni a házi
készítésű ételeket, a házi ízeket, az adalékanyagoktól, színezékektő l

mentesélelmiszert,asaját terrnesztésüzöldségeket,gyümölcsöket, saz
ezekbő l készített ételeket. Nekik is szól ez a könyv. A hal- és vadételek
mellett a pusztai, bográcsos ételek valóságos tárházát talál jaaz olvasó,
deanagyanyáink már-már feledésbemerü löételei, kemencében sütött
tésztái ishelyet kaptak.Agyomai svábok ésaszarvasi tótokételei ma is
az asztalra kerülnek. A könyv bemutatjaa helyi terme lőket is, például
a hentesek húskészítményeit, a száraztésztakészlt öt. a lángossütőt,

a selyemcukorka készílőt , a füszerpaprika te rmesztőt. A mai gaszt
ronómia sem maradt ki: atérség mesterszakácsainakspecialitásai mel
lett éttermek receptajánlatai is Igyekeznek kedvet csinálni a főzéshez,

sütéshez. ,
A"Gasztronómi kalandozások Eszak-Békésben"alcímet viselő színes

könyv, nem csak a vidékre je llemző ételek receptjeit, hanem Szarvas,
Mezőtú r, Gyomaend rőd nevezetességeit,táji-és kulturálisértékeit,ama is
élő népi hagyományait is az olvasó elétárja. Ilymódon nem egy hagyo
mányos szakácskönyvetlapozgalhat az olvasó, hanem egy olyan - diva
tos kifejezéssel élve- gasztrokulturális turisztikai könyvet, amely mlnden
bizonnyal kedvel csinál egy körös menti utazáshoz is.
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Tö b Z izanvárták a bajnokokat

Európa-bajnok középen: Tótka Sándor és Gellai Tamás. Azért egy kép erejéig
a második helyezett németek és a harmadik portugálok is felállhattak a dobogó

legfelső fokára. Fotó: www.canoespríntportugal.com

Ifjúsági olimpiai- és világbajnok,
és már Európa-bajnok is Tótka Sán
dor, miután a július 12-15 között,
Portugáliában rendezett ifjúsági és
U23-as kajak-kenu kontinensvi
adaion is felállhatott a dobogó tete
jére, háromszor is. A gyomaendrődi

kajakos 500 és 200 méter egyesben,
valamint 200 méteren páros ban
nyert aranyérmet, utóbbiban klub
társával, Gellai Tamással ült egy
hajóban.

Három döntőben is érdekelt volt
július IS-én a Körös Kajak SE egész
héten betegséggel küzdő versenyzője a
portugáliai Eb-n. Délelőtt 500 méter
egyesben ült hajóba és szinte magától
érthetődő természetességgel szerezte
meg az aranyénnet.

Délután először a 200 méter egyes
következett, ahol Tótka Sándor ismét
bebizonyította, nincs nála jobb sprinter
a kontinensen, majd 200 méter páros
ban Gellai Tamással ült egy hajóba,
Kovács Gábor két tehetséges verseny
zőjének csak a hátát figyelhette a
mezőny, így az ifjúsági olimpiai ba
jnok begyűjtötteharmadik, míg csapat
társa az első Európa-bajnoki aranyér
mét.

Tótka Sándor a versenyt követően

elmondta, számára nem volt újdonság,
hogy három számban is indulnia kel
lett, hiszen a tavalyi világbajnokságon
is ugyanezeken a távokon nevezett.

- A délelőtti 500 méter nagyon
"fájt", az utolsó 200 hihetetlenül
kemény volt, ez volt a legnehezebb a
betegségem miatt. Nagyon elégedett
vagyok az eredménnyel, mindegyik
szám ugyanolyan fontos volt számom
ra, nem volt különbség köztük - fűzte

hozzá.
A nemzetközi mezőnybe most be

robbanó Gellai Tamás a hír6.hu-nak
azt mondta, hogy még csak másfél-két
hónapja ülnek egy hajóban Tótka
Sándorral, ennek ellenére úgy érzi, már
most nagyon együtt vannak.

- Párosban erősebbnek érzem
magam, mint egyesben és a szövetségi
kapitány is azt mondja, hogy nagyon jó
az egységünk, jól tolom a hajót.
Nagyon örülök az eredménynek, nem
vártam, mégis összejött - nyilatkozta

boldogan a friss Eb-aranyérmes.
Kovács Gábor, a Körős Kajak SE

vezetőedzője: - Titokban 3 aranyat vár
tam, de Sanyi betegsége miatt kétel
kedtem benne, hogy egyáltalán végig
tudja-e csinálni az egész hetet. Tótka

Vastapssal, pezsgővel és megannyi
gratuláló kézfogással fogadták Gyo
maendrődön július 16-án a portugáliai
ifjúsági és U23-as kajak-kenu Európa
bajnokságról hazatérő sportolókat.

Tótka Sándor három aranyérmet
nyeli a Portugáliában rendezett korosz
tályos Európa bajnokságon, az 500
méteren és a 200 méteren aratott
egyéni diadal után, 200 méter párosban
is a dobogó tetejére állhatott, ráadásul
klubtársával, Gel lai Tamással az ol
dalán. A bajnokokat július 16-án, este
igazi népünnepély fogadta a gyoma
endrődi Kner téren ; családtagok, bará
tok, sportolók, szurkolók gyűltek

össze.

Sanyi győzelmei után úgy gondoltam,
hogy a páros verseny csak hab lehet a
tortán, ezért most nagyon boldog
vagyok, a gyomaendrődi fiúk nagyon
jól teljesítettek.

V.Z.

A Körös Kajak SE két kiválósága és
a sikeredző, Kovács Gábor nem sokkal
21 óra előtt érkezett meg a repülőtérről

a rögtönzött fogadásra , ahol levetítet
ték az Európa-bajnokságon készült
videókat, s ezeket kommentálták is a
sportolók.

Kovács Gábor páratlan sporttel
jesítménynek nevezte a fiúk produk
cióját: - Az pedig egy külön csoda,
hogy ilyen kis költségvetésű klub 
mint a Körös Kajak SE - volt a magyar
ifjúsági válog atott legeredményesebb
csapata az Eb-n, csak nekünk sikerült
aranyérmet szerezni ebben a korosz
tályban - mondta az edző .

V.Z.
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Békésben a korábbi tervekkel
megegyezőenkilenc járás kialakítás
ról döntöttek. Jövőre 175 vidéki
járási hivatal és 23 fővárosi kerületi
hivatal alakul meg, ezek a kormány
hivatalok kirendeltségeként az ál
lamigazgatási ügyek intézésében se
gítenek - olvasható a kormany.hu-n.

Békésben a korábbi tervekkel meg
egyezően kilenc járás kialakításról
döntöttek. Eszerint békési, békéscsa
bai, gyomaendrődi, gyulai, mezőko

vácsházai, orosházi, sarkadi, szarvasi
és szeghalmi járásra osztották fel a
megyét. A közigazgatási egységek
székhelye valamennyi esetben a járás
nevével azonos.

Várfi András polgármestert Gyo
maendrőd leendő járási központi sze
repéről kérdeztük.

- l 830-ban, a németek betelepítését
követően mezővárosi rangot kapott a
Hármas-Körös melletti település, ek
kor indult meg a gazdasági fejlődés is,
majd az l858-as vasútépítés további
lehetőségeket teremtett. 1882-ben nyi
totta meg nyomdáját Kner Izidor, aki
azóta is a város emblematikus alakja.
Gyoma 1877-től 1966-ig már volt
járási székhely. A járási központ
megszüntetését Gyoma és a környező

települések is megszenvedték, mind
társadalmi, mind gazdasági téren. A
mostani közigazgatási reformmal egy
történelmi lehetőség előtt állunk, már
csak élni kell ezzel a lehetőséggel a
gyomaendrődi polgároknak. Nem sza
bad kishitüen, kisszerűen gondolkodni

N gy és magas i
Mint arról lapunk korábbi számá

ban már beszámoltunk, a Mamutec
Hungary Kft. Körösladányi úti üze
mében június végén egy új üzemcsar
nok építése kezdődött meg.

A 206 millió Ft értékű beru
házáshoz 100 millió forintos támo
gatást nyert a svájci tulajdonú vállalat.
Az összesen mintegy 1400 négy
zetméteres és 9,5 méter belmagasságú
új csarnokban a játszótéri felszerelések

Szó-Beszéd

a tárgyi- és a személyi feltételek meg
teremtését illetően. A központi szerep
pel együtt jár az is, hogy megmaradnak
a munkahelyek Gyomaendrődön és új
irányt is vehet a gazdasági fejlődés. Az
új feladat egyben kötelezettségekkel is
jár, fontos, hogy jól működő közép
iskolák legyenek a városban és a kul
turális életünket is pezsgőbbé kell
tenni - hangsúlyozta Várfi András pol
gármester.

Nagy kérdés, hogy Gyomaendrő

dön hol legyen a leendő járási hivatal.
A városvezetés elképzelése szerint a
jelenlegi városházát adnák át a járási
hivatalnak és az új városházát a két
településrész között lévő, egykori ipari
iskola épületében alakítanák ki.

- Több vélemény is elhangzott már
erről, s többen kardoskodnak amellett
hogy teljesüljön végre az a régi ígéret,
mely szerint a városháza legyen végre
a mai város, Gyomaendrőd közepén. A
volt Bethlen iskola egykori épületét a
fenntartó átadja a város számára,
hiszen itt szeptembertől már nem lesz
oktatás. Itt alakítanánk ki az új város
házát, s az épületben más közintéz
mények is helyet kaphatnának. Lehet,
hogy alkalmasabb épület lett volna a
városháza számára az egykori Endrődi
Cipész Szövetkezet irodaháza, ha
annak idején az akkori városvezetés
nem adta volna el olyan hirtelen az
épületet - tájékoztatta lapunkat Vádi
András polgármester. Az épületekről

egyébként majd a város képviselő

testülete dönt.

lesz z új csarnok
gyártását végzik majd. Az építkezést
követően 8 új dolgozónak tudnak
munkát biztosítani.

A csarnok építésével párhuzamosan
a Mamutec Hungary Kft. a géppark
egy részét is korszerűsíti. Összesen 92
millió forintot költenek erre, melyből

32 millió forintot pályázat útján támo
gatásként nyertek el.

Az új üzemcsarnok év végére ké
szül el.
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L t i J'n
kitün eté

A Miskolci Egyetem Szenátusa
2012. június 30-i ünnepi ülésén az
aranyokievelek és rangos kitün
tetések átadása mellett, a Gépész
mérnöki és Informatikai Kar
Tanácsa döntése alapján Latorcai
János, az országgyűlés alelnöke - a
Kar érdekében végzett sokoldalú
tevékenységének elismeréseként 
Professor Honoris Causae Facultatis
Miskolcinensis kitüntetést vehetett
át Prof. Dr. Patkó Gyulától, az
Egyetem Rektorától és Prof. Dr. Illés
Bélától, a Gépészmérnöki és Infor
matikai Kar Dékánj ától.

A kitüntetés átadását követően Prof.
Dr. Illés Béla laudációjában kiemelte
Latorcai János több évtizedet átívelő

egyetemi oktatói, valamint szakmai
irodalmi munkásságát, továbbá az ipar
és az egyetem közötti kapcsolat
megerősítésében vállalt szerepét. Az
1999-es alapítás óta eltelt 13 esztendő

alatt ezt a legmagasabb szintű elis
merést Latorcai János mellett mind
összesen huszonnyolcan érdemelték
ki, többségükben a hazai és a külföldi
tudományos élet nagyságai.

Az Országgyűlés keresztényde
mokrata elnöke beszédében köszönetet
mondott az Alma Maternak az életét
megalapozó miskolci évekért és azért a
szakmai segítségért, amit akár okta
tóként, akár politikusként fordult az
egyeternhez, minden alkalommal meg
kapott. Kiemelte, hogy az idén január
elsejével hatályba lépett új felsőok

tatási törvény szeptember elsej ével
számos kihívást támaszt a jövő értel
miségének képzésével kapcsolatosan.
Hozzátette, kulcsfontosságú, hogy
ezekre az egyetem megtalálja a meg
felelő válaszokat, mert ahogy Szent
Györgyi Albert oly kiválóan megfogal
mazta: "Olyan lesz a jövő, mint a ma
iskolája."

kdnp.hu

Kilencszemélyes,
kIímás mikrobusz bérelhető.

Vállalom kisebb csomagok szállítását is!

Lakatos Tibor Telefon: 06-20/365-3683
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kro o llos szt ri

I Szó-Beszéd. Önnek szól!és Magáért beszél!

Turi-Kovács Béla ország
gyűlési képviselő írásbeli
kérdéssel fordult a Nemzeti
Fejlesztési miniszterhez a 4-es
számú főút fejleszésével kapcso
latban.

A 4-es főút túlnyomó része
még mindig keskeny és ezért a
fo rgalom-áteresztő képessége
nem megfelelő. Az abonyi elke
rülő szakasz, néhány további
Szolnok megyei szakasz és az
Észak-Erdélyi Autópálya felé
vezető 42-es út - a megnövekedett
forgalom miatt - a halálos bale
setek lehetőségét fokozottan rejti
magában.

Külön gondot jelent a megnö
vekedett kamion-forgalom, vala
mint sajnálatosan az, hogy egyes
kamionsofőrök olykor-olykor át
hágják a legelemibb közlekedési
szabályokat. Túl gyorsan haj
tanak, és gyakran szabálytalanul
előznek. Ez a járművek nagy
tömege miatt különösen veszé
lyes. A kialakult helyzetben és a
megnövekedett forgalom miatt
még mindig nagyon baleset
veszélyes a 4-es számú főútvonal.

A 4-es főút Ceglédet elkerülő

szakaszán az elmúl t évben 15
ember veszítette el az életét. A
közelmúltban ismét két ember.
Sajnos nem ritka az a 4-es út
szélén az áldozatok emlékére állí
tott feszület. A halálos áldoza
tokkal járó balesetek statisztikai
keleten, Debrecen és Nyíregyháza
térségében a legfeketébbek.
Mindez nagyon hátrányosan hat
az Alföld középső vidékeinek
gazdaságára. Mérhetően maga
sabb a munkanélküliség ezen a
vidéken, mint az ország más
részein.

A térség feltétlenül fej lesztésre
szorul, amihez a meglévő közle
kedési kapacitás bővítése tudna
megfelelő hátteret adni.

Különösen fontos lenne egy
korszerű négysávos út megépü
lése az olyan települések számára,

mint Mezőtúr, Túrkeve, Török
szentmiklós és Kisújszállás, ahol
az elmúlt 20 esztendőben csak
nagyon nehezen, vagy egyáltalán
nem volt számottevő gazdaságfej
lesztés. Kérdezem tehát: Mi lesz a
4-es számú főútvonal sorsa?

A miniszter válaszában a
következőkről tájékoztatott:

"A 20 ll-ben elfogadott
úthálózat-fejlesztési program a
legnagyobb projektek között az
első programciklusban szerepel
teti az M4-es gyorsforgalmi út
legforgalmasabb Pest megyei és
Jász-Nagykun-Szolnok megyei
szakaszait, valamint az észak
erdélyi autópályához csatlakozó
Berettyóújfalu-országhatár közöt
ti szakaszt. A második ütemben a
Püspökladányig tartó , míg a har
madik ütemben a Püspökladány
Berettyóújfalu közötti szakasz
kivitelezése szerepel.

Az új Tisza-hidat is magába
foglaló Abony-Fegyvernek sza
kasz megvalósítása előrelátha

tólag már a jövő évben meg
kezdődik. Az erdélyi autópá
lyához csatlakozó Berettyóújfalu
országhatár közötti szakasz ki
építésének megkezdése 2014-ben
várható. A 2016-ra megvalósuló
két M4-es autópálya szakasz
jelentős előrelépéstjelent majd az
érintett települések tehermente
sítése szempontjából. Tovább
javul a Szolnoktól keletre eső

területek - így például Török
szentmiklós, Kisújszállás, Mező
túr, Túrkeve, Karcag települések 
elérhetősége is."

A térség számára kiemelten
fontos 4-es számú főút fejlesz
tésének ügyében most biztató
választ kaptunic Azt íg érjü k, hogy
a Kisgazda képviselők a biztatást
nem tekintik készpénznek, a meg
valósulást folyamatosan sürgetni,
ellenőrizni fogjuic

dr. Turi-Kovács Béla
országgyűlési

képviselő

A Szó-Beszéd júliusi számában adtuk hírül,
hogy egy horgász krokodilt látott a Bónom zugi
holtágban. A hír útjára indult: előbb a Békés
megyei sajtó, majd az internetes hírportálok,
végül a köztelevízió is Gyomaendrődrc látoga
tott a hír kapcsán.

"Július 2-án hajnalban a Soczó-zugból a
Bónom-zugba átvezető csatorna mellett horgász
tam. A csónakban ülve egyszer csak furcsa neszre
lettem figyelmes" - mesélte a megyei lap

újságírójának a békéscsabai B. 1., akinek
Gyomaendrődön van nyaralója, és évtizedek óta
horgászik ebben a holtágban. Így folytatja: "nem
mernék megesküdni arra, hogy krokodilról van
szó, de az biztos , hogy ez az állat nem vidra volt,
mert a vidrát jól ismerem, az fürgén mozog, és más
az alakja is. Ez az állat legalább egy méter hosszú
volt és lábakon mászott át a csatornából a holtág
ba" - olvashattuk a megyei napilapban .

A balatonszárszói Krokodil Zoo vezetője képte
lenségnek tartja, hogy Magyarországon a szabad
vizekben bárhol felbukkanjon egy krokodil.
Nyilatkozott Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és
Növénykert szóvivője is. Mint mondta: elvileg

lehetséges, hogy egy krokodil átmenetileg megél
jen a hazai élővizekben.

Egy kommunikációs szakértő azt mondta, hogy
városimázs szempontjából kifejezetten jót tesz
Gyomaendrődnek a krokodilos hír, hiszen a
település neve így gyakrabban megjelenik a
médiában, ami ingyenreklámnak is kiváló.

Nem melleslegjúnius 24-én adta hírül a hvg.hu,
hogy krokodilt láttak a Vág folyóban . "A galgóci
halászközösség egyik tagja állítja, hogy krokodilt
látott a városnál a Vág folyóban - hja a szlovákiai
tvnoviny.sk portálrahivatkozva a bumm.sk magyar
nyelvű híroldal. A hüllő mintegy egy méter hosszú
lehetett, nyom nélkül eltünt. Az illető ahalőrség

alkalmazottja, halászott, miközben mintegy három
méterre a parttól a folyóban megpillantotta az
elmondása szerint egy méter hosszú állatot - hja a
bumm.sk. Az olivazöld színű krokodil a szemtanú
állítása szerint csak pár pillanatig tartózkodott a
felszínen, majd eltünt. Mindezt a csaIija közelében
tette.

- Először a szemeket, majd a száját, végül pedig
az orrlyukait pillantottam meg, első pillantásra
világos volt, hogy egy krokodilról van szó - nyi
latkozta a szemtanú a Markíza televíziónak.

A Tiszatáj irodalmi folyóirat intemetes kia
dásában leltünk rá Horváth Péter írására, melyet a
gyomaendrődi krokodil-sztori ihletett. (Lásd az 5.
oldalon!)
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Hiszem, mert képtelenség, mondta
szent Ágoston, materialista ellen
feleinek. Azóta mindenki abban hisz,
amiben akar.

A napokban felröppenő hír szerint
krokodilt láttak a Körösben. A Cro
cod ilus Niloticus (nílusi krokodil)
gyíkszerű, hát-hasi irányban lapított
testű, rövid, erős nyakán lapított, nagy
fejet viselő hüllő magyarországi elő

fordulása nem kizárható.
A magyar vadásztársadalom

klasszikusa, Kittenberger Kálmán
Afrika-kutató zoológus által szer
kesztett Nimród című újság 1893.
május 6. számában igen figyelem
reméltó cikk látott napvilágot, amely
szerint, idézem: " ... az úrvadász által
Egyiptomból hozott krokodilbébik
közül kettő útközben elpusztult, míg a
harmadik hüllő láthatóan jól érzi magát
a Körös-vízzel feltöltött medencében".

Alig negyedszázaddal később, a
tanácsköztársaság bukása után, Horthy
Miklós (aki nem csak a lovakért és az
automobilokért, de hajdani fre gatt
kapitányként minden sós és édesvízi
állatért rajongott) kinevezett fő

vadászát, Ajtai Emilt bízta meg a
különleges "vízi vadfaj ok" hazai
megtelepítésének kísérletével. Ajtai
maga soha nem járt Afrikában, így
barátját, gróf Széchenyi Zsigmondot
kérte fel a projekt menedzselésére 
nem tudni, milyen eredménnyel.
Feltehető, hogy a második világháború
kitörése akadályozta meg a nagy
közönség által szigorúan titkolt pro
gram megvalósítását.

Annyi bizonyos, hogy a Nimród
1949. évi január 12-i számában gróf
Széchenyi Zsigmond elejtett néhány
vigyázatlan mondato t krokodil-ügy
ben. " ... a Rákosi elvtárs kérésére
megvizsgált hazai folyóvizek közül a
Körösé tűnik a legalkalmasabbnak a
tervezett krokodil-telepítés hazai kísér
letéhez." Az Országos Levéltár
1950.11321 alszámot viselő dokumen
tuma szerint, idézem: " ... a miniszter
tanács november ll-i ülésén szóba
került Széchenyi elvtárs (sic) felvetése,
miszerint a Gavialus Gangeticus
alkalmasabbnak tűnik a magyar
krokodil kitenyésztésének kiindu ló

pontjaként, mivel ... a Gangesz
vizének biológiai összetevői jobban
rokonítható Körösökével, mint a
Nílusé."

Úgy tűnik, a kommunista terror
rendszer feje nem csak a magyar na
rancs kísérleti tennesztésének meg
szállottja volt. Azt is szerette volna el
érni, hogy a magyar krokodil legyen
Európa első honosított őshüllője. Ám
mivel nem bízott a főúri származék
Széchenyiben, a szigorúan titkos,
kísérleti projekt vezetésével másik
vadászát, a hajdani csendőrszázados

Nagy Endrét bízta meg.
N agy Endre speciálisan kiképzett

dúralumínium ládákban, repülőn szál
líttatta haza a hüllőpalántákat Afri
Idból, s néhány krokodiltojás hazai
keltetésével is megpróbálkozott.

A magyar krokodilprogram bázis át
a békés megyei Gyoma határában állí
tották fel, az AVH és a KGB szigorú
ellenőrzése mellett. Ettől fogva három
teljes éven át, 1953. március 8.-ig
(Sztálin haláláig) folytak a titkos kísér
letek a Körös part közelébe telepített
katonai bázison.

Kádár János csak 1958 nyarán
karolta fel és indította újra a magyar
krokodilprogramot. A kísérletre szánt
krokodilbébik beszerzése megint csak
Nagy Endre feladta lett, aki állítólag
éppen e programban való sikeres
közreműködésének jutalmául kapott
engedélyt a Tanzániai letelepedésre,
ahol később ottani, saját birtokán
vadásztathatta többek közt a Kennedy
családot és a svéd királyt.

A hatvanas évek derekán számolták
fel a gyomai kísérleti bázist, mivel
addigra bebizonyosodott, hogy bár a
Körösök vízösszetétele tökéletesen
megfelelne a (végül mégsem Afri
kából, hanem Indiából beszerzett)
krokodiloknak, az alföldi klíma nem
teszi lehetővé huzamosabb idejű élet
ben maradásukat.

A legújabb kori, mindenki által
érezhető klímaváltozásokra való figye
lemmel, (ellenőrizetlen feltevések
szerint) néhány (oligarchikus gyanúba
keveredett) magyar milliárdos igye
kezett Orbán Viktor kedvében járni
(aki Horthy Miklóstól eredezteti a

magyar polgári lét gyökérzetét),
amikor egy újabb krokodilpár titkos
beszerzését szorgalmazták. Mivel köz
ismeli tény, hogy hazánk gazdasági és
politikai orientációja kelet felé fordul,
a nagytőkések keleti krokodil-fajban
gondolkodnak. Ráadásul az idei nyár
szokatlan hősége (úgy a levegő-, mint
a vízhőmérséklet szempontjából) töké
letes életfeltételeket biztosít a Gavialus
Gangeticus honi elterjedéséhez.

A csupán 4-6 méter hosszúra növő

gangeszi gaviál testét és farkát nem
tudja felemelni a földről, ezért csak
lassan cammog előre, így szárazföldi
támadásától nem kell tartani. A vízben
viszont sebesen mozog. Ajak nélküli
szája 100 fogat rejt, orrlikain keresztül
lélegzik. Indiai őshazájában tavasszal
párosodik, de mivel az itthoni nyár
hőmérsékleti viszonyai tökéletesen
megfelelnek a gangeszi tavasznak, a
milliárdosok által pénzelt szakértők

bíznak benne, hogy a sikeresen
áttelepített! (immár magyarnak szá
mító) gaviál pár nagy kedvvel pá
rosodik majd a körösvíz természetes
közegében.

A nőstény a homokba ásott
fészekbe rakja le tojásait, melyek alig
nagyobbak egy kacsáénál. Aki ilyet
talál, legyen igen óvatos. A tojásokból
kikelő magyar gaviálbébi fogakkal
születik, és azonnal képes a harapásra.

Dr. Horváth Péter
www.tiszatajonline.hu

Korlátlan ételfogyasztás:
990 Ft/fő

Gyerek 4 éves korig ingyenes,
4·8 éves korig 500 Ft/fő

Kedves Vendégeink!
Kérjük Önöket, hogy azételekből inkább többször,

dekevesebbet
szedjenek, mert a lányéron maradt ételért - ami
természetesen elvihető - 800 Ft-ot számolunk fel!

Menü:
550 Ftladag+100 Ftldoboz

Csak elvitelre!
Minden kedves vendégünknek

jó étvágyat kíván a

Liget Söröző és Étterem
személyzete!

ERZSÉBET UTALVANYT ÉS SZÉP KARTYAT
ELFOGADUNKI
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Új pálink fő de nyílik
Harmas-Kőrös Pálinka Manufaktúra

Gyomaendrőd határában a körös
ladányi úton új pálinkafőző üzem
épült, amelynek I. ütemében egy 200
literes modern ún. 3 az l-ben főzősor

ral találkozhatnak a bérfőzetőle Az
egyik tulajdonossallgnácz Tiborral be
szélgettünk a jelenről és az elképzelé
seiről.

- Milyen ötlet vezérelte az üzem
megépítésekor?

- Elképzelésem nem új keletű.

1993-ban az akkori Gödöllői Agrár
tudományi Egyetem Élelmiszeripari
Gépek Tanszékén írtam diplomarnun
kámat, a vákuum desztillációs pálinka
főző technol ógia tervezésében. A téma
kör annyira megtetszett, hogy elhatá
roztam én is az élelmiszeriparban fo
gok dolgozni. Azonban a hiányzó
anyagi források miatt 18 évet kellett
várnom, hogy az álmom valóra váljon.

- A környékben miíködnek már
pálinkafőző üzemek. Önök mégis
egy új üzemet hoztak létre. Míben
tudnak Önök többet nyújtani a bér
fözetőknek?

Gyomaendrőd és térségében meg
v áltoztatjuk a b érfőz ési szokásokat:
Kis és nagy mennyiségeket is fel fo
gunk dolgozni, nem kell a továbbiak
ban összeönteni a cefréket. Megszűnik
a több hónapos várakozási idő, minden
cefrét garantáltan l hónapon belül fel
dolgozunk a III. ütem végén 2015-ben!
Teljes rézfelületű berendezéseink és
szakmai elhivatottságunk garancia a
prémium minőségre! Minőségben nem
ismerünk kornpromisszumot, mert

hungarikumot állítunk elő. A főző

sorhoz tartozik egy ClP - Clean in
Process - mosó rendszer, amely lehető

séget biztosít az egyes főzések közötti
tisztításra. Minden esetben megtörté
nik a cefre min ős égi átvétele műszerek

segítségéve l. Kiadványainkkal, taná
csainkkal segítjük a helyes cefreké
szítést.

- Melyek a jövőbeni terveik?
- Jövő év nyarán elkezdjük a II.

ütem építését melyben egy 400 literes
főzősort állítunk üzembe. Ennek segít
ségével megháromszorozzuk kapacitá
sunkat. 4800 liter cefre napi feldolgo
zására lesz lehetőségünk. 2015 nyarán
III. ütemben pedig üzembe helyezzük a
600 literes főzősorunkat, amellyel
csaknem 10 ezer liter napi cefrefeldol
gozást érhetiink el optimális esetben.
Így minden korlát elhárul, hogya b ér
főzetők akierjedt cefréjüket gyorsan ki
tudják főzetni. Minden bérfőzde be
nem vallott álma, hogy egyszer keres
kedelmi főzdét is üzemeltessen és a
polcokon láthassa saját márkáját.
Hiszem, hogy Gyomaendrőd és kör
nyéke tud annyi gyümölcsöt termelni ,
amely megfelelő bázist biztosít egy új
gyomaendrődi pálinkamárkának. Ez
egy hoss zú távú cél lenne, amire remé 
nyeim szerint nem kell újabb 18 évet
várni . Ehhez az új elképzeléshez ter
mészetesem partnereket, termelőket

kell találnom. Minden bérfőzetőt sok
szeretettel vár a Hármas Körös Pálinka
Manufaktúra. A nyitásról hamarosan
tájékoztatjuk Önöket. (x)

IV. e özi
Ifőző V rs ny

2012. auqusztus 19.
Gyomaendröd Népiiget
Ezúton meghívjuk Önt és baráti

társaságát, munkahelyi kollek

tíváját vagy főzőcsapatát, hogy

vegyen részt versenyzőkéntezen a

grandiózus versenyen.

A rendezvényt ez évtől (a sajt

fesztiválhoz hasonlóan) a Gyoma

endrődi Üdültetési Szövetség

Turisztikai Egyesület szervezi.

Egyesületünk célja a rendezvény

eddigi hagyományainak megőr

zése a kollektív gasztronómiai te

vékenység és együtt szórakozás

kiszélesítése. A rendezvény attrak

ciójaként biztosítani kívánjuk a

látogatók részére a hal ászlékós

tolást, továbbá helyben vásárol

ható halászleveket és sült halat. A

gyerekeknek szánt játékszigetünk

kel a családbarát hangulatot sze

retnénk erősíteni. Az egész napos

programot 22 órakor rendkívül

látványos zenés vízi lampionos

bemutatóval és tűzijátékkal zárjuk.

Árnyékos helyszínen, jó han

gulatú csapattal, a meglévő főző

rutinnal Ön számára is biztos a

díjak valamelyike. Az abszolút

győztes vándorkupáj ához 25.000

Ft-os pénzdíj is társul, pont úgy,

mint a kategória r. (15 .000 Ft), II.

(10.000 Ft), III. (7.000 Ft) helye

zettjének is.

Jöjjön, s legyen Ön a legjobb

főző Gyomaendrődön. Jelentkezni

augusztus 9-ig lehet. A részletes

kiírásról információ a Tourinform

irodában, a 0620/994-5525 vagy a

0666/386-851 telefonszámon kér

hető.

Ha nem akar főzni és nyerni,

akkor legyen csak a vendégünk.

Pájer Sándor



yomaendrődi úszóverseny

Közös kiáll ítást szerveztek
egújult avá s· éptár

,
tvette avár a gimnáziumól

sportcsarnokot

2012. augusztus

A gyomaendrődi képviselő-testület

döntése alapján szeptember l-jétől a
kizárólagos önkormányzati tulajdon
ban lévő Zöldpark Kft. veszi át a Varga
Lajos Sportcsarnok üzemeltetését. A
létesítményt jelenleg a Kner Imre
Gimnázium működteti,

Az üzemeltetőváltás nem jelent vál
tozást a bérleti díjakban, szeptembertől
is a most érvényes tarifákat kell fizetni.

Két helyszínen, közösen szervezett
kiállítást a Közalapítvány Gyomaend
rőd Város Közgyűjteményeiértés a
szarvasi Ruzicskay György Közala
pítvány.

Gyomaendrődön, a Vidovszky Béla
Képtárban a Munkácsy-díjas szarvasi
festőrnűvész, Ruzicskay György alko
tásaiból mutatnak be egy csokrot,
Szarvason a Ruzicskay-alkotóházban
pedig a gyomaendrődi kötődésű Corini
Margit képeit ismerheti meg a művé

szetszerető közönség.
A két jelest művészt a francia

főváros is összeköti. Corini Margitot a
párizsi éjszakák festőjeként ismerik,
Ruzicskay pedig felváltva élt Szarva
son és Párizsban. Mostani, gyomaend
rődi kiállításának címe is a Szarvastól

Tizenkét egyesület 208 versenyzője

állt rajtkőre a Gyomaendrődön meg
rendezett r. Liget Fürdő Kupa Megyei
Gyermek és Serdülő Nyílt ÚSZó
versenyen. A kupa egyben a nyolcfor
dulós megyei úszó versenysorozat
ötödik állomása volt, de a békési csa
patokon túl Esztergomból, Tiszaföld
várróI és Mezőtúrról is érkeztek
versenyzők Gyomaendrődre. Vass
Ignác, a Liget Fürdő Kft. igazgatója és
Tótka Sándor vállalkozó, a verseny
főtámogatója is reményét fejezte ki,
hogy hagyomány lesz a most debütált
sportrendezvényből.

Vaszkán Gábor minden követ meg
mozgatott, hogy egy sikeres úszó-

Szó-Beszéd

A csarnokot eddig délelőttönként

jellemzően az oktatási intézmények
vették igénybe, testnevelés órákat tar
tottak itt.

Délutánonként, illetve hétvégeken
különböző sportszervezetek bérlik a
létesítményt. Nyitott kérdés, hogy jövő

januártól az állam által átvett oktatási
intézmények továbbra is igénybe
veszik-e majd asportcsarnokot.

Párizsig cimet viseli. A tárlatokat a két
város polgármesterei, Babák Mihály és
Várfi András nyitották meg.

A Vidovszky Béla képtár számára a
mostani kiállítás azért is nagy ünnep,
mert - amint azt Kóris Györgyné, a
Gyomaendrőd Város Közgyűjtemé

nyeiért Alapítvány kuratóriumi elnöke
a megnyitón elmondta -, megújult és
megszépült a képtár.

Egy 7 milliós pályázati támogatás
nak és a széles körű helyi összefogás
nak köszönhetően padlófűtést építettek
ki, felúj ították a nyílászárókat, elvé
gezték a belső festéseket és akadály
mentesítették az épületet. A munkála
tokban több helyi cég is segített,
köztük támogatásként jelentős részt
vállalt a Gyomaszolg Ipari Park Kft.

versenyt rendezhessenk Gyomaend
rődön. Vaszkán Gábor a Gyomaend
rődi Úszó SE vezetőedzője elmondta,
hogyaszakosztályok versenyében a
Tótkomlósi Úszó SE végzett az élen,
megelőzve az orosházi és a békés
csabai csapatot.

A saját teljesítményüket értékelve
Vaszkán Gábor kijelentette:

- Összesítésben az ötödik helyet si
került elérnünk, 37 sportolónk 74 ver
senyszámban volt érdekelt. Az értékes
helyezéseken és az egyéni csúcsokon
kívül négy arany-, nyolc ezüst- és egy
bronzérem volt a mérlegünk, tehát
nagyon eredményesen szerepeltünk a
versenyen.

7

isár dtf'k
aP' tor út n

Júliusra 27 vérszilvafa már kiszá
radt abból a 65 facsemetéből, melyet
Nagyné Perjési Anikó önkormányza
ti képviselő javaslatára ültettek ez év
tavaszán az utcájában, a Pásztor
János úton.

Ismeretes, hogy Nagyné Perjési
Anikó a Pásztor utcai lakók nevében
még múlt év őszén kérte az önkor
mányzatot, hogy a házak előtti fasort
vágják ki, és ide új vérszilvafákat
ültessenek. A képviselőnő arra hivat
kozott, hogy a fák nagy része már
beteg, többségük ferdén áll és félő,

hogy ki fognak dőlni, ezért sokan nem
is mernek autójukkal alájuk állni.
Nagyné elmondta: az utca lakói vál
lalják, hogy az újonnan elültetett fákat
gondozni is fogják.

A Pásztor utca fásítását még múlt
év végén fogadta el az önkormányzat
többsége és megszavaztak 221 ezer
forintnyi támogatást is. Az öreg fákat a
lakosság vágta ki, helyükre a köz
munkások ültették el a facsemetéket,
melyek gondozását és fenntartását a
következő években a lakosok vállalták.

A Pásztor úti fasor azonban igen
csak foghíjas: vagy a facsemete volt
életképtelen, vagy a tavasszal elültetett
fácskákat nem locsolták, vagy mindkét
probléma előállhatott, de egyesek sze
rint a tavaszi fagy okozott károkat.
Mellesleg a vérszilva fagytűrő!

Amártir papra emlékeztek
A Nagyvárad közelében, a határ

túloldalán található Mezőbikácson

1949. augusztus 2-án a kommu
nisták lelőtték Iványi György
plébánost. Az endrődi származású
mártír papra emlékező gyászmisét
rendeztek augusztus 4-én a
mezőbikácsi katolikus templom
ban, melyet Iványi László endrődi

plébános celebrált. Az emlékező

eseményen gyomaendrődi és hu
nyai küldöttség is részt vett, melyet
Várfi András polgármester és dr.
Csorba Csaba jegyző vezetett.
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Sajtóközlemény az orvosi endelő korszerűsítéséről

• • • • • • • • •

I' "
Aprojekt az Európai Uniótámogatá.éval,
BZ Európai Regionáli. Fejlesztés! AIBp
térsflnanszfrczésávat valósul meg.

, SZÉCHENYI TERV

csökkentése céljából. A beruházás ré
vén biztosított a vállalkozás hosszú
távú fejlődése.

Dr. Katona Piroska
Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.

Tel./fax: 0666/282-937,
0620/9726215

E-mail: katonapiroskadr@gmail.com
www.ujszechenyiterv .gov.hu

Havidíj

5500 Gvomaendrőd , Fő út 214.
Tel: 06-30/349-1325 , 06-66/282-822

Jogosultság

I

BennefoglaU belföldi
I :

adatforgalom

Tú;forgalmazási dl) lúlforgalmazási díj menles

foraalomkanalozás 32 kbit's ('4DMB ferett'

SMS díjak

Mindenbelfö:<f< iránvban 2t:F:
Kúlfö'di iránIIba 56 Ft

Peradíjak
Peredi]HB m:nC8l idében 26F t

PercdíjHK es Vl;zeté~es 36 Ftirányba mindenidoben

HanllPostahí"ilasa csúcsidőn OF!
WI(16-07h-ig)

orvosi rendelő , kezelőhelyiség alakult
ki, ahol korszerű diagnosztikus (pl.
EKG, Doppler, Holter, kislaboratóri
um) és terápiás tevékenység folyik. Itt
működnek azok a korszerű fizioterá
piás készülékek is, melyek segítséget
nyújtanak a mozgásszervi és érrend
szeri megbetegedések kezelésében.

A váró területe is megnövekedett,
lehetőség nyílik a különböző életkorú
(csecsemő, gyermek és felnőtt) és
panaszú beteg kulturált elhelyezkedé
sére, a fertőző betegek elkülönítésére,
külőn mosdóhelyiség biztosításával.
Természetesen beteg-előjegyzést to
vábbra is alkalmazunk a várakozás

Leforga'mazhatasfq

Kner Imre tér Iwww.gelia i.hu

06 66 282 440 I06 30 33 26 075

A projekt célja a Gyomaendrőd,

Szabadság tér 2/2. szám alatti orvosi
rendelő bővítése , korszerűsítése: az
ellátás szakmai színvonalának további
emelése, a betegellátás körülményei
nek javítása. A fejlesztést követően

egy új, külön öltözővel is ellátott

Az Új Széchenyi Terv GOP 
2.1.1-11 pályázatának segítségével
sikeres projektet zárt 2012. július
16-án dr. Katona Piroska csecsemő

gyermekgyógyász, sportorvos szak
orvos, egyéni vállalkozó.

A 4.097.398 Ft összegű pályázat
ból 1.802 .855 Ft vissza nem térítendő

támogatás volt.
,l!:
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50%K Y ,
Kérje ingyenes ajánlatunkat!

Atness It kondicionáló terem
te rem bérlés I fodr ászat IAtlasz kondigépek

t ár s astánc I aerobik I step aero bik

power bod y I hastánc I zsírégető aero bik
ióga I preventív gerinc gimnasz t ika

I\},
. rlr1~ . O
~f .~~. SS
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2012.01. 14-tólo készlet erejél9-

Kner Imre tér I www.gellal.hu
06 66 285 840 I 06 30 627 8234

Növényvédőszere • Fű

nyírók • Tömlők és tömlő·

csatlakozók • Szivattyúk és
búvárszivattyúk • Kerti rá- - l
csok és kerítések • Vi- l .

rágföldek és tápoldatok • CI

Fúliák • Műtrágyák • Vető

magvak: zöldségfélék, vi·
rágok, fűmag keverékek
szélesválasztékát kínáljuk!

GAZDA KISÁROHÁZ . Látogasson lJl hozzánk!
5500 (iyomaendrőd.Pásztor János CI. 39.

Tel.: 06-66/386-359
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Az adósokat felteszik a netre Agyógyászatot fejl sztik
Megítélése szerint egy kor

szerű , széles körű gyógyászati
szo lgá ltatásoka t nyúj tó fürdő

az ország egész területéről von
zaná a kikapcsolódni, s egyben
gyógyu lni vágyókat. Az iga z
gató úgy vé li, ez az az irán y,
melynek mentén nyereségessé
tehető a fürdő működése . Véle 
mé nyével a képv i selő-tes tület

is egyetértett, s már döntöttek
is a részletes megvalósíthatósá
gi tanulmány elkészítéséről.

A tervezett fejlesztés köl t
ség e mi ntegy 300 millió for int ,
melyh ez 50 százalékos pályá
zat i támogatás nyerhető. A má
sik 50 százalékot a korábban
kibocsátott önkormányzati köt
vénybő l fedezné a város .

1~172
l

.,;~! 2012 9~'-~
Ked.iés Táncosok és Táncbarátok!

x'l
a 40. év

ARumba Táncklub

A Liget Fürdő új abb több
százmilliós fej lesztését tervezi
a gyomaendrődi önkormá ny
zat. A kérdés régóta napi renden
van, mo st azo nban úgy tűnik ,

pon t kerü lhe t a végére. A
mostanában divatos we llness
irány helyett a Körös-parti
város úgy dö ntö tt, a gyó
gyászat terén lépnek eg y na
gyo t előre.

Vass Ignác, a Liget Fürdő

Kft. igazgatój a a képviselő

testület legutóbbi ül ésén hang
sú lyozta, a gyógyászat az a
terül et , aho l még be lehet törn i
a piacra. A környező fürd ök
j e llemzően a wellness irányába
ind ultak el, így ott már túl sá
gosan éles a verseny.

vagy részletfizetést kér tek
és az engedélyezve let t a
szá mukra, mindaddig,
még azt teljesítik, továbbá
nem kerülnek fel a csőd- ,

felszámo lási vagy vége l
számolási eljárás alatt álló
vállalkozások.

Felh ívják az adózók
figye lmet, hogy fize tési
halasztás, részlet fizetés,
adómé rséklés az adó zás
rendjérő l törv ény alapján
kérhető és engedély ez
hető. A kérelmet az erre
rendszeresí tett nyomtat
ványon kell beadn i, az
abban fog lalt mellékle
tekkel, igazolásokkal
együ tt. A kére lem illeték
kö teles.

Au gusztus végén ki
küldik minden adózónak
az egyenlegértesí tő t a
csekkekkel együtt.

Kérnek mi ndenkit,
hogy az egyenlegértesí tő

tartaImát vizsgálja meg, és
amennyiben azzal nem ért
egyet, minél hamarabb
keresse fel a polgármesteri
hivatal adó osztályát a
vita tott tartozás rendezése
érdekében, elke rü lve az t,
hogy va laki jogtalan adó
tartozás miatt kerülj ön fel
a listára.

A polgármesteri hiva
tal ér tesíti a tisztelt adó
zóka t, hog y Gyoma
endrőd Város Képviselő

testületének határozata
szerint . az adóhá tralék
kal rendelkező adóala
nyok adatait közzéteszik
ez év őszétől.

Az első közzététe lre
201 2 . október hó első

hetében kerül sor, a 2012.
szeptember 30-i állapot
nak megfelelően, a Pol
gármesteri Hivatal hird e-o
tőtábláj án és az ön kor 
mányzat honlapján. A lista
a továbbiakban havonta
frissirésre kerül.

A listára magánszemé
lyek eseté n il 10.000ft-ot ,
nem magáns zemélyek
ese tén a 25.000 Ft-ot elérő

összes adótartozással ren
delkező adóalanyokkerül
nek fel névvel és címmel.
A lista a helyi adó hát-
ral ékkal ( építményadó,
telekadó, kommunális
adó , idegenforgalmi adó,
iparűz ési adó) és a gép
járműadó hátralékkal, a
fenti fe lté telek nek meg
felelő adózókat fogja tar
talm azni. A listára nem
kerülnek fel azok az
adózók, ak ik hal aszt ást ,

Agyomaendrődi

SZACI KFT. vállalja
belvizes épületek aláfalazását,
fűrészelését, szigetelését!
Külső-és belső felújítási munkák,
teljeskörű építőipari

kivitelezés!
Telefon:
0630/938-4102
0670/311-4736



Vallási- és ökoturlszfíkal fejlesztéseket terveznek

2012. augusztus

gy plé
yo a Ő

Túri KisIstvánplébános 20ll. augusztus 1
jével kapott kinevezést a Gyomai Jézus Szíve
Egyházközségvezetésére. Saját kérésére dr. Kis
Rigó LászlóSzeged-Csanádi egyházmegye püs
pöke 2012. augusztus l l.-i hatállyal megkö
szönve gyomai szolgálatátfelmentetteplébános
beosztásából és ezzel egyidőben a Csongrád
megyei Üllés település Páduai Szent Antal
plébániai kormányzójávánevezteki.Aplébános
a kérését azzal indokolta, hogy szeretne sz ü lő

városához, Csongrádhoz közelebb kerülni ahol
idős édesanyja és négy testvére isél.

- Emellett a gyomai szolgálatom idején
egyérte lművé vált, hogy Gyomaendrőd összes

Nagyszabású gyomaendrődi tu
risztikai fejl eszté sen készül az ön
kormányzat, amely pályázatot készít
a DAOP 2.1.1IJ-12 számú Turisztikai
attrakci ók és szolg ált a t ások fejlesz
tése cím íi pál yázati kiírásra, mely
nek 2012. au gusztus 31-e a beadási
határideje. A pál yázat megírását, a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesület, a GYÜSZ-TE
vállalta magára, az önkormányzat
tal kötött együttműködés i megál
lapodása alapján. A pályázat 500
millió Ft értékű és 100 százalékos
támogatottságú.

Pájer Sándort a GYÜSZ-TE elnökét
kérdezzük milyenfejlesztésről vall szó?

- A pályázatu nk ké t témakört, a va l
lási turizmussal és az ökoturizm ussa l
kapcsolatos fej lesztéseket célozta meg.
A va llási, za rándok turizmus környe
zetü nkben jelenleg újn ak számító alap
jait szeretné nk lerakni a fej Iesztésse!.
Ennek ka pcsán az Endrőd i Népház
udvar részéb en kialakítanánk egy 20
férőhelyes szállás helyet a zarándokok
nak. A pályázat részét képezi a Népház
mellett találh ató Szent Antal kenye
rének sütőháza is, annak megmentése,
fel új ítása, amely 190 3-ban Kiszely
Márton felajánlásából épült.

Az ökoturizmus keretében valósu l
na meg a Polgármesteri Hivatal mögöt
ti vízpart, az úgynevezett Só hajok
hídja és az Erzsébet liget fej lesztése.
Ide álmodtunk egy csónakázó tavat ,
egy színpadszerű stéget és hozzá egy

-

Gyomaendrőd i Szó-Beszéd

s
V ' O 'n k

katolikus híveinek, a kétegyházközségnek, va
lamint a katolikus iskola szolgálatára elegendő

egy aktív plébános. A püspök úr méltá nyolta
véleményemet és döntését ennek megfele lően

hozta meg, tehát Gyomaendrőd város egyetlen
lelkipásztora augusztus ll-éve l Czank Gábor
plébános lesz, aki l980-ban született és 2005
benszenteltékpappá - tájékoztatta lapunkaTúri
I(j s István.

Iványi Lászlót - tekintettel egészségi álla
potára- a Hunyai Szent László Templom plé
bánosává nevezték ki, megköszönveeddigi 23
éven át tartóáldozatosmunkájátaz Endrődi ésa
Hunyai Egyházközségélén.

lelátó padozatot, egy új Sóhajo k hídját
és a rávezető megújult utat, va lamin t a
ligetbe egy egy edi tanösvényt. A Jókai
úti iskola felújításával k iállí tó terek ,
udvarának átrendezésével szí npad,
nézőtér, zöldpiac kerülne kia lakí tásra.

- Endrődön a Templom-zugban a
Halászati Élmény Park mellett épü lne
fel a halászati bemutató tér, halász ati
hagyományun k megmentése érdeké
ben. A bemutató terekhez csatlakozni
fog nak azok a fog lalkozások, progra
mok, melyek feladata lesz a munkahe
lyteremtés, és a fenntartási kö ltségek
k igazdá lkodása is a pályázattal kapcso
latosan.

- Miért éppen ezek a témák kerültek
előtérbe ?

- A tur izm us fej lesztése számunkra
egyet j elent a több vendéggel vagy
ve ndégéjszakával. Városunk elsőd

leges adottságai a termálvíz, a Körös,
a holtágak, va lamint ezek kö rnye ze te.
Az öko fenntarth atósági célok a városi
turizmusban is el sődlegesek és fontos
hogy e cél a pály ázat álta l is támoga
tott. A vallási tur izmusnak közvetlen
környezetünkben még kevés jeIét ész
leljük, de ez gyorsan fog vá ltozn i, mert
a turi zmus ezen szegmense még telje
sen nyitott, j elentős konkurenstől még
mentes. A va llási tur ista is eszik , al
szi k, a term ál vízb en gyógyul és
igényb e vesz számos programot, éppen
úgy mint más vendégek - m ondta
vé gül Páj er Sándor, a szövetség
elnöke .
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Szabadságra
mentek az orvosok

A gyomaendrőd i Városi Egész
ségügyi Intézményben, - aho l elő
j egyzés alapján, j árób eteg ellá tás
történik - va lamenny i szakrende lés
2012. j úlius 30-tól 20 12. augusztus
l ü-ig sza badságolás miatt szüne te!.

RÉGI BW1iO~0KA1",
használati tárgyakat

vásárolokI, . . - . -.

Készpénzb~n

a helyszfnen fizetek/

'.. ·Telefon:
0630/9·533·594

~_~ ~:-' ". _,_; r .:' __r- •

AUTÓSOK FIGYELEM!
Gumijavítás!

Műsz ki
vizsgáztatás!
Varga Béla, autószerelő mester

Telefon:

0666/610-650,
0630/600-42-30

5500 Gyomaendrőd , Csokonai u. 37.

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság

www.szo-beszed.hu
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Verso Biztosítási Alkusz Kft.
Generalí, 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!
Gyomaendrőd i képviselet:

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

Értesítem kedves vásárlóimat,
hogya

G ORD E
TU 1

átköltözött a Kner térre,
a Siluett Fitness mellé!

Szó-Beszéd

A Magyar Majorette Szövetség ren
dezte Siófokon az Európa Nagydíj Ver
senyt! Nyolc ország: Belorusszia, Ukraj
na, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Bulgá
ria, Horvátország, Lengyelország és Ma
gyarország, összesen 32 település 600
mazsorett-táncos részvételével.

A gyomaendrőd i Színfolt Mazsorett
Csoport szenior és junior korosztályban
indult botos, pomponos, mix és zászlós
kategóriában. A következő szép eredmé
nyek születtek.

Mix mini kategória: e lső helyezés.
Latyák Brigitta: két botos szóló kategó -

2012. augusztus

ria: első helyezés. Zászlós kategória: har
madik helyezés.

Knapcsek Kitti botos- és pomponos
szóló tánca: negyedik helyezés.

Latyák Brigitta - Polányi Aliz botos
páros tánca: negyedik helyezés.

Százszorszép junior CSOPOlt : összetett
verseny (menettánc+színpadi) szintén
negyedik helyezés.

A Színfolt novemberben ünnepli
fennállásának 18. évfordulóját, ebbő l az
alkalomból ünnepi gá lam űsorra kerül sor
a Katona JózsefMűvelőd é s i Központban
november 17-én.

Cserkésztábor Vámosmikol r n
Július l ő-á n tizedik alkalommal

indultunk a cs erk és zje l l eg ű táborba,
Vámosmikolára. A csapatunk tagjai
Gyomáról, Endrődről, Hunyáról, Makó
ról, Mezőtúrró l és Borsodnádasdról
érkeztek.

Megismerkedtünk több város neve
zetességével, mint például a Váci Püs
pöki Hivatallal és Magyarország
egyetlen diadalívét is megtekinthettük.
Az esztergomi Bazilika gyönyörűsége

elvarázsolt bennünket. A nagybörzsönyi
erdei kisvasúttal az erdőt átszelve
Nagyirtáspusztán játszottunk és szám
háborúztunk. Az esti tábortüzek, a közös
programok jól összekovácsoltak bennün
ket. Köszönetet mondunk: a Szeged
Csanád Egyházmegye Püspöki Hiva
talának a pályázati támogatásért, Tari
Sándornak, a Gyoma-Hús Kft. ügy
vezetőjének, Vaszkó Imrének, az endrőd i

vállalkozóknak, akiktől tojást, kolbászt,

zsírt, tepertő t kaptunk ajándékba, Farkas
Istvánnak, a Cuti Bt. vezetőj ének , a
gyönyörű kalácsokért és kenyerekért,
amiket kedvezményesen kaptuk, IIIéssy
Mátyás atyának (Százhalombatta) és
Vastag Balázsnak (Gödöllő) - mint ide-

genvezetőknek, továbbá hála a sok szü lő i

támogatásért.
Köszönettel a cserk észjel leg ű tábor

lakói és kísérő i nevében:
Ungvölgyi Zsuzsi

és Peti



Első sor: Fekécs Irma, K. Nagy Erzsébet, Kocsis Ilona
Második sor: Galambos Mária, Giricz Mónika, Nagy Erzsébet, Cselei Piroska, Gácsi

Katalin, Pataid Bálint
Harmadik sor: Tímár Etelka 11., Vincze Piroska, Fekete László osztályfőnök

Negyedik sor: Jenei László, Nagy Mária, Tímár Etelka 1., Nagy Pál, Lapatinszki Lajos

Color Shop Papírbolt

Hirdetésfelvétel :
Szó·Beszéd Szerkesztösége
E·mail: szobeszed@index.hu

Azakció 2012. április 2-án kezdődölil

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

Irodaszerek, játékok,
ajándéktárgyak

nagy választékban!

Akció!
Gyűjtsön össze
15 Color Shop
emblémát* és

a következő vásárlásból

15 %árengedményt
kap!

*1500 forintonként 1db emblémát
adunk!
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Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok,
gardróbszekrények,

készítése egyedi méretben
bútorlapból vákumfóliázott felülettel

vagy tömör fából!

Telefon: 063019554·571

ÚJ GUMIK!
Szerelés, javítás,
centírozásI

Katona György
gumijavító

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 107.

Telefon: 06661285·127

k
Szó-Beszéd

Gyomaendrődön

1 hektár szántó
eladó!

Érdeklődni:

Mester Margit ügyvéd
9-12 óra közölt
0656/350-170

jöveteit. Így került sor július 20-án ismét
a Kossuth úti Bisztró különtermében 16
tanuló és Fekete László osztályfőnök

részvételével a találkozóra. Hagyomá
nyosan pezsgővel köszöntötték egymást,
majd a hangulatot az otthonról hozott
kiváló pálinkák, a bisztró által főzött

vörösboros marhalábszár pörkölt, házi
sütemények megfelelő szinten tartották.
A diákévek csínytevéseit felidézve neve
téstől volt hangos a terem késő délutánig.

Az öregdiákok természetesen szót
ejtettek a jövő évben esedékes 55.
érettségi találkozóról is, ahol számítanak
a jelenleg még - és remélhetőleg jövőre

is - élő 27 osztálytársuk és tanáraik meg
jelenésére. Optimizmusukat arra alapoz
zák, hogy bár egyre többen sántítanak,
egyre hajlottabbak a hátak, ropognak a
térdek, egyre nagyobb dioptriásak a
szemüvegek, viszont a múlt évi pálinka
mennyiséggel ismét megbirkóztak az
öregdiákok.

,r tt r gi4 év

Stancolt és hagyományos

papírdoboz
gyártása minden méretben!
Szltázásl
0620/9142122
Gyomaendrőd,

Ipartelep u. 1/1. www.rozakft.hu

2012. augusztus

Jövőre lesz 55 éve, hogya Gyomai
Gimnáziumban elsőként érettségiztek
tanulók. Az 1954-ben beindult oktatás
keretében végül 32-en jutottak el az
érettségiig.

Az osztály mindig híres volt arról,
hogy rendkívül jó volt a kollektív
szellem. Rendszeresen megtartották az
érettségi találkozóikat is, és tartották a
kapcsolatot egymással. Mivel utolsó
osztályfőnökük Tömösvári Balázsné
korán meghalt, Fekete Lászlót kérték fel
osztályfőnöknek, aki az egyetemről kike
rülve az első tanári munkáját a gimnázi
umban kezdte, és tanította az osztályt.

A gyomaendrődi diákokban merült
fel az igény először 20ll-b~n, hogy jöj
jenek össze egy kis beszélgetésre a
helyiek, ahol a gondokról, egészségügyi
problémáikról nem, csak a gimnáziumi
évekről lehet beszélni. A jó hangulatú
összejövetelen elhatározták, hogy 2012
ben ismét megrendezik ezt az össze-
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r--------------------------------~i Ingyenes a lakossági apró! :
I A Szó-Beszéd ingyenesen j e lenteti meg azokn ak az olvasók- :
: na k a lakosság i apróhi rde té seit, akik ezen a sze lvényen küld ik be I

I megjelen tetés cé ljábó l! A sz e lvényen a megjelö lt helyre ke ll
I beí rn i a k íván t szö veget és a szelvényt l evelezőlapon vagy

: borít ékb an e lkü lde ni a következő c ímre: Szó-Beszéd 5500
I Gyomaendrőd, Hősök útja SI. Egy apróhirde tés szövege
I lehetőleg ne tarta] ma zzon 15 sz ónál többet! A hird etések

szöv egéér t felelősséget ne m vállal a szerkesztőség !

Feladó neve: .

Címe : .

Az apróhirdetés szövege: .

HÁZ
Gyem án a Zrínyi utcáb an ker 

te s csa lád i ház el adó. Érd .:
0630/488-4394

Gyomaendrődön , a Napkeleti
u , 4 . sz , alatt i 2 szob ás, g á zfű t éses

család i ház nagy me l l é k épűlettel

1440 m'-es telekkel e ladó , Irá nyár
3,4 mi llió Ft. Érd .: 0620/413 -2770;
0662 /655 -194

Endrődön , a Csókási Béla tér
9. sz . a latti 2 szob ás össz ko mfortos
ház mell éképü lette l eladó . Irány
ár:4,4 mi llió Ft. 0666/386 -4 17

Endrőd ön , a Juhász Gyu la
utcában összkomfortos, 3 szobás
kertes ház rend ezett kerttel e ladó.
Irányár: 7,3 millió Ft. Érd .:
0630/978-92 18, 0666/3 86-5 16

A Be thlen Gábor utcá ban 3
szob ás, tetőte res ház e ladó.
Irány ár: 13 milli ó Ft. Érd .:
0670/545-3558

Gyo mán a Tomp a utcában 2
szobás téglaház e ladó . Irányár: 13
mi llió Ft. Érd.: 0666/3 86-058

Gyomá n, a fürdövel sze mben 3
szobás tégla ház e ladó. Irány ár: 15
mi llió Ft. Érd, : 0666/386-058

Gyomán, a Bocskai u. 55 , sz.
ala tt i házban a középső lakás
e ladó. Érd.: 0666/283-668

Endrőd központjában 3 szobás
családi ház eladó . Irán yár: 6,5 mil
lió Ft. Érd .: 0630/402-5884

Gyo mán az Arany János u. 16.
sz . a latti 4 szobás, összkomfort os
ház ela dó . Irányár: 9,5 m illió Ft.
Érdek lődn i a helyszínen.

Endrődön 125 m' a lapterü letű

2+ l szoba, összkomfor tos koc-

kah áz, nagy telekkel a Juh ász Gy .
21 . szám alatt eladó . Irány ár: meg
egyezés szeri nt. Érdek l ődni :

0620/405 -3995, 0670/26 1-795 1
Ha jó helyen lévő házat aka r

ve nni, akkor engem hívj on.
Ugya nitt e ladó fé lig töl tött gáz
pal ack, olajradiátor, műanyag kan
nák és más ingóságok . Telefon :
0670/2 79-86 15

Csa ládi ház e ladó 2 család
részére a Fő úton . Csere is érdekel.
Te l: 06 70/234-09 15, 06 30 /85 1
2296

Gyomaend rőd központj ában a
Fő úton családi ház, alsó épülett el ,
nagy kertte l eladó. Kiv álóari alkal
mas üzlet hely iség kiala kítására.
Érdek lődni : 0620/42 7-2 132

Gyom án a Fürdő mögött 2
szi nte s felúj ított összkomfortos
nyaraló eladó. Irányár: 6,5 mi llió
Ft. Érd.: 063 0/380-2558

Nagylapos on fürd ő sz ob á s ,

közpon tifűtéses ház eladó vagy
k iadó. Irán yár : 2 millió Ft. Érd .:
0630/483-6284

Tis zafüreden, a Tisza-t ó von
zá sában 4,5 szo bás kétszintes
öss zkomfortos , gáz- és vegyes
tü zel é s ű cs aládi ház gazd as ági

épülettel, garázzsal , 886 m' -es
bekerí tett te lken e ladó . Irányár:
[4 ,5 mi llió Ft. Érdek lődni :

0670/932- 1543

LAKÁS
A Vásár téri lakótelepen 1,5

szo bás első emeleti köz éps ö lakás
szeptember l-tő l hosszú távra
kiadó . Érd .: 06661386-500

A Vásártéri ltp-en, a 4 lakásos
társasházban három szob ás lakás
garázzsal, alsóréssze l e ladó, vagy a
gyomai részen kertes házra cserél
hető . Irányár: 8,6 m illió Ft. Érd .:
0630/488-4396 , 0630/944-1847

Vásártér i ltp. l . eme leti 3 szo 
bás, műanyag nyilászár ós, redő

nyös, kon vektoros lakás eladó,
vagy második eme letig kisebb la
kás t bészámitok. Érdek lőd ni lehet
0670/70 18-57 1, 0666/789- 189

Gyorn áu, aKol ma nn lak óte
lepen 66 m'-es fe lúj íto tt lakás
reális áron e ladó . Érd: 20/5695700,
30/435783 8

Gyomaend rődön a Kolmann 
telepen első emeleti, felúj ított,
három szobás, lakás e ladó. Érdek
l ődni : 062 0/42 7-2 132 telefo no n.

Az Október 6. ltp- en 2 szobás
föld szinti lakás sürgősen el adó.
Irányár: 5,2 mi ll ió Ft. Ér d .:
0670131 3-4 861

Gyomaendr ödön az Október
6.ltp-en 2 szob ás, déli fekv ésű

la kás e ladó , vagy ker tes házra
cseré l hető, irányár: 5,2 m ill ió Ft.
Érdeklőd ni : 0630/356 -2449

Az Ifjú sági ltp-en, 2 ,5 szobás
fe lújított , nyíl ász árócserés, l.
emeleti lakás eladó, vagy gyo mai
kertes házra cserél hető . Irányár:
7,6 mill ió Ft. Érd .: 06701368-7774

Sorházba n szé l ső la kás ke rt
e lő l, hátul és ga rázs van ; Iadó .
Érd.: 0670/932-5645

Az Okt óber 6. ltp-en 4.
eme leti, 84 rrr -es lakás elad ó.
Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.:
0670/932-5645

Az Ok tóber 6. ltp-en 2 szo bás
3. eme leti lakás olcsón eladó, vagy
kertes házra cserélhető . Érd .:
0620/5 76-7879

A Vásártéri ltp-en I szob ás
földszint i lakás eladó. Irányár: 3,9
m illió Ft. Érd. : 0630/576- 1140

A Fő ú ti t ársash ázban.
(Ko lma nn) 53 m' -es 1,5 szobá s
első eme leti lakás ela dó . Irányár : 6
milli óFt. Érd. : 0630/339 -6840

Gyomae nd rőd Kolmann
lakótelepen nappali+k ét hálós zo
b ás lakás hosszútávra kiadó. Érd :
30/43 57-838,20/5695-700.

Zöld övezetben, víz pa rthoz 100
méterre , az Ifjúság i ltp- en 2,5
szobás, földszin ti erkélyes lakás
eladó, gar ázzsal eg yü tt. Érd. :
0670/260-9260

Ifjúsági lak6telepen 2,5 szob ás
lakás garázzs al o lcsó n el ad ó.
Érdeklődni : 30/658896 1

Békéscsabán a Le ncsési ltp- en
e ladó egy 47 m'-es 1,5 szobás
összkomfortos lakás alacsony re
zsiveI. Irányár: 5,7 mi llió Ft. Érd. :
0630/422-5977

Sz olnok i el s ő eme let i két
szob ás lakás főisko l áso knak vagy
fiata l pá rnak hosszú távra kia dó .
Érdek l ődn i : Gyomaendrőd, Hársfa
u.2/A Tel. : 067 0/7057-500

KERT, TELEK, NYARALÓ
A Fűzfás- zugban 300 négy

szögö l kert 2 so r gy ümölcsössel
eladó. Érd: 0630/488·4394

Gyomaendröd ön a Soczó 
zug ba n v ízparti te lek ela dó .
Irányá r: 2,5 mi lli ó Ft. Érd. :
0630/36 3-1998 , 0666/283 -479

Gyem án a Kecseg ésben víz
parti horgásztelek e ladó. Irá nyár:
1,5 millió Ft. Érd.: 0666/386 - 191
0630/998-5096 '

Beépíte tle n 12 13 nr -es telek
e ladó . En drődön a Kisfok u. 8. sz .
alatt köze l a Köröshöz. Irányár 500
ezer Ft . Érd.: 0630/2 32·0303

Gyomaendrődön, a Templom
zugban vízpartra menő ingat lan
eladó, v illany és fú rott k út va n.
Irányár: 2500 Ft/ m' Érd .:
06 70/943 -82 12

Gyomán, Liget Fürdő mellett a
K iss Lajos üdülőtel epen 570 m'-es
üdülőte l ek eladó. Érd: 30/4357
838, 20/5695-700

Gyopárosfürdön 2 db beépít
hető üdül őtelek eladó . Telefon:
0630/958-4702

A Ken doro si útró l közve tlen
bej áró val tan ya nagy mel l ék épü
lettel, 3 fázisú áram mal , 1439 m'
es területtel elad ó. Irányá r: 1,2
mi llió Ft. Érd .: 0666/1 38-698 3
délu tán 13-20 óráig ,

Nagyá lláso ri tan ya eladó.
Villany, fúro tt kú t van. Lakó
inga tlan , istáll ó, termény tárol ó .
Gazdá lkodásra alka lmas . Irányár:
3,3 millió Ft. Érd. : 0630/35 0-0408

Fö ldet bérel n ék. Tel efon:
0620/945- 0765

JÁRMŰ
Alig haszn ált , fe lújí tott píros

színű Babetta e lad ó. Irány ár : 80
ezer Ft. Érd . : 0666/386-983
dél után 13-20 órái g

Áta lakítás miatt 50 cm' -s
robogó alkat részek e ladók. Érd. :
0630/856-32 18

Hy unda i 9 sze mé lyes személy
gépkocsi e ladó . Tel : 06 70 /234
0915, 0630/851 -2296

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Takarítást, vasal ást, idősgon

doz ást vá llallok. 0630/216-7085
Kisnyugdíjból élő még ak tíva n

dolgozó nő mun kát keres, idősek

ápolását vagy takarít ást, mosást,
v állalek Érd.: 0670/276-3413

Idősek gondozását , orvosi
kisérést. házt artási segí tség-



Gyomaendrődi babák . I

Jambrik Zsolt
(anyuka Bánlaki Anikó

Krisz tina,
apuka Jarnbrik Zsolt)

2012. június 19-én szü letett
a mezőtúri kórházban

zó B széd
hirdetésfelvétel !

Telefon:
0670/22·632·99

Augusztus 5.
Orjaleves csigatésztával.
Szezámmagos csirkemell, burgonyapüré.
Uborkasaláta. Mákos guba.
Augusztus 12.
Mediterrán gyümölcsleves. Grillezett
pulykajava sajtmártással, párolt rizs.
Barackos lepény.
Augusztus 19.
Vaníliás körteleves. Marhalábszárpörkölt
vajas galuskával. Kovászos uborka.
Túrógombóc.
Augusztus 20.
Ponty halászlé.
Haltepertős túrós csusza. Gyümölcs.
Augusztus 26.
Májgaluska leves. Rántott sertésszelet,
sült burgonya, káposztasaláta.
Vargabéles.

Telefon: 0666/386-444, 0620/980-8842,

Ára: 920 Ff/adag
Étkezési utalványokat,SZÉP-kártyát elfogadunk!

Családi Vasárnap
aDreher Söröző-Étteremben!

Balog Benjámin

(anyu ka Filippovits Éva,
apuka Ba log Péter)

2012. jú lius 22-én szü letett
a mezőtú ri

kórházban

Köszönetnyilvánítás

Köszö netet mon dunk rni ndazok
nak, akik a 20 12. február 23 -án
e lhuny t Sz ász Sándor (65)
búcsúztatásán márc ius 18-á n
megjelent ek és részvétiiket
nyilvánított ák !

A gyászoló csa lá d

Orvosi ügyelet:
0666/386-520

Fontosabb telefonszámok

Rendőrség:

0666/386-633

Mentőállomás:

0666/386-104

Felhívás!

Tűzoltóság:

0666/386-130

20 13. február 23-án a kommunizmu s

á ldozata inak emléknapján bemutatásra kerü lő

Békés megyei deportáltak, avagy a .Jvlálenkij
Robot"munkac ímű film ősbemutatój ához ker
essük azokat a túlélőket, örökös hozzátar

tozókat, akik a film létrejöttéhez szükséges
fotókat, iratokat , stb. rendelkezésünkre tudn ak

bocsátani a si ker érdekében. További fe lv ilá

gosítás, információ az alábbi telefonszám okon :
0620/4659150, 0620/2500931

Német Nemzeti ségi
Önkormányzat (Hack Mária)

hi bás an eladó . Ugyano tt nagy
Oxig én pa lack és kics i dissou s
pa lack és csőhajli tó e ladó . Érd:
0670/514-464 J

A Stop S öröző kiadó, ugyanott

Robi -52 ro ta kapa és orosz benzin
mot oros szivat tyú eladó. Tel:
0620/972-9796

170/ 65. 60 éves nő őszinte

férfi sz em é lyé ben 60 -70 éves
korig éle ttársat ke res . Telefon:
0630/544-464 1

50 -es magán yos hölgy keresi
szerető párj át 50-60 év kö z őtt i

magán yos férfi szemé lyé be n. Te
le fon szám : 0670/368-77 -74 ,
0666/285-833

Bo lti készlet bő l megmara dt
tapéta és ta pétaszegő 50%- os áron
eladó, amíg a készlet tart. N .B és
fé l N.B. műlép kapható. Érdek lőd

ni lehet: 063 0/471 -927 9
Beltéri, és kültérí rendez

vényhangositást vállalole. Ér
deklűdní: 0630/690-2049

Gyo má n piactéri te lkek
eladó k. Befektet ésnek kivá ló !
Tel.: 06 70/63 5-88 56

E ladó a H oldfény sorozo
Kulich Gy. u. 45. sz . a latt , telj es
berend ezéssel. Irányár : 4 millió Ft.
Érdeklődn i : 063 0/50 1-391 4

Kevese t haszn ált 160-as akri l
kád el ad ó , irányára : 10 .000 Ft. ,
va lami nt gázpa lack eladó ,
irányára: 5.000 Ft. Érdeklődni :

0666/2 82-20 l
Pentium IV.- es számítógép

kompletten eladó . (17 "- os Phi lips
monitorral, megbizhatóan műk ö

dik). Érdeklődni: 0620/5543121
Laptop, hűtő, fagyasztó, tévék,

mikro , asztali szám itóg ép, kerék

pár, Ps2, Ps3, Xbox, mosógép,
mosogatógép, ce ntrifuga, fű nyíró

trakt or, Simson robogó eladó . Tel :
067 0/635 -8856

H asznált magy ar és cs eh
gyártmá nyú 22-es és 32-es hús
dar ál ót vásáro lnék. Telefon :
062 0/454- 1154

Fi atal kö ltőpár g alam bok
ela dók. (Texán, King, tyukos)
Érd.: 0630/92 5-7934

Eladó: terménydará ló, zomán
cos üst , Nova v illanysütö, aszta l
spa rhelt. Érd. : 0670/545-3558

Magyar gy ártmány ú tur ista
gázpalack kompletten, égőfejj el ,

dobozában újonnan eladó. Irány ár:
5 mill ió Ft. Tel.: 0630/407-311 9

2 mennyezeti és egy á lló
lámpa va lamint egy 2x3 m éteres
szőnyeg eladó. Tel: 0666/2 83- 824

Karosszéria és kipufo gó
ja vítás! K ipufogó rend szerek ,
dobok készítése ! Teherautó ra,
trakto rra is! Kerí tések, kapu k, kor 
látok készí tése ! Autójaví tás! Te le
fon: 0630/5 14 8867

A lbérlő t ke rese k 3 szo bás
lakásomba nő személyé be n. Egye
dü l á lló nó vagyok . Érd ..
0670/2 60-92 60

Vásártéri ltp -en ga ráz s hosszú
távra kiadó. Tel.: 0630/442-21 2 1

Tetőcsomagtartó személygép
kocsihoz, beltéri ajt ó tokkal , spájz
ablak dupla üvegezettek, 7 m'

járólap eladó. 0630/325-7989
FÉG gyártmányú gázüzemű

fali átfo\yós vízmelegítő elad ó.
Érd.: 0630/505-8503

Reális áron hód fark ú bontott
kiscserép eladó : 15 Ft/db áron .
Ugyanitt eladó egy gyermekheve
rő 8000 Ft-ér t. Érd.: 06661386-177

Fe iszá mo lás bó l eladó sokfé le
ingóság, ha fe lhív , fe lsoro lom!
Tel.: 06 70/2 79-86 15

380 V-os CO-hegesztőgép

EGYÉB

ny újt ást, recept felíra tást-kivált ást,
bolti bevásárlást vállalek. Leinfor
málh ató szociális gondozónő va

gyo k. Tel.: 0670/883-9917
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Várfl András:
Jövőre kezdődik az

aluljáró építése

Szó..Beszéd. 'Önnek szól
és Magáért Ibeszél,!

mat a Fő útra 
táj ékoztatta la
punkat Várfi
András polgár
mester.

Az építke
zést követően is
megmaradnak a
jelenleg is meg
lévő útkereszte
ződések. Az a
luljáró az Ipar
telep úti keresz
teződésnél kezdődik és a Pásztor
utcánál jön vissza a felszínre. A hely
szűke miatt viszonylag meredek lesz
az összesen 370 méter hosszú aluljáró,
de csak az autósok részére. Az
aluljárón keresztül - az egyik oldalon 
szintbeli eltolással vezet majd egy jó
val enyhébb lejtésű kerékpárút és járda
is, összesen 4 méter szélességben.

- Az építendő elkerülő út tervezése
és engedélyeztetése jelenleg van folya
matban. Az elkerülő utat a tervek
szerint 2013. márciusában helyezik
forgalomba és ezt követően kezdődhet

meg az aluljáró építése amelynek
várható befejezése 2014. december 31.
- mondta végül a Szó-Beszédnek Várfi
András, Gyomaendrőd polgármestere.

H.E.

lakossági fórum az elterelő útról
A gyomaendrődi aluljárót is kivitelező Békés-2012 Konzorcium

képviselői 2012. augusztus IS-én este a Katona József Művelődési

Házban lakossági fórumot rendeztek a Gyoma-Békéscsaba vasútvonal
felújítási munkálatairól. Ennek keretén belül ismertett ék többek között a
46-os köz útFő úti vasúti kereszteződésébenépítendő aluljáróval kapcso
latos előkészítő munkálatokat.

Az előadásonelhangzottak szerint az aluljáró kivitelezési munkálatai
hoz kapcsolódó hatósági eljárások jelenleg folynak. A kivitelezésre
várhatóan 2013 tavasza és 2014 év vége között kerül sor. Az építkezési
munkálatok alatt az ideiglenes elkerülő út a tervek szerint a 46-os út
nyomvonala melett, a Penny Market parkolója mentén és az ÖMV ben
zinkút mögött haladva oldja majd meg a közúti közlekedést.

az építkezés idejére elkerülő utat szük
séges építeni. A kivitelező több variá
ciót is felvázolt az elkerülő út
nyomvonalát illetően. Ezek közül a
városháza műszaki osztálya azt az
elképzelést támogatta, amely szerint az
elkerülő út az Ipartelep úton a ipari
parkon át a Katona József úton ke
resztül terelte volna el a forgaImat az
aluljáróépítés idejére, ám ezt az
elképzelést a beruházó, a Nemzeti

Infarastruktúra Fejlesztő Zrt. nem
támogatta, annak viszonylagosan
magas költségei miatt. A mostani
elképzelés szerint az építkezés idejére
az Endrőd felől érkezőket az Ipartelep
útra terelik, majd onnan a benzinkutat
megkerülve a Penny Market parko
lóján keresztül vezetik vissza a forgal-
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Vasúti nagyberuházás indult
mintegy 39 milliárd forint értékben
Gyoma és Békéscsaba között 
közölte Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő (NIF) Zrt. Tájékoztatásuk
szerint a beérkező 3 ajánlat közül a
közbeszerzés t a legalacsonyabb
ajánlatot benyújtó BÉKÉS-2012
Konzorcium nyerte, és végzi el a
vasútkorszerűsítest. A konzorcium
vezetője a Swietelsky Vasúttechnika
Kft., tagja még a KÖZGÉP Építő- és
Fémszerkezetgyártó Zrt, A szerző

dés összege nettó 38,975 milliárd
forint.

A kivitelező 2012-ben kezdi meg a
munkálatokat, és előreláthatóan 2014
második félévében készül el a korsze
rűsített, 30 kilométer hosszú vasút
vonal szakasz. Ugyanez a cég építi
meg ezzel egyidejűleg a gyomai közúti
aluljárót is. Ennek részleteiről kér
deztük Várfi Andrást, Gyomaendrőd
város polgármesterét.

- Nagyszerű dolognak tartom, hogy
sikerült a gyomai aluljáró építését a
mostani vasúti szakasz felújításába
beterveztetni . Ismeretes, hogy a

Mezőtúr-Gyoma közötti pályaszakasz
korszerűsítéséből kihagyták a gyomai
aluljáró építését. Ezért kifogással
éltünk, s a beruházó, a NIF elismerte az
aluljáró szüks égességét és mostanra az
építkezés is elkezdődhet. A gyomai
vasúti átjáró alatt átvezető aluljáró
építésének megkezdése előtt azonban



Cza n k G ábor sz emélyében

augusztus 11. óta új pásztora van a
gyomaendrődi katolikus k őzös

ségnek. Iványi László endrődi és
Túri Kis Is tvá n gyomai plébános á t
helye zése után a gyom ai egyh áz
községet Endrődhöz kapcsoltak,
míndkettőben Czank Gábor lát el
sze lgá la tot.

vallási hagyományait tisztelő népként
taliják számon az itt lakókat. S va lóban,
az ideérkezésem óta elte lt la ssan
há rom hét folyam án magam is tapasz
taltam az itt en iek szeretetét, ked
vességét - mondj a bemutatkozásáb an
Czank Gábor.

- Gya kran kérdik új áll omáshelyre

érkező papoktól : "És mik a ter vei a
jövőben?" Én ilyenkor mindi g azt vá
laszolom: nincsenek kü lönleges ter
vei m. Nekem álta lában egy cé lom van:
a tőlem telhető legjobb mód on tenni
az t, amit egy tel epülésen a paptól
elvárnak. Ez magába fogl alj a úgy az
istentiszteletek, kereszte lők, esküvők,

teme tések vé gzését, mint a hi toktatást,
ifjúsággal val ó foglalkozás t, vagy a
va llási, karitatív, kulturá lis csopo rtok,
pléb ániai egyesü le te k, tár sul atok
összefogásá t.

Egy pap mu nkáj a teh át elég kiter
jedt, nagy odafigyelés t igény el. A
l egfőbb feladatomnak mégis azt látom ,
hogy az Isten t ke ll megmut atn om a
mai kor emberén ek, úgy, hogy az elfo
gadható, megérthető legyen . Eg y fel
gyorsult, fe lpörgött világban élünk,
am ikor az embernek kevés ideje va n a
relaxációra, lazításra, pihenésre. S még
kevesebb a lél ek pi hentetésére . .. Azt
szeretném az embereknek "felkíná lni",
hogy a va llásos éle tben, templo mba
j ár ásban ne egyfé le idej é tmúlt vagy
áj ta tos k odó va lam it lás san ak, hanem
egy olya n életformának, ahol a lélekre
is odafigye lü nk, aho l hel ye va n a
gyerekeknek, ifjús ágnak, családoknak
és idős embereknek egyaránt.

Előző helyemen volt egy kedves
fia ta l pár, aki ke t én eskettem. A fiat
alok az esküvőt követően rendszeresen
elkezdtek te mp lomba j árn i, és egy
alka lom mal a fiatalember azt mondta:
"Mióta rendszeresen gyakorl om a
hitemet, érzem azt , hogy te ljes é letet
élek ..." Ezt a teljes él etet sz eretném
felkínáln i a gyomaendrődieknek is,
akiket ezúton is szerete tte l meghívok
és várok a vasárnapi szentmi sékre .

Remélern, sikerül ezt jól tennem, és
m inél több embernek megmutatni azt
az utat, am elyen ezt akiteljesede tt
é le te t el lehet érni - mondta Czank
Gábor, Gyomaendrőd új plébánosa.
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Atanfolyamindílás és IT I
a tanfolyam helye: L!J
Városi Alapfokú Művészetoktat ás i

Intézmény, Gyomaendrőd, Kisréti u. 27.

AKiskun Autósiskola Kft.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETŐi

TANFOLYAMOT INDíT
2012. szeptember 14.
(péntek) 17óra!

Aki erre a tanfolyamra jelentkezik,
szeptemberrekezében lehetajogosítványa!

KEDVEZMÉNYES elméleti tanfolyam!
INGYENES Kresz-és Tesztkönyv használat!
INGYENES számítógépes teszt használat!

A tanulók szabadidejéhez alkalmazkodó
elméleti és gyakorlatiképzés!

További információ:

Bosnyák József
tanfolyamszervező

Telefon: 0630/409·2868
OKÉV: 03-0049-04 Akkr.lajstromszám: 141 9
Iskolánkelme: Békéscsaba. Szemereu.211.
Ügyfélfogadás: 7.30-1 6.30Telefon: 66/323-626

Szeptember 9.

Fahéjas szi lvaleves.

Brassói aprópecsenye, hasábburgonya.

Tejfölös uborkasaláta. Nutel lás palacsinta

Szeptember 16.

Csontleves daragaluskával

Szezámmagos csirkemell , kukoricás rizs.

Tartármártás. Csoki puding.

Szeptember 23.

Orjaleves házi tésztával.

Bajor csülök, párolt káposzta, tepsis

burgonya. Gesztenyepüré.

Szeptember 30.

Magyaros zöldborsó leves.

Kijevi csirkemell, gombás rizs, zöldség

felfújt. Sző lős krémes.

Telefon:0666/386-444,0620/980-8842,

Ára: 920 Ftladag
Étkezésiutalványokat,SZÉP·kártyátelfogadunk!

Családi Vasárnap
aDreher Söröző- Étteremben!

a
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Czank Gábor, római kato likus
lelkész 20 12 . augusztus ll -től látj a el
Gyomaendrőd katoli kus plébániáinak
vezetését. Arad megyébő l sz ármazik,
hét éve szente lte pappá Szegeden
Gyu lay E ndre megyésp üsp ök.
Segédl elkészként szo lgá lt Békésszent
andráson, majd plébánosként Újkigy ó
son és legutóbb M akón.

- Bá r a Gyomaendrődre va ló
helyezésem hir tel en j ött és kissé
meglepett, de örömmel j öttem új
állomáshelyemre, hisz káplánkorom
ból jól ismertem ezt a vidéket, Ivány i
Lászl ó atya meghívására többször is
jártam a most már otthono mmá vált
endrőd i plébánián . K ispapként pasz
torális gyakorla tra j áliam ide, majd
segédlelkészké nt 20 06 -ban három na
pos nagyböjti le lkigyakorla tot tartot
tam . Ugyanígy Gyomán 20 07-ben a
Jézus Szíve ün nepe alkalmával tartott
templombúcsú n az ü nne pi szent mise
ce lebrálás ára kért fel T ím ár M ihá ly
atya.

A "terep" teh át nem ism eretlen.
Papi körökben Gyomaendrődnek j ó
híre vo lt és van: becsületes, is ten félő,

Egyházához ragaszkodó, nemzeti és
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i Inaelőa a b kéPle
Marton Dániel a gyomaendrődi

képviselő-testület legfiatalabb tagja.
A jelenleg 28 éves önkormányzati
képviselő a Fidesz-KDNP színeiben
nyerte meg a helyhatósági választást
a 3. számú választókerületben,
amelyhez többek k özött a Vásártéri
lakótelep is tartozik.

- Székesfehérváron születtem s
mivel ott lakótelepen nőttem fel , így
ismerem a tömbházakban élők gondjait
- mondja Marton Dániel, aki sz üleivel
200 S-óta lakik Gyomaendrődön.

Marton Dániel , - aki angolul és
németül is beszél - Sopronban végezte
el az erdőmérnöki kar, természet védel
mi m érn ők szakát és kapott áll ást a
Szarvasi Arborétumban, mint intézeti
mérnök.

- Még a legutóbbi választások előtt,

2009-ben lett em k üls ő s tagja a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottságnak, ahol
megismertem a képviselő-testületi

munkát is . A közéleti munka iránti
érdeklődésem miatt indultam 20 l O-ben
az önkormányzati vá lasztáson, ahol a
3. számú vála sztókerület képviselőjévé
választottak. Jelenleg a pénzügyi bi
zottság tagja vagyok.

- A választások után hamar kiderült,
hogya testület két táborra, jobb- és
baloldalra oszlott, s nyilvánvalóvá vált,
hogy az ellenvélemények és az érdek-

Marton Dániel

ellentétek miatt nem lesz körtny ű a
képviselő-testületi munk a. Mondom
ezt annak ellenére, hogy az ember azt
gondolná, hogy a képvisel ői tevékeny
ség egyszerüen csupán a város érde
keiről szól. Azt tapasztalom, hogy
egyes képviselők esetében az egyéni ,
üzleti érdekek er őteljesebben érvénye
sülnek bizonyos ·témákban, mint az
é s szer ű , a város j avát sz olgá ló dön
tések. Ebből is fakadnak néha a parázs
viták és az érdekellentétek - mondja a
képviselői munkáról Marton Dániel ,
aki az elmúlt két év nag y sikerének
tartja a megvalósult beruházások mel-

lett, hogy Gyomaendrőd járási központ
lesz 2013 . január l-től.

- Végre Gyomaendrőd visszanyer
heti a régióban korábban betöltött
hangsúlyos szerepét és ezzel - véle
ményem szerint - új gazdasági lehe
tőségek előtt nyílik meg az út.

Marton Dániel a választási ciklus
hátralévő idejében még szeretné, ha a
vasútállomás előtti teret, az utakat és a
parkolókat rendbetennék, s ebben az
ügyben már a MÁV-val is felvették a
kapcsolatot. Ugyanakkor reményei
szerint - j övőre - végre fel lehetne újí
tani a Vásártéri lakótelep járdáit és
ross z állapotú útjait is.

H.E.

I Városi tanévnyitó ünnepség
Szeptember 2-án a Kner Imre

Gimnáziumban rendezték a városi
központi tanévnyitó ünnepséget. Az
ünnepségen a fenntartó önkormányzat
vezető képviselői mellett jelen voltak a
megyei kormányhivatal és a katol ikus
egyház képviselői is.

Mint ismeretes, az iskola január
elsejétől állami fenntartásba kerül, de
az önkormányzat már korábban kinyil
vánította, hogy a Római Katolikus
Egyház fenntart ásába kívánja átadni az
oktatási intézményt.

yoma n r vll 'gt lálkozÓ·a
Augusztus 17-én este térzenével

vette kezdetét a négynapos ünnep
ségsorozat. Az V. Gyomaendrűdiek
Világtalálkozójának nyitóeseményén
Várfi András polgármester kösz ön
tőjét követően a Gyomaendrődi

Zenebadtok Kamarakórusa és a
Városi Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény adott koncertet a hall
gatóságnak.

A kétnapos rendezvény megnyi
tóján Várfi András polgármester hang
súlyozta, fonto s, hogy a város jelesebb
évfordulóin - ilyen például Gyoma és
Endrőd egyesítésének 30. évfordulója,
melyet idén ünnepelnek -, visszanyúl-

janak a gyökerekhez, s az ünneplésbe
bevonj ák az elszármazottakat is.

A találkozó keretében a városháza
falán táblát helyeztek el a jeles 20 .
századi író és politikus, Kovács Imre
emlékére. Munkásságát Kovács And
rás, a Kovács Imre Társaság elnöke (az
író unokaöccse) méltatta. A városháza
nagytermében rendezett konferencián
dr. Szabó A. Ferenc történész és
Molnár M. Eszter tanár, publicista
mutatta be az íróról szóló, eddig meg
jelent köteteket.

Dr. Szonda István, a világtalálkozó
főszervezője elmondta, autóbuszos
városnézést is szerveztek, melynek

keretében többek között ellátogattak
Kálmán Farkas egyházzenész sírjához
is.

Az Endrődi Népházban régi gyom ai
és endrődi képeslapokból nyílt kiál
lítás, ezenkívül eml ékm űsort szervez
tek az endrődi születésű jeles költő ,

író, Tímár Máté születésének 90.
évfordulója alkalmából.

Hirdetésfelvétel :
szö-Besz éd Szerkesztősége

E·mail: 'szobeszed@index;hu
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lérfesztiválra is. De említhetjük az
iskola által szervezett idei augusztusi
strandröplabda bajnokságot is.

- A gyomaendrődi iskola köztudot
tan erős nemzetközi kapcsolatait
tov ább szélesítjük, sőt a megye többi
oktatási intézményét is igyekszünk
bevonni a diákok külföldi gyakorlati
képzéseibe. A kül önb öz ő uniós oktatá
si programok segítségével magyar diá
kok ismerkedhetnek meg a francia,
lengyel , olasz, mezőgazdasággal, s
ugyanígy fogadnak külföldi diákokat is
a B ékés megyei szakiskolák. Szeret
nénk ha a gyomaendrődi iskola egy
nemzetközi oktatói központtá is válna.
Ennek érdekében 2012 szeptember
közepén a franciaországi Montpellier
ben a magyar nagykövetség, az érintett
minisztériumok képviselői és a Tisza
Kálmán Közoktatási Intézmény gyo
maendrődi egysége tart nemzetközi
fórumot, bemutatva aTisza Kálmán
iskolát és Békés megyét.

Ugyanakkor készülünk az olasz
országi nemzetközi vadászati és
halászati kiállításra, amely idén
decemberben lesz Gonzaga városában
- mondta végül lapunknak Davidovics
László, a gyomaendrődi szakképző

iskola új vezetője .

Ezért is fontos lesz megerősíteni a
gyakorlati képzést, valamint a gyakor
lati helyek pedagógiai jellegét.

Ennek érdekében az iskola tangaz
daságát tartalamilag is szeretnék
megújítani. Távlati terveik között
szerepel , hogyatangazdaságot pél
damutató egységgé alakítják, beinc!ítva
újra a sajtüzemet és a sertéstelepen
pedig egy vágópontot létesiten ének.
Bár jelenleg szinte csak az alapanyag
előállítást oktatják, de szeretnék a fel
dolgozóipart, az áruforgalmazást és az
értékesítést is megtanítani a diákok
nak, s ezzel egyfajta komplex képzést
bevezetni. Ilymódon a tangazdaság
kihasználtsága javuina és egyben az
iskola bevételeit is gyarapíthatná.

Davidovics László lapunknak el
mondta még hogy szeptemberben
összesen 450 diák kezdte meg tanul
mányait a gyomaendrődi szakképző

iskolában, s az ide i tanévban 4 kezdő

osztályt indítottak.
Az iskola új képzési kínálatát

igyekeznek minden új fórumon bemu
tatni. Az internetes megjelenés mellett
résztvesznek gasztronómiai feszti
válokon, mint például legutóbb a
gyomaendrődi hal főző versenyen, ahol
a diákok főztje arany minősítéstkapott
a zsűritől. Az iskola készül az őszi böl-

Davidovics László dinamikus szakiskolát, nemzetközi oktatási központot
akar létrehozni Gyomaendrődön

Davidovics László az új igazgató

, ké d''''--
Új igazgató irányítja július l-től a

Bethlen Gábor Szakképző Iskola
jogutódját. A Tisza Kálmán Köz
oktatási Intézmény Gyomaendrődi

Egységének vezetőjévé Davidovics
László középískolai tanárt nevezte ki
az iskola fenntartója, a Békés Me
gyei Kormányhivatal.

Davidovics László lapunknak el
mondta, hogy igyekeznek megfelelni a
fenntartó által megfogalmazott igé
nyeknek, amely arról szól, hogy a
gyomaendrődi iskola egy jól működ ő,

dinamikus, a városnak és térségének
olyan oktatási központja legyen, amely
a mai kor követelményeinek meg
felelő, felkészült szakembereket képez.

- Az iskolának Gyomaendrőd és
környékének szakképzési igényeit kell
kielégítenie, éppen ezért ésszerűsíteni

szükséges az iskola működését több
területen is. Az oktatást szeptembertől

egy helyre, a Hősök úti épületegyüttes
be koncentráltuk. Kiköltöztünk a régi
Selyem úti iskolaépületből, melyet
visszaadtunk a városnak. Ezzel a lépés
sel olc sóbbá válik az iskola fenntaltása
és az oktatási folyamatok is átláthatób
bak les znek - tudtuk meg Davidovics
Lászlótól.

A Tisza Kálmán Közoktatási Intéz
ményben jelenleg 52 szakmában ké
pzenek diákokat. A gyomaendrődi

iskolában is korszerűsítik a képzési
palettát. Az új szakmák oktatásának
bevezetése előtt széleskörű egyezte
téseket folytatott az iskola a város és a
környező települések általános iskolái
nak végzőseivel , a szül őkkel, az agrár
és iparkamarák képviselőivel, valamint
a helyi vállalkozókkal arról, hogy
milyen szakmákat, kép zéseket indítson
az iskola.

- Új szakmák - például szociális
gondozó, ápoló - bevezetésést tervez
zük. De ugyanígy változások lesznek
nem csak az alapképzésben han em a
fulnőtt- és a továbbképzésben is 
tudtuk meg Davidovics Lászlótól, aki
elmondta azt is, hogy a jövő esz
tendőtől átalakul az alapképzés szerke
zete: az eddigi 4 év helyett 3 év alatt
kell felkészíteni a jövő szakmunkásait.
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közönségnek , s az ötlet dr. Szonda
István néprajzkutatótól származik 
mondta Szécsi Zso lt, a tárlatot szer
vező Roma Polgálj ogi Szövetség
elnöke, aki a kiállítás megtekintését jó
szívvel ajánlotta cigányoknak és nem
cigányoknak egyaránt.

A kiállítást dr. Szonda István
(képünkön) nyitotta meg.

Fotókiá llítás nyílt a cigányok '60-as
évekbe li életéről. Egy német fény
képész, bizonyos Karl Keller - endrődi
feleséget találva - 1966-ban az endrődi

Cigányvárosban készítette azokat a
fotókat, ame l yekből a Roma Közös
ségi Házban augusztus 29-én nyílt
kiállítás . Az endrődi tájházban őrzö t t

fényképeket mutatták most be a nagy-

Állatorvosi Rendelő
pr. Bubó Állatpatika

- Vényre és vény nélkül kapható
gyógyszerek, baromfivakcinák.
- Takarmánykiegészítők , vitami no k.
- Fe rtőtlen ítő szere k.
- M inőség i kutya-, és macskatápok
(Euka nuba Hill 's, Royal Canin)
- "Pet Shop"óriási választékkal:
- Pórázak, nyakörvek, hámok, gumi és
plüssjátékok, boxok, fekhelyek.
- Papagáj és rágcsáló kiegészítők ,

kozmeti kai szerek, etető és itató tálkák.
- Bolha- és kull ancs ir tó szerek.
- Légyirlósze rek, patkányirlószerek.
- Baro mfi vakcina (G um boro)
- Ásványi kiegészftők.

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

kedd, csütörtök, szombat: 9-1 1

róligaz n rőd iénykép

Az uniós ön ő alap ól isnyertünk
Nemzetgazdasági szempontból kiemeIt

beruházásnak nyilvánítja a kormány a 44
es főút, Kecskemét és Békéscsaba közötti
szakaszának gyorsforgalmi úttá alakítását.
Az errő l szóló határozat már meg is jelent a
Magyar Közlönyben nyilatkozta
Körösladányban Farkas Zoltán a megyei
k ö zgy űl é s elnöke. Akiemelt jelen t őségű

beruházássá nyilvánításhoz a nemzeti
fejlesztési miniszter készíti elő a jogsza
bálytervezetet és terjeszti a Nemzeti
Fejlesztési Kormánybizottság elé.

Idén hat Békés megyei település nyert
el összesen 396 millió 762 ezer forin tos
támogatást az EU önerő alapból. Ezzel
Békés a harmadik legeredményesebb me
gye lett az országos összevetésben - jelen
tette be Farkas Zoltán.

A megyei közgyű lé s elnöke, egyben a
térség országgyű lés i képv i s el őj e az észak
békési városban megtartott sajtótájékoz
tatón elmondta, a támogatás nagyban segíti
az érintett városokat, illetve községet egy
egy korábban már pályázati támogatást
nyert projekt megvalósításában.

Ez évben Dévaványa a csapadékvíz
e lvezető rendszer fejlesztéséhez 20 millió

677 ezer, Gyomaendrőd a szennyvíz
tisztító-telep korszerűsítés é hez 71 mill ió
219 ezer, Körösladány a szennyvíz
csatornázás II. üteméhez és a szennyvíz
tisztító-telep korszerűsítéséhez 98 millió
745 ezer, Újkígyós a Dél-Békési Ivóvíz
minőség-j aví tó projekthez 106 millió 651
ezer, Vésztő a szennyvízcsatorna-hálózat
bőví tésére 97 millió 500 ezer, mig Vég
egyháza az egészségügyi szolgáltató köz
pont felújításáhozegymillió 968 ezer forin
tot nyert el az EU ö ner ő alapból.

A települések korábban már nyertek
pályázati támogatást a beruházásokhoz, az
összegek a saját forrás biztosításábanjelen
tenek nagy segítséget - írja a beol .hu,

Szó-Beszéd
hirdetésf Ivétel!

Telefon:
0670/22-632-99

Sürgős esetben iselérhető 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·mail : kreiszagnes@szucsnet.hu

Telefon: 0630/206·5050

Ultrahangos fogköeltávolítás.
Röntgen-diagnosztikaI

Értesítem kedves vásárlóirnat,
hogya

GARDROBE
TURI

átköltözött a Kner térre,
a Siluett Fitness mellé!
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Az endrődi kommunisták is táblát akarnak

,I í á •
I F ledés ült

Körös m nti ételek

Gyomaendrődi néptáncos elismerése AHostélyos
kakaspörköltje nyert
Gyomaendrőd ik készítették a leg

jobb pörköltet a csanádapácai kakas
fesztiválon augusztus ll-én; A kakas
pörkölt-főzőversenybajnoka 2012-ben
a gyomaendrődi Rostélyos Húsbolt
Kft. csapata lett. Második helyen
vég zett a Csanádapácai Hagyomány
ő rző Egyesület, harmadik a Makk
Sarkantyú csapat.

Megjelent a Körös menti ízek című

gasztronómiai érdekességeket és 169
hagyományos, már-már elfeledett étel
receptet tartalmazó színes könyv,
amely a Hármas-Körös vidékére kalau
zolja el az olvasót.

Szerz ője Hornok Ernő, gyomaend
rődi újságíró, aki Békés megye északi
részének, a Hármas-Körös vidékének
konyh áj át mutatja be. Ezen a viszony
lag kis területen egyedi , máshol nem
fell elhető gasztronómia alaku lt ki a táj
adottságainak és az itt élt , itt él ő ma
gyar, szlová k, sváb népességnek kö
szönhetően .

Hel yet kapott a könyvben az endrő

di szü l e tésű Rózsahegyi Kálmán
színészlegenda családi receptfüzetéből

néh ány főznivaló, emellett olvashatók
a gyomai könyvnyomdász , Kner Izidor
feleségének kedvenc főztjei is.

A hal- és vadételek mellett a pusz
tai , bográcsos ételek tárházát kínálja a
szerző . Nagyanyáink már-már feledés
be merülő ételei, kemencében sütött
tésztái is helyet kaptak a gazdagon
illusztrált kötetben.

GlISltrondmMIk"landoLJsok a HJrmas-K6r(}svldék~n

,
v r s

m űv é szeti vezetője , a Békés Megyei
Néptáncosok Szövetségének elnökségi
tagja, megkapta a Népművészet Ifjú
Mcstere díjat.

A kitüntetést 2012. augusztus 16
án, Budapesten a Néprajzi Múzeumban
vette át Balog Zoltántól az Emberi
ErőforrásokMiniszterétől a kőzm űve

lődési és közgyűjteményi díjak ünne
pélyes átadásán.

A polgárvédelmi bázis haszno
sításával volt kapcsolatos a másik
előterjesztés az augusztusi képviselő

testületi ülésen. A bázist, ahol egyéb
ként 6 fő elszállásolására is lehetőség

van előszeretettel has ználj ák külőn

böző civil szervezetek, köztük például
nyugdíj asok is partik és bulik hely
színéül. A képviselők most arról dön
töttek, hogyapolgárvédelmi bázison
1000 forint plusz áfa áron lehet éjsza
kánként aludni és a rend ezvényekért
alkalmanként 5000 forint nettó össze
get kell fizetni .

Minden esetben a polgármester
engedélye szükséges a polgárvédelmi
bázis ilyen jellegű igénybevételéhez.

tábl át helyezzenek el az endrődi volt
községháza falán a kommunizmus
üldözötteinek emlékére. A képviselők

többsége azonban ez esetben is igennel
szavazott, ígyelkészülhet az Üldözött
Magyar Gazdák emlékműve, valamint
az emléktábla is.

Ugyanezen az ülésen kért és kapott
szót Dávid István, aki a kommunista
párt nev ében szintén emléktábla állí
tási kérelmet adott át a polgármes
ternek, ebben kéri , hogya Horthy-kor
szakban a kulákoknál - szerinte 
embertelen körülmények között síny
lődő cselédek, kondások ernl ékét is
örökítsék meg kőbe vésve . Beadványá
ról később dönt a képviselő-testület.

al ghnén kfiz t

Az augusztus 20-i állami ünnep
alkalmából több Békés megyei sze
mélyiség kapott magas kitüntetést,
melyeket Balog Zoltán emberi erő

forrás miniszter adott át.
Mahovics Tamás, a gyomaendrődi

Körösmenti Néptáncegyüttes volt tán
cosa, néptánc pedagógus, a Békési
Kistérségi Általános Iskola tanára, a
békési Belencéres Néptáncegyüttes

A gyomai sportpálya mögött lévő

polgárvédelmi bázis két alkalommal is
szóba került a legutóbbi, augusztusi
képviselő-testületiülés en. A sportpálya
edzőpályáját - a mellette húzódó, a pol
gárvédelmi bázishoz vezető úttal
együtt - már korábban egy árverésen
megvásárolta a gyomaendrődi Balogh
Károlyné, aki most havi 30 ezer forin
tos díjat kérne az önkormányzattól az
út haszn álatáért. A képviselő-testület

azonban úgy döntött, hogy nem fizet
nek, hanem inkább egy másik bej árót
építenek a polgárvédelmi bázishoz.

A munkát Gyuricza Miklós helyi
vállalkozó nyelte 270 ezer forintos
áron.

Államikitüntetések I

Várfi András polgármester kéré
sére vita és hozzászólás nélkül dön
töttek a képviselők az augusztus 30-i
ülésen arról, hogy engedélyezik az
Üldözött Magyar Gazdák emlék
művének felállítását.

A kul ák emlékmű ügyében már ez
év tavaszán döntöttek a képviselők,

akkor a baloldal, a Kör ösök Vidékéért
Egyesület nemmel szavazott a civil
kezdeményezésre, most pedig a Kö
rösök Vidékéért Egyesület három tag
ja, Toldi Balázs, Mátjalaki József és
Fülöp Zoltán tartózkodott a szavazá
son. Ugyancsak Toldi és Márjalaki
nem szavazta meg a Endrődiek Baráti
Körének azt a kérését, hogy emlék-



Huawei Ascend Y200

5500 Gyomaendrőd , Fő út 214.
Tel./fax: +36-66/282-822, +36-30/349-1325

H-P: 9-12, 13.30-17.30, Sz: 9-12

Partner~ D -Mobile- ·

Kner Imre tér Iwww .gellaLhu

06 66 282 440 I 06 30 33 26 075
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fitness klub E szolárium

$
'li """

'Sziluett

Rtness li: kondicionáló terem
terembériés I fodrászat [Atlasz kondigépek

társastánc I aerobik I step aerobik
power body I hastánc I zsírégető aerobik

jóga I preventív gerinc gimnasztika

Kner Im re tér I www.gellai.hu
06 66 285 840 I 06 30 627 8234

Növényvédőszerek o Fű

nyírók It Tömlők és tömlő'

csatlakozók Szivattyúk és
búvárszivattyúk • Kertj rá
csok és kerítések e Vi·
rágföldek és tápoldatok •
Fóliák Műtrágyák e Vető·

magvak: zöldségfélék, vl
rágok, fűmag keverékek
szél sválasztékát kínáljuk!

ZDA KISÁ OHÁZ . Lótogasson 'll hozzónkl
5500 6yomClendröd. Pásztor János CI. 39. n

Tel.: 06-66/386-359

--
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Gumijavítás!

Műszaki

vizsgáztatás!
Varga Béla, autószerelő mester

Telefon:

0666/610-650,
0630/600-42-30

5500 Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság

IRÉGI B.lÍJT0R0KAt.. .. ,
használati··tárgvakat

vásáralok! .
Készpénzben

ahelysz(nen fizetekl

Telefon:
0630/9.533..5941

Szó-Beszéd

Ezen a nyáron két , eddig vál
lalkozásban működő óvodát kapott vis
sza a város. Az endrődi Blaha úti
Csemetekert Óvoda és a Jókai úti
Margareta Óvoda került újra az önkor
mányzathoz. A Szabadság úti Óvodát
korábban a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola működtette , a gyomai
Kossuth úti Százszorszép Óvodát
pedig a Kis Bálint Általános Iskola. E
két utóbbi óvodából, valamint a vál
lalkozók által visszaadott óvodából, és

. a Csárdaszállási Óvodából egy nagy
óvodaintézményt hozott létre a város,
melynek vezetésére pályázatot írtak ki.

Két pályázó közül Czikkelyné
Fodor Tünde nyert, így - a képviselők

döntése szerint - egy éven át ő irá
nyíthatja az 5 óvodából álló
Gyomaend rőd-Csárdaszállás- Hunya
Kistérségi Óvodát.

- Szarvason születtem, végeztem
iskoláimat. 1992-ben közgazdasági
középiskolai végzettséget szereztem a
Vajda Péter Közgazdasági Szakközép
iskolában, ezután dajka munk akörben
kezdtem dolgozni Szarvas város akko
ri Vas- és Fémipari Óvodájában. Itt
szereztem első tapasztalataimat, az
intézményben töltött másfél év alatt,
ahol aktívan nyertem betekintést az
óvodai élet mindennapjairól, széps é
geiről, és 1994-ben úgy döntöttem,
hogy megpróbálom az óvod apedagó
giai ismeretek elsajátítását, és nyertem
felvételt a Brunszvik Teréz Óvóképző

Főiskolára, ahol2007-ben eredménye
sen államvizsgáztam.

2012. szeptember

1998-2002
ig a mez őko

vácsházi Álta
lános Művel ő

dési Központ
két intézményé
ben is szerez
hettem meg a
lapismereteimet
az óvodapeda
gógia nevelő-oktató munkájáról, és
egyedüli csoportos óvodapedagógus
ként a gyakorlati munka szépségeiről,

aminőségirányítási ismeretekről, és
vettem részt többedmagammal a máig
népszerű szakmai kiadványaHetiterv
Ötlettár a mi óvodánkban megírásá
ban.

2002-2007-ig a Budapest XlV.
kerületi Napraforgó Óvodában lettem
óvodapedagógus, folytattam minőség

irányítási ismereteim elmélyítését, vet
tem részt a Commenius 2000. mi
nőségirányítási program kiépítésében,
a Minőségirányítási Program kidolgo
zásában.

2006-ban az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola Budapesten kihelyezett tago
zatán tettem vezető-óvodapedagógusi

szakvizsgát, majd 2007-ben félj hez
menetelern után Gyomaendrődre köl
töztem. 2008 és 2012 között a gyoma
endrődi Margar éta Óvoda óvodapeda
gógusaként tevékenykedtem, ismer
kedtem meg a város nevelés-, oktatásü
gyi, demográfi ai helyzetével, sajá
tosságaival - hja bemutatkozásában
Czikkelyné Fodor Tünde.

SZÓ-BESZÉD
SZERKESZTŐSÉGE

HIRD TÉSFELVÉTEL:
Telefon :0670/22-632-99

E-maii: szobeszed@index.hu
www.szo-beszed.hu

www.szo-beszed.hu .

Agyomaendrődi

Szita Építőipari Vállalkozás vállalja
belvizes épületek aiáfalazását, fűrészelését,

szigetelését!

Külsö-és belső felújítási munkák,
teljes körű építőipari kivitelezés!

Hívja a 0670/311-4736-es telefonszámot!
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Sze retettel várjuk a 2012-201 3-as
tanévben is a szemlélődő érdek
lődőket, a kívá nes i játékos-kedvűeket,

a finom műv é szlelkeket és a vidám
örökmozgókat a Vá ros i Alapfokú Mű

vészetoktatási Intézményben (VAMI).
Pótbeiratkozás során még vá laszt

ható képzéseink: furul ya, fuvola, szax
ofon, klasszikus gitár, néptánc, kéz
műves , sz ínjáték .

Érdeklődni a foglalkozásokról, a

Határtalanul Erdélybe
Októ ber 3. és 7. közö tt a Kis Bálint

Álta lános Iskola 45 hetedik osztályos
diákja és 5 pedagógusa Erdély magyar
lakta területeire ki rándul. A Bethlen
Gábor Alapkezelő Zr t. Határtalanul!
Programigazgatóságának felhívására
az iskola "Hegyek-völgyek között. .. "
címme l, pályázatot nyújtott be, mely a
nyár fo lyamán kedvező elbírálásban
részesü lt.

A program cé lja a magyarországi és
a külhoni magyar fiata lok kö zötti
kapcso latok kia lakítása , erősítése. A
tanulmányi kirá ndulás során az erdélyi
magyarlakta területek bebarangolása a
természeti és épített környezet megis
merése, a történelmi és kulturális em
lékek meg látogatása , lehetőséget nyúj 
tanak a tanulók ismeretein ek bővíté

sére, a magyarságtudat ápo lására, a
hazaszeretet elmélyí tésére.

Az öt napos k iránduláson a
gyerekek állami támogatássa l jutnak el
a Székelyfö ld és a Keleti-Kárpátok
legtávolabbi vi dékeire, a marosfő i

fiata lokkal közös tánch ázban, tanulói
előadásokon , j átékos veté lkedőkön

fűzhetik szorosabbra kapcsolataikat.

Stancolt és hagyományos

papírdoboz
gyártása minden méretben!
Szitázás!

0620/9142122
Gyomaendrőd ,

Ipartelep u. 1/1. www.rozakft.hu

Gyomaend rődi Szó-Beszéd

tér ítési díjakról és a kedvezményekről

a művészet i iskol a titkárságán a
0666 /581-830, vagy a 0620/287-42-53
telefonszámokon, vagy személyesen
(Gyomaendrőd , Kisréti u. 27. 1.
eme let) hétköznap 8.00 és 16.30 óra
közö tt lehet.

Je lentkezés i határidő : 20 12. szep
temb er 28 .

Az idén is vár a VAMI ! Ne
késlekedj ! Jelentkezz!

Korlátlan ételfogyasztás:
990 Ft/fő

Gyerek 4 éves korig ingyenes,
4·8 éves korig 500 Ft/fő

Kedves Vendégeinkl
Kérjük Önöket, hogy az ételekbő l inkább többször,

dekevesebbetszedjenek,
mert a tányéronmaradtételért
- ami természetesen elv i hető -

800Ft-otszámolunk fell

Menü:
550 Ftladag+100 Ft/doboz

Csak elvitelre!
Minden kedves vendégünknek

jó étvágyat kíván a

Liget Söröző és Étterem
személyzete!

ERZSÉBET UTA LVÁNYT ÉS SZÉP IVÍRTYÁT
ELFOGADUNK!

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

- kárfelmérés
- korrekt, gyors kárrendezés,
- vagyonbiztosítás

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

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

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd , Madách u. 2/2.
66/284-989, 20/359-6842
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Color Shop Papírbo~t

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

Irodaszerek, játékok,
ajándéktárgyak

nagy választékban!

Akció!
Gyűjtsön össze
15 Color Shop
emblémát* és

a következő vásárlásból

15 % árengedményt
kap!

*1500 forintonként 1 db emblémát
adunk!

Az akció 2012. áp,ilis2·ánkezd6dölll

Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok,
gardróbszekrények,

készítése egyedi méretben
bútorlapbólvákumfóliázott felülettel

vagy tömör fából!

Telefon: 0630/9554-571

ÚJ GUMIK!
Szerelés,javítás,
centírozás!

Katona György
gumijavító

Gyomaendrőd , Bajcsy u. 107.

Telefon: 0666/285-127

Hirdetésfelvétel :
Szó-Beszéd Szerkesztösége
E-maii: szobeszed@index.hu
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Kezdj ük azzal, hogy egy újszülöttnek minden vicc új! Így történhetett meg,
hogy egy 15 évvel ezelőtt készült képeslapr ól idén augusztusban kezdett clkkezni a

hazai sajtó. Ez a bizonyos gyomaendrődi bolondos képeslap városunk értékeit

mutatja be vicces, talán őnkritlkus formában. A képeslap ez év elején több inter

netes oldalra is felkerült a fiatalok jóvoltából, s ezzel végeláthatatlan sajtóérdek

lődést indítottak el akarva - akaratlanul. Először a hir6.hu nevíí hírportál érdek

lődött a képeslapok készítőjénél, Homok Ernőnél, majd a Békés Megyei Hírlap

közölt első oldalas cikket a humoros képeslapokról. A Népszabadság is

"megénekelte" a történetet a Békés Megyei Hírlap cikkét némileg átköltve, a nép

szerű Blikk viszont a képeslapok egy má sik vonulatát domborította ki augusztus

28-i cikk ében, melynek címe: Mellekkel csalogatják a turistákat Gyomaendrődre...

mostanában kaptak nagyobb figyelmet,
miután a képek megj elentek az interneten
IS.

- A humor kategóriájába sok minden
belefér, s akinek van humorérzéke, az a
helyén tudja kezelni ezeket a képeslapokat
is - osztotta meg a véleményét a beol.hu
val Várfi András , Gyomaendrőd pol
gármestere - írta a Népszabadság.

Mellekkel csa logatják a turisták at
Gyomaendrődre - címmel közölt cikket
augusztus 27-i számában a Blikk. Vicces
képeslapokkal népszerűsíti sz ű kebb hazá
j át Homok Ernő gyomaendrődi újságíró,

aki igencsak szo katlan módon hívja fel a
figyelmet a helyi érdekességekre 
olvasható a Blikkben.

Egyik üdvözlőkártyáján péld ául a
vendégszerető hel ybélieket békés csa
csikként ábrázolja, ugyanitt a sör és a ham
burger mint tájjeleg ű étel jelenik meg, az
" Aktív pih enés" alcímnél pedi g eg y
dekoltázst lehet látni ...

- Holl andiában találkoztam hasonló
ü dv ö zl ő lapokkal , még évekkel eze lő tt ,

onnan jött az ötlet - árulta el Ernő, aki
szerint a fotók miatt még nem sértődött

meg senki , a városban vendégeskedő fiata
lok pedig e l őszeretette l adják postára a
helyi é le lmiszerboltba n megvásárolható
lapokat.

- Ezeket a képeket nem sértő szán
dékkal tett ék közzé, hanem hogy mosol yt
csaljanak velük az emberek arcára. Külön
erényük ezeknek a Iapoknak, hogy életre
ke ltik a postai levelezőlap-küldést 
vélekedett Fazekas Ildikó, az Önszab á
Iyozó Reklámtestület elnöke.

(A Népszabadság és a Blikk
nyomán)

'Bell'eít s eíg os helybéliek

a helybeliek hasonló módon figurázzák ki
saj át magukat - árulta e l a hir6 .hu-nak az
újs ágíró . Ez olyannyira megtetszett neki,
hogy azóta maga is készített néh ány rend
hagyó an zikszot. Azok jó ideje megv á
sárolhatók, de az újságíró alkotásai csak

Otcsé

GYONlAEWDRŐD

TeiJJelleg'i ételek

Olcsó szá llásként romos tany át, tájjel
legű ételként hamburgert és sört, aktív
pihenés gyan ánt formás női mell eket ajánl
a turisták figyelmébe sajá t készítésű képes
lapj ain egy gyomaendrődi újságíró.

Sajátos megoldással igyekszik népsze
rűsíteni városát Hornok Ernő gyomaendrő

di újságíró: igazi pol gárpukkasztó képes
lapokat kés zített. Olcsó szá llásként romos
tany át, tájj ellegű ételként hamburgert és
sör t, aktí v p ihenés gya nánt form ás női

melleket ajánl a turisták figyelmébe. A
.Relax in Gyomaendrőd" feliratú lapon
ped ig azt szemlélteti, miként "pihe nhet
nek" náluk a részeg emberek az utcán .

- Ezek a lapok nem a Körös-parti város
lejáratását, hanem ellenkezőleg, a figyelem
fe lke ltésé t szelgálj ák - hangsúlyozta
Homok Ernő a Békés megyei beol.hu hír
portálnak. Ö egyébként másfél év tized
alatt számos idegenforgalmi kiadványt és
képeslapot is megjelent etett, bár ez utóbbi
ak többsége szokásosan a település neve
zet ességeit mutatja be . Az új ötletet pedig
15 éve egy holland képeslap adta, amelyen
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Az ország különböző tájairól, sőt

külföldről is érkeztek résztvevők

Gyomaendrődre az augusztus 19-i
nemzetközi halfőző versenyre. Az
endrődi ligetben az idén is három
kategóriában mérhették össze gasztro
nómiai tudásukat a halételek kedvelői.

Tiszai-körösi és dunai halászlevek
valamint egyéb halételek kategóri
ájában szálltak ringbe az arany, ezüst
és bronz minősítésekért, illetve a ván
dorkupáért, amelyet a közönség sza
vazatai alapján kaphatott meg az
abszolút győztes.

A versenyzőket először Várfi And
rás, Gyomaendrőd polgármestere kö
szöntötte, aki hangsúlyozta, hogy ez a
rendezvény is a jeles évforduló,
Gyoma és Endrőd egyesítésének 30 .
évfordulója jegyében zajlott.

Túri Kovács Béla orsz ággyűl ési

képviselő megnyitójában hangsúlyoz
ta, hogy a magyar horgásztársadalom
talán a legszélesebb hazai civil közös
ség, lévén mintegy egymillióan vannak
azok, akik rendszeresen horgászbotot
vesznek a kezükbe. Kiemelte, hogy
Magyarországnak szüksége van egy új
vízpolitikára, mert a termőföld és a víz
együtt adja a hon erejét.

Dr. Csoma Antal , a Körösi Halász
Szövetkezet elnöke, aki idén is felvál
lalta a zsűrielnöki tisztet, elmondta: a
döntésnél fontos szempont az ételek
íze, illata, s az is, hogy milyen környe
zetben főzik és tálalj álc

A verseny eredményét délután 4
órakor hirdette ki a dr. Csoma Antal
által vezetett zsűri . Gyomaendrődi

páros, Varga Zoltán és Gácsi Antal
nyerte a XlV. Gyomaendrődi Nemzet
közi Halfőző Verseny vándorkupáját.

A tiszai-körösi halászlevek kate
góriájában az első díjat a Sárréti
Pákászok (Szeghalom), a másodikat a
Jenei László vezette Halgasztronómiai
Egyesület, a harmadikat
pedig a szintén gyoma
endrődi Varga Zoltán és
Gácsi Antal által alkotott
csapat nyerte. A dunai
halászlevek kategóriá
jában a Hegeteam HAKI
(Sz arvas) végzett az
élen, a második helyezett
az Insulabau Kft. lett , a
képzeletbeli dobogó har
madik fokára pedig Ka
rakas János és csapata
(Köröslad ány) állhatott.

Az egyéb halételek kategóriájában
szintén a szarvasi Hegeteam HAKI
csapata lett a befutó, a második helyen
az Endrődi Cuti Kft. (Gyomaendrőd)

végzett, harmadik pedig a Halgasztro
nómai Egyesület (Gyomaendrőd) lett.
A közönség szavazatai alapján az
abszolút győzelmet a gyomaendrődi

Varga Zoltán és Gácsi Antal szerezte
meg, így ők kapták meg a vándor
kupát.

Dr. Csoma Antal, a zs űri elnöke
elmondta, hogy a verseny nagyon
magas színvonalú volt, mind a har
mincöt résztvevő csapat kiváló hal
ételeket készített.

Munkában a zsűri

J ei is é ln e
"

rszá I e
Augusztus 25-én Győr volt a 38.

Országos Halfőző Verseny színhelye.
Az Aranyparton megrendezett ver
senyen Jenei László a gyomaendrődi

Fish-Coop Kft.versenyzőjeként 2010
után egyedülállóan immár második
alkalommal nyerte el az "Ország
legjobb halfőzője" címet,

Jenei László elmondta, hogy a
korábbi évekhez hasonlóan a ren
dezvényen meghatározott feltételek
alapján az ország legjobb halfőzői vet
tek, részt immár 38. alkalommal.
Szombaton kánikulai melegben kezdő

dött meg a példátlanul nagyszámú láto
gató előtt a verseny.

Csaknem 60 féle ételt készítettek a
versenyzők, csak kevesen vállalták a
rendkívüli meleg miatt két étel készí
tését. Két és fél óra állt rendelkezésre
az ételek leadására a zs űri részére.

Jenei László a Tiszai-Körösi halászlé
és az Egyéb halétel kategóriában
versenyezett. A 20 l O. évhez hasonlóan
ez alkalommal is, a maximális 100
pontot elérve kaphatta meg az "Ország
legjobb halfőzője" címet.

- Természetesen a HaIgasztronó
miai Egyesület .Aranycsapata" is
segítette: Pap Ferenc, Kernpa Mihály,
Jenei Gyöngyi, LabossaJenei Ildikó,

Labossa Lajos, Tóth Gyula. A győ

zelem értékét növeli az a tény, hogya
vándorserleg alapítása óta még nem
fordult elő, hogy valaki kétszer nyerje
el a vándorserleget. Meghatódva vet
tem át a serleget, hiszen 14 év ver
senyzői múlt, közte 4 országos bajnoki
cím, a másodszorra elnyert "Ország
legjobb halfőzője" cím mögött sok
munka van. Ezúton is megköszönöm a
Fish-Coop Kft. - mindenekelőtt dr.
Csoma Antal - támogatását, közvetlen
segítő egyesületi tagjaink, Gyomaend
rőd Város Önkormányzatának, szpon
zoraink támogatását, akik lehetővé tet
ték azt, hogy kulturált k örnyezetü
főzőhelyünkön népszerűsíthettük nem
csak a kiváló körösi halételeket, hanem
városunk természeti, idegenforgalmi és
kulturális értékeit - mondta Jenei
László.
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Eladó Energomat automa ta mosó
gép 20 ezer Ft-ért , Babe tta moto rke
rékp ár 30 eze r Ft- ér t. Érdek l őd ni :

0630/484-634 J

Eladó 2 db feh ér éjj e liszekrény,
arany színű cs ik díszítéssel 12 ezer Ft/2
db . Fa sz ín ű kisméret ű szá mítógé pasz
tal 70 00 Ft. Fehér gurul ós tv- állvány
8000 Ft. Egy sze mélyes fake retes ágy
10 ezer Ft. Érdek lőd n i : 0630/846-1905

Kü l ö nb ö z ő férnv ázak, kerí t ések,
e l ő tetők és kőműves segédesz közök
kész ítése. Érdek lődn i : 0670/217-9662

Malacot, s ű ld ő t, hízót, nagysúlyú
hízót, rágolt kocát

vennénk készpénzért!
Telefon: 0630/296-4775

E ladó építésbő l kim arad t új fa
anyag , kevés blo kk tégla és cse rép.
Irányár: megegyezés szerint. Érd .:
0670/673-3223

Szilva és barack lekv ár eladó. Érd.:
0630/488-4394

Vála sztási malacok , sü ldők

eladók. Érd.: 0620/370 -7 19 1
Picco lo sport babakocsi, fü rdőkád,

ba ldach in és á gyneműgarn i t úra, ho
mokozó, kislány gyerekruh ák (3- 6
évesre). Érd .: 06201242-6077

Keveset használt I 60-as akril kád
e ladó, irán yára: 10.000 Ft., va lamint
gá zpa lack eladó, irányára : 5.000 Ft.
Érdek lőd n i: 06661282-20 1

Né gyü tem ű Trabant kom bi érvé
nyes műszak ival eladó . Ig ényesnek,
a lig használt, csa k 12 ezer km-t futott .
Irányár: 350 eze r Ft. Érd .: 0620/345
1491

Földet bérelnék
Gyomaendrődön.

Telefon: 0620/945-0765

5 q-as rafut ó fékes kitünő állapotú
utánfutó, hibás 3 fázisú (250A) co
hegesztőgép, nagy oxigén palack, kicsí
dissous palack e ladó! Irányár : 160; 60;
10; 15 ezer forint. Érd : 067 0/5 14-464 1

Kerti grill , kerti sza l ormas ü t ő ,

bogr ácsozó, 4,5 KW szauna kályha,
sza una pad e ladó. Érdek l őd ni :

0630/6 17-6963
Volt bod y- terembő l súlyzók,

rudak, fekp adok, csígasorok , bordásfa l
stb. eladók. Telefon: 0630/617-6963

J ósoltassen csupán 200 Ft-ért
é l etrő l , eg é szs égr ő l , szere lemr ő l . sze
rencsé rő l a fü rdő főbej ára tá n á l , köz 
v étlenül a bel ép tető kapunál a nap 24
órájá ban.

Hűtő , fagyasztó, tévék, mikró, lap
top , aszta li szám itógép, keré kpár, Ps2,
Ps3, Xbox, mo sógép, mosogat ógép,
sz árít óg ép, centrifuga, fűny író trak tor,

Sim son, rob ogó eladó. 06/70/635-8856
Si mso n Star fe lújí tott e ladó . Ir. ár:

50 ezer Ft. Tel.: 0620/454- 1154
Eladó kb. 400 db bontott hódfarkú

kiscserép. Érdeklőd ni a hel ysz ínen:
Sugár út 2 1. vagy telefonon lehetséges
reg gel 8-tól este 18-ig. Tel.: 0630/595
5045

Eladó termén ydará ló 20 eze r Ft,
zom án cos üst 5 ezer Ft. Nova vil
l anysü tő 10 ezer Ft, aszta li sparhe lt 20

Gyornán, a Vásártér i garázssoron,
új rabetonozott. villanyos garáz s eladó
vagy kiadó. 30-3493 740

EGYÉB
Alig haszná lt Joh n Deere X110

fű ny í ró hozz á készült boron ával , szál
lításra a lkalma s ponyvás utánfutóval és
rámpá vai eladó . Irányár: 65 0.ezer Ft.
Érd. : 0630/842-2436

A lig használt fe lúj ított piros szí nű

Babotta eladó. Irányár: 80 ezer Ft.
Érde k l ődn i: 0666/386-983 d élután 13
20-ig

KERT, TELEK, NYARALÓ
Gyomaendröd ön a Templom

zugban vízpa rtra menő ingatl an eladó.
Villany és fúrot t kút van. 4614 m',
v állalkoz ásra is a lka lmas . Irán yár :
2500 Ft/m'. Érd .: 0670/943-8212

Gyomaendrödön a Peres holt ágon
vizparti nya raló 835 m' te lek e ladó. A
házban va n víz, villany, fúrt kú t,
berendezés, kül ön zuhanyzó . Irán yár :
4,5 mill ió Ft. Érd .: 0620/379-0509

Fű z fá s -zugba n 300 négy szögöl
kert két sor gyüm ölcsöss el eladó. Érd.:
0630/488-4394

Kecsegés-zugban vízpa rti telek,
h o rgisztany ával, horg ászuti joggal,
szép körn ye zet ben e ladó . Irányár: 3
millió Ft. Érd.: 0630/333-6840

Gy omá n a Zö ldlapo son a gá t
mellett 1014 rn--es telek eladó. Irányár:
100 eze r Ft. Érd.: 0620/345- 1491

Gyomaendrőd , Ad y End re úton
l évő 470 m-es porta eladó. Ár meg
egye zés szerint. 063019746-646

Gyem án a Kecseg és-zugban
(Sulekk ert) vízparti horg ásztelek eladó .
Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 0666/386
19 1 vagy 0630/998-5096

Gyomá n, Liget Fürdő mell ett a
Kiss Lajos üd ü l ő t e lepen 570 rn'- es
ü dü lő te l ek eladó. Érd: 30/4357-838,
20/5695-700

Gyem án piactéri telkek el adók .
Be fek tetésnek is ki váló ! Te lefon:
0670/635-8856

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Takarítás, vasalást vállalek. Érd .:

06301216-7085
K isnyugd ijb ól é lő még aktí van

do lgoz ó nő munk át keres. Idő sek

gon dozása vagy kony hai k iseg i tő , vagy
takarítás, mos ás, Érd.: 0670/27 6-34 13

Idősek gondozását, orvosi kisérést,
háztartá si seg íts égny új t ást, recept
felí rat ást-ki vált ást, bolti bev ásárlást
vállalok. Kedves, megértő , megbíz ható
és leinformálható szoc iális gondozónó
vagyo k. 06170/883-99 17.

Aut ójavítás! Kaross zéria és kip u
fogó javí tás! Bánnilyen k ipufogó
rendszerek, dobo k jav ítása , készí tése !
Tel.: 0630/5 148-867

Ut ánfu tók, pótkocsik j av ítása ,
felúj ítása! Lakatos, karo sszérialakatos
munkát vá lla lok! Kézi hidraul ikus (12
t-ás) cs őhaj lító eladó. Telefon:
0670/5 14-464 1

Korrepetálás, felz árk óztat ás. fej
l e sztő foglalkozások, dolgozatra. kö
zép isko lai fe lvételire való fel készítés
általános isko lásoknak. 0630/856-3218

Gyomaendrödön a Vásártér i Itp.
en II. emeleti köz pon ti fű téses k ö zé ps ő

lakás áro n a lu l sürgősen e ladó! Érd. :
06/30-346-0520

Vásártéri ltp-en e ladó egy 3 .
em eleti lakás 2 szo bás e rké lyes,
rn ű an yag ab lakos, fr isse n fe lúji tot t.
Ir ányár: megegyezés szerint. Érd .:
0630/448-8182

Vá sár téri ltp. l. eme leti 3 szobás,
műanyag nyíl ászárós, red ő nyös, kon
vekt oros lakás e ladó, vagy másod ik
em eletig kisebb lakás t bészámitok.
Érdek lődni lehet 0670/7018-57 1 vagy
0666/789-1 89 telefonszámon.

Gyomá n, Vásártéri ltp -n telj ese n
felúj ított, légkond icionált, konyhabu
toros, új fűt é srendszerű 2 szob ás lakás
e ladó! 0630/3493740

Vásártéri ltp-en J szobás földszinti
lakás e ladó. Irányár: 3,9 mil lió Ft. Érd.:
0630/576- 1140

Ifjúsági ltp-en 2,5 szobás fe lújított,
nyllászárócserés, ko nvektoro s, I . eme
leti lakás e lad ó vagy Gy omai ker tes
házra cserél hető . Irányár: 7,6 m illió Ft.
Érd.: 0670/368-7774

Októbe r 6. ltp-en 2 szob ás 3 .
eme leti déli fekvésű lakás e ladó vag y
kertes házra cseré l hető. Irá nyár : 5,5
mill i ó Ft. Érd .: 0630/356-2449 vagy
0666/283-028

Október 6. ltp-en 2 szo bás fö ld
sz int i lakás s ü rgősen e ladó . Érd .:
0670/3 13-4861

A lbér let Gyemán kiad ó. Nincs
kaució! Te l: 06/70/635-8856.

A Vás árt éri ltp-en (201B., 2.
eme let) lakás kiadó . 25 ezer Ft+rezs i.
Érdek lőd n i : 0630/3496-366

Ok tóbe r 6. ltp-en 2 szobás 3 .
em eleti lakás eladó vagy ker tes házra
cserélhető . Érd.: 0620/576-7879

Ifj ús ági lakót elepen 2, 5 szobás
lakás garázzsal olcsón eladó. Érdek l őd 

ni: 0630/6588961

Vásártéri ltp-en 1,5 szo bás köz ép
sö l. em eleti lakás hosszú távra kiadó.
Azonnal be k ö l t ő zhe t ő . 0666/386-500

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

nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen küldik be
megjelentetés c élj ából! A szelvényen a megjelölt helyre kell
beírni a kív ánt szövege t és a szelvény t l evelezőlapon vagy
borítékban elküldeni a következő címre: Sz ó-Besz éd 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés szövege
lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirdetések
szövegéért fel elősséget nem vállal a szerkesztőség !

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

HÁZ

LAKÁS

Irányár: .

Érdeklődni: .

A Kondores i útr ól közvetlen
bejáróval tanya nagy rnell ék épülettel 3
fázisú árammal, 1439 m'-es terül ettel
elad ó. Irányár: 1,2 mill ió Ft. Érd.:
0666/386-983 du. 13-20-ig

El adó 2 szobás, félkomfortos
vá lyogház . Irányár : me gegyezés sze 
rint. Érd.: 0670/588-4946

Kism éretű téglá bó l épü lt össz
komfort os paraszt ház eladó. Irán yár:
megegyezés sze rint. Érd.: 0670/588
4946

Gy omán a Zrí nyi Mi klós utcá ban
kertes családi ház e ladó . Érd.:
0630/488-4394

Endr ödön a Csókás i Béla tér 9. sz.
alatti 2 szobás összkom fortos ház mel
lék épülettel eladó . Irán yár: 4, 5 m illió
Ft. Érd. : 0666/386-4 17

S Ü rgősen eladó a sza badstrand
mel lett l évő 75 m'-e s a l apterü l etű

ös szkomfortos ház, cse re is érde kel.
Érd.: 0630/547-0486

Elad ó 48 m' -es ház. Ko nyha,
szoba, e lő tér, fürdőszoba , fúrott kút és
villany van . Érd. : 0630/547-0486

Gyomán, az Arany János út 16. sz.
alatt i 4 szob ás öss zkomfortos ház
eladó. Érd.: 0620/526-6573

Gyomán, a Wesse lényi utcá ba
összkom fortos, jó állapotban l évő nagy
telekkel csa ládi ház eladó. Irányár: 9,5
milli ó Ft. Tel. : 0670 /33 1-4357 va gy
0670/362-3627

Tiszafüred en, a Tis za-tó von zásá
ban 4,5 szobás kétszi ntes osszkomfor
tos, gáz- és vegyesrüzelés ű családi ház
gazdaság i épülettel, garázzsal , 886 rrr'
es bekerít ett telken eladó. Irányár: 14,5
millió Ft. Érd.: 0670/932-1543



Enybültek a közlekedésl bir-ságok I

I Gyomaendrődi 'babák

Puska Stella (anyukája Tóth
Andrea, apukaja Puska
Zoltán) 2012. 08. 12-én

született

Timár Botond (anyukája
Dávid Er ika, apukája Timár

Alex Igor) 2012. 08. 17-én
született

fonszámon, vagy a hely
színen veszün k fel. Tisz
telettel vár minden HUN
GARIKUM kedvelőt a
H árrnas-Körös Pálinka
Manufaktúra !

Értes ítj ük a bérfőze

tőket, hogy szeptember 3
án megnyitottuk az új
Pálinkafőzdénket a Körös
ladányi úton. Előj egyzést

a 0620/5425-007-es tele-

I Megnyílt az új pálinkafözde'!,

Ném eth Izabell (anyukája
Kovács Timea, apukaja

Németh Attila) 1012. 08. 4-én
született,

Gaál BIanka (anyukája Véha
Orsolya, apukája Gaál
Csaba ) 2012. 08. 23-án

született

A kerékpárosok is örül
hetnek, egy- két sör után, 0,5
ezreléknyi véralkoholszint
tel még hazatekerhetn ek, s
az említett határt átlépve,
nem főútvona!on a koráb
binál szerényebb , 10 ezer
forintos bírs ágra számíthat
nak , míg főútvonalon 30
ezrest kapnak.

A nagyon részegen ke
r ékp ároz ást term észetesen
nem támogatja az új IillESZ
sem, 0,8 ezrel éknyi véralko
hol felett 60 eze r forintos
bírság jár a kerékp árosnak
vagy a lovaskocsi hajtójának
is.

rend elkezésükre álló elsőse

gé lynyúj tó felszerelést vagy
tűzo l tó készüléket használni
vagy átadni a bale setben
érintettek segítésére.

TÁRSKERESÉS
165/70 /57 éves eg yedü l á l ló nő

50-60 év közötti ősz i n te férfi hívását
várja. Telefon: 0670/368-7774

7 1 éves vagyonta lan zeneszerető

férfi megismerkerinc vagyonta lan, nem
molett nővel. Telefon : 0620/387-1159

Pentium IV-es számítógé p komp
letten e ladó, 17"-os Philips mon itorral ,
megbízhatóan rnüködik. Érde k lődn i:

20/55431 2 1

ezer Ft. Érdek lőd ni : 0670/545-3558
Magya r és cse h gyártm ányú 22-es,

32-es húsdará lót vennék . Te lefon:
0630/454-1154

Átalakítás miatt 50 cc m-es robogó
alkatrészek eladók. Telefon : 0630/856

3218
K i tű nő a lapotú, de lejárt műsza k i 

val fékes után fuló, va lamint ETZ 125
szétszedve, mctorj a fe/ fú rva , forgalmi
és rendszám nélkül e ladó ! Ir. ár: 150,
illetve 50 ezer forin t. Érd .: 70/5935171

Viszonylag gyorsan meg
valósult a KR ESZ júliusban
ismertetett enyhítési javasla
ta, több szempontból felléle
gezhetnek az autós ole Sok
esetben enyhülnek a bírsá
gok, a helyszín i (de nem ott
fizetendő!) bír ság változat
lanul fele az utólag kiszabott
pénzbírságnak.

Számo s bírság mértéke
apadt, autópály án például
immár csak 100 ezer forint a
leállósávban haladás, 50
ezer az indokolatlan megál
lás. A vasúti átjáró előtti

megállás elmulasztásáért,
illetve a tilos jelzés ellenére
áthaj tásért j áró büntetés, a
korábbi 300 ezer forint
helyett 30, illetve 60 ezer
forint a bírság. M é rs ékl ődik

a megáll ás, illet ve a vá
rakozás elleni tilalom meg
szegéséért járó büntetés is.

A nyár elej én indított
egészségügyi fe lszerelés
pánik után most kiderült,
hogy annak hiánya nem
szankcionálható, ellenben
baleset esetén , a tűzoltó

készülékhez hasonlóan a
nem érintett járművek ve
zetői kötel esek lesznek a
tőlük elvárható módon segít
séget nyújtan i, és ehhez a

Tűzoltóság:

Rendőrség:

Orvosi ügyelet:

Mentőállomás :

Fontosabbtelefon zárnek
0666/386-520

0666/386-104

0666/386-130

0666/386-633

Köszönetnyilv ánitás
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik

Feledhetetlen Drága Jó Párom

Csikós Elek
búcsúztatásán részt vettek, sírjára a kegyelet virágait
helyezték és mély fájdalmamon enyhíteni igyekeztek.

A gyá szoló család nevében is szerető társa: Ági



Gasltronómla; kalandozások a Hármas-Körös vidékén
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A jelenlegi városháza épületében lenne a Gyomaendrődi Járási Hivatal

A volt Selyem úti iskolaépületbe költözne a gyomaendrődi városháza

résztulajdont szerzett a Gyoma
közszolg Kft-ben. E téren további ter
veink vannak, célunk, hogy Gyoma
endrőd a hulladékgazdálkodás terén
lefedje az egész járás területét.

Vádi András szólt arról is, hogya
járáshoz tartozó települések polgár
mestereivel többször is egyeztettek
arról is, hogy melyik gyomaendrődi

épületbe költözzön majd a járási
hivatal.

- Egyetértettünk abban, hogy min
denképpen olyan helyet kell vál asz
tani, amely egyszerűen megközelít
hető. Közös véleményünk szerint erre
a legalkalmasabb a jelenlegi városháza
épülete, amely főútvonal mellett, az
autóbusz pályaudvar szomszédságában
található. A városháza pedig a tervek
szerint a város mértani középpontjába,
a volt Selyem úti iskolaépületbe
költözhetne - tájékoztatott V árfi
András.

A polgármester elmondta még,
hogy október 31-éig alá kell írni a
leendő járási hivatal épületének
ingyenes használatba adásáról szóló
szerződést és január első munkanapján
a járási és a városi hivatalnak is meg
kell kezdeni a munkát az új helyen. A
gyomaendrődi járási hivatalban 25-en
dolgoznak majd.

daszállás, Dévaványa, Ecsegfalva,
Gyomaendrőd és Hunya vesz részt. A
központi szerep tennésztesen bizonyos
előnyökkel jár majd, ugyanakkor ezt
soha nem szabad mások hátrányából

elérnünk, tehát a városnak igen nagy
felelőssége lesz, hogy megfeleljen en
nek az elvárásnak.

- A gyomaendrődi járást alkotó tele
pülésekkel eddig is nagyon jó kapcso
latunk volt, Hunyával és Csárda
szállással közös intézményeket rn ű

ködtetünk. Dévaványa és Hunya is

Gyomaendrőd hosszú idő után
újra térségi központi szerephez jut.
Ezzel a város vezetőinek és lakónak
régi álma teljesül. Vártl András pol
gármester szerint fontos alapelv,
hogy miközben ők töltik be a
központi szerepet, a járás többi
települése se kerüljön hátrányba.

- Városunk mindig is a térség
meghatározó települése volt. Gyoma
1830-ban mezővárosi rangot nyert, a
kiegyezést követően pedig elindult
polgári fejlődés, melynek ered
ményeként 1877-től járási székhely
lett. Kiváló a földrajzi elhelyez
kedésünk : a H árrnas-Körös a vízi
útvonalat biztosítja, vasúti főútvonal

mellett vagyunk, és településünket
átszeli a 46-os főút. A közlekedés, szál
lítás tehát többféle módon is megold
ható. Ezek a tényezők is feljogosítják
Gyomaendrődöt arra, hogy központi
szerepet vállajon - hangsúlyozta Vádi
András.

A közelmúltat felidézve a pol
gármester elmondta: korábban előbb a
szarvasi, majd a békési, később ismét a

szarvasi kistérséghez tartoztak (illetve
jelenleg tartoznak is), de sehol sem
érezték igazán jól magukat.

- Nekünk a saját utunkat kell meg
találni. Ebben kapóra jött a közigaz
gatás átszervezése, s úgy gondolom,
elértük a célunkat azzal , hogy lesz egy
gyomaendrődi járás, melyben Csár-



Folyt tó ik vasúti
nagyberuházás Gyomae drődnél

2012. október

Gyomaendrőd életében fon tos
momentum lehet az a 39 milliárd forin 
tos állami nagyberuházás, amely a
vasutat érinti. Ezzel kapcsolatban nyi
latkozott Várfi András polg ármester,

- Mint Gyomaendrőd polgárm estere
va llom, hogy minden olyan beruházás,
ame ly a város terü letén van, az
Gyomaendrődöt gazdagítj a. Örömtel i
ezért, hogy folytatódi k a vasútberu
házás, mégped ig a Gyoma-Békéscsaba
szakaszon.

- Ennek a beruházásnak nem csak a
vasú ti pályatesten végzett munka a
lényege - vagyis hogy 160 km/óra
sebességgel kö zlekedhetnek majd a

Szó-Beszéd

von atok -, hanem hogy Gyo ma
endrődön a 46 -os és a vasút ta lál 
kozásánál egy aluljáró épül.

- Az idei esztendőben megtörténik
az elkerü lő út építése, maj d ezt
követően 2013 . első negyedévének
végén megkezdődik, és még abban az
évben be is fejeződik az aluljáró
ép ítése, am it mi gyomaendrőd iek

nagyon várunk, hiszen sok i dőnket

elves zi napró l-napra a vasút i átkelőnél

való várakozás. Én egyébként bízo m a
vasút ren eszánszában, és abban, hogy
mind több szállítás a vasútra tevőd ik a
jövőben - mondta Gyomaendrőd po l
gármestere.

AUTÓSOK FIGYELEM!

Műszaki

vizsgáztatás
akciós áron: 22,000 Ft
Eredetiség-vizsgálat!
Varga Béla, autószerelő mester

Telefon:

0666/610-650, 0630/600-42-30

3

Halálos baleset a Bajcsy úton 5500 Gyomaendrőd , Csokonai u. 37.

Családi Vasárnap
aDreher Söröző-Étteremben!
Október 7.
Tanyasi tyúkhúsleves lúdgége tésztával.
Mogyorós sertésszelet, hasábburgonya.
Káposztasaláta. Krémes.

Gyomaendrődön teherkocsi és sze
mélyautó üt kö zött. A személyautó
vezetője életét vesztette.

Halálos közleked ési balese t történt
sze ptembe r ll-én dél el őtt Gyoma
endrődön, a Baj csy-Zsil inszky út és a
Vörösmarty utca kereszteződésében.

Egy a vasútépítésnél do lgozó teherautó
és egy személyautó ütközött, utóbb i
helybeli sofőrje elhunyt.

Az ütközés okát és a fe le lősség

kérdését a Szarvasi Rendőrkap i tányság

vizsgálja.

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság

, Szó-Beszéd. Önnek szól és Magáért beszél!

Tisztelt Idősek! Tisztelt Szépkorúak!
Engedjék meg, hogy az Idősek

Világnapj a alkalmából tisztelettel
köszöntsem Önöket. Eddig i
munk ájuk és elért eredményeik
nemcsak családjuk számára szolgál
követendő példával.

Életük során végze tt munkájuk
és tanácsaik álta l fejlődhet a
közösség, melyben élnek. Tapasz
talatai/c olyan alappá válhatnak,
melyre fe lépülhet egy erős ország.
Egy biztos jövőhöz csak az Önök
iránymutatásával és élettapaszta-

latával juthatunk el.
" Az idős kornak éppúgy meg

vannak a szépségei és kincsei, mint
a fiata lkornak. És ezek a kincsek
nyilvánvalóan sokkal értékesebbek,
mint a fiata lkor kincsei, hiszen az
öreg emberek megélték a maguk
fiatalságát, ezért ismerik és megta 
pasztal/ák annak a kornak az
értékeit is. " /Osho/

Dankó Béla
orsz ággyűl é si képviselő

Október 14.
Májgaluska leves.
Csirkemell csíkok salátaágyon
sajtmártással. Párolt rizs.
Gundel palacsinta

Október 21.
Magyaros zöldborsó leves.
Sertéscsü lök Pékné módra, tepsis bur
gonya, párolt káposzta. Gesztenyepüré.

Október 28.
Csontleves cérnametélttel.
Körösi finom falatok, rizi-bizi,
almakompót. Rétes.

Telefon: 0666/386-444, 0620/980-8842,

Ára: 920 Ftladag
Erzsébet utalványt, és SZÉP·kártyát elfogadunk!
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Átala U ' ag árkam a
Dr. Kulcsár László a Békés Megyei Agrárkamara megbízott vezetője

Idén augusztus elsején hatályba
lépett az új Magyar Agrár- , Élelmi
szergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamaráról szóló törvény. Ajogszabály
alapján a hazai agrártermelői és
élelmiszeripari szektor gyakorlatilag
valamennyi szereplője - az ő stermel ők

től gazdasági társ aságok ig - kötelező

tagjává válik a várhatóan a jövő év ele
jén megtartandó országos kamarai
választások révén létrejövő új agrár
köztestületnek. Becslések szerint
országosan 400 ezer tagja lesz az új ka
marának, melybe az eddigi önkéntes
alapon szerveződött kamarák jog
utódlással beolvadnak.

A törvénynek megfelelően a vidék
fejlesztési miniszter augusztus 6-i
hatállyal kinevezte a Magyar Agrár
kamara Átmeneti Elnökségének 20
tagját, valamint a testület elnökét
GyőrflY Balázst, a Magyar Gazda
körök és Gazdaszövetkezetek Szövet
ségének (MAGOSZ) alelnökét, or
szaggyű l é si képviselőt.

Az átmeneti elnökség az új kamarai
törvény értelmében előkészíti és lebo
nyolítja a kamarai választásokat, és az
új köztestület megalakulásáig jogfoly
tonosan átveszi a jelenlegi megyei ag
rárkamarák s az országos kamara irá
nyítását, mert e szervezetek tiszt
ségviselőinek mandátuma augusztus
14-vel megszűnt, jogosítványaikat és
feladatkörüket az átm eneti elnök,
illetve az általa megbízott elnökségi
tagok vették át, mandátumuk legfel
jebb 2013. március 31-ig szól.

A kamarai ügyintéző szervezet az
átmeneti időszakban is zökkenőmente

sen műkődik, és változatlanul teljesíti a
kamarai közfeladatokat. Győrffy

Balázs első intézkedésként megbízta
az átmeneti elnökség tagjait egy-egy
megyei agrárkamara irányításával és
ellenőrzésével, az ezzel kapcsolatos
összes operatív feladat ellátásával,
rájuk ruházva az ehhez szükséges
jogköröket. Békés egyében e fela
datkört az országos átmeneti elnökség
tagjaként dr. Kulcsár László gyorna-

endrődi ügyvéd, gazdasági és agrár
szakjogász, a MAGOSZ alelnöke, a
MAGOSZ Békés Megyei elnöke,
Békés Megye Önkormányzatának
képviselője tölti be, aki a Gazda-Társ
Hírlevélnek a következőket nyilatkoz
ta:

/
\

dr. Kulcsár László

- Életpályám kezdetétől kötődik a
mezőgazdasághoz, Békés megye gaz
dálkodóihoz. Agrár- és gazdasági
ügyekre szakosodott ügyvédként 1977.
évi pályakezdésemtől foglalkozom a
mezőgazdaság jogi ügyeivel. 1992 óta
a Békés Megyei Gazdakörök Szövet
ségének elnökeként és emellett 1999.
óta a Magyar Gazdakörök és Gazda
szövetkezetek Országos Szövetségé
nek alelnökeként részt veszek a Békés
megyei, valamint az országos agrár
érdekképviseletben és agr árközé
letben.

- Az agrárkamarai köztestületi
munka sem új dolog számomra, mert
1994-ben részt vettem a Békés Megyei
Agrárkamara megszervezésében, majd
2002-ig, azaz nyolc évig elnökségi
tagként annak munkájában is közre
működtem.

- Megbízott vezetőként a Békés
Megyei Agrárkamarát értékeit
megőrizve és továbbfej lesztve

szeretném az új kamarai törvény által
létrehozni kívánt Magyar Agrár- ,
Élelmiszeripari és Vidékfejlesztési
Kamarába zavarmentesen átvezetni.

- Alapelvként szögezem le, hogya
mezőgazdaságbanvalamennyi gazd ál
kodóra és gazdálkodó szervezetre
szükség van , ezé rt valamennyien
lehetőséget kell kapjanak a boldo
gulásra, amelynek elősegítéséért az új
agrárkamarának mindent meg kell ten
me.

- Ezúttal szeretném elismerni és
megköszönni a Békés Megyei Agrár
kamara előttem tevékenykedett vala
mennyi tisztségviselőjének és veze
tőjének a munkáját, akiknek segít
ségére, hasznos tapasztalataira számí
tok . Ugyanígy számítok Békés megye
valamennyi agrárszakemberének segít
ségére is - mondta dr. Kulc sár László a
Békés Megyei Agrárkamara megbí zott
vezetője .

Dr. Kulcsár László szeptember 7-i
békéscsabai sajtótájékoztatóján jelen
tős lépésnek értékelte, hogya jogal
kotó bevezeti a kötelező tagságot.
Hangsúlyozta, az agrárium áttekinthe
t ős ége, összérdekeinek képviselete
csak úgy képzelhető el, ha a terület
valamennyi szerepl őj éről valós adatok
állnak rendelkezésre.

Az egyéni gazdálkodók, vállalko
zók, őstermelők és gazdálkodó szer
vezetek egyaránt érintettek a regiszt
rációban, e kötelezettségnek szeptem
ber végéig tehettek eleget.

Jelenleg 800 tagot számlálnak.
Abból kiindulva, hogy Békésben 15
16 ezren vesznek igénybe terület alapú
támogatást, hozzávetőleg hasonló lesz
a regisztráció utáni létszám. Az új
törvény alapján legkésőbb jövő már
cius 30-áig meg kell történnie a kama
rai tisztújításnak is.
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Hirdetésfelvétel:

Kigyulladt a gyomaendrődi fatelep

F"zőve S ny k ncerttel

Mesemondók
Benedek Elek születésnapján, szep

tember 30-án ünnepeltük a Népmese
napját. Ez alkalomból a Határ Győző

Városi Könyvtár szervezésében szep
tember 28-án 10 óra 15 perckor az
oktatási és kulturális intézményekben
sok százan mondták el egyszerre
ugyanazt a mesét. A központi helyszín
a Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti
épülete volt.

Négymilliót költöttek
A képviselő-testület szeptemberi

ülésén a Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület szá
molt be az önkormányzattól kapott 4
millió forintnyi összeg felhasználá
sáról, melyet a sajt- és túráfesztivál és
a halfőző verseny rendezéséhez kap
tak. Az egyesület a sajt- és túráfesz
tiválra 2,8 millió forintot költött el,
még az augusztusi halfőző versenyre
1,2 millió forintot használtak fel.

Múzeumfeiújítás
A Gyomai Kner Nyomda Zrt.

kérelemmel fordult a város önkor
mányzatához, mely szerint a tulajdo
nukban lévő Kner Nyomdaipari Mú
zeum épületét szeretnék fölújítani, s
ehhez 900 ezer forintos önkormányzati
támogatást kérnének. A képviselő-tes

tület nem javasolt támogatást a Kner
Nyomdaipari Múzeum felújításához,
hanem jövőre az eddigi 700 ezer forin
tos múzeumfenntartási támogatás he
lyett 900 ezer forintot ad a nyomdának.

Dr. Veréb helyett dr. Katona
2012. október elsejétől megválto

zott dr. Katona Piroska rendelési ideje,
mivel saját gyermekpraxisa mellett
Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
szám alatti rendelőjében helyettesíti 6
hónapig Dr. Veréb Lajos körzetét is az
alábbi időpontokban:

hétfő: 07-10 óráig
kedd: 07-10 óráig
szerda: 07-10 óráig
csütörtök: 10-12 óráig
péntek: 07-08 óráig és 14-17 óráig

A gyomaendrődi önkéntes tűzoltók,

a szarvasi, a békéscsabai és a szeghal
mi hivatásos tűzoltók, illetve a
katasztráfavédelem műveleti szolgála
ta fél négykor oltotta el a tüzet. A károk
felmérése és az okok megállapítása
még tart.

Díszpolgári címet kap
Turi-Kovács Béla

Az önkormányzat árverésen érté
kesítette az egykori endrődi patika
épületét. A kikáltási áron, 6 millió 813
ezer forintért Betkó József önkor
mányzati képviselő vásárolta meg a
240 m/-es épületet, lévén más jelent
kező nem volt. Az épület külső hom
lokzata helyi védettségű, amit megvál
toztatni nem lehet.

Ikelt a endrőd i

gyógyszertár

Idetartozó hír, hogy szeptember 30
ával a gyomaendrődi fürdő külső

strandmedencéit bezárták, a kinti ter
málvizes medencét még november
végéig vehetik igénybe a fürdőzök.

Az október 23-i ünnepi képviselő

testületi ülésen Várfi András adja át a
díszpolgári címet és a Gyomaendrődért

emlékplakettet. Díszpolgári címet kap
az endrődi születésű dr. Turi-Kovács
Béla országgyűlésiképviselő.

Gyomaendrődért emlékplakettel
jutalmazzák dr. Jánosik Bertalan nyu
galmazott orvost és a gyomaendrődi

Kis Bálint Általános Iskolát.

Szepternber 28-án, fél négykor
oltották el azt a tüzet, mely éjfél után
gyulladt ki Gyomán egy fatelepen.

Nagy Szilvia megyei katasztró
favédelmi szóvivő tájékoztatása sze
rint ötszáz négyzetméteren 40-50 má
zsa rönkfa égett.

Szó-Beszéd Szerkesztősége

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

Mintegy másfél ezer ember lá
togatott el szeptember 23-án a
gyomaendrődi Liget Fürdőben ren
dezett Főzzünk-Fürödjünk Együtt
elnevezésű eseményre.

A rendezvény, melyet a fürdő szer
vezett a helyi vállalkozók összefogásá
val, bebizonyította, hogy a szezon nem
ér vége augusztus 20-ával, s az is nyil
vánvalóvá vált, hogy a strand területe
alkalmas különböző városi gaszt
ronómiai rendezvények rendezésére,
mind hangulatában, mind pedig infra
struktúrájában.

A délelőtti főzőversenyre 58 csapat
nevezett: a helybélieken kívül békés
csabai, szarvasi, kondorosi, sőt gyer
gyószentmiklósi csapatok is részt vet
tek. Az esemény fővédnöke, dr. La
torcai János is meglátogatta a versenyt.
Vass Ignác, a fürdő igazgatója elmond
ta, hogy a Republic együttest ezen a
vasárnapon sikerült elcsábítani egy
gyomaendrődi koncertre, s az esti kon
cert mellé szervezték ezt az egész
napos családi, baráti, céges főzőver

senyt.
- Itt nem volt nevezési díj,

kötetlenül bárki, bármit főzhetett a
versenyen, minden résztvevő, látogató
egy egységes 900 forintos fürdőjegyet

volt köteles vásárolni, tudtuk meg Vass
Ignác fürdőigazgatótól.
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Eljárás indult a 60 éves békéscsabai
férfi ellen, aki vasárnap este egy
betegápolót harapott meg a Liget
Fürdőben.

Ittas férfihoz hívták szeptember 23
án, vasárnap este a mentőket a gyo
maendrődi Liget Fürdőbe, mert leesett
a lépcsőről. A betegápolók segíteni
próbáltak neki, de a részeg férfi nem
mutatott semmi együttműködést,majd

Feledésbe merült
Körös menti ételek

Homok [mO

'.' «örl;s:m.enti1ze'k·..
GQSlrrondmldi k,lJndolJ,ok a HJfma,-KófÓ' vld~k~n

Megjelent a Körös menti ízek című

gasztronómiai érdekességeket és 169
hagyományos, már-már elfeledett étel
receptet tartalmazó színes könyv,
amely a Hármas-Körös vidékére kalau
zolja el az olvasót.

Szerzője Homok Ernő, gyomaend
rődi újságíró, aki Békés megye északi
részének, a Hármas-Körös vidékének
konyháját mutatja be. Ezen a viszony
lag kis területen egyedi, máshol nem
fellelhető gasztronómia alakult ki a táj
adottságainak és az itt élt, itt élő ma
gyar, szlovák, sváb népességnek kő

szönhetően.

Helyet kapott a könyvben az endrő

di születésű Rózsahegyi Kálmán
szinészlegenda családi receptfüzetéből

néhány főznivaló, emellett olvashatók
a gyomai könyvnyomdász, Kner Izidor
feleségének kedvenc főztjei is.

A hal- és vadételek mellett a pusz
tai, bográcsos ételek tárházát kínálja a
szerző. Nagyanyáink már-már feledés
be merülő ételei, kemencében sütött
tésztái is helyet kaptak a gazdagon
illusztrált kötetben.

Szó-Beszéd

beleharapott az egyik betegápoló kar
jába. Ezután a mentősök értesítették a
rendőrséget.

A kiérkező rendőrök igazoltatni
akarták a férfit, de velük sem volt
együttműködőbb, ígyelőállították a
Szarvasi Rendőrkapitányságra.

A harapdáló ember ellen közfelada
tot ellátó személy elleni erőszak miatt
indult eljárás.

Megnyílt az új páli~kafőzde !.

"Értesítjük a bérfőzetőket,

hogy szeptember 3-tól üzemel új
p álinkafőzd érik a körösladányi
úton. Üzembe helyeztük magozó
passzírozó berendezésünket. Cef
réket NEM öntünk össze, kivétel
ha azt a bérfőzetők kifejezetten
kérik! Bérfiizesi díj : 700 Ff/liter
pálinka.

E1őjegyzést a 0620/5425-007
es telefonszámon, vagy a helyszí
nen vesziink fel.

Minden hónap első szombat
ján 14 órától NYÍLT NAP a
főzdében. Szeretettel vár minden
HUNGARIKUM kedvel ő t a
Hárrnas-K örős Pálinka Manufak
túra!

Korlátlan ételfogyasztás:
990 Ft/fő

Gyerek 4 éves korig ingyenes,
4·8 éves korig 500 Ft/fő

Kedves Vendégeink!
Kérjük Önöket, hogy azételekből inkább többször,

dekevesebbet szedjenek,
mert a tányéron maradt ételért
- ami természetesen elvihető -

aDO Ft-ot számolunk fel!

Menü:
550 Ft/adag+100 Ft/doboz

Csak elvitelre!
Minden kedves vendégiinknek

jó étvágyat Jáván a

Liget Söröző és Étterem
személyzete!

ERZSÉBET UTAL VÁNYT ÉS SZÉP KÁRTYÁT
ELFOGADUNK!

2012. október

Állatorvosi Rendelő
Dr. Bubó Állatpatika

- Vényre és vény nélkül kapható
gyógyszerek, baromfi vakoln ák.
- Takarmánykiegészítők, vitaminok.
- Fertőtlenítő szerek.
- Minőség i kutya-, és macskatápok
(Eukanuba Hi/l'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 ku/lancsirtó szerek.
- Légyirtószerek, patkányirtószerek.
- Baromfi vakcina (Gumboro)
- Ásványi kiegészítők.

Nyitva tartás:
Hétfő, szerda, péntek: 16-18

kedd, csütörtök: 9-11
Értesítem a kedves állattartókat, hogy szülési
szabadságom idejére helyettesítő állatorvos

látja elazállatorvosi ésazállatpatikai
munkát:

Dr. Kiss József
Telefon: 0620/912·1338

Gyógyszerrendelés:
Markos Csaba

Telefon: 0630/55-90-009

Atevékenységi körben nincs változás:
betegellátás, vakcinázások, röntgen,
ultrahangos fogkőeltávolítás, chip,

állatútlevél, különböző műtétek

(állatkórházi gyakorlattal), ivartalanítás, stb.

Mezőberény, Madách u. 10/a.
www.kreiszagnes.hu

Értesítem kedves vásárlótrnat,
hogya

GARDRO E
TURI

átköltözött a Kner térre,
a Siluett Fitness mellé!

-
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Visszaköltö ik a emetke ési iroda

ővítik a für Ő gyóg ás ati részlegét Megynyílt az A-B Expo
Békés megye korábbi vezetése

együttműködve a Békés Megyéért Vállal
kozásfejlesztési Közhasznú Közalapít
vánnyal, a Békés Megyei Kereskedelmi
és Ipari Kamarával valamint az Aradi
Kereskedelmi, Ipari- és Agrárkamarával,
a 2007-től 2013-ig terjed ő időszakra

vonatkozó Magyarország-Románia Hatá
ron Átnyúló Együttm űk öd ési Program
Európai Regionális FejlesztésiAlapjához
kiállítási és rendezvényközpont létre
hozására sikeres pályázatot nyújtott be. A
.Közös EXPO, közös PIAC - Gazdasági
és kereskedelemélénkítés Arad és Békés
megyékben" cimű projekt Békés megyei
részeként a békéscsabai repülőtér köze
lében új kiállítási csarnok épült, míg
Aradon az Aradi Kereskedelmi, Ipari és
Agrárkamara meglévő kiállítási kapa
citását konferencia központtal bővítette.

A Békés megyei épület földszintjén
egy 1291 rrr-es kiállítási csarnok és a
hozzá tartozó kiszolgáló egységek talál
hatók, míg az emeleten 3 iroda, egy 120
fő befogadására alkalmas tárgyaló és a
kapcsolódó infrastruktúra szolgálja a
nagyközönség és az üzletemberek igé
nyeit.A projekt teljes bekerülési költsége
több mint 4 millió euró volt, amelyből a
projekt Békés megyei része kettő és fél
millió euró támogatást kapott.

Az A-B EXPO-t műk ödtető Békés
Megyei Intézményfenntartó Központ
olyan programokat, szolgáltatásokat és
rendezvényeket szándékozik az új csar
nokban meghonosítani, amelyek a térség
stratégiai célkitűzéseit és fejlesztési
elképzeléseit szolgálva alkalmasak lesz
nek közös üzleti érdekek kialakítására,
kielégítésére és ösztönzik a további gaz
dasági együttműködést is. Fentieken túl,
a szervezők lehetőséget kívánnak biztosí
tani arra is, hogy az EXPO rendez
vényeken a magyar és a román vállal
kozásokmegismerjék egymástés a szom
szédos területekkínálatát, keresletétés az
üzleti egy üttm űködés révén kihasználják
a meglévő , de eddig ismeretlen közös '
gazdasági előnyöket.

Fentieken túl, a rendezvénycsarnok
alkalmas helyszínt fog biztosítani a térség
kulturális- és művészeti rendezvényei
nek, politikai és egyházi eseményeinek
lebonyolításához, de tarthatnak itt majd
koncerteket, előadásokat, bálokat, eskü
vőket és sportrendezvényeket is.

gatási összeg azért magasabb mint a
beruházás nettó összköltsége, mert a
Liget Fürdő Kft. nem tudja 100 száza
lékban visszaigényelni az áfát.

- Az október 2-án benyújtott
pályázat elbírálása ez év decem
berében várható, addig döntés születik
arról, hogy milyen formában tudja a
tulajdonos önkormányzat a szükséges
őnerőt biztosítani - tudtuk meg Vass
Ignáctól a Liget Fürdő Kft. igaz
gatójától.

A beruházás megvalósulásával - ez
a pályázati kiírás legszigorúbb
feltétele, - az ötödik év végén a
fürdőnek nyereségesen kell működnie.

mányzati képviselő kérésére megvizs
gálják annak lehetőségét is, hogy
pénzért is lehessen majd engedélyt
kiváltani.

A Gyomaszolg Kft. megszünteti a
Fő út, Bajcsy út sarkán lévő temet
kezési irodáját, amely visszaköltözik a
Gyomaszolg Ipartelep úti telephelyére,
ahol felújították a korábbi temetkezési
irodahelyiségét. Október 24-től tehát
ide várják mindazokat, akiknek temet
kezési ügyeiket intézniük kell. Az
ügyfélfogadási idő és a telefonszám
változatlan marad.

- A közelg ő Halottak Napjára való
tekintettel kéljük a hozzátartozókat,
hogy a sírmegváltással kapcsolatos
ügyeiket is szíveskedjenek itt intézni 
mondta végül Fekete József, a Gyoma
szolg igazgatója.

Mint arról lapunk egyik korábbi
számában már beszámoltunk, a Liget
Fürdő Kft. pályázatot nyújtana be az
Új Széchenyi Terv keretén belül a
fürdő fejlesztésére.

Az önkormányzat és a fürdő felü
gyelő bizottsága által is támogatott
elképzelés szerint a fürdő új gyó
gyászati résszel, egy új "gyermekvilág
gal" valamint egy új szaunablokkal
bővülne. A beruházás összköltsége
nettó 358 millió 345 ezer forint. A
beruházáshoz szükséges önerő 207
millió 066 ezer forint és ugyanennyi
lenne - a nyertes pályázat esetén - a
támogatott összeg. Az önerő és a támo-

lIopták az endrődi komposztálót
Elsőként az endrődi ligetben léte

sített az önkormányzat aGyomaszolg
Kft.-vel közösen egy komposztáló
helyet, amely alapvetően a ligetben
összegyüjtött komposztálható zöldhul
ladék elhelyezésére szolgált. A mint
egy 350 ezer forintból megépített kom
posztáló sajnálatos módon alig három
hetet élt, ugyanis a komposztáló
deszkakeretét ellopták. A gyomai liget
ben is egy hasonló került volna elhe
Iyezésre, de a lopás miatt a Gyoma
szolg Kft. egy kevésbé esztétikus, ol
csóbb dróthálós változatot készít majd.

A Gyomaszolg Kft. a temetőket

rendbehozva készül az idei Halottak
Napjára.

- Rendbetesszük a temetőket a
temetői utakat, a növényzetet, hogy
méltó körülmények legyenek a meg
emlékezéshez - mondja Fekete József
igazgató, aki egyben kéri a temetőbe

látogatókat, hogy a saját maguk által
elvégzett temetői munkálatok során a
keletkezett hulladékokat a kitett kon
ténerekbe, tárolókba helyezzék el.

Fekete József elmondta még, hogy
a megyei temetők rendjéhez igazodva
tiltották meg az autóval való közle
kedést a temetőkben . Mint arról la
punkban már korábban beszámoltunk,
méltányosságból a Gyomaszolg Kft.
adhat írásos engedélyt a temetőbe

történő behajtásra, de az egyik önkor-
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Rt ness lJ: kondtclon álö t er em

te rem bérlés I fodrászat IAt lasz kondigépek

t ársast ánc I aerobik I st ep aero bik
pow er body Ihastánc I zslr égat ö aerobi k

jóga I preve nt ív gerinc glrnnaszt ika
--........

Kner Imre tér I www.gellai.hu Sziluett
06 6 6 28 5 8 40 I 06 30 6278234 fitness klub tt szolárium

Növényvédőszerek • Fű·

nyirók • Tömlők és tömlő·

csatlakozók • Szivattyúk és
búvárszivattyúk • Kerti rá- ".:
csok és kerítések • Vi·
rágföldek és tápoldatok
Fóliák • Műtrágyák Vető·

magvak: zöldségfélék, vi·
rágok, fűma g keverékek
széles válaszlékát kináljuk!

GAZ A KISÁ~OHÁZ . Látogasson "I hozzcinkl
5500 Gyomaezndr6d. Pásztor János u. 39.

Yezl.: 06-66/386-359
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s jn kunk: z
A Kner

glédi L ura 'S
táncosok hírei

om kos ttil

A pécsi országos bajnokságon résztvevő Kner T8E versenyzői

Czeglédi Laura és Domoko s Attila

Rumbás sikerek
A 40 éves Rumba T áncklub párosai az

elmúlt néhány hónapban több hazai és
külfőldi táncversenyen is résztvettek.

Szeptember utolsó hétvégéjén Buda
pesten megrendezett táncversenyen Nagy
Márk és GeJlai Cintia mind a standard
mind pedig a latin táncokban egyaránt 2.
helyezést ért el a korcsoportjában. Ők

egyébként az augusztusban megrendezett
Zánkai T áncfesztiv ál on egy verseny
kivételével valamennyiben a döntőben

táncolhattak, ahol összességében egy 3.,
két 4. és egy 5. helyezést értek eJ.

Felnőtt párosunk, Megyeri Csaba és
Kovács Ida május végén a legendás angli
ai Blackpool Dance Festival-on vett részt.
Az immár 87. alkalommal megrendezett
és több száz versenyző t megmozgató
Festival az elért eredményeken túl szá
mukramély benyomást keltett és rengeteg
új információt és tapasztalatot is hozott.
Ezt követően útjuk az olaszországi Cer
viában megrendezett 28. Italian Open
Championship táncfesztiválra vezetett. A
WDCAmatőr Liga keretébenzajlott meg
mérettetésen a latin táncok versenyében a
nagyon jónak számító 20. helyet érték el.

A Rumba Táncklub november lO-én a
Katona József Művelődési Házban ren
dezi meg a 40. évforduló tiszteletére a Xv.
Rumba Bált. A szervezők erre az ese
ményre szeretettel válják a volt táncoso
kat és minden táncot szerető érdeklődőt.Jenei Éva

Kner TSE elnök

Dobogóra állt D standard kategóriában
Fülöp Péter Árpád - Muzsai Anna

tánc olt Be inschródt Tibor Márk 
Dáv id Adrienn (B latin IV. hely, C
stand ard V. hely), és Kraszkó Tamás 
Magya r Mercédesz (C latin VI. hely, C
standard V. hely) is. A délelőtti klub
köz i versenyen Tóth Bence - Bondár
Dóra D ifjú sági latin kategóri ában 1.
helyezést értek el.

Vasárnap hajnalban fáradt an , de
annál boldogabban t ért haza csapatunk

a pécsi versenyről. Gratul álunk a tán
cosoknak, és köszönjük a szülőknek és
a hozzátartozók nak, akik eljöttek
velünk szurkolni az ifjú táncosoknak!

A Kner Tánc,-81>01'1 Egy esiilel 2001-hen
alakult Gyomaendrűdhu, és az akkor még
igen kis létsz ám ú csaplll az elm últ idő '

.ala t t sz épeu , k i nő ttc ma gí\ I. .I cl cn l cg ,

niüködnek csoportjaik Gyomaendrfíd öu,
Mező1ú nit, Mezőherényhen, KÖI'ös
lad ánybun és Körüstnrcs án is,

Szeptember utol só hétvé géjén ren
dezték meg Pécsett a junior korosztá
lyú tánco saink Országos Bajnokságát.
Hosszú felk észülés előzte meg ezt a
ver senyt, és nagy vár akozásokkal
indult el szombat hajnal 3 óra körül 31
[ős kis csapatunk Gyomaendrődről ,

izgultunk, hogy az a rengeteg rnunka
meghozza-e gyümölcsét. Az Országos
Bajnokságon öt párosunk indult 8

kategóriában, illetve egy párosunk a
délelőtt megrendez ett klubközi ifjúsági
latin versenyen m érettette meg magát.
Az eredmények bőven felülmúlták
v árakozásainkat, mind a nyolc kategó
riában országos bajnoki döntőben tán
coltak páros aink.

Domokos Attila-Czeglédi Laura
párosunk D latin osztályban országos
bajnok lett , és még standard táncokból
is a döntőben táncoltak. Dobogóra állt
D standard kategóriában Fülöp Péter
Árpád - Muzsai Anna párosunk (D
standard III . hely, D latin IV. hely) .
Ezen kívül mind latin , mind standard
táncokból országos bajnoki döntőben
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'Virágos város I
A "Tisztább és Ápoltabb Gyoma

endrődért" e lnevezésű környezetszé
pítő verseny egymást követően, immár
hetedi k alkalommal került megren
dezésre. A versenyre nevezett ingat
lanokat négy tagú zsűr i értéke lte, sze m
előtt tartva a környeze talakítás
összhatását. Eb ben az évben a zsűri

tagjai voltale Lehóczkiné Tímár Irén,
Iványi Lajosné és M arton Dá niel ön
kormányzat i képvise lők, va lamint
Magyari Lajosné a Dr. Tó th Ele k
Kertbarátk ör Egyesülettő l.

Idén is hét ka tegóriában neveztek a
versenyre: legszebb virágos homlokzat
csa ládi házak, legfelj ebb 4 lakásos tár
sas házak, a legszebb virágos vál 
lalkozás, a legszebb virágos köz terület
családi házak előtt, a legszebb virágos
közterül et társas házak e lőtt, a leg
sze bb v irágos kert, kü lön leges belső

kert , a legsz ebb v irágos oktatási
intézm ény, va lamint a legszebb egy
házi, szociális virágos intézmé ny.

A versenyre 22 csa ládi ház, l társas
ház, l nevelési-oktatási intézmény, 4
egyházi, szociális intéz mény és 2 vál
lalkozás j elen tkezett. A ve rseny ered
ményhirdetésére 20 12. szep tember 2 1
én került sor a Kat ona József
Művelődési Közpon tb an az Őszi

Termésbemutató Kiállí tás keretén
belül és a díj ak at Várfi András pol
gármester adta át.

T~sztelt Lakosság!
A M agyar Vöröskereszt Területi

Szervezete gy űjt őakciót hirdet,

mely során a háztartásokban fele s
legessé vá lt tiszta, j ó állapotú ru
hanern űt, ágyneműt, játéko t, lakás
text íliát, edényeket gyűjtünk .

Az adományokat a Fő út 3/1. sz.
alatti irodánkban , ill etve a Fő út
210 . sz . alatt i Di ade m Gyógysz er
tárban tudjuk fogadni munkana
pokon 8- 14 óra kö zö tt. Előze tes

egyeztetésre a 70/933-8282-es tele
fonszámon van l ehetőség . A beér
kezett adomá nyo kat a szociálisan
rászorult ak közö tt osztjuk ki. Segí 
tő szándéku kat köszönjük.

MVK Területi Szervezete

Gyomaendrődi Szó-Beszéd

Gyógyító elődeink

Ezúton is szeretette l megh ívjuk a
Gy ógyító elődeink cim ű kiáll ítás és
konferencia rendezvényünkre, mely
nek időpontja: 20 12. október 6.

Helyszín: Endrődi N éph áz kis ter
me , 5502 Gyomaendrőd, Bl aha L. út
21.

Előadások:

Dr. Babik Barna egyetemi docens:
Orvoslás eszközei a 19-20. század for
dulóján. Dr. Varga Benedek igazgató,
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
és Könyvtár: A beteg Görgey. Dr.
Dénes Zoltán eg yetemi tanár : Szent
Antal a gyógyító.

A kiállítás tárgyai dr. Babik Barn a
egyetemi docens, kardio lógus szakor
vos és dr. Ávéd Ján os orvos magán
gyűj temé ny é b ő l származnak .

Stancolt és hagyományos

papírdoboz
gyártása minden méretben!
Szitázás!

www.rozakft.hu

Versa Biztosítási Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa
biztosítások teljes körű ügyintézése.
- kárfelmérés
- korrekt, gyors kárrendezés,
- vagyonbiztosítás

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

- Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugdíj-előtakarékosság

- egyéb módozatok
az ügyfél igényei szerint!
Gyomaendrődi képviselet:

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

11

Color Shop Papirbolt
Gyoma, Petőfi u. 4.
Telefon: 66/284-552

Irodaszerek, játékok,
ajándéktárgyak

nagy választékban!

AkcióI
Gyűjtsön össze
15 Color Shop
emblémát* és

a következő vásárlásból

15 % árengedményt
kap!

*1500 forintonként 1db emblémát
adunk!

Azakció 2012. április2·ánkozdődólt/

Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok,
gardróbszekrények,

készítése egyedi méretben
bútorlapból vákumfóliázolt felüleltel

vagy tömör fából!

Telefon: 063019554·571

ÚJ GUMIK!
Szerelés, javítás,
centírozásl

Katona György
gumijavító

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 107.

Telefon: 06661285·127

Hirdetésfelvétel:
Szó-Beszéd Szerkesztösége
E-maii: szobeszed@lndex.hu
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Talán nincs olyan ember a hazai
földön , aki nem tudna valami csúnyát
mondani akár az áramszolgál
tatójáról, akár a gázszolgáltatójáról.

Számos történet szól becsületes
fogyasztók ról, akiknek villanyóráján,
gázóráján valamiféle sérüléseket talált a
kiérkező szerelő, majd áram- vagy
gázlopás ürügy én több százezer forintos
kötbér felszólítással kellett szembesül
niük.

Az ügyfelek szerint a szolgáltatók így
akarnak plusz bevételt szerezni. Gyoma
endr őd ő n is "bekeményített" az áram
szolgáltató. Több panaszos is megkereste
szerkesztőségünket azzal, hogy jogtalan
nak tartják az áramszolgáltató három
száz-, ötszáz-, hétszáz ezer forintos bün
tetését , hiszen nem lopták az áramot,
minden sárga esekket időben befizettek,
csupán az egyik esetben egy plomba
hiányzott a villanyóráról, egy másik eset
ben pedig 10 helyett 16 amperes biz
tosíték volt felszerelve, amit annak ide
jén a szerelő nem "papírozott le".

Az áramszolgáltató ezután kikű ld i a
felszólító levelet , hogy a fogyasztó
fizesse meg a több százezer forintos köt
bért a szabálytalan vételezés miatt,
amely jog ilag ugyan nem bűncsel ek

mény, hanem csupán szerződésszegés.

Így nem büntetés jár érte, hanem kötbér.

Ez persze legkevésbé vígasztalja a káro
sult fogyasztót, akinek százezres sárga
csekk érkezik. A felszólító levélben per
sze ott szerepel, hogy ha valaki hajlandó
egy összegben kifizetni a büntetést,
akkor annak akár 40 százalékát is elenge
di ajóságos szolgáltató.

Egyik olvasónk június 18-án kapott
telefonhívást, hogy a Bónom-zug nya
ralójuknál az áramszolgáltató ellenőrizni

akar. Emberünk kocsiba szállt, oda
irányította az e llenőröket, majd kinyi
totta a villanyóra szekrényt abban a
tudatban, hogy minden rendben van. Az
e llenőr ember azonban felemelte mutató
ujját azzal, hogy nincs itt rendben

semmi, mert 4 db plomba hiányzik.
Leszerelték az órát, megvizsgálták és
j egyzőkönyvbe is írták, hogy "szabályta
lan vételezésre utaló nyomot nem talál
tak".

- Belekerült a j egyz ők ö nybe az is,
hogy a villanyórán a 10 amperos meg
szakító helyett 16 amperos van felsze
relve. A villanyszerelők elmentek, majd
augusztus 8-án keltezett levélben az E-on
azzal vádolt bennünket, hogy jogellene
sen vételezzük az áromot, tehát áramtol
vajok vagyunk. A büntetést ennek meg
felelően szabták ki, ami esetünkben 240
ezer forint - panaszkodott lapunknak az
egyik gyomaendrőd i károsult.

Ez az eljárás igenis sérti igaz
ságérzetünket, a becsületünket, mert mi
egyetlen watt áramot sem loptunk el,
hogy a plombák miért hiányoznak, azt
nem tudom. Úgy látszik az E-on üzlet
szabályzata nem tesz különbséget a rend
szeresen és pontosan fi zető becsületes
fogyasztó illetve a nem fizető , az áramot
bizonyítottan lopó között, mondta olva
sónk, aki kérte az aránytalanul magas
büntetés elengedését, ám az E-on nem
tágít és a kötbér összegét követeli.

Olvasónk azonban nem fizet és az
igazáért, becsületéért minden követ meg
fog mozgatni, a fogya sztóvédelemtől a
nyilvánosságon át, a bíróságig.

Ma már semmi szükség sincsen se vil
lanyórára, se gázórára. Ezek a mérőórák erede
tileg azt a célt szolgálták, hogy a fogyasztó és a
szolgáltató egymás közötti korrekten elszá
moljon és a fogyasztó annyi dijat fizessen,
amennyi villanyt, vagy gázt a mérő6ra szerint
elhasznált. Ennek ma már semmi jelentősége
nincsen, mert bármit mutat a mérőóra a szolgál
tató olyan összegű számlát állít ki, amilyet akar.
Mié11? Mert nincsen ember, aki ellenőrizn i

tudná, hogy a számlán szereplő összeg
megfelel-e a tényleges fogyasztásnak. Nézzük
meg mibő l áll össze a számla végösszegétje len
tő, fizetendő 6.758.-Ft díj :

24h áramdíj tömb I. 2009.02.12. 
2009.03.22. 11 0 kWh 20,38 Ft/kWh 2.242.-Ft

24h áramdíj tömb II. 2009.02.12.
2009.03.22. 45 kWh 21,68 Ft/kWh 976.-Ft

Összesen: 3.218.-Ft.
Idáig rendben is lennénk, hiszen a fentiek

szerint a 40 napos időszakra 155 kWh

i Villamy·számla rejtélyek
fogyasztás után 20,38 és 21,68 Ft-os egységáron
(az már rejtély, hogy miért a két különbözö
egységár, de még belefér) 3.21 8.-Ft áramdíj
fizetendő .

De ezzel nincsen vége, rnert a számla foly
tatódik, úgy, mint:

Szénipari szerkezetátalakítási támogatás
31.-

Kedvezm. villamosenergiaí támogatás 19.
Összesen: 50.-
Átviteli-rendszerirányítási díj 89.
Rendszerszintű szolgáltatás díj 66.
Elosztói forgalmi díj 1.341.-
Elosztói veszteség díj 648.-
Menetrend kiegyensúlyozási díj 18.
Összesen: 2.222.
Még nincs vége, egy villanyszámlában ez a

.M enetrend kiegyensúlyozási díj" , figyelem-

reméltó kreativitásra vall. Továbbá: Elosztói
alapdíj 100.-

Összesen: 2.372.
Na már most, ha az áramdíjhoz (3.2I8.-)

hozzáadjuk ezt a többit (2.372.-) akkor 5.590.-Ft
jön ki, amihez méga 20% ÁFAjön hozzá + 50.
Ft AHK (ez is rejtély, hogy micsoda) és máris
megkapjuk a számla 6.758.-Ft végösszegét.

Ha valaki meg tudja mondani, hogy az
áramdijon túl megjelölt őrületek , amik összesen
2.372.-ft -ot tesznek ki, miért kerülnek Lajos
bácsi és Ilonka néni villanyszámlájában fel
számit ásra, az akkor azt is mondja meg, hogy
ezek az ilyen-olyan díjak miért éppen annyi
ö s szeg ű ek és miért nem alacsonyabbak, vagy
magasabbak. Ha még egyszer megnézzük a
számlát, akkor láthatjuk, hogya tényleges áram
fogyasztás után 3.21 8.-ft- ot kellene fizetni, de
ezt feltornázták a teljesen e ll enőrizhetet l enü l

plusz költségekkel 6.758.-ft-ra .
(internet)
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Édessiker aterméskiállításon

Az aszály csőtöréseket okozott, de az ivóvíz
minősége megfelelő · állítja a szolgáltató

Cserenyecz Éva, Hunya Imréné
óvoda pedagógusok

Százszorszép Óvodánk már ötödik
alkalommal rendezte meg Szüreti
Mulatságát. Hagyományunkhoz híven
Seprű Sári köszöntötte a tagóvodák
gyermekeit, valamint a Kis Bálint
Általános Iskola első osztályosait. A
szüret elmaradhatatlan "eseményei":
népi játékok, népdalok közös éneklése,
népviseletbe öltö zött óvónénik szüreti
j átéka, táncház, szőlőpréselés , őszi

gyümölcsök, zöldségek és a must k ós
tolgatása.

A me lengető őszi napsütésben ,
színes forgatagban a gyerekek kel
együtt elevenítettük fel népi hagyo
mányainkat, közösen élhettük át ismét
a népi kultúra szürethez kapcsolód ó
szokásait.

Csárdaszállási óvodásaink a község
60 éves ünnepségén műsorral köszön
tötték a vendégeket.

Százszorszép szüreti
mulatság

Gyomaendrőd-Csárdaszállás·Hunya Kistérségi Óvoda

A szeptember 21-én, a Katona
József MűvelődésiKözpontban meg
rendezett Őszi Tárlaton ismét bemu
tatkoztak termésbábj aikkal óvodá
ink alkotó gyermekei és dolgozói.

A Százszorszép Óvoda nagycsopor
tos gyermekei ebből az alkalomból
vásáros, zenés népi játékkal kedves
kedtek a megjelenteknek.

meghibásodáshoz vezettek. A meg
növekedett számú csőtörések a meg
szokottnál gyakoribb nyomáscsök
kenéseket és esetenként vízkimaradást
okozhattak. A csőtörések és meghibá
sodások alkalmával minden esetben
hálózatöblítést végeznek a társaság
szakemberei. A vízhiányok időtartama

egyetlen esetben sem haladja meg a
szokásos l-2 órás időtartamot. A szol
gáltatott ivóvíz minősége folyama
tosan laboratóriumi vizsgálatokkal
ellenőrzött és biztonságos, az előírá

soknak mindenben megfelelő.

borok, pálinkák mind a természet
ajándékait jól hasznosító gazdák
leleményességét bizonyították.

Az ősz sokféle betegség időszaka

is, ezekre "Isten patik ája": a különböző

gyógynövények, mézek bemutatott
választéka lehet a megoldás.

A jövőnkre nézve óvatos optimiz
musra ad okot a helyi óvodák gyü
mölcsökből, zöldségekből, fából , csu
pa természetes anyagból készített já
tékai , életképei.

Természetesen és hagyományosan
ezen a kiállításon is jelen volt a Békés
Megyei Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény. Gyomaendrődi telep
helyünket egy - a képzési választékunk
szeletét bemutató - stand reprezentálta.
A teljes falusi baromfiudvar látványa
az állattartástól a konyhán, főzésen,

sütésen keresztül az ízletes étkek
tálalásáig, fogyasztásáig vezette vir
tuálisan a látogatókat. Ami viszont
nagyon is kézzelfogható, sőt kóstol
ható is volt, az a szemre és ízre is
kiváló p ék-cukrász termékeink voltak.
A gyönyörűen díszített torták, a sokféle
péksütemény, linzerek, mézeskalácsok
- különösen dél körül - sok látogatót
vonzottak, főleg, hogy három szakkép
zős tanulónk ott, a helyszínen készített
belőlük ízelítőt. Finomságukra a leg
jobb bizonyíték, hogy bár folya
matosan munkálkodtak, végül nem a
kóstolók, hanem az alapanyagok fogy
tak el hamarabb...

Ez a legnagyobb siker, az elismerés.

Gyomaendrődön idén 2012. szep
tember 21-én tartotta a Kertbarátok
Köre az Őszi Termékkiállítás megnyi
tóját.

A Művelődési Központ termeiben
hagyományosan a helyi és vidéki kiál
lítók kaptak bemutatkozási lehető

séget. Szemet gyönyörködtető, az ősz

színeit felvonultató virágkompozíciók
a virágüzleteink választékát reprezen
tálták; a kézi szőttesek, hímzések az
otthon hangulatát idézték.

A házi készítésű lekvárok, befőttek,

a rengeteg zöldség és gyümölcs, no
meg a már ránézésre is bódító hatású

A nyár folyamán több lakossági
bejelentés érkezett Gyomaendrőd ön
kormányzatának városüzemeltetési
osztályára, a vezetékes ivóvíz min ő 

ségével kapcsolatban. Ez ügyben a
városháza megkereste a Békés Megyei
Vízművek Zrt, gyomaendrődi üzem
mérnökségét, hogy adjanak tájékoz

tatást.
A vízművek szerint a rendkívül

száraz, csapadékmentes időjárási

körülmények, a település vízellátó
hálózatán az elmúlt hónapokban meg
növekedett számú csőtöréshez és
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A láírás : ..

r--------------------------------

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

Irányár: .

Érdeklődni: .

Alig használt John Deere
X110 fűny í ró , hozzá készült
boronával, szá llításra alkalmas
ponyvás utánfutóval és rámp á
vai eladó. Irányár: 650 ezer Ft.
Érd.: 0630 /842-2436

Alig használt felújított piros
szí nű Babetta eladó . Irányár :
80 ezer Ft. Érdeklődn i :

0666/386 -983 délután l3-20-ig
Piros Tornádó elektrom os

kerékpár eladó. Ár : 45 ezer Ft.
Érd.: 0630/426-1063

Beltéri, és kültéri
rendezvényhangosítást vállálok.

Érd: 0630/690-2049

Földet bérelnék
Gyomaendrődön.

Telefon: 0620/945-0765

Eladó egy haszn ált
Schwinn Csepel MTB 24-es
kék-fehér színű fiú bicikli , jó
állapotú. Irányár: 13 ezer Ft.
Érd.: 0666/283-450

Önetető, csőmetsz ő , kétfe
jes eke, k ézihajt ású mor zsoló,
50 I balonü veg eladó. Ár: meg
egyezés szerint. Érdeklődn i:

06661284-00 I
Eladó 2 db kétajt ós szek

rény 10 ezer Ft/db, 3-as tükör 6
ezer Ft/db, rekamié 10 ezer Ft,
Nova sütő 10 eze r Ft. Érd.:
0670/545-3558

Elad ó: Stabi lizá lt t ápegy
ság, Panasonic-fax, fű ny í ró

tra ktor önindító, e lektromos
láncfürész, motoros láncfűrész ,

Kézi kukorica morzsoló
4000 Ft, szé p páros ágy 5000
Ft, fehér francia ágy 20000 Ft.
Érd.: 0666/283-479

4000 db bontott hód farkú
kiscserép eladó . Ár: 10-15
Ft/db . Érdeklődni : Gyomaend
rőd Sugár út 2 1. szá m alatt
vagy Tel.: 0630/595-5045 (8
18 között)

Szőlőda ráló , 25 literes
sző lőprés , 50 literes üvegbal
lonok, 20 literes demizsonok ,
200 literes üze manyag vashor
dó eladó. Érd.: 0620/345-149 1

dobok, rend szerek javítása ill.
készítése! Teljesk ö rű karosszé
ria javítás! Tel. : 0630/5148867

EGYÉB

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

KERT, TELEK,
NYARALÓ

Gyom án a Kecsegés zug
ban (S ulek kert) vízparti
horgász telek eladó. Irányár: 1,5
millió Ft. Érd .: 0666/386-191
vagy 0630/998-5096

Gyomaendrődön a Bónom
zugban vízparti telek eladó .
Irányár : 1,8 millió Ft. Érd.:
0630/47 1-9279

lődni: 0630/488-4 396 vagy
0630/944-1847

Vásá rtér i ltp-en 1. eme leti
40 m2- es, lakás eladó. Új
nyílászárók, gázfű tés+kandalló

igényesen kia lak ítva, új te tő 

sz igetelés, rendezett lépcső

ház+parkoló, konyhabútorral
eladó. Irányár : megegyezés
szerint. Érd.: 0670/4 10-8553

Fő úti társasházban (Kol
mann) I. emeleti 1.5 szob ás 53
m'-es lakás eladó. Irányár: 6
mill ió Ft. Érd .: 0630/339-6840

Gyomaendrődön, a Ko l
mann lakótelepen el ső emeleti,
felújított, háromszobás, lakás
eladó. Érdek lődn i : 0620/4 27
2 132 telefonon.

Az Ifjúsági lakótelepen 2,5
szo bás lakás garázzsal olcsón
eladó. Érdek lődn i lehet:
0630/6588-961

Albérlet kiadó magányos
hölgy vagy férfi részére i d ő

sebb sze mélynek. Érdek lődni

telefonon : 0666/386- 177
Vásártéri lakótelepen má

sodik emeleti másfé l szobás
lakás albérletnek kiadó. Érdek 
lődn i : 0666/789- 189 vagy
0670/70 1-8571

Háztart árs i munkát , i dős

gondozást, mos ást autóva l
orvoshoz szá llítás t vállalok .
Érd.: 0670/276-3413

Utánfutók, pótkocsik javí
tása! Autókarosszéria javítás !
Telefon: 30/7 148252

Korrepetálás, feIzárkózta
tás, fejl esztő foglalkozások,
dolgo zatra, közép iskolai felvé
telire való felkészí tés által ános
isko lásoknak. 0630/856-3218

Autójav ítás! Karosszéria és
kipufogó javítás ! Kipufogó

szintes összkomfortos, gáz- és
vegyes tüzelésű csa lád i ház
gazdasági épü lette l, garázzsa l,
886 rrf-es bekeríte tt te lken
e ladó. Irányár: 14,5 millió Ft.
Érd.: 0670/932-1543
Mezőtú ron 3 szobás családi

ház fod rászműhellye l, jó mel
léképül etekkel , ga rázzsa l a
törökszent miklósi út m ell ett
eladó. Irányár. 6 millió Ft. Érd.:
0620/370-3855

LAKÁS
Október 6. ltp-en 2 szobás,

3. emelet i lakás eladó, vagy
kertes há zra cse rélhetó. Érd.:
0620/576-7879

Október 6. ltp-en 2 szobás
3. eme leti dé li fekvésű lakás
eladó vagy kertes házra cserél
hető. Irányár: 5,5 milli ó Ft.
Érd.: 0630/356-2449

Vásártéri ltp-en 3. emelet i,
erké lyes , parkettás frisse n fel
újí tott, műanyag ablakos lakás
elad ó. Ár: megegyezés szeri nt.
Érd.: 0630/448-8182

Vásár téri ltp-en l szo bás
földsz inti lakás eladó. Irányár:
3,9 mill ió Ft. Érdek lődni :

0630/5 76-1140
Vásártér i lt p-en 4 lakásos

társasházban, 3 szobás lakás
alsórésszel, garázzsal eladó
vagy kertes házra csseré l hető .

Irányár: 6.8 millió Ft. Érdek-

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

nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen küldik be
megjelentetés céljából! A sze lvényen a megjelölt helyre kell
beírni a kívá nt szöveget és a sze lvényt l ev el ezőlapon vagy
borítékban elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Hősök útj a 51. Egy apróhirdetés szövege
lehetőleg ne tartalmazzon 15 sz ón ál többet! A hirdeté sek
szövegéért fe lelősséget nem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: ..

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

HÁZ
A Kondorosi útró l köz

vet len bejáróval tanya nagy
melJéképü lettel 3 fáz isú áram 
mal, 1439 m'-es terü le ttel
eladó. Irányár: 1,2 millió Ft.
Érdeklődni : 0666/38 6-983, du.
13-20-ig

Endrődön a Sugá r u. 16. sz.
alatti ház eladó . Irányár : 1,4
millió Ft. Érd.: 0630/229-1960

Gyomán 3 szobás kom fort
nélküli parasztház sok mel
léképüle ttel nagy por táva l
eladó . Irányár: 3 .5 mill ió Ft.
Érd.: 0630/582-3078

Gyomán, az Arany János út
16. sz. alatti 4 szo bás összkom
fort os ház eladó . Érdeklőd ni :

0620/526-6573
Gyomán a Rákó czi u. 29 .

sz. ház eladó. Jelen leg orvosi
rendelő . Érd .: 0630/367-0840
vagy 0630/998-5096

Nagylaposon fii rdőszobás ,

központi fűtéses ház eladó,
vagy kiadó. Irányár: 2 mi llió
Ft. Érd.: 0630/583-6284

Gyomaendrőd központ-
j ában a Fő úton család i ház ,
alsóépü lette l, nagy kertte l ela
dó. Kiválóan alka lmas üz
lethelyi ség kia lakí tására. Ér 
deklődni: 0620 427 2132 tele
fonon.

Tiszafü reden, a Tisza-tó
vo nzásá ban 4,5 szobás ké t-



terménydaráló, 37 cm-es
színes tv, nagyflex, 3,5 LE-s új
Briggs-motor. Érd.: 0630/955

8258
Eladó l db polarizált fényű

gyógylámpa, l chirnaxx deluxa
gép. l elektromos melegítésű

derékalj. Érd.: 0666/282-939
vagy 0630/525-7962

Malacot,süldőt, hízót, nagysúlyú
hízót, rágott kocát

vennénk készpénzért!
Telefon: 0630/296-4775

Átalakítás miatt 50 ccm-es
robogó alkatrészek eladók.
Érd.: 0630/856-3218

Eladó egy akkumulátoros
joysickos irányítású rokkant
kocsi irányár: 170 ezer Ft. Érd.:
0620/290-0766

Íróasztal és egy felújítandó
női kerékpár eladó. Tel.:
0630/694-6210

Pentium IV-es számítógép
kompletten eladó, 17"-os
Philips monitorral, megbíz
hatóan műkődik. Érdeklődni:

0620/5543121
Eladó egy Daewoo Matiz

személygépkocsi, 2004-es ki
adású, friss müszakiva l, szép
esztétikai állapotban, 60 ezer
kilométerrel. Irányár: 580.000
Ft. Érd.: 0670/7018-571 vagy
0666/789-189 telefonszámon.

Javításra szoruló Suzuki
Swift sebességváltó, Robi-52

rotakapa, 125 cmt-es vízszi
vattyú és villanymotor eladó.
Telefon: 0620/972-9796

TÁRSKERESÉS
Keresem azt a hölgyet, aki

egyedül érzi magát. Társát
keresi egy 70 év körüli egyedül
élő férfi. A szerkesztőségbe

eimére kérem levelét "Töltsük
együtt a karácsonyt" jeligére.

Október 23.
Tisztelettel meghívjuk

Önt és kedves családját
2012. október 23-án, kedden
az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékére
rendezett ünnepi megern
lékezésre!

Ünnepi program:
11 óra:
Városi ünnepség a

Szabadság téren. Ünnepi be
szédet mond Erdős Norbert
kormánymegbízott, ország
gyűlési képviselő. A Ró
zsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola ünnepi
műsora. Koszorúzás.

12 óra:
Ünnepi képviselő-testü

leti ülés a Városháza díszter
mében.

A Szita Építőipari Vállalkozás
vállalja
belvizes épületek aláfalazását,
fű részelését, szigetelését!

Külső-és belső felújítási
munkák,
teljes körű építőipari

kivitelezés!

Hívja a
0670/311-4736-es
telefonszámot!

R r GI Ú OROKAT,
használati tárgyakat

vásárolokt
Készpénzben a helyszínen fizetek!

Telefon:
0630/9·533·594

Fontosabb telefonszámok
Orvosi ügyelet:

Mentőállomás:

Tűzoltóság:

Rendőrség:

0666/386-520

0666/386-104

0666/386-130

0666/386-633

Almodtál egy jövőt, jót és szepet. de a halál kegyetlen volt,
mindent összetépett. Ha rád gondolunk szemünk tele könnyel,
amíg élünk soha nem jelejtünk el! Örök az arcod, nem száll

a szavad. Minden mosolyod a szivűnkben marad.

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

Mátrai Viktor
halálának első évfordulójára.

Párja, szülei, testvére

Szó- eszéd
hirdetésfelvétel !

Telefon:
0670/22 632-99

nA múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már. "

Megemlékezés
Fekete Endre
halálának 10. évfordulója
alkalmából!

Családja
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- Kedvező bérleti díjak

- Teljeskörű infrastruktúra

• Európai Ipari környezet

Telefon:

66/386-269
WWW.9yomaszolgiparipark.hu

Ig é nye ljen m ost Mixer M csomagot és é lve zze a z Inv it el
min ö séget mi nd ös sze 1500 Ft- o s havi díj ért az elsö 6
hónapban. A 7. hónaptól a ha vi díj 30 00 Ft.

Korlát lan int ern e t. kíná lt sávszé lesség 5 Mbit/s
Otth on te lefon dljc somag . a me llyel 350 eze r Invite l
elő fi ze tő t dljm e nt e sen h ívhat éj je l-nappal!

Az ajánlat 24 hó napos hatá rozott id ejű sze rzö déskö t é ssel
ér vé nyes, az inv it el ADSL-szolgáltatással lefedett szo lg á lt a 
tás i terül e t én érhe t ö e l, új lak o ssági el öfizetők számára .

Az Ön ei mén elérhető ajá nla ta in król, ko nk r ét d ija in kr ól és
a l efedetts ég ről é rdek lő djő n honlapunkon, vagy a legköze -
lebbi Tel e pontunkb a n. •

lelepontjunk. Békéscsaba, saba Cent r-
Andrássy ll . 37-Ill és Szent lstvár, tér t
Tel.: 06 6G 44'1959
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Három gyomaendrődi

szakács is résztvett a
nemrégiben Erfurtban
rendezett Kulináris Olim
pián. Tímár András, Tí
márAlbin és Tímár Attila
összesen négy érmet
nyert a németországi vl-

• lágeseményen. 11. oldal
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Erdős és Erdész a forradalomra emlékezett
Turi-Kovács Béla Gyomaendrőd új díszpolgára

Gyomaendl-öd díszpolgára lett dr.
Turi-Kovács Béla fideszes ország
gyűlési képviselő, aki az első Orbán
kormány környezetvédelmi minisz
tere volt 2000 és 2002 között. Októ
ber 23-án vette át az elismerést Várfí
András polgármestertől az ünnepi
képviselő-testületiülésen.

Az 1956-os forradalom és szabad
ságharc 56. évfordulója alkalmából tar
tott gyomaendrődi megemlékezés
nyitó akkordjaként a kul áküldöz és
áldozatainak emlékére készített emlék
táblát avatták fel Endr ődön, a volt
községháza falán. Ünnepi beszédet
mondott Erdész Ádám, a Békés
Megyei Levéltár igazgatója. Az ünnepi
műsor a gyomai településrészen, a
Szabadság téren folytatódott. Itt Erdős

Norbert a budapesti esem ények mellett
a helyi, gyomai történéseket is fel
elevenítette. A kormánymegbízott
korabeli dokumentumokra hivatkozva
elmondta, az akkor megalakuló helyi

V ár fí András polgármester a kitüntetettek társaságában

kommunista diktatúra Békés megyé
ben 688 bírósági ítéletet hozott - fűzte

hozzá. Az '56-os események üzenetét
úgy fogalmazta meg: az ember szabad-

Erdős Norbert kormánymegbízott mondott ünnepi beszédet Gyomán, az
Országzászló mellett

Endrődön Erdész Ádám emlékezett
az 56 évvel ezelőtti esenényekre

MSZMP megköszönte a gyomai for
radalmi bizottságnak, hogy fenntartot
ták a rendet és közvetlen számonkérés
nem történt.

- Az már másik kérdés, hogy
hónapokkal később meghurcolták és
elítélték a forradalom résztvevőit. A

ságra termett, nem viseli el tartósan a
megaláztatást.

Délben a városházán ünnepi
képviselő-testületi ülésre került sor,
ahol Vádi András polgármestertől dr.
Turi-Kovács Béla, endrődi származású
politikus , jogász vehette át a város

díszpolgári címét. A forradalom idején
a Nemzetőrség tagj aként harcoló,
akkor még egyetemista Turi-Kovács
Béla nem folytathatta a tanulmányait,
később börtönbe is csukták. Szabadu
lása után segédmunkásként és úszó
mesterként dolgozott. A 2000 és 2002
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között környezetvédelmi miniszterként
tevékenykedő politikus azt mondta a
díj átvételekor, hogy ez élete egyik
legszebb pillanata.

Az ünnepi ülésen Gyomaendrődért

Emlékplakettet vehetett át dr. Jánosik
Bertalan háziorvos 53 év orvosi, illetve
46 év körzet orvosi munkáért, a város
ban eltöltött szolgálatáért, valamint a
Kis Bálint Által ános Iskola. A kitün
tetést kollégái nev ében Ágostonné
Farkas Mária igazgató köszönte meg.

Dr. Turi-Kovács Béla 1935. decem
ber 2-án született Endrödön. Nős, egy
gyermek édesapja. 1954-ben érettsé
gizett a Mezötúri Református Gimná
ziumban. A budapesti ELTE jogi
karára járt, 1956-ban részt vett a for
radalomban, ezért az egyetemről

kizárták így csak 1959-ben szerezhetett
diplomát.

1956 októberében lépett be az
Független Kisgazda Pártba. 1986-ban
lakossági jelölés alapján tanácstaggá
választották Szentendrén. 1988-1990
között MDF-tag. 1990. októberében
független jelöltként bejutott a városi
képviselő-testületbe, ahol négy évig
vezette a jogi és igazgatási bizottságot.
1994 tavaszán kisgazda képviselőjelölt

ismét FKGP tagjaként. 1996-ban Pest
megyei elnőkk é, 1998 nyarán országos
pártfőtitkárráválasztották. A kisgazda
pártharcok következtében 2001 febru
árjában lemondott országos elnökségi
tagságáról, majd párttagságát felfüg
gesztették, tisztségeitől megfosztották.

Ezután többekkel együtt megalapí
totta a Kisgazda Polgári Egyesületet,
amelynek elnöke lett.1998. májusban a
Pest megyei listáról került be a
törvényhozásba, frakcióvezető-helyet

tes és a környezetvédelmi bizottság
alelnöke lett. 2000. december l-jén
átvette és a ciklus végéig vezette a
Környezetvédelmi Minisztériumot.

2002-ben és 2006-ban is ország
gyűlési képviselővéválasztották. 2006
ban a Fidesz országos, 2010-ben pedig
a párt Pest megyei listájáról szerzett
Országgyűlésimandátumot.

Dr. Turi-Kovács Béla mindmáig a
vidék, a parasztság, a mezőgazdaság, a
környezetvédelem elkötelezett híve.
Munkáját, pelitikal tevékenységét a
tiszta politika megvalósítása vezérelte
és vezérli a mai napig is.

Nem sokáig élt Endrödön. de
szülőföldjét nem feledte el, tisztelte és
segítette - hangzott el méltatásában.

Szó-Beszéd

Kövér László szerint a falu, a vidék
agrárnépessége az, amely ezeresztendőn át
megtartotta ezt az országot, a szó fizikai,
politikai értelmében, és a hagyományok, a
kultúra fenntartása tekintetében is. Az
Országgyűl és elnöke erről október 27-én
beszélt újságírók előtt Békéscsab án, a
Fidesz szövetségi rendszeréhez tartozó
Kisgazda Polgári Egyesület - Kisgazda
Polgári Szövetségpárt (KPE-KPSZ Pált)
országos vezetői értekezlete után.

A házelnök rámutatott: a vidéki tár
sadalom az elmúltévtizedekben jelentősen

átalakult, és a világ ma is jelentős áta
lakuláson megy keresztül, ennek egyik
velejárója, hogy szemlátomást felértéke
lődik a mezőgazdaság, felértékelődnek a
természeti kincseink és az ezekkel való
gazdálkodás jelentősége és ezt szem előtt

kell tartani , a vidék népességmegtartó ere
jét visszakell szerezni, állítani.

Úgy fogalmazott: ma még ellentétes
irányú változásokat látunk a világon, azon
ban főleg a népességrobbanással néhány
évtizeden belül világossá válik, hogy
stratégiai kincs lesz az élelmiszer és az
ivóvíz, jelentőségük az energiahordozóké
val vetekszik majd.

Október 24-én Csongrádon tar
totta közgyűlését a Magyar Fürdő

városok Szövetsége.
Dr. Szabó Zoltánt, Túrkeve pol

gármesterét választották a Magyar
Fürdőszövetség elnökévé, aDunántól
nyugatra eső országrész alelnöke dr.
Puskás Tivadar, Szombathely Megyei
Jogú Város polgármestere lett, a
Dunán inneni oldalé pedig Várfi And
rás Gyomaendrőd polgármestere.
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Kövér László azt mondta, hogy a
Kisgazda Polgári Szövetség a vidék egyik
hiteles, ha nem a leghitelesebb szószólója,
s szerinte minden körülmények között meg
kell fontolni azt, amitez a szövetség a saját
bázisából szerzett információk alapján
politikai elvárásként fogalmaz meg a párt
szövetség vagy a mindenkori kormány
számára.

Turi-Kovács Béla, a párt országos
elnöke a pártértekezlet előtt sajtótá
jékoztatón elmondta, hogy a rendezvény
napirendjén három kérdéskör szerepelt: a
földtörvény, a vízgazdálkodás és a vá
lasztási felkészülés. A Fidesz-frakcióban
politizáló országgyűlési képviselő kiemel
te: támogatják a kisgazdák a földtörvény
elfogadását, de a tervezettel kapcsolatosan
vannak aggályaik is, ígyszülettek módosító
indítványok. Ezek beépítése mindenképpen
szükséges ahhoz, hogya magyar emberek
számára elérhető legyen a földszerz és, és
megszülessenek azok a rendelkezések,
amelyek a kűlföldieket távol tartjáka föld
szerzéstől. Azt szeretnék, hogy a víz
gazdálkodásnak legyen egy felelős kor
mányzati gazdája, és az öntözéses gazdál
kodás jobban teret hódítson.

V árfi András lapunknak úgy nyi
latkozott: a fürdők együttműködése

nem rivalizáláson, hanem szoros
együttműködésenkell hogyalapuljon.
Át kell venniük egymástól a jó ötle
teket, ki kell egészíteniük egymás szol
gáltatásait. Mint mondta, ebben a tiszt
ségében igyekszik hozzájárulni ahhoz,
hogy jelentősen javuljanak a gyoma
endrődi Liget Fürdő és a térség többi
fürdőjének piaci esélyei is.
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Lemondásraszólí!ották aKőrösök Vidékéérlképviselőit
Ajobbikosbeolvasottaz akadékoskodó baloldalnak

Még a kívülálló érdeklődők számára is úgy tűnt, hogya baloldalt
képviselőKórösök-Vidékéért Egyesület képviselői ismét akadékoskodással,
mondvacsinált értetlenséggel és ötleteléssel igyekeznek keresztbe tenni a

.Várfi András polgármester vezette jobboldali frakciónak. Mindez a legutób-
bi, októberi képviselő-testületiülésen is kiderült, amikor egy már korábban
elfogadott elképzelést, újabb és újabb ötletekkel igyekezett megfúrni néhány
képviselő, akik egyébként a város iránti aggódásukkal indokolták aktivitá
sukat.

Mindez az októberi önkormányzati
ülés 12. napirendi pontjánk tárgyalásán
történt, amikor is a városházajanuár else
jei átköltöztetése volt a téma. Mint arról
lapunkban már beszámoltunk Gyoma
endrőd 2013-tól járási székhely lesz, s az
önkormányzat a jelenlegi, Szabadság téri
városháza épületét adja át ingyenes
használatba a járási székhely hivatalának.
A városháza pedig átköltözik az üresen
maradt Selyem úti iskolaépületbe,
amelybe a Kossuth úti és az endrődi

könyvtárak is helyetkapnának.
A Körösök-Vidékéért Egyesület kép

viselői, bár korábban már egyetértettek a
fenti változtatásokkal, most mégis újabb
és újabb ötletekkel álltak elő. Poharelec

, képviselő, azt javasolta, hogy ne csak a
városháza, hanem a járási hivatal is legyen
a Selyem úti épületben, ugyanakkor aggá
lyát fejezte ki Toldi Balázs alpolgár
mesterrel egyetemben, hogy a Selyem úti
épületet két hónap alatt lehetetlen úgy
rendbehozni, hogy az alkalmas legyen a
hivatali dolgozók elhelyezésére és irodák
kialakítására. Poharelec képviselő szerint
a tetőtérből hiányzik egy szarufa és több

.belső ajtót is látott leszakadva...
Toldi Balázs elmondta, hogy ők

bejárták az épületet, s minden hiányossá
got lefotografálták. Az erről készült
felvételeket be is mutatta az ülésen. Akép
sorozat egy wc-csészével kezdődött, s
talán ennek kapcsán is néhányan
fölösleges és indokolatlan kavarásnak
nevezték a Körösök Vidékéért Egyesület
képviselőinek buzgalmát.

Arnóczi István jobbikos képviselő

megfedte egyes képviselőtársait, hogy
nem a város érdekei mentén, hanem
bizonyos gazdasági érdekcsoportok, vala-

mint saját személyes érdekeik mentén
politizálnak a képviselő-testületben.

- Döntéseinket sokszor meddő viták
előzik meg, arra való hivatkozással, hogy
minden körülményt figyelembe kell venni,
ezzel a halogató taktikával csak azt érjük
el, hogy egyre több lehetőségtől fosztjuk
meg a települést. A választópolgárok nem
parttalan, személyeskedő vitákra adtak
nekünk felhatalmazást, hanem arra, hogy
döntéseinkkel a város fejlődését segítsük
elő .... Jelenleg bizonyos képviselőknek az
első érdeküknem a város, hanem a külön
böző érdekcsoportok érdekeinek képvise
lete - mondta Arnóczi István, aki hoz
zátette, hogy a Selyem úti iskolaépületbe
egy évvel ezelőtt még gyerekek jártak ta
nulni, s akkor egyetlen képiselő sem
hördült fel, hogy esetleg életveszélyes az
épület vagyhiányzik a wc fedele, esetleg a
tetőtérből egy szarufa...

A közönség soraiból Dávid István unta
meg Körösök Vidékéért Egyesület egyes
képviselőinek talán tájékozatlanságból is
fakadó akadékoskodását:

- Úgy tűnik, hogyegyes képviselők ide
csak szórakozni járnak. Kérem a képvi
selőket, hogy ezt a rossz szokásukat
tegyék félre, ám ha erreképtelenek, akkor
álljanak fel a képviselői székből és adják
át azt olyanoknak, akik a település
lakosságát akarják szolgálni! - mondta
Dávid.

Toldi Balázs alpolgármester az iránt
érdek l ődött még, hogy ki fizeti majd a
Selyem úti épület kifestésének, és rend
betételének költségeit. Dr. Csorba Csaba
jegyző elmondta, hogy az iskolaépületet
az államtól kapjavissza az önkormányzat,
s azt a megfelelő állapotban kell a város
rendelkezésére bocsátani.

A Körösök Vidékéért Egyesület tagjai
csupán két napirendi pont kapcsán
aktivizálták magukat az október 25-i
önkormányzati ülésen: az egyik a már
említett járási hivatal témája volt, a másik
a Gyoma-Nagyvárad vasútvonal helyreál
lítása volt.

Ismeretes, hogy a Szeghalmi kistérség
egy határon átnyúló uniós programnak
köszönhetően európai uniós pénzhez
juthat az egykori Gyoma-Nagyvárad
vasútvonal helyreállításához, melyet a
Trianoni diktátummal szakítottak ketté. A
síneket a határelőtt ugyan felszedték, de a
töltés megvan és a nagyváradi önkor
mányzat is támogatja a vasútvonal újbóli
beindításást. Ehhez a vasútvonal melJetti
érintett települések lakosságarányosan
járulnakhozzá, Gyomaendrődnek 1,9mil
lió forintot kellene befizetnie.

A Körösök Vidékéért Egyesületet nem
érintette meg ez a vasúti beruházás.
Egyesek szerint nem életszerű, hogy vala
ki vonattal menjen Nagyváradra, vagy
vonattal jöjjön Váradról Gyomára. Toldi
Balázs figyelmeztetett arra, hogy a
gyomaendrődi fürdőbe sem biztos, hogy
tódulnak majd a váradiak, mert a román
oldalon lévő város mellett ott van a híres
Félixfürd ő ....

Amóczi István értetlenségét fejezte ki
a baloldal újbóli akadékoskodása miatt.
Szerinte mind turisztikailag, mind gaz
daságilag nagy lehetőség újra összekötni
Gyomaendrődöt Nagyváraddal. Amóczi
érdekesnek tartotta, hogy korábban
amikor Toldi Balázs és csapata "lazán" 30
milliókat szavazott meg a gyomai fürdő

bővítésére, akkor nem figyelmeztetett
arra, hogy tőlünk 100 kilométerre ott van a
híresFélixfürd ő ...

A Toldi Balázs és Arnóczi István
között kialakult vita végén Toldi alpol
gármesterdühösen dobta le mikrofonját az
asztalra azzal a durcás megjegyzéssel,
hogy ő akkor mostantól soha többet nem
tesz fel kérdéseket...

A képviselő-testület végül hosszas
viták után mindkét témában egyetértően

szavazott.
H.E.
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Kovács László és Kelemen Erika ismét
a világbajnokságon bizonyíthat

Roma elismerések
Gyomaendrőd Város Roma Nemze

tiségi Önkormányzata még az elmúlt
év őszén döntött arról, hogy évente
elismerő oklevelet adományoz egy-egy
roma és magyar származású ember
számára a közösségért végzett munká
jának elismeréseként. Az idei elis
meréseket október 23-án adták át.

Az idén is két személy kapott díjat:
Németh Zsoltné és Rafael Péter.
Németh Zsoltné rendszeresen, önkén
tesen segíti közösségünket munkájá
val. Önkéntesen heti rendszerességgel,
legalább 2-3 alkalommal tartja rend
ben, takarítja a Regionális Roma Kö
zösségi Házat. Rendszeresen önkor
mányzatunk ünnepi előkészületeiben, s
annak lebonyolításában segíti munkán
kat. Rafael Péter, aki ünnepségeinken,
összejöveteleinken citerajátékával és
versmondó képességével kápráztatja el
a közönséget. A rendezvényen Szécsi
Zsolt Gyomaendrőd Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatának el
nöke köszöntötte az ünneplők soka
ságát, méItatta az ünnepeiteket, majd
felkérte Szonda Istvánt, hogy adja át a
díjakat.

Idén november 17-én
Bécsben rendezik meg a
Latin-amerikai táncok
Világbajnokságát. Min
den országot a 2 leg
eredményesebb párosa
képviselheti.

Több éves magyar
válogatott kerettagként
a bécsi VB-re a
mezőtúri születésű Ko
vács Lászlót és partnerét
a gyomaendrődi Kele
men Erikát delegálja a Magyar
TáncSport Szövetség. A páros január
óta a Budapesti Champion TSE színeit
képviselik.

- Ez már nem az első világ
versenyetek, ha jól tudom?

- Igen, többször léptünk már

Biga-csiga jutalom
A Biga-csiga gyermek újság

Tehetségek 2001 elnevezésü pályázat
pénzjutalmát idén nyáron nyerte meg
Vásártéri óvodánk. Az összeget az
udvar szépítésére fordítottuk, új
játékokat vásároltunk a gyermekek
legnagyobb örömére (fa ló, rugós póni,
mászófal és polly-ball)! A bö1csisek
egy színes kukacon próbálgathatják
ügyességüket. Ősszel már birtokukba
is vehették a kicsik és nagyok a
játékokat!

Hirdetésfelvétel: .
Szó-Beszéd Szerkesztősége

E-l11ail: szobeszed@index.hu

parkettre világver
senyen. Voltunk már
Európa Bajnokságon,
Vi lágbaj nokságon,
Közép-Európa Bajnok
ságon és Európai
Uniós bajnokságon is.
Eddigi versenyzői kar
rierünk alatt 27 ország
172 versenyén bizo
nyítottuk tudásunkat.
Egyébként nemrégiben
alapítottuk meg a saját

tánciskolánkat, a Táncláz Tánciskolát
Budapesten. Fő célunk, hogy minél
szélesebb körrel ismertessük meg a
táncot és aminőségi tánctanulást 
tudtuk meg a táncosoktól.

A párosról további információkat
találnak itt: www.kovacskelemen.com

Lengyel partnerség

A lengyel Lubelski régió Bialski
járásával a Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény Gyomaendrődi tagintéz
ménye több éve működik együtt szak
mai és képzési programokban.

A magyar intézmény diákjai és
szakoktatói évi rendszerességgel vesz
nek részt szakmai gyakorlatokon a
Janow-i Ménesbirtokon , tapasztala
tokat szereznek a rendezvények meg
szervezésében helyi vonzerők fel
használásával. A programok az Euró
pai Unió Leonardo da Vinci program
keretében valósulnak meg.

A lengyel partnerek részt vettek a
Nemzetközi Sajt- és TúrófesztiváJon és
az Első Gyomaendrődi Fogathajtó
Versenyen is.

Október 18-21 között a lengyel
járás küldöttsége, élén Tadeusz
Lazowski járási vezetővel hivatalos
látogatásra érkeztek Békés megyébe.

A látogatás céljai között szerepelt a
képzési programok kiszélesítése,
közvetlen kapcsolatfelvétel a Békés
Megyei Kormányhivatallal, Gyoma
endrődi vállalkozásokkal, partnerségi
együttműködés kialakítása megyénk
településeivel és a leendő járásokkal.

A lengyel partnerek ismertették
tapasztalataikat a járások működte

tésével, intézményi és kistérségi beru
házások és programok megvalósításá
val kapcsolatosan.

A lengyel küldöttséget fogadta
Gyomaendrődön Várfi András pol
gármester is. (képünkön)
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Félmilliárdos beruházássa,1

Pelletü.zem épül az ipari parkban
A debreceni székhelyű Cívis Bau

Meister Kft. 2006 óta van jelen Gyo
maendrődön, ahol az ipari parkban
lévő központi telephelyén az elmúlt
évek alatt folyamatosan építkezett és
fej lesztette tevékenységét. A cég
rakodóJapok gyártásával és forgal
mazásával kezdte munkáját.

- Cégünk a rakodólapok érté
kesítése kapcsán szembesült azzal,
hogy a használt hulladék raklapok,
mint fölöslegess évált termékek milyen
jelentős problémát okoznak a fel
használóknak. Cégünknél ezért 2009
ben kezdtük meg a hulladékraklapok
felvásáriását, melyet teljes egészében
újrahasznosítunk. Egy korábbi beru
házásunk során építettünk fel egy fa
brikettet gyártó üzemet, most pedig 
részben pályázati pénzből - egy 500
millió forintos beruházással pellet
gyártó üzemet építünk a gyomaendrődi

ipari parkban lévő telephelyünkön 
tudtuk meg Spitzmüller Zsolt cégtuJaj
donostól.

A jelenleg mintegy 60 dolgozót
foglalkoztató vállalat célul tűzte ki, a
környezettudatos szemléletet és az
alternatív energia hasznosítását helyez
te előtérbe. Új üzletágat alapoztak erre:
a "nefázz" üzletág az épületgépészeti
átalakításokon túl olyan megoldásokat
biztosít a megrendelőknek, amellyel

Sp ítzrnüller Zsolt

jóvalolcsóbban, ám ugyanolyan
kényelmesen juthat használati meleg
vízhez, fűtéshez. A Cívis Bau Meister
Kft. a Viessmann cég európai szín
vonalú termékeit forgalmazza, építi be,
s ezeket látja el tüzelőanyaggal, bio
brikettel , pellettel. Spitzmüller Zsolt
elmondta még, hogy a gyomaendrődi

pelletüzem jövő év áprilisára indulhat
be. Az üzem mintegy tíz új dolgozója
óránként 1500 kilogramm pelletet
gyárthat majd a visszavásárolt rak
lapok fahulladékából!

Körös menti ízek
Gasztrotúrák a Kötösök vidékén

Megjelent a Körös menti ízek
című gasztronómiai érdekességeket
és 169 hagyományos, már-már
elfeledett ételreceptet tartalmazó
színes könyv, amely a Hármas
Körös vidékére kalauzolja el az
olvasót.

Szerzője Homok Ernő, gyoma
endrődi újságíró, aki Békés megye
északi részének, a Hárrnas-Körös
vidékének konyháját mutatja be.
Ezen a viszonylag kis területen
egyedi, máshol nem fellelhető

gasztronómia alakult ki a táj
adottságainak és az itt élt, itt élő

magyar, szlovák, sváb népességnek
köszönhetően.

Helyet kapott a könyvben az
endrődi születésű Rózsahegyi Kál
mán színészlegenda családi recept
füzetéből néhány főznivaló, emel
lett olvashatók a gyomai könyv
nyomdász, Kner Izidor feleségének
kedvenc főztjei is.

A hal- és vadételek mellett a
pusztai, bográcsos ételek tárházát
kínálja a szerző. Nagyanyáink már
már feledésbe merül ő ételei,
kemencében sütött tésztái is helyet
kaptak a gazdagon illusztrált kötet
ben .

A könyv kapható a Sikér Kft.
ABC üzleteiben és a gyomaendrődi

papírboltokban!

Épülő üzemcsarnokok

Mint arról lapunk korábbi számában már hírt adtunk, új üzemcsarnokok építése kezdődött meg idén júliusban vár?sunk
két meghatározó vállalatánál, a Mamutec Hungary Kft. körösladányi úti telephelyén és S~rlotec Hungary Kft.-nel, az

ipari parkban. Mint megtudtuk, mindkét építkezés a terveknek megfeleloen halad.



Mozifilmet csinált a Tüskevárból
Arendező endrődi, a főszereplő gyulai

2012. november

Október 18-án az Apolló Mo
ziban tartott díszelőadáson vetítet
ték le a helyi általános iskolások
részére a Fekete István regényéből

készült Tüskevár című ifjúsági fil
met, melyet az endrődi ősökkel

büszkélkedhető, csongrádi születésű

Balogh György rendezett. A film
egyik főszereplője Matula bácsit
pedig a gyulai születésű Kovács
Lajos alakítja. A filmrendezővel a
vetítés t követően beszélgettünk.

- A Tűsekevárbol már k észűlt több
mint 40 évvel ezelőtt t évéfilm. Mi
indokolta, hogy újra forgassa a Tüske
várt?

- Az igazi indok az volt, hogy
szerettem volna a mai fiatalságnak
továbbadni a Fekete István regényének
értékeit. Azt tapasztaltam, hogy az
egykori fekete-fehér tévésorozatot a
mai gyerekek már nem nézik meg, sőt

a regényt sem olvassák el, annak
ellenére, hogy a Tüskevár egy örök
érv ény ű történet. A filmforgat ással
tehát egyfajta hagyományőrzésvolt a
célom .

- Mib en kiilönbözik az ön filmje a
már említ ett tévéfilmtől?

A Pál utcai fiúkat vagy az Egri csil
lagokat nem forgatnám újra, mert azok
rendes , színes, sz élesvásznű mozi
filmek voltak, a Tüskevárból azonban
még nem készült mozifilm, csak a
sokak által ismert tévésorozat. Most
ezt fölfrissítve, új képekben újra
elmeséljük a történetet.

- Ön volt az új Tüsk evár forga
tókönyvírója is. Változtatott-e a mai
kornak megfelelően a párbeszédeken,
moderniz álta asztorit?

- A forgatókönyv írás a közben én
már képekben gondolkoztam, így a
forgatókönyvírás is a filmforgatás
része volt. Az eredeti művet szem előtt

tartva nem változtattam a szövegeken,
nincs átírás, tehát nem mondernizál
tam. Fekete Istvánt én nem írhatom át,
Tutajosék nem beszélnek mai szleng
ben, viszont természetesen mai cuc
cokbanj árnak és úgy néznek ki, mint a
mai fiatalok. Jómagam hiszek Fekete--

Szó-Beszéd

Balogh György filmrendező

István eredeti szövegében és mondani
valójában. A filmem vetítésekor a
gyerekek igazolták vissza számomra,
hogy nem is lett volna szükség a film
ben laptopra, térerőre vagy internetre...

- Hol Jorgatták a filmet ?
- Jómagam csongrádi vagyok, s így

ott minden segítséget megkaptam,
hogy a Tisza és a Körös torkolatának
vidékén forgassuic Ez a rész egyébként
is hatalmas és egyedi vizivil ággal
büszkélkedhet. Természetesen egyes
részeket forgattunk a Kis-Balatonnál
is.

- Úgy tudom a Körös önt is ideköti
Endrődhöz!

Anyai nagyapám endrődi.

Nagylaposon volt földje a családnak,
édesanyám is itt született Endrődön. A
család később Csongrád ra költözött és
én már ott születtem, de az endrődi

rokonsággal, a Hanyeczokkal Ková
csokkal mai napig tartjuk a a kapcsola
tot - mondta végül Balogh György
filmrendező.

Első osztályú borovi fenyő bő I
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok,
gardróbszekrények,

készítése egyedi méretben
bútorlapból vákumíóllázott felülettel

vagy tömör fából!

Telefon: 063019554·571

ÚJ GUMIK!
Szerelés, javítás,
centírozás!

Katona György
gumijavító

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 107.

Telefon: 06661285·127

Stancolt és hagyományos

papírdoboz
gyártása minden méretben!
Szitázásl •-lm6~~~~~;42122 !l!1'~~
Gyomaendrőd, www.rozakft.hu
Ipartelep U. 1/1.

Versa Biztosítási Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa
biztosítások teljes körű ügyintézése.
- kárfelmérés, korrekt, gyors kárrendezés,
- vagyonbiztosítás

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

- Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugdíj-előtakarékosság
- egyéb módozatok
Gyomaendrődi képviselet:

Kiss Lajosné (Eva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.
66/284-989, 20/359-6842
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KARÁCSONY
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A legkedvezőbb áron vásárolhat
arany- és ezüstékszert széles választékban!

20-400/0-os kedvezménnyel
várjuk kedves vásárlóinkat !

Karikagyűrűk már 15000 Ft/db-tól!
Tört arany beszámftása
új ékszer vásárlása esetént

Törtarany fe/vásár/ása

a legmagasabb napi áron!

fl'v .......

'Sziluett

KiSfi UttfiZGAZD

fitn es s EO kondicio ná ló te re m

Lerembér lés I Fou,-ász8L I Atl8SZ kon dig épek

társastánc I aero bik I step aerobik

power bo dy I hastán c I zs ír é gec ő ae rob ik
jóga I prevE'.nt ív geri nc gimnaszt lka

\ \ '1\~ 6IrnMRÁS GFJ\LAN
,~. v,S\II MŰANYAG NYÍIÁSZÁRÓK

.:~~ . 501\ 50%K DV ÉN VEL!::,1.;;::'1'11\05
~12:~ 11~l5I c kéllle ereJéig. Kérje ingyenes ajánlatunkat!

Látogasson Cll hozzánkl
550 0 Gyomoflndröd, Pásztor János CI. 39.

Tfll.: 06-66/386-359

Kner Im re t ér I www.gella i.hu

06 6 6 28 5 840 I 06 30 627 823 4

LflTU"KBÓL:
Rágcsálóirtók

Kandallók, kályhák
Kályhacsövek

Kolbász- és hurkatöltők

Üstök és üstházak
Munkavédelmieszközök

Bélelt gumicsizmák
Hólapátok és fóliák.
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Már egy éve, hogy elment'a Császár
csapatában egy Gyoma elleni barátsá
gos meccsen. Nyugodj békében Flóri!
Emléked szívünkben őrizzük! Hajrá
Fradi!

Lukács Zoltán

minimális különbséggel elmaradva a 2.
helyet érték el a Gyomaendrődön is
sikeresen szerepelt szeghalmi csapat
mögött.

Végezetül Jenei László elmondta,
hogy ezzel a versennyel idén 9 ren
dezvényen tudtak részt venni.
Valamennyi rendezvényen akár csapat
tal, akár egyénileg vettek részt jól
szerepeltek. Természetesen a legjelen
tősebbnek a 38. Országos Halfőző

Versenyen ismételten elért "Ország
legjobb halfőzője" cím elnyerését tart
ja. Köszönet a támogatóknak, köztük
Gyomaendrőd Város Önkormányzatá
nak.

Mandulás pontyszeletekkel nyertek Hortobágyon
Második helyezett lett a gyomaend

rődi Halgasztronómiai Egyesület csa
pata! Október 14-én a II. Hortobágyi
Lehalászási Ünnep keretein belül
hagyományteremtő szándékkal ren
dezte meg Országos Halételfőző

Versenyét a Hortobágyi Halgazdaság
Zrt.

Mint Jenei László egyesületi elnök
elmondta, a jól szervezett rendezvé
nyen az ország területéről számos
neves halfőző csapat vett részt.
Mintegy 4 ezer főre becsült érdeklődő
kísérte figyelemmel a két napos leha
lászást, majd az egy napos főző

versenyt.
A versenyre az egyesület ez alka

lommal, 5 fős csapattal nevezett be,
melynek vezetője Jenei László, tagjai
Pap Ferenc, Misko1cziné Pap Mariann,
Miskolczi Norbert, Tóth Gyula voltak.
Technikai segítőként elkísérték a csa
patot Nagy Pál és Lapatinszki Lajos
tagok is.

A rendezők által biztosított 3 db
pontyból készített bacon szalormába
göngyölt pontytekercset, ponty nyár
son, mandulás pontyszeleteket és
köretként vajban párolt petrezselymes
burgonyát és boros zöldséget tartal
mazó fatálat adtak át a zsűrinek. Ezzel,

20 ll. október 31-én Budapesten
megállít egy szív. A Ferencváros és a
magyar labdarúgás egyik legnagyobb
egyénisége hagyott itt bennünket. Még
nincs 17 éves amikor már a Ferenc
város kezdő embere. Három hónappal
18. születésnapja előtt játszott először

a magyar válogatottban. Az ifjú neve:
Albert Flórián.

A Fradi futballcsászára összesen
537 alkalommal játszott zöld-fehérben.
Góljainak száma: 383. Háromszor volt
gólkirály: 1960-ban, 1961-ben és
1965-ben. A magyar válogatottban 75
alkalommal szerepelt. Európabajnok
és olimpiai bronzérmes! 1967-ben Eu
rópa legjobb labdarúgója, aranylabdás!
Kétszer szerepelt a Világválogatottban,
egyszer pedig az Európaválogatottban.
1974-ben vonult vissza. Idősebb

szurkolók még emlékezhetnek, hogy
1971-ben Gyomán is játszott a Fradi

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság

Telefon:

0666/610-650, 0630/600-42·30

Műszaki

vizsgáztatás
akciós áron: 22.000 Ft

AUTÓSOK FIGYELEM!

Eredetiség-vizsgálat!
Varga Béla, autószerelő mester

Kis Bálint Általános
Iskola hírei

5500 Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.

A diákönkormányzat kedves hagyo
mányán, a Fecskeavatón, az első osztá
lyos kisdiákok mutatkoztak be, majd a
nagyobb osztályos közösségek által
összeállított fogadalomtételre került
sor. A Fecskeavatót egy fergeteges
hangulatú koncert zárt, melyen a
Buborék együttes adott elő egy órás,
sok közös énekléssel, játékkal megtűz
delt műsort. Akoncerten fe1csendült az
iskolások kedvenc dala: A madárijesz
tő álma. Több mint 300 gyermek
együtt zengte az együttessel: "Bárcsak
lenne ész a fejembe, okos lennék akár
csak Te!..."

Szeptember 28-án, Gyulán ren
dezték meg a megyei Mondamondó
Versenyt. Csak Mátyás királyról szóló
történeteket meséltek a 4. 5. 6. osztá
lyos gyerekek. Iskolánkat két kisdiák
képviselte: Vincze Levente és Vinko
vics Zoltán. Levente korosztályában:
első lett, felkészítője: Kovácsné Bácsi
Ilona, míg Zoli: hatodik helyezett,
felkészítő tanára: Hunya Jolán.
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talan volt most is, viszont úgy gondo
lom, hogya zsűri sokkal szigorúbb volt
idén, főleg a magyar csapat munkáit
értékelve. Számtalan külföldi szakács
által készített ételt magasabb pont
számmal jutalmaztak, mint az ugyan
olyan minöségű magyar munkát. Ezt a
kollégáim védelmében szeretnérn
elmondani, hiszen én elégedett lehetek
a bronzéremmel, Talán nekem volt a
legkevesebb időm a felkészülésre,
rnivel külföldőn, Ausztriában dolgozok
- tudtuk meg a mesterszakácstól.

Tímár Albin egy nyolcszemélyes
dísztállal és hat előétellel készült az
olimpiára. Mint mondta, a dísztálra 
egyebek mellett - lazac, harcsa, angol
na és fogas került. A munkálatoknak
már három nappal a verseny előtt neki
kellett kezdeni, az előkészületek mel
lett az utolsó fázisra is nagy hangsúlyt
kell fektetni, hiszen a köretek ilyenkor
készülnek el és a zsűri árgus szernmel

Három gyomaendrődi szakács is
részt vett a nemrégiben Erfurtban
rendezett Kulináris Olimpián. T í

Imár András, Tímár Albin és Tímár
Attila összesen négy érmet nyert a
németországi világeseményen.

- Unokatestvérem, Tímár AttiJa a
nemzeti válogatott tagjaként egy ezüst-

Iés egy bronz minősítést szerzett,

egyéniben diplomával értékelték mun
káját. Édesapám, Tímár András és én is
egyéniben indultam, mindketten bronz
minősítést vehettünk át a szakács
olimpián - sorolta fel a hir6-nak a
Németországban elért eredményeket
Tímár Albin.

A gyomaendrődi triónak nem volt
újdonság a világesemény, hiszen négy
évvel ezelőtt is ott voltak már Er
furtban.

- 200S-ban már mindhárrnunknak
sikerült belekóstolnia az olimpia
légkörébe. A szervezés szinte kifogás-

Meghívó disznótoros fesztiváira
Tisztelettel meghívjuk Önöket a IV számára ingyenes belépővel sok látni

Gyomaendrődi Disznótoros és Böllér- valóval segítjük, valamint kézműves

pálinka Versenyére 2012. november foglalkozással is kedveskedünk.
24-én, szombaton. A rendezvény belépő díjai:

A hagyományos rendezvényünket Felnőtt jegy egész napra: 500 Ft,
ez évtől megreformáljuk és egy igazi gyerek (6-14 éves korig 12 órától): 200
közösség építő, falusias disznóvágás Ft. Várjuk munkahelyi kollektívák,
hangulatot teremtünk sok-sok disznós baráti társaságok csapatait, jelentkez
étellel, kolbásszal, valamint a hozzá zenek versenyünkre.
való jófajta borral, sörrel. Meghívjuk a
városunk munkahelyi kollektíváit,
baráti társaságokat, és vidéki vendég
csapatokat, hogy a nemes versengést
használják a kollektívájuk vagy társa
ságuk erősítésére, az évet lezáró közös
ünnepségre. Az ehhez szükséges teret,
lehetőséget, műsorokat, hangulatot mi
biztosítjuk, Önnek vagy Önöknek csak
gyúrni kell azt a kolbászt, de nagyon
ügyesen.

A színpadon 19 órától Janicsák
Veca! Figyelmébe ajánljuk a pia
cunkat ahol kiváló rninőségű mangali
ca kolbászt és szalámit kóstolhatnak,
füstölt csülköt, meleg tepertőt és man
galica zsírt is vásárolhatnak.

Délelőtti disznóvágás bemutatón
kon felidézzük a fával, sőt a szalmával
perzselés hagyományát is. Ezen hagyo
tnányok megismerését a gyerekek

figyelte az ételek frissességét és a
fényezést. A gyomaendrődi szakácsnak
nem is sikerült sokat aludnia, négy nap
alatt mindössze 9 órát; a saját munkája
mellett besegített a kollégáknak, persze
ez fordítva is ugyanígy történt.

Ösztönd íj pályázat
Gyomaendrőd képvise lő-testülete

immár 4. alkalommal csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor
mányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi
pályázati fordulójához. A Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázatban két
típusú pályázat benyújtására van
lehetőség:

"A" típusára (2 tanulmányi félévre
pályázható) azok a települési önkor
mányzat illetékességi területén lakó
hellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelen
tkezhetnek, akik felsőoktatási intéz
ményben telj es idejű (nappali tago
zatos), alapfokozatot és szakkép
zettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, egysé
ges, osztatlan képzésben vagy felsőfokú

szakképzésben folytatják tanulmánya
ikat.

"B" típusára (6 tanulmányi félévre
pályázható) azok a települési önkor
mányzat illetékességi területén lakó
hellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2012/2013. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy
b) felsőfokú diplomával nem ren

delkező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2013/2014. tanév tő I kezdődően
felsőoktatási intézmény keretében telj es
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alap
képzésben, egységes, osztatlan képzés
ben vagy felsőoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni.

Általános tájékoztató olvasható a
www.ernet.gov.hu internetes oldalon.

A pályázati kiírás 2012. október 26
tól elérhető a www.gyomaendrod.hu
internetes oldalon. A pályázat be
nyújtási határideje: 2012. november 23.



12 Szó-Beszéd 2012. november

Gyomaendrődi emlékmű Nyergestetőn

A gyomaendrődi Kis Bá lin t
Általános Iskolából október
elején töb b mint negyven he te
dikes d iák, öt neve lő kísé
retében Erdélybe utazott. Öt
napot töltöttek ott , megismerve
táj akat , városokat, szokásokat,
em lékeke t, a székely embere
ket. Lerótták kegyeletü ket a
hős nyergestetői huszárok em
léke e lő tt is, akik az 184 8-as
szabads ágharc ban estek el, és
elvitték Cs.Nagy Lajos tanár úr
" A nyergestető i hu szár
em léke" című a lkotásá t is .
N y e rgestet őn számta lan ma
gyar váro s és közösség helyez
te el má r kopjafáját.

Családi Vasárnap
aDreher Söröző-Étteremben!
November 4.
Marhahúsleves.Serlésjava Colberl rn ódra,
burgonyapüré. Öszibarackbefőll . Tarkedli.

November 11.
Csont/eves lúdgége tésztá val. Márton-napi
libasült, Iibatepertős burgonyával, párolt
lila káposztával. Kakaós palacsinta.

November 18.
Májgaluska leves. Sertésszelet Jóasszony

módra, párolt rizs, zöldség boucelle. j".'4~~
Diós hajlott. ';;- .'

~ .".
November 25. ~,,~ ,~' .!p, ._

Tárkonyos csirkeraguleves. ~-; p

Rántott sertésszelet, héjas burgonya.
Csemegeuborka. Darázsfészek.
Telefon:0666/386-444,0620/980-8842,

Ára:920 FI/adag
Erzsébetutalványt, és SZÉP·kártyátellogadunk!

A magyar történelem Thermopülei csatája
Talán nem túlzok, ha azt mondom :

kevés olyan ókori esemény van, amelyre
iskolai tanulmányainkból sz inte mind
annyian emlékszünk . Le onidász király
és 300 spártai katonájá nak a Therrno
pülei szorosban véghez vitt hősi cse
lekedete ezen kevesek közé tartozik.
Meglehet a töb bség még az "I tt
nyugszunk. Vándor vidd hírül a spártai
aknak: megcselekedtük, ami t megkö
vetelt a haza." sírversre is em lékszik.

Az azóta elte lt évs zázadok során
számtalan képzőművészeti, iroda lmi
alkotás dolgozta fe l a Thermop ülei
ütközetet. Ped ig, ha úgy nézzük, nem
történt más ott, mint 300 spártai - árulás
révén - elvesztett egy csatát a hazáju kat
fenyegető perzsák ellen . Azt án mégsem
a győző le tt a győztes. A szorosb an
csatát vívó spártaiakra ma az egész
világ, min t hősökre emlékszik. A perzsa
had sereg meg eltűnt a tört énelmi em
lékezet süllyesztőjében .

Ha azt mon dom, Nyergestető, talán
csak nagyon keveseknek jut eszükbe
bármi is. Az anyaországban nem tanu
lunk ró la, a köztuda tban pedig nin cs
ben ne a Háromszéki- és a Csíki
medencét összekötő átjáró neve. Mi az
amiért 2009-ben Sólyom László köztár
sas ági elnö k, daco lva a román kor
mányzat rosszallásával, még is elment
oda? Mi is történt ott 160 évvel ezelőtt?

Az 1848-49-es forradalom és szabad
ságharc utolsó napjaiban vagy unk. 200

ezres orosz h aderő lép i át az ors zág
kel eti határát. Bem tábornok, az erdélyi
magyar csapatok vezetője dön tő vere 
séget szenved Segesvárnál. Mindenki
előtt ny ilvánva lóvá válik, ekkora túlerő

ellen nem lehet felvenni a harcot. Konok
emberek a székelyek, ha val amit elha
tároznak, a vi lág minden kincséért sem
tágítanak tő le . Ilyen vo lt a magyar
szabadság ügye is. Tuzson János őrnagy

és 200 székely katonáj a fejébe ve tte ,
hogy a Csíkszereda felé előrenyomuló

többezres orosz hadtestet megáll ítja az
utolsó, stratég iailag védhető ponton. A
Nyergestetőn .

Nyergestető a Háromszék i-medencét
és a Csíki medencét összekötő átj áró a
Csíki -havasak és a Torjai-heg ység

között. A 895 méter mag asság ban lévő

nyereg, hágó az utolsó védhető hely az
Ojt oz i-szoroson á ttörő csapatok ellen.
Számtalan véres ütközet helyszíne volt
tatár és török beütésekkor.

A sokszoros túlerőben l évő oro sz
sere g nem bírt a székelyekkel. Tuzson
János honvédei 1849. augusz tus l -jén
többször is visszaverték az orosz
támadást. Mígnem egy rom án pásztor a
védők hátába vezette az ellent. Kányádi
Sándor Nyergestető című versében így ír
errő l : " Végül csellel, árulássa l / délre
körülvették öket, / meg nem adta magát I
székely, / mint a sz álfák. kettétörtek. /
Elámult az ellenség is / ekkora bátorság
láttán, / zász lót hajtva temette el / a
hösöket a hegy hátán. "
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Tizennégy figyelmeztető jel .
Sok ember azt hitte , hogy a világ vége 2012 . decem

berében lesz. Hülyeség. A sokkal őszintébb válasz az, hogy
a világ vége már meg is kezd ődött. És ez nem jelenti a világ
végét, csak egy korszak lezárását és egy új születését. Az
átmenet a két kor között azonban lármás és költséges átállás
lesz az emberiség számára.

Íme 14 jel, hogya mostani világ, ahogy azt most ismer
jük, a végéhez k özeleg. Egy korszak végén és egy új kor
elején élünk. Ajövőben, amikor majd visszanézünk, mindez
egy pillanat lesz csak a történelemben. Most viszont minden
úgy tűnik, mintha szinte csigatempóban haladna. Félreértés
ne legyen : a mo stani világ fejezeteinek végét éljük. A
következő könyvben egy új világot fogunk megismerni,
amely nagyon különbözik attól , amelyet eddig megis
mertűnk.

1. Tornád ók, hurrikánok, földrengések és szökőárak

tömkelege. Eleinte úgy tűnt, csak a véletlenek egybeesése,
de most mintaszerűen jellemzőek a Földre. Az időjárás

egyre szélsőségesebb. A közelmúltban több mint 120
tornádó pusztított az Egyesült Államok középnyugati
részén. Texasban állandó a bozóttűz a rendkívüli szárazság
miatt. És ahol nincs tűz és aszályok, ott árvizek vannak.

2. A méhek csendje. A méhek kihalása Észak
Amerikából indult. Azt már tudjuk, hogy részben a kémiai
növényvédő szerek (és esetleg a génkezelt termények) az
okai a méhek pusztulásának.

3. Az atomtudomány csődje. A fukushimai katasztrófa
csak egy dolgot bizonyít: a tudósok veszélyesen arrogánsak
a nagy volumen I projektek tervezésében, és nem veszik fi
gyelembe a természet erejét. Az atomenergiáról azt igértek,
hogy tiszta és zöld környezetet és energiát fog adni. Ezzel
szemben most csendesen és láthatatlanul mérgezi meg egész
bolygónkat.

4. A Wikileaks. Egy olyan korban, ahol ilyen sok a
megtévesztés, az információkat kiszivárogtató embereket
bűnözőkkéntkezelile

5. Az orvosi rendőrállammegjelenése mindenhol. A
fegyveres rajtaütések SWAT kommandósai, az oltások és a
kemoterápia gyermekekre és felnőttekre való kényszerítése.
Az egészségügyi rendszer annyira haszontalanná, korrupttá
és veszélyessé vált, hogy az ahhoz vezetett, hogy manapság
már egyre er őteljesebben győzködik az embereket arról,
hogy bevegyék a gyógyszereket, beoitassák magukat stb. Ez
egy kikényszerített orvosi monopólium, amely veszélyezteti
egészségét és a szabadságunkat.

6. Az egyre gyakoribb az élelmiszerhiány és ter-
I méskudarcolc Ez csak a kezdet: az élelmiszerárak tovább

ra is az egekbe szöknek az elkövetkező években a szélső

séges időjárás , a beporzók elvesztése és a globális génkezelt
termények megjelenése miatt. Igazi élelmiszer a mai világ
ban lassan már elenyésző mennyiségű. Érdemes elkezdeni
otthoni konyhakertet telepíteni.

7. A világ energetikai társaságainak hibái. A radioak
tív sugárzás Fukushimából nem az egyetlen módja annak,
ahogy az energetikai vállalatok tönkreteszik a világot. Ne

feledkezzünk meg a Deepwater Horizon-ról , a hatalmas olaj
szennyezésről a Mexikói öbölben - aminek mellesleg még
nincs is vége. Még egy év múlva is Corexitet permeteznek
az öbölben!

8. A továbbra is tartó genetikai szennyezés. Ez lehet a
legrosszabb fejezete az elkövetkező összeomlásnak. A
széles körű genetikai modifikálások bűncselekményt jelen
tenek az emberiség ellen. Ez egy "génszennyezés", amely
lassan sz étterjed a világ élelmiszer-növényeire, termés
csökkenéshez és végül éhezéshez vezetve.

9. Amerikában lassan nem lehet eladni igazi,
organikus tejet a zsarnokság és büntetőjogi bántalmak meg
jelenése, fannak bezárása nélkül. A cél az igazi tej tönkre
téteie. Az FBI még az amish-farmereket is megcélozta. Mi
lesz ez után a világ többi részén?

10. A pénzkínálat hamisítása, pénz fedezet nélküli
nyomtatása, infláció. Egy bukott gazdasági rendszerben
élünk, közel az összeomlás szélén, a hülye vezetők pedig
csak oly an "megoldásokat" találnak, amelyek valójában fel
gyorsítják saját bukásukat. A gazdasági őrület itt mindenki
nek nyilvánvaló, aki valaha is tanult matematikát.

11. A tömegek zuhanó intelligenciája. Az egyik
leginkább zavaró jel a tömegek lebutulása. A fiatal, lusta,
tévénéző zombik abszolút semmi értékeset nem nyújtanak a
világ számára. Ők az "agyatlan fogy aszt ók", akik védőol

tásért állnak sorba, tévét néznek és szemétkaját fogyasz
tanak. Adjuk hozzá azt, hogy gyógyszereken élnek és el
hisznek mindent, amit a kormány mond nekik.

12. A hírek teljes és tökéletes fabrikálása. A hírek nagy
része teljesen és tökéletesen gyártott: a háború, bármely
állam adóssága, a munkanélküliség,.. . Egy intelligens
ember a híreket nézve felrobban a nevetéstől. Az informá
ciós források nem közvetítik az igazságot többé, csak poli
tikailag célszerű fikciókat.

13. A folyamatos környezetszennyezés. Túl a génmó
dosítás-szennyezésen és a sugárzás hatásai n, tömeges
gyógyszeripari szennyezettség is tapasztalható. Ez nemcsak
a gyógyszeripari gyárak termékeinek folyókba való enge
déséről szól, az is tény, hogy jóval több mint a lakosság fele
szinte naponta szed gyógyszereket, valamint használ
kábítószereket. Ez áthatja egész testünket és végül a vízel
látást és a termőföldeket is.

14. A radioaktív szennyeződés belejut a globális
élelmiszer-ellátásba. Itt van az egyik legutolsó, igazán
alattomos összetevő! A globális élelmiszer-piac mostanra
már a Fukushimából eredő radioaktív sugárzással szennye
zett. Azt mondták az értékek "alacsonyak", de nem fogjuk
megtudni az igazságot arról , hogy a radioaktív cézium
izotópok évszázadokon át megmaradnak az élelmisze
rekben. A radioaktív élelmiszerek, mellkasröntgenek, CT-k,
testszkennerek, reptéri röntgenek ... Az emberi fajra mért
teljes sugárterhelés mára már eléri azt a pontot, ahol az
tömeges meddőséget,vagy éppen rákot okoz. Vagy ez lenne

a mögöttes cél?!
(NaturaHirek.hu)
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Gyorn án, a Yásártér i ga
rázs soron, garázs eladó vagy
kiadó . Telefon: 30/3493740,
30/431963 3

Ifjúsági lakótel epen 2,5
szobás lakás gará zzsa l eladó .
Érdek lőd n i : 30/658-896 1

Fő úti társashá zban (Kol
mann) 1,5 szobás, 53 nr-es
első eme leti lakás eladó.
Ir ányár: 6 mil lió Ft. Érd. :
0630/339-6840

A Kolmann tel epen e lső

emeleti, felújított, 3 sz obás,
első emeleti lakás eladó. Ér
deklődni : 0620/427-2132

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Masszázs tanfolyam fel

nőtt. Nyilvántartási szám.
00706/2012. Érd.: 0630/320
8 189

Utá nfutók, pótkocsik javí
tása! Autókaross zéria ja vítás!
Telefon : 30/7 148252

Korre petálás, felzárkózta
tás, fejlesztő fog lalkozások,
dolgozatra, középi skolai felvé
teli re való felkészít és általános
iskolásoknak. 0630/856-3218

Autójavítás! Karosszéria és
kipu fogó javít ás! Kipufogó
dobok, rendszerek j avítása ill.
készítése! Telj eskörű karosszé
ria j avítás! Tel.: 0630/514886 7

EGYÉB

KERT, TELEK
Gyo má n a Kecsegés-

zugban (Sulekkert) vízpa rti
horgásztel ek eladó. Irányár: 1,5
mill ió Ft. Érd .: 066 6/386-191
vagy 0630/998-5096

Eladó Gyomaendr ödön a
Kecsegés-zug belső körében
86 1 m'-es vízparti telken 30 m'
a lapterületű horgásztanya, hor
gá szá si jo ggal és 30 gyü
mölcsfával egy ü tt. Érd. : dr.
Ágoston Sá ndor Telefon:
0666/220-09 1 18 óra után

Keresem azt a hölg yet , aki
egyedü l érz i magá t. Társát ke
resi egy 70 év körüli egy edül
élő férfi . A szerkesztőségbe

eim ére kérem levelét "Töltsük
együ tt a karácsonyt" j eligére.

Á talakítás miatt 50 cern-es
rob ogó alkatrészek eladók.
Érd.: 0630/856-32 18

Gyomán a Pásztor János út

LAKÁS

kom fortos ház sürgősen eladó.
Irányár: megegyezés szeri nt.
Érd.: 0630/309 -85 12

Endrődön a Juhász Gyula
42 . sz. alatt 3 szobás összkom
for tos kertes ház, rend ezett
kertte l, akár bere ndezve is
eladó . Irá nyár: 7 millió Ft.
Érdeklődn i : 0630/978-9218
vagy 066613 86-516

End rődön a Könyves Ká l
mán utcában kockaház vegyes
és gázfű tésse l áron alul eladó .
Irán yár: 3,2 mi llió Ft. Érd.:
062 0/802-000 9

Endrődön a Csókási Bé la
tér 9. sz. a latti 2 szobás össz
kom fortos ház mell ék épülettel
eladó. Irányár : 4,4 mill i ó Ft.
Érd.: 0666/386-417

Gyomaend rőd központj á
ban a Fő úton családi ház,
alsóépülettel. nagy kerttel e la
dó . Kiválóan alka lmas üzlethe
lyiség kialakítására. Érdekl őd

ni: 0620 /427- 2 132

V ásártéri ltp- en szép felújí
tot t a lacso ny rezsijű lakás
hosszútávra kiadó, havi kaució
val. Ár: 25 eze r Ft. Érd.:
0670/370- 1140

Gyo má n a Yásártér i ltp-en
1,5 szobás lakás kiadó. Érd.:
0670/935-3365

Yásártéri ltp- en 4 lakásos
társasházban 3 szobás lakás,
garázzsa l alsóréss ze l el adó
vagy a gyomai részen kertes
házra cseré lhető . Irányár: 8,6
millió Ft Érd.: 0630/488-43 96
vagy 0630/944 -1847

Zöldövezetb en vízp arthoz
közel az Ifjúsági ltp-en 2,5
szobás földsz inti erké lyes lakás
ga rázzsaJ e ladó. Irá nyár:
0670 /260-9260

Okt óber 6. ltp-en 2 szobás
3. emelet i lakás eladó. Irányár:
megegyezé s szerint. Ér d.:
0620/57 6-7879

Yásártéri ltp-en I szobás
fö ldszi nti lakás eladó. Irányár:
megegyezés. Érd.: 0630/576
1140

Gyomán, Yásártér i ltp-n
telj esen felúj ított , légkon dí
cionált, konyhabútoros, új
fű t é srendszerű 2 szobás lakás
eladó ! Tel.: 0630/3493740,
0630/4319633

Gyomán a Rákóczi u. 29.
sz . alatt i ház eladó . Je lenleg
orvos i rendelő . Érd .: 0666/386 
191 vagy 0630/367-0840 vagy
0630/998-509 6

Gyo mán a Pásztor János út
26. sz. a latti ingatl an el adó
vagy kiadó! 0666 /285-495

Gyomán a Mirhóháti úton
ház eladó ugyan itt fag yasz tó
szekrény eladó. Érd ek lő d ni:

0666/386 -100
Gyomán csendes nyugodt

környeze tben parasztház eladó.
Szennyví z, kövesú t van. Alá
falazott, vályog és tégla épü let
2,5 szobás összesen 98 m' .
szigetelt, te tő rend ezett. Irány
ár: 5,3 millió Ft, a lkuképes .
Érd.: 0630/477- 1870

Sürgősen elad ó házat vagy
lakást keresek Budapes ten.
Érd.: 0630 /828 -1142

Endrődön a Sugár u. 16. sz.
alatti ház eladó. Irá nyár: 1,3
millió Ft. Érd.: 0630/229-1960

Gyem án az Arany János út
16. sz. alatti 4 szob ás összkom
fortos ház e ladó . Érd .:
0620/526-6573

Gyem án a Wesel ényi
utcában összkomfortos, jó
állapotban l évő csa ládi ház
eladó . Ir. ár: 9, 5mi llió Ft.
Telefon: 0670/33 1-43 57 vagy
0670/362-362 7

Endrődön Sugár úton össz-

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

nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen küldik be
megjelentetés céljá ból! A szelvényen a megjelölt helyre kell
beírni a kívá nt szöveget és a szelvényt l evel ezől apon 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 fe lelősséget nem vállal a szerkesztőség !

Feladó neve: .

Címe : .

Az apróhirdetés szövege: ..

HÁZ

Irányár: .

Érdeklődni: .

A Napkeleti u, 4. sz. a latti 2
szobás g á zfűt é ses csa ládi ház
nagy mell éképülettel 1440 m'
es te lekke l e ladó . Irányár: 3,5
millió Ft. Érd.: 0620/413-2770

Öregszőlőben , a D iófa út
13. szám alatt két szob ás csa lá
di ház 4530 m'-es területen
eladó. Érd .: 063013 59-520 I

Gyomán, az Ara ny János út
16. sz. alatt i 4 szobás összkom
for tos ház eladó . Érdeklőd ni :

0620/526-65 73
Gyomán a Rákóczi ll . 29 .

sz. ház eladó . Jelenl eg orvosi
rendelő. Érd .: 0630/367-0840
vagy 0630/998-509 6

Tiszafüreden, a Tisza- tó
vonzásában 4,5 szobás két
szintes összkomfortos, gáz- és
vegyes t üze l és ű csa lád i ház
gaz dasági épü lette l, garázzsa l,
886 m'- es bekeríte tt telken
eladó. Irányár : 14,5 millió Ft.
Érd.: 0670/932- 1543

Gyomaendrődön a Fő úton
l évő Gödör kocsma kiadó vagy
eladó ill. termőföld re elcserél
hető . Irányár: 5 mill ió Ft, vagy
9 ha. Érd. : 062 0/370-385 5

A Kondorosi út ról közvet
len bejáróva l tanya nagy mel
léképülettel 3 fáz isú árammal,
1439 m'-es területtel eladó. Ir.
ár : 1,2 millió Ft. Érd .:
0666/386-983 du. 13-20-ig



BALUVILL
Szaküzlet (Juhász István) Mezőtúr, Rákóczi út 12.

Kínálatunkból :
Villanyszerelési anyagok, vi/ágítástechnika, gázkészűlékek

és alkatrészek, munkaruházat! Áruhitel!
Nyitvatartás: Hétfő-péntek : 7.30-17.30 Szombat: 7.30·12.00
Telefon : 0620/9777-946 Telefon/fax: 0656/354·544

Szeretettel vár minden HUNGARIKUM kedvelőt

a Hármas-Körös Pálinka Manufaktúra!

- Megnyílt az új pálinkafőzde! '

Földel bérelnék
Gyomaendrödön.

Telefon: 0620/945-0765

Malacot, s üld őt , hízót,
nagysúlyú h íz őt ,

rágott kocát
vennénk készpénzért!

Telefon: 0630/296-4775

Beltéri, és kültéri
rendezvényhangosítást

vállalok.
Érd: 0630/690-2049

Értesítjük a bérfőzetőket , hogy szeptember 3-tól
üzem el új pálinkafőzdénk a körösladány i úton .
Mind en cefrét kimagozunk.

Cefréket NEM öntünk össze, kivétel ha azt a bér-
főzetők kifejezetten kérik!

Nyitv a: H-P 7-19 óráig.
Bélfőzési díj : 700 Ff/liter pálinka.
Előj egyzés t a 0620/5425-007-es és a 0666/280

075-ös telefonszámon, vagy a helyszínen veszünk fel.
Minden hónap első szombatján 14 órától NYÍLT

NAP keretében cefrekészítési szaktanácsadás.
(következő: nov. 3.)
Ham arosan indul honlapunk : www.hunigi.hu

Telefon:
0630/9·533-594

RÉGI BÚTOROKAT,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben a helyszínen

fizetek!

Gyomaend rődön Árp ád u.
9/ l. sz. alatt búza és kukorica
eladó. Érd .: a helyszín en .

Eladó 2 db kétajtós sze k
rény 10 eze r Fl/db , 3-as tükör
6 ezer Fl/db , rek am ié 10 ezer
Ft. Nova sütő 10 eze r Ft. Érd. :
0670/545-3558

Yásárolnék régi szecska
vágó t, lovasekét, eke ka pát.
Tel. : 0670 /22 2-6355

Endrődön szénáva l kevert
tyúktrágy a ing yen e lv i he tő .

Érd.: 0666 /283-824

Eladó, jó áll ap otban lévő

Fiat Punto szem élyg épkocsi
2005-ös kiadás. Irány ár : 400
ezer Ft + OTP. 0670/276-3413

Teljesen felújított S imson
Schwalbe rnotorkerékpár érvé
nyes forgalmi engedéllye l ela
dó. Irányár: 120 ezer Ft. Érd.:
0666/386-983

Alig használt felújított
piros színű Bab etta eladó. Ár.:
80 ezer Ft. Érd .: 0666/386-983
du l3-20-ig.

26. sz. a latt női kerékpárok
eladók. Érd.: 0666/285-495

Mennyezeti kristálycsillár,
nem használt tollpaplan. fal i
óra (sú llya l rn űk öd ő) e ladó .

Érd.: 0666/386-034
Pentium lY-es számítógép

kompl ett en eladó, 17"-os
Philips monitorral, megbízha
tóan m ű k ödik . Érdeklődni :

0620/5543 121
60 literes vörösréz üst, régi

állvánnyal , és egy 35 lite res
régi öntött üst állv ánn yal ,
szé tszedhető hentes aszta I
eladó. 0670/260-9260

Írógépek eladók. Ugy anitt
szilvacefre, CO hegesztődrót

0,8 mm- es. Irányár. 5000 Ft
tól. Érd.: 0670/659-6776

3 égős használt gáztűzhely

jó műszaki állapotban e ladó .
Érd. : 06/30557-6004

220 literes fagyas ztó szek
rény eladó . 0630/683-9926

Bord ásfal ú j s ze r ű állapot
ban eladó. 0630/298-30 99

Kedvezményes áron kiadók akár egy órára, egy napra, oktatás céljából is
őrzött irodák, tárgyalók, műhelyek, raktárak. Parkolási lehetőség teherautók,

munkagépek részére Mezőtúr , Szolnoki út5. sz. alatt.
Érdeklődni: Baiu-ViII Kft.Juhász István, Telefon: 0620/9·777-946

" Olyan gyorsan elmentél annak idején, hogy még b úcs úzni
sem volt időnk. Megpih enni tértél, fájdalmat elhagyva.

Melyet türelemmel viseltél magadba, de emlékeddel
sziv űnkbe maradtál "

Komróczki János

Karbiner Gábor
halálának 2. évfordulójára f eleséged
Rózsika, lányod Rózsika, unok áid Anikó, p árj a Zoli,
Tomika, p árja Katika,
d édunok áid Emese és Lilike.

halálának 1. évfordulójára szerető

fel eséged Rózsika, gyermekeid: Anikó,
Tomika, vejed Zoltán, menyed Katika.
Unokáid: Emese és Lili

" Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel ál
és szeretet. Csak az hal meg, akii elfelednek
örökké él, akit igazán szeretnek. "

Gyomaszolg Kft.
Temetkezéssel kapcsolatos

ügyintézés
hétfő-péntek: 7-15 óráig

Telefon: 0666/386-233
Az ügyelet ideje alatt (hétvégén és ünnepnapokon

éjjel-nappal) hívható:
Csőke János: 0666/285-065, 0630/630-8097

Temetkezési iroda: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

zé-Beszéd hirdetésfelvétel !
0670/22-632·99

Önnek szól és magáért beszél!



4490 Ft/hó
21990 Ft

Smart TV (típusa : UE32EH5300WXXHj
• 80 cm (32") LED képernyő

•Webböngésző

• Full HD
• "A" energiaosztály
24 hav i részlet: 4 990 Ft/hó
Kezdőrész l et: 21 990 Ft

Notebook (típu sa: NP300E5C-A02HUj
• 15,6" LED kije lző

• Intel " Celeron Dual Core B820
• Windows 8 operáctos rendszer
• 4 GBmemória
24 havi részle t:
Kezdőrészlet:

Készülékaján lat aink új és meg levő InviteHigyfelek számára is érv ényesek, új lakossági szolgá lta tás el öfi
zelésével és 24 havi határozott idejü sze rződés vállalásával.
Az ado tt címen elérhető új akciós Mi xer csomagja inkról és készülékajánlatainkró l tov ábbi információ val
váru nk a Telepontokban, a www.inv ite l.hu old alon és 1288-as számon.

Telepontjaink:Békéscsaba, Csaba Center - Andrássy u. 37-43. és Szent István tér 1.

(91288
www.invitel.hu
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FÜGGETLEN VÁROSI LAP
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2012. december
Felelős szerkesztü; Homok Ernő • Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51 •• Nyomtatás: Print2000 Nyomda
Telefon: 70/22-632-99 • Kiadja: Rekline Stúdió Egyéni Cég • Felelős kiadó: Homok Ernő • E-maii:szobeszed@index.hu

Eyz ka 'gí i
széigetésGellai Imrével, aKörös KajakSE elnökével
AKörös Kajak SE az elmúlt esztendőkb en sikert siker

rehalmozott. Az utóbbi id őben szinte nem múlt el hónap,
hogy az újságok címoldalán ne szerepelt volna az
egyesület versenyzőinek országos, sőt világra szóló
sikere.

(4. oldal)



Interjú Várfi András polgármesterrel

2012. december

város. Nem kell majd 5-10
perceket vá rakozni a so
rompónál, hanem gyakor
latilag folyamatos lesz a
közlekedés .

- Gyomaendrődfejlődése

kapcsán sokszor esik szó a
turizmusrol. A gazdasági
válság ezt az ágazatot sem
kímélte. Van-e elgondolás az
idegenf orgalom f ej Iesztésé
re?

- Az elmúlt két évben
továbbfejl ődött a vá ros tu
risztikája. Egyre többen
gondolják azt, · hogy ebből

meg lehet é lni. Jelenleg két
id egenforgtlmi fejlesztést
tervezünk . Az egyik a Lé
lekkel a Körösök mentén
címet kapta, amely az öko
turizmust és a vall ási turi z
must hiv atott me gcélo zn i, a
másik ped ig a Liget Fürdő

további fejl esztése. Mindkét
témában pályázatot nyújtot
tunk be, s várjuk ezek ked
vező elbírálását.

- A nyugdíjba vonuló
háziorvosok miatt nagy volt
az aggodalom. Sokan kétel
kedtek abban, hogy Gyoma
endrődre fi atal orvosokat le
het majd csábítani...

Úgy tűnik s ikerül
ezt a problémát is meg
oldani, his zen már két fiatal
háziorvos érkezett váro
sunkba, sőt még két újabb
j e l entkezőnk is van . Gya
korlatilag, tehát ahogy le
köszönnek az idős háziorvo
sa ink, úgy máris sikerül
helyükre fiatal orvosokat
állít ani, akiknek lak ást is
tudunk biztositani. Helyesen
döntött az önkormányzat,
amikor megvásároita azt az
öt lakásos társash ázat a
magtárlaposi részen, mely
ne k bel ső befejezése a
végéhez közeledik, s itt
tudjuk fogadni az új egész
ségügyi dolgozókat - mond
ta végü l a Szó-Beszédnek
Várfi András polgármester.

H.E.

átjáró. Mikor kezdődik az
aluljáró építése?

- Folytatódik a vasúti
beruházás, j elenleg a Gyo
ma és Békéscsaba közötti
sza kasz felújítása zajlik. Ez
a beruházás a városn ak is
hasznot jelent, hiszen jelen
tős iparűzési ad ó nö vek
ménnyel is jár. A vasút
felújítással egy időben meg
kezdődik az alulj áró építése
is. A 2013-as évben megépül
az elker ü l ő útszakasz, 2014
ben pedig elk észül a vasúti
alulj áró. Úgy gondolom,
ho gy az alulj áró átadásával
vá lik iga zán eggyé ez a

nem tudják elviselni a két évvel
ezel őtti polgármester választás
eredményét és még ma is a
bosszúvágy fúti őket. Emiatt
szítják az ellentéteket, ahelyett
hogy a város érdekében tevé
kenykednének...

- Az a bizonyos valaki,
mindig felkészíti Önöket, hogy
mikéntélezzék ki a vitái - utalt az
e lőző választáson vesztes pol
gármester-jelölt személyére Dá
vid István. Poharclee László vá
laszában kitért arra, hogy éppen ő

az, akire az a bizonyos valaki azt
mondta: hogy ő t nem lehet be
folyásolni, én mindig a magam
feje után megyek - érveit
Poharelec képviselő. - Én nem
hallgatok senkire, pontosabban
meghallatok mindenkit és a több
ség véleményét hozom be az üté
sekre- mondta Poharelec, akinek
a könyvtár áthelyezésével kap
csolatos - sajátos lát ásmódot
t ü k röz ő - módosító indítványát
még párttársai semtámogatták...

Szó-Beszéd

n
térségünkben is. Enn ek elle
nére minden évben tőrt ént és
történik gazdaságfej lesztés
vá rosunkban. Például idén
júliusban két j elentős helyi
cégnél, a Mamutec Hungary
Kft.-nél és a Skylotec
Hungary Kft.-nél kezdték el
új üzemcsarnokok építését.
Örömteli a hír, hiszen ezek a
fejl esztések új abb és újabb
munkahelyeket teremtenek.
Az ipari parkunk, ha lassan
is, de benépesül. A közmun
ka programj ainkban idén
több mint 200 embert
tudtunk foglalkoztatni , igaz
minimálbéren, de ez is több
a semminél. Ez zel lehetővé

vált ezeknek a családoknak
is a talpon maradás. Jövőre

már mintegy 300 fő lesz az
ilyen formában foglalkozta
tottak létszáma.

- Szinte mindenkit érintő

probléma a Fő úti vasúti

Nem titok, hogya helyi
baloldal már készülődne az idő

k ő z i polgármester választásra.
Híre ment ugyanis, hogy az új
Gyomaendrődi Járási Hivatal
vezetője Vádi András polgár
mester lesz, aki így kénytelen
lesz lemondani városvezetői

posztj áról, A legutóbbi képvi selő

testületi ülésen a Körösök Vidé
kéért Egyesület egyik képvi
selőj e, Fülöp Zoltán meg is kér
dezte a polgármestert, vajon ki
lesz a j árási vezető?

Vádl András polgármester
erre a kérdésre nem tudott vála
szolni, - mint mondta - a j árási
hivatalok vezetőit december kö
zepén nevezi majd ki Navracsics
Tibor igazságügyi miniszter,

A legutóbbi testületi ülésen
egy vita kapcsán szót kért a
közönségsoraiból Dávid István a
helyi kommunista párt vezetőj e,
aki ismét sz élh úzással vádolta a
Körösök Vidéke Egyesület kép
vis el őit. Mint mondta, egyesek

TTo
,
e

2

A négy éves választási
ciklu s felénél tartunk. Két
év telt el a legutóbbi őkor

mányzati választások óta.
Várfi András polgármes
tert az elmúlt két esztendő
eseményeiről, eredményei
ről kérdeztük.

- Gyomaendrőd január
l-től j árási székhely lesz.
Hónapok óta ez a leggyak
rabban emlegetett hír a saj
tóban...

Úgy gondo lom,
hogy az elmúlt két év leg
fonto sabb történ ése, hogy
Gyomaendrőd ism ét járási
székhe ly lesz. Az idei es z
tendőben ezzel az üggyel
foglalkeztam leginkább. Ez
ze l kapcsolatban fontos
megjegyezni, hogyajárási
hivatal a jelenlegi városháza
épületébe költözik, a város
háza, a polgármesteri hiv atal
pedig a Selyem útra, a volt
ipari iskola épületébe költö
zik. Ezzel eg y harm inc
évvel ezelőtti ígéret válik
valóra, miszerint a város
háza az egyesült két tel e
pülés közepén he lyezkedjen
el. Jelenleg egyébként nagy
er őkkel foly ik a leendő vá
rosház a épületének belső

átalakítása. A jövőben pedig
majd kitűzhetjük azokat a
célokat , hogy eg y új város
központot is k ialakítsunk
ezen a részen.

- Bár a gazdasági válság
senkin ek nem kedvez, mégis
tört ént néhány említésre
m élto fejlesztés a városban.

- Tovább folytatódtak a
belvízprogramjaink, és ter
vezzük a mezőgazdasági te
liiieteink öntözhetővé tétel ét
is. Sajnos, erre a két évre is
rányomta bélyegét a gaz
dasági válság, em iatt kevés
a befektetői érdek l ődés
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Fekécs Lászlót a Tisza Kálmán Közokta tás i
Intézmény vezető beosztá sú munkat árs át nevez
te ki az Emberi Erőforrások minisztere novem
ber 9-től a Gyomaendrődi Járás tanker ületi
igazgatójává. A gyomaendrődi járáshoz tartozó
települések (Dévaványa, Ecsegfalva, Hun ya,
Csárdaszállás és Gyomaendrőd) iskoláinak és
peda gógiai szakszolgáltatóinak fenntartói és
működtetői feladatait látja el januártól a járási
tankerületi igazgatóság, amely a leendő Gyoma
end rődi Járási Hivatal épüle tében kap majd
helyet.

F ékécs László szakoktatóként kezdett dolgo
zni a Bethlen Gábor Szakképző Iskolában. 2008
ban gazdasági mérnöki végzettséget szer zett a
Szent István Egyetemen, majd a Szegedi Tudo
mányegyetemen pedagógus sza kvizsgát tett és
emellett közoktatási vezető képesítést szerzett.

A napokban nev ez
t ék ki az orszá gos szin
ten összesen 198 tan
kerületi igazgatót. Mint
arról már lapunkban is
beszámoltunk koráb
ban, az önkormányzati
tulajdonban lévő ált a
lános és köz épísk ol ák
állami fenntartásba ke
rülnek, a megválasztott
szakemberek pedig a
megváltozott közn eve
lési rendszer irányítói
lesznek a jövőben.

Békés megyében ki
lenc tankerületi igazgatót
neveztek ki. A békési
tankerületet Kis Eszter
vezeti, a békéscsabait
Czégény Gyula, a gyo 
maendrődit Fekécs Lász
ló, a gyulait Pet róczky
Zoltán Gábor, a mező 

kovácsházit Varga Gusz
táv, az orosházit Szűts

Gézáné, a sarkadit Tóth
Edit, a szarvasit Kepe
nyes András, a szeg hal
mit pedig Vetési Istvá n
né.

Mint ismeretes, 2013 .
január l. napjával a
közoktatási intézmények
állami fenntartás alá
kerülnek. A fenntartás
alapvetően szakmai irá
nyítást jelent. A fe nn
tartói feladat ok ellátását
a központi és terület i
szervekbő l álló Klebels
berg Intézményfenntartó
Központ végzi.

November 22-én a
gyomaendrődi városhá
zán mutatta be Erdős

Norbert kormánymegbí
zott a sajtó képvi selőinek

a Gyomaendrődi Járás
illetékességi terül etén
működő tankerületi köz
pont vezetőjét , Fekécs
Lászlót.

Fekécs László

Amegyeközponti
tankerül etek feladat a
egyrészt a megyében
működő szakképző isko-

lák, kollégiumok, peda
gógiai szakszolgálati fel
adatok, valamint peda
gógia i-szakma i szolgál
tatásokat ellátó közok
tatási intézmények vo
natkozásában van, más
rész t az illetékességi
terüle tén működő álta
lános iskolák, alapfokú
művészeti iskol ák és
gimnáz iumok fenntartá
sával kapcsolatban lát el
egyes fenntartói felada
tokat, az alapítványi és
egyházi fenntartású okta
tási intézmé nyek kivéte
lével.

A járási tankerületi
központok az illetékessé
gi területükön működő

általános iskolák, alap
fokú művészeti iskolák
és gimnáziumok fenntar
tásával kapcsolatosan
teszik ugyanezt.

A tankerületi vezetők
l egfőbb feladata a kap
csolattar tás az intéz
ményvezetőkke l, peda
gógusokkal és a közne
velés egyéb szereplőivel;

rendszeres jelentések és

adatszolgáltatások készí
tése. Ennek érdeké ben a
következő hetekben fel
keresik a tankerülethez
tartozó települések pol
gármestereit, hogy meg
állapodjana k az átadás
átvéte l részleteirő l.

Hirdetésfelvétel:

Szó-Beszéd
Szerkesztősége

Telefon:
0670/22-632-99

E-maii:
szobeszed@index.hu

Békés M egye i Gazdakörök Szö
vetsége hú sz eszten dővel ezelőtt ,

Gyomaendrődön alakult meg. Ebből
az alkalomból nov ember 17-én
délután sajtótájéko ztat ót tartottak
az Endrődi N éph ázban.

Dr. Kulcsár László, a Békés Megye i
Gazdakörök Szövetségének elnöke az
elmúlt két évtized munkáj ára vissza
tekintve hangsúlyozta: tartalmas mun
kát vége ztek. Míg a megalakuláskor
csupán öt tagszervezet volt, ma már a
megye mind en településén m ű k ö d ik

gazdaszervezet. Mint mondta, a szak
maiságot középpontba helyezve si
került hathatósan képviselni a gazdák
érdekeit, s mára a szövetség a helyi és
a megyei közélet megkerülhetetlen
tényezőjévé vált.

Jakab István , a MAGOS Z elnöke,
az országgyűlés alelnöke kiemelte azt
a jelentős szerepet, amelyet a szervezet
j átszik az agrárstratégiák kido lgo
zásában és megvalósításában . A ter
mőföldről szóló törvény kidolgozásá
ban is aktívan k özrernűködtek.

Erdős Norbert kormánymegbízott,
a Békés Megyei Kormányhivatal
vezetőj e - aki maga is tíz éve tagja a
Békési Gazdakörn ek -, a falugazdász
hálózat és a megyei gazdaszövetség
közötti kiváló együttműködést emelte
ki.

Győrffy Balázs, a Magyar Agrár
kamara átmeneti elnöke szólt arról,
hogy eddig több, mint 100 ezre n re
gisztráltak a kamarába. Farkas Zoltán,
a Békés megyei k ö zgy űl é s elnöke
hangsúlyozta, hogy a gazdatársada
lomnak ebben a megyében komoly
múltj a van. Annak idejé n a Kisgaz
dapáli is innen indult.

Dankó Béla, az 5. számú választó
kerület országgyűlés i képviselőj e rá
mutatott: a térség múltja, je lene és
jövője is a mezőgazdasághoz kötődik .

A világ népességének növekedése
előrevet í t i az élelm iszerválság veszé
lyét, aminek egyenes következménye,
hogy előbb-utóbb felértékelődik min
den olyan terület, ahol élelmiszert lehet
termelni.
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Gellai Imrével, a Körös Kajak SE újraválasztott elnökével beszélgettünk
A Körös Kajak SE az elmúlt esz

tendőkben sikert sikerre halmozott.
Az utóbbi időben szinte nem múlt el
hónap, hogy az újságok címoldalán
ne szerepelt volna az egyesület
versenyzőinek országos, sőt világra
szóló sikere.

Az 1998-ban alakult klubban rend
szeresen mintegy 50 fiatal sportol. A
stabil versenyző i gárda 7 évvel ezelőtt

kezdett kialakulni és évről évre egyre
szebb sikerekkel gazdagítják az
egyesület és Gyomaendrőd hírnevét.
Elég csak megemlíteni a fiatal Tótka
Sándor Szingapúrban, 20 IO-ben elért
ifj ús ági olimpiai címét, majd egy évvel
később az ifj ús ági világbajnoki címét,
melyet a németországi Brandenburgan
ért el és idén már háromszoros ifj ús ági
európa bajnokként tisztelhetjük. Gellai
Tamással páros kajakban ifjúsági euró
pa bajnoki címet szereztek. A Körös
Kajak SE sikeres versenyzőinek felké
szítését immáron hetedik esztendeje
Kovács Gábor edző segíti.

Az egyesületet 2007-óta Gellai
bme vezeti. Az elnök mandátuma idén
októberben járt le, ám a tisztújító köz
gyűlésen újabb öt évre bizalmat
szavaztak neki. Gellai Imre elnöksége
alatt az egyesület országos, sőt világ
hírnevet szerzett.

- Az egyesület fejlődése nem volt
zökkenőmentes, ugyanis mi nem önko
nnányzati tulajdonú sportegyesület
vagyunk, hanem magánszemélyek
által létrehozott sportklub, s ezért a
pályázati lehetőségeink is jóval
szűkösebbek. Emiatt az egyesület
nehezebben tud fejlesztési pénzekhez
hozzájutni - nyilatkozta lapunknak
Gellai Imre.

- A jelképes összegű tagdíjbe
fizetések mellett sokat köszönhetünk a
gyomendrődi önkormányzatnak,
amely a város sportalapjából lehető

ségeikhez mérten évről-évre anyagilag
is támogatja munkánkat. Az első évek
ben még a versenyző fiatalok szülei
finanszírozták a versenyeken való
részvétel költségeit. A szülők terheit
igyekeztünk fokozatosan csökkenteni
és ennek köszönhetően idén már nem
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HALASZ ISTVA
CSÓNAKHÁ

Cellai Imre köszönti a megjelenteket
az új csónakház avatásán

volt sz ükség a szülők anyagi segít
ségére, természetesen ők ennek
ellenére kiveszik részüket a ren
dezvények, versenyek szervezéséből,

lebonyilításából - mondja az elnök.
Az egyesületnek 2003. óta van

telepe a F űzfás-zugban, A már meg
lévő hajótároló épület mellé 2006
végére egy új épületet emeltek, ahol
egy konditerem, az öltözők és a tuso
lók kaptak helyet. Ezt az épületet múlt
év végére sikerült telje sen befejezni a
szülők segítségével a támogatóktól
összegyűjtöttpénzből és jelentős társa
dalmi munkával. Ennek kezdem é-

Storcz Botonddal
avatták fel

a csónakházat
Hétmillió forintos pályázati

támogatással és széleskörű

összefogással készült el a
gyomaendrődi Körös Kajak SE
új csónakh áza. A beruházást 
melyen jelen volt StOl'CZ Bo
tond, a magyar kajak-kenu
válogatott szövetségi kapitánya
is - november 8-án adták át.
Storcz Botond úgy fogalmazott,
a szövetség szívét az olyan kis
helyi műhelyek dobogtatják,
amilyen a kiváló eredményeket
felmutató gyomaendrődiis.

nyezői és fő segítői Giricz László és
Vincze Tamás szülők voltak.

Az idei évben is jelentős beruházá
son van túl a kajakos egyesület.
November 8-án adták át a Halász
István testnevelő tanár nevét viselő

csónakházat a gyomai közúti híd
tövében. Az itteni telket, a rajta lévő

romos épülettel a várostól kapták tart ós
használatra, térítésmentesen . Az új
csónakház lehetőséget biztosít a
Hárrnas-Körös ön a hosszútávú edzé
sekre. A folyótól mintegy 200 méterre
lévő új vízi bázis abből a szempontból
is kiváló adottságú, hogy mentett terü
leten van, tehát az esetleges áradások
nem veszélyeztetik az épületet - tudtuk
meg Gellai Imrétől.

Az önkormányzat partner volt a
pályázatok előkészítésénél és ennek
eredményeként az egyesület 7 millió
forintos vissza nem térítendő támoga
tást kapott a romos épület felújítására,
átalakítására.

- A pályázati anyag összeállításában
és az építkezésben zászlóvivő szerepet
töltött be Tótka Sándor versenyzőnk

édesapja, valamint Dobó Anita a
városházáról. Az épület felújítása idén
júniusban kezdődött meg és novem
berre elkészült a 100 négyzetméteres
hajótároló, melyet a nemrégiben el
hunyt, köztiszteletben álló egykori le
gendás testnevelő tanárr ól , Halász
Istvánról neveztünk el - tudtuk meg az
egyesület elnökétől.

Gellai Imre az újraválasztott elnök
elmondta még , hogy a következő esz
tendők sem múlhatnak el tétlenül ,
hiszen a F űzfás-zugi víz itelep tér
burkolása, parkosítása, a megkezdett
külső hajótároló befejezése még sok
időt és pénzt igényel.

A Halász István Csónakház átadása
az elnök szerint csupán egy alapkőleté

tel volt, mert itt is tovább szeretnék
folytatni a fejlesztést egy újabb épület
tel, ahol szociális helyiségek és egy
konferencia terem kapna helyet, sőt az
ártérben egy hajókikötöt is kialakítaná
nak, amelyet egy csatorna kötne majd
össze a folyóval.

H.E.
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méttel pet

hangsúlyozta, hogy Magyarországon
nincs még egy olyan település, mint
Gyomaendrőd ahol ennyi cigány
zenész, zenekar működött. Továbbá el
mondta, hogyaromugró (magyar
cigány) a magyar társadalom szerves
részei voltak, zenei stílusuk egyedülál
ló a világon. Sajnos a mai fiatalok
inkább az elektronikus dance zenéket
szeretik és kevés az a személy, aki fiat
alon is felves zi a hegedűt.

tonna egészségre veszélyes kommu
nális szemetet semmisítenek meg 28
hektár területen. A projekt a közép
békési önkormányzatok sikeres terület
fejlesztési célú összefogásának kö
szönhető - hangsúlyozta Dankó Béla.

A közös társulást Békéscsaba,
Köröslad ány, Gyomaendrőd, Csárda
szállás, Kétsoprony, Csabacsűd,

Szabadkígyós, Kendoros és Szarvas
alakította meg.

A kivitelezési munkálatok Békés
csabán augusztusban értek véget,
Gyomaendrőd,Csárdaszállás, Kondo
ros , K étsoprony és Szarvas teliiletein
november közepén fejeződtek be.

December végéig pedig a fenn
maradó három településen Szabad
kígyóson, Csabacsűdön és Körös
ladányban is átadják a zöldfe lü lettel
ell átott, veszélyes hulladékoktól men
tesített területeket.

et mették a régi s
Kilenc veszélyes szemettelep rekul

tivációja fejeződik be 2012. december
végéig Békés megyében . Kilenc
település közös vállalkozása, a Körös
völgyi Hulladékgazdálkodási Önkor
mányzati Társulás a program meg
valósítására 1,38 milliárd forint vissza
nem téritendő európai unió s forrást
nyert - tájékoztatta Dankó Béla kon
dorosi polgármester, a társulás elnöke
az MTI-t november 6-án.

Dankó Béla elmondta: a beruházás
összes költsége 1,38 milliárd forint, az
Európai Unió így a projektet lOO
százalékos támogatásban részesítette a
Környezet és Energia Operatív Prog
ram pénzügyi keretéből és a Kohéziós
Alap társfinanszírozásával.

Az elnök tájékoztatása szerint a régi
szem éttelepek rekultivációja összesen
kilenc településen történik meg decem
ber végéig, ahol összesen 770 ezer
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Imm áron harmadik alkalommal
2012. november l-jén délután 2 órakor
a Roma Polgáljogi Szövetség megem
lékezést tartott az elhunyt cigány
zenészekről. Szécsi Zsolt a szövetség
elnöke beszédében hangsúlyozta,
hogy amúltunk nélkül a jelenben a
jövőt nem tudjuk építeni . A hagyo
mányos cigányzene Magyarország
unikuma, melyre az egész nemzet
büszke lehet. Az elnök beszédében

Megemlékeztek az endrőd i cigányzenészekről
r, 'r.,

Ciprus után Sydneyben
ül hajóba Tétka Sándor

Hirdetésfelvétel:

Tótka Sándor, a gyomaendrődi

Körös Kajak SE felnőtt válogatott
kerettag kajak-kenusa három ma
gyar ifjúsági válogatott társasá
gában a közelmúltban a napfényes
Limassolban versenyzett, s ha már
ott volt, nyert, két számban is.

- A szezon zárása után, az alapozás
kezdete előtt szállt hajóba Cipruson,
milyen szakmai haszna volt a ver
senynek?

- A két szezon között alig maradt
időm a pihenésre, de nem nagyon
bánom. A ciprusi amolyan jutalomút
volt. Mondhatom, tökéletes volt a tavi
környezet, amely nagy nyugalmat
árasztott. Az időre sem lehetett panasz,
míg itthon akkor alig néhány fokot
mutatott a hőmérő, addig kint harminc
fok fölötti volt a hőmérséklet. Az
ifjúságiak között az ötszáz és a kétszáz
egyes számokban indultam, görög,
ciprusi és szerb versenyzők között
mindkét számot meg is nyertem.

- A 2013-as esztendőt nem akármi
lyen viad allal nyitja...

- Az Ausztrál Ifjúsági Olimpiai
Fesztiv álra kaptunk meghívást. A ma
gyar delegációt a klubedzőm, Kovács
Gábor trenírozza majd. Nem tudom,
hogyan szerepelek majd, mert míg az
ausztrálok csúcsformában lesznek,
addig én jószerivel csak kondival,
úszással és futással tudok majd készül
ni. Mivel amúgy is nagyon szeretek a
vizen lenni, ezért ha a Körösön nem
lesz jég, lemerészkedünk majd a
folyóra és evezünk, amennyit csak
lehet - mondta Tótka Sándor a hír6
nak.

Szó-Beszéd
Szerkesztösége

Telefon: 0670/22-632-99
E·mail: szobeszed@index.hu



Pályázati felhívás
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. a nemzeti vagyonról szóló
201 l. évi CXCVl. törvény, valamint a Gyomaendrőd Város

Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló

14/2003. (Vl.ÜS.) önkormányzati rendelet alapján

nyilvános pályázatot hirdet
a Liget Fürdő területén található

- a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. tulajdonát képező,

16,49 m' területű, büfé céljára kialakított helyiség,
valamint

- a Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában,
de a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. kezelésében lévő,

a Gyomaendrőd belterület 1293 helyrajzi számú területb ől

az üzlet+kerthclyiség+raktá.- megnevezésű helyiségek
a 2013. évre szóló bérbeadása vonatkozásában.

A pályázattal kapcsolatos anyag a Liget Fürdő irodájában átvehető!
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Új háziorvos érkezett

Dr. Varga Edit Brigitta 2013. január
2-tól a nyugdíjba vonult dr. Palya
József doktor úr háziorvosi körzetét
fogja ellátni. Dr. Varga Edit a Szegedi
Orvostudományi Egyetemen végezett
2008-ban, a diploma megszerzése után
háziorvos rezidensként kezdte meg
orvosi hivatásának gyakorlását. Eddig
Békéscsabán dolgozott háziorvosként.
20 lO-ben megszületett kisfia, akinek 
mint mondja - már két és fél éve
próbálják az élet szépségeit megmutat
ni közlekedésmérnök féljével.

Szó-Beszéd

Tájékoztatás
páciensek s amara
A gyomaendrődi Városi Egész

ségügyi Intézményben, - ahol elője

gyzés alapján, járóbeteg ellátás
történik - valamennyi szakrendelés '
2012. december 20-21-én szabadsá
golás miatt szünetel.

Gyomaendrőd 3. számú felnőtt

háziorvosi körzetéhez tartozó páci
ensek figyelem: 2012. december 1.
napjától a dr. Lizák Anna praxisába tar
tozó lakosok új helyen kerülnek
ellátásra : a Fürst Sándor u. 3. szám
alatt, a volt dr. Veréb Lajos rendelő

jében. A rendelést helyettesítés for
májában továbbra is dr. Petrikó Attila
háziorvos látja el az alábbi időpontok

ban:
hétfő: 14-16 óráig
kedd: 14-16 óráig
szerda: 14-16 óráig
csütörtök: 7-8.30 óráig
péntek: 14-16 óráig

Közmeghallgatás lesz
Gyomaendrőd város önkormányzatá

nak képviselő-testülete december l3-án
17-órától a Szent Gellért Katolikus Ál
talános Iskola tornatermében közmeg
hallgatást tart. A témák: tájékoztatás a
város idei gazdálkodásáról és a jövő esz
tendő költségvetési koncepciójáról. Szó
lesz a fejlesztési tervekről és a közigaz
gatás átalakításáról is.

2012. december

Átépítések az új
városháza épületében

Vádl András polgármester, dr. Csorba
Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Kmetyk ó János főépítész a Megyei
Intézményfenntartó központ referensének
Szilágyi Lajosnak és a kivitclezést irányító
építésvezetőnek a társaságában megtekin
tette a leendő, Selyem úti városháza épü
letének átalakítási munkálatait.

Mint ismeretes a 2013. január elsejével
létrejövő járási hivatalok elhelyezéséről

október 31-éig az önkormányzatok megál
lapodást kötöttek a területileg illetékes kor
mányhivatallal. Gyomaendrődön e megál
lapodás azt tartalmazta, hogy az önkor
mányzat felajánlotta a jelenlegi - Sza
badság téri - városháza épületét a Gyoma
endrődi Járási Hivatal elhelyezése céljából.

Ezt abból a megfontolásból tette, hogy
a már harminc éve is célként meghatározott
új városközpontban található Selyem út
124. szám alatt megüresedett iskolaépület
ben alakítja ki az új városházát.

Az átalakítás k őműves , szárazépí
tészeti, épületgépészeti, asztalos, villany
szerelési és festés-mázolási munkálatait az
épületet eddig kezelő Békés Megyei
Intézményfenntartó Központ végzi el,
mivel neki kötelessége olyan m űszaki

állapotban visszadni az önkormányzat
számára ezt az épületet, ahogy azt annak
idején átvette.

Az egyéb belső munkálatokat, így a
melegpadlós burkolási és az infokommu
nikációs infrastuktúra kiépítését az önkor
mányzat végzi el. A kivitelezés végső

határideje 2012. december 20. Január 2
ától már itt műkődik majd a gyomaend
rődipolgá rmesteri hivatal.

RÉGI BÚTOROKAT,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben a helyszínen

fizetek!
Telefon:

0630/9·533·594

WWw.szo ~beszed lhu
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A zá V "sz zerint a minisz ériumi
fenntart 'sú i kolák anpaza lá folyt

Gyű maendr6d , www.rozakft.hu
Ipartelep u. 1/1.

Gyomaendrőd , Bajcsy u. 107.

Telefon: 06661285-127

Telefon:
0620/9142122

Stancolt és hagyományos

p pírdoboz
gyártása minden méretben!
Szitázás!

Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok,
gardróbszekrények,

készítése egyedi méretben
bútorlapbólvákumfóliázo!t felülettel

vagy tömör fából!

Telefon: 063019554-571

ÚJ GUMIK!
Szerelés, javítás,
centírozás!

Katona György
gumijavító

L.J.

szervezés a fog lalkoztatást érintő gaz
dasági megtakarítással nem jár t, a
párhuzamos képzések számában sem
történt lényeges változás .

Az ÁSZ megállapította, hogy a
minisztériu m i fenntartású iskolákban
az egy tanulóra jutó működési kiadá
sok összege 20 l l-ben l millió 5 ezer
vo lt, ez 71 száza lékkal meghaladta az
önko rmányza ti fenntar tású agrárszak
kép zés t is folytató intézmények át
lagát. A fennt artói támogatás nagyság
rendj e is j el entősen meg haladta az
önkormányzati fenntartású intézmé
nyekét. A fenntartó az agrárszakképző

központok részére ny új tottt ámogat ást
nem kötötte feladatmutatókhoz.

A minisz téri um az e l lenőrzö t t

i dőszakban nem rendelkezett agrár
szakképzési stra tégiával, intézménye i
számára sem határozott meg szakmai
elvárásokat, nem dolgozott ki teljesí t
ménymutatókat. A n SZK-ekn él a
szakmai feladatell átás eredményes sége
összességében nem javult.

A számvevőszék a vidékfej lesztési
miniszternek azt javasolta, hogy vizs 
gálja meg az inté zm ények országos
átlag tól e ltérő támogatásának indoko lt
ságát, s a támogatást kösse felad atmu
tatókhoz. Az intézmények fő igazgat ói

nak többek között azt javasolt a, hogy
gondoskodjanak a jogszabályoknak
megfelelő m ű k ődtet ésr ől , a gazdálko
dás átláthatóságáról.

A gyomaendrődi és a kétegyházi
volt Vidé kfej lesztési Miniszté riumi
fenntar tású iskolát is vizsgálta az
Állami Szamvevőszék. A nyilvá
nosságra hozott dokumentum meg
lehetősen kritikus.

Az Áll ami S zámvevőszék nem 
régiben közzétett j elentésében kemé ny
kritikákkal illette a Vidékfej lesztési
Minisztérium (VM) fenntartásában
m űk ödő Térségi Integrált Szakképző

Központoka t (TIS ZK.).
Mint ismeretes , 2üü8 -ban a minisz

tériumi fen nta rtású 18 szakképző

iskolát három térségi - dunántú li,
közép-magyarországi és kelet-magyar
országi szakképző kö zp ontba
szervez ték. A számvevőszék most az t
vizsgálta, hogy megfelelő vo lt-c a
szakok tatás i feladatok ellátása a 2008 
2011. közötti időszakban .

Békés megyébő l két intéz ményt, a
Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző
Központhoz tartozó gyomaendrőd i

Bethlen Gá bor Szakképző Iskolát,
valamint a ké tegy házi Mezőgazdasági

Szakképző Iskolát érin tette az ellen
őrzés .

A jelentés leszögezi: a min isztériu
mi fenntartás ban m ű köd ő szakképző

iskolák m űk öd ési feltételei nem járul
tak hozzá a feladatellátás eredményes
ségéhez . Az intéz mények integrációja
formá lis volt, mivel a tervezett haté
konyságnövekedés és erőforrás-rac i

onalizá lás nem valósult meg. Az át-

Szó-Beszéd. Önnek szó/:és Magáért 'beszél!

Táblá avésik: Soha többécselédsors!
Örökös tanuls ágk ént: soha többé

cselédso rs ! - ez áll maj d azo n az
emléktáblán, melyet jövő máju sban
helyeznek el Gyomaendrődön, a vo lt
endrőd i községháza falán.

A táblaállítást a Magyar Kommu
nista Párt helyi szervezete kezdemé
nyezte, s a vá ros képvi sel ő-testülete

legutóbbi ülésén igent mondott rá.
A kérdés azé rt vetődött fel, mert

augusztus végén az önkormányzat hoz
zájárult ahh oz, hogy a kuláküldözés

gyomaendrődi áldozatainak hozzátar
tozói saját köl tségükön szobrot állít
sanak a Hősök terén . Az akko ri dönt és
után Dávid István, a ko mmunisták
helyi sze rvezetének elnöke egy bead
ván yban azt kérte, hogy a "másik
oldalnak", azaz a kulákokná l szolgáló
kondásoknak, cse lédeknek, béreseknek
is állítsanak em léket. A táblaá llítás a
város számára nem jár kiadással, az
anyagi fedezetrő l a kommunista párt
gondosko dik.

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
Gyomaendrődi képviselet:

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



Rtn ess {;; ko ndicioná ló terem
t erembérlés I Fodrászat JAt lasz kon digépek

társast ánc I aerobik I step aerobik
pow er body I hastánc I zsírégetö aerobi k

Jóga I preventív gerinc gimnaszt ika

I<ner Imre t ér I www.gellai.hu
06 6 6 285 840 I 0 6 30 627 8234

"'"

• 540 5ymblan operációs
rendszer

.2,4" érlntóképernyó
kámera

• SMPkamera

o
vodafone Nézz be hozzánk! Gyomaendrőd, Fő út 188. Telefon: 06-70/773-3921



Gyomaendrőd, Fő út 140/1.• Telefon: 0666/2H2-H31
Nyitva : hétfőtől péntcl<ill: 9- 12 és 13.311-17.311. sznmbatun 9-12 úníill

Minden készleten lévő bútor

10% árengedménnyel
kapható amíg cl készlet tart!

,
E B TORBOLT

%váao-1ffi' ahCtO-/

MEGÉ KEZ EM!
PINTÉR SZ4VA
20 12. november 26-ún
születctt Békéscsabán.
Édesanyja: Lánczi Tili/ca.
édesap ja: Pilltér Za /tán.
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Decemberben lesz 75 esztendős a
gyomai születésű Szilágyi István, aid
rizsföldi traktorosként jelentkezett a
Színház- és Filmművészeti Főiskolá

ra, majd a Keménykalap és krum
pliorr Lópici Gáspárjaként tett szert
országos népszerűségre. A Győri

Nemzeti Színház tagja december ele
jén lesz 75 éves. Ez alkalombó] kér
dezte a Magyar Nemzet.

- Meglátni és megszeretni egy pil
lanat műve volt. Tizenkét éves voltam.
Pár évvel idősebb gyerekek a Ludas
Matyiból adtak elő részleteket az
utcánkban lévő kaszinóban . Az el ő

adásról hazafelé bandukolva hallgat
tam azok élménybeszámolóját, akik
már voltak igazi színházban Békés
csabán és Szolnokon . Csillogott a
szemük, Attól fogva tudatosan készül
tem a pályára - beszélt a kezdetekről

Szil ágyi István.
A Békés megyei Gyomáról Szilágyi

csak azért akart a fővárosba kerülni ,
hogyeljuthasson igazi színházakba.
Szerencséjére Gyomán járt a Ganz
gépgyár toborzóbrigádja.

- A tanműhely kultúrtermében
alakult egy színjátszó kör Eke László
színész vez etésével. Tőle tudtam meg,
hogy létezik egyáltalán Színház- és
Filmművészeti Főiskola . Szakmával a
kezemben csak másfél hónapig dol
goztam a Váci úti autójavítóban.
Láttam például Füsi József Az aszódi
diák című darabját az akkori Petőfi

Színházban. Ez annyira megragadott,
hogy megvettem azt a könyvet, ame
lyikben megjelent, majd egy fado
bozban, papírdíszlettel elkészítettem a
darab színpadi makettjét - árulta el.

Miután elvégezte Pesten az iskolát,
az I. számú autójavítóba került mint
karosszérialakatos, de másfél hónap
után hazament Gyomára. Négy hónap
ig dolgozott egy gyomai versenyistál
lóban, később egy asztalos mellett
segédkezett, s miután főiskolai felvé
telét elutasították, traktorosi skolát vé
gezve másfél éven át szántott, vetett, a
kísérleti rizsföldeken húzta az ekét az
ötvenes években. A sikeres felvételire
négy évet kellett várnia.

Szó-Beszéd

Szilágyi István 75 éves

- Az ] 956-os forradalom után
néhány évfolyamnál eltekintettek az
érettségitől a Színház- és Filmmű

vészeti Főiskola felvételijénél. Első

évben a fiatalságom miatt utasítottak
vissza, másodjára késve jelentkeztem,
harmadjára későn kaptam meg az
érte sítést. Negyedszerre tudtam tény-

Szilágyi István 1937. december 7-én
született Gyomán. A Ludas Matyi gyerek
előadásának hatására döntötte el, hogy
komédiás lesz. 1957 és 1961 között a
Szln ház- és Filmművészeti Főiskolán ta
nult, diplomáját kézhez véve előbb Eger
be szerződött, néhány évig Párizsban élt,
majd az Irodalmi Színpad (1970-1973), a
Vid ám Szíupad (1973-1977), a Vígszinház
(1977-1979), ezt követően egy évtizedig a
Mafilm társulatának volt a tagja. 1995
óta a Győri Nemzeti Színház tagja.
Szül őv árosa, Gyomaendrőddíszpolgára.

legesen felvételi vizsgát tenni. Kétszer
is. Simon Zsuzsa felvételiztető

tanárom ugyanis azt mondta, hogy
ilyen még nem volt a főiskola

történetében, de engem most se föl
nem vesz, se el nem ejt. Megengedi ,
hogy még egyszer jöjjek első felvételit
tenni. Azt javasolja, hogy csak humo
ros versekkel készüljek, mert a fizi
misk ám és a beszédstílusom miatt csak
vicces szerepeket játszhatok. Persze
ennek az ellenkezője már a főiskolai

évek alatt bebizonyosodott - mondta
Szilágyi István, aki a hatvanas években

2012. december

úgy döntött, hogy kimegy Párizsba .
- Egyszer azt mondtam, kimegyek

oda egy évre. A gondolat befészkelte
magát az agyamba, s végül beadtam a
kérvényemet a belügybe. Egy alkalom
mal az egri színház büféjében meg
szólított valaki, később kiderült, helyi
belügyes volt, és a terveimről kérdez
getett. Elmondtam őszintén, hogy
Párizsban az írók , költők lábnyomát
keresném, a párizsi színházak légkö
rére vagyok kíváncsi, de a nyelvet is
szeretném tanulni . Egyből kiengedtek,
igaz, még az osztrák határ után ötven
kilométerrel is azt hittem, hogy ez csak
vicc, ezután leszednek a vonatról 
mesélte Szilágyi.

Filmszerepet is kapott, másfél év
elteltével mégis hazajött.

- Rabinovszky Máté első produk
ciójában, ahol első asszisztensként dol
gozott, egy kísérleti színes tévéadásban
volt nyúlfarknyi szerepem. A produk
ciónak Gombfoci volt a címe. Kocsma
ajtóban találkozunk valakivel , és
mindketten azonos irányban akarunk
kitérni a másik elől. A komikus
jelenetet úgy oldottam meg, hogy
odébb ugrottam. Ha kint maradtam
volna, bizonyára több és komolyabb
szerepem is lett volna. Párizsban olvas
tam , hogya kínaiak atombombát rob
bantottak, és ott azt jósolták, hogy tíz
év múlva háborúban állhatnak. Na,
mondom, ha bejönnek hozzánk a kínai
ak, inkább jobb lenne kint maradni. De
nem jöttek - mesélte a Magyar
Nemzetnek a színész.

Színészi ars poeticáját így fogal
mazta meg :

- Persze egy színész örül annak, ha
nagy szerepet vagy főszerepet játszhat,
de hellyel-közzel tisztában vagyok a
fizimiskámmal és ez szinte determinál
arra, hogy karakterszerepeket
játsszam. Elfogadtam magamat úgy,
ahogy vagyok. Igen, szeretek olyan
darabokban játszani, ahol ha kevés
szövegem van is, de jelen vagyol<.
Szerintem egyik ismertetője annak,
hogy valaki jó színész, az , hogy ha
nincs szöveges jelenete, akkor is ott
tud lenni.
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Nyílt n aTisza Kálmánban Kitüntetés
Cse rn us Mihá ly E mlékérmet

kapott Mons. Szurovecz Vince atya,
békésszentandrási plébános.

Az emlékérmet a Tem plárius
Alapítvány Imratóriumának egyhangú
határozata értelmében erkö lcsi kitün
tetésként adományozta és köszönetét
fejezte ki mons. Szurovecz Vince pápai
káplán, főesperes-plébánosnak áldoza
tos munkájáért, aki a Templomos
Lovagrend Árpád-ház i Sze nt Erzsé bet

Komm enda megmaradásért és erkölcsi
megtartásáért cselekedett és így kima
gas ló érdemeket szerzett a Temp lomos
Lovagrendnek.

Az end rőd i apá tplébánosról elne
veze tt emlékérmet a Templomos Lo
vagrend 700 éves évfordulóján ün ne
pélyes szentm ise keretében adt ák át,
ahol a lovagrend élő és elhunyt tagja
iról emlé kez tek meg. Orgo nán kísért
Busa Tamás operaénekes , volt end rődi

kántor. Az eseményt emel te, hogy a
Szent Korona hite les mása is jelen volt
az egyházközség történetében először.

E jeles esemé ny 2012. októ ber l3-án
vo lt az Endrődi Szent Imre Templom
ban.

- Mezőtúri, egyedi gyártású fazekas termékek
- Játékok, társasjátékok nagy választékban
- Exkluzív kiadási könyvek akciós áron
- írószerek
- Karácsonyi fenyődíszek , ablak- és ajtódíszek
- Naptárak, határidőnaplók

Tapír-Papír
Gyom aendrőd, Kossuth u. 31.

KARÁCSONYI JÁTÉK- ÉS AJÁNDÉKVÁÁR!

Gyomaendrődön alegnagyobb választékkal várja kedves vásárlóit aTapír·Papír!

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Családi Vasárnap
aDreher Söröző·Étteremben!
December 9.
Májgaluska leves. Cordon bleu, petrezs.
burgonya, párol! zöldség. Rakottpalacsinta.
December 16,
Csontlevescérnametélttel.
Ropogós libasült, hagymás bur
gonya,
párolt káposzta. Mákos guba.

December 24·25·26.
Körösi vegyes halászlé: 900 Ft

December 23.
Tanyasi tyúkhúsleves lúdgégetésztával
Szelfdgesztenyével töltött pulykamell ,
mazsolásrizs. Mákos-diós beigli.
December 30.
Orjaleves finommetélttel. Párizsi
csirkemell rizi-bizi, kompót. Mézes krémes.

Telefon: 0666/386-444,0620/980-8842
Ára: 920 Ft/adag

Várfi András polgá rm ester és Davidovics
László igazg ató köszönti az é rd ekl őd ö ket

környező megyékbő l, Hajdu-Bihar és
Jász Nagykun Szo lnok meg yék tele
pülései rő l is érkeztek a Körös menti
város szakképző intézmény képzési
kínálatának megismerésére.

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon: 0670/22-632-99

E-maii: szobeszed@index.hu
www.szo-beszed.hu

5500 Gyomaend rőd , Csokonai u. 37,

Telefon:

0666/610-650, 0630/600-42-30

Műs aki
vizsgáztatás
akciós áron: 22.000 Ft

AUTÓSOK FIGYELEM!

Eredetiség-vizsgálat!

Varga Béla, autószerelő mester

Várfi András polgá rmes ter köszön
tötte a Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmé ny Gyomaendrőd i tagintéz
ményének (Bethlen Gábor Szakk é pző

Isko la jogutódja) nyílt napján megje
lent szülőket és leendő diákokat.

Beszédében hangsúlyo zta, hogy a
város különös figye lmet fordít a szak
képzésre, mert a vidék és járás meg
tartó erej e a jól kép zett és cé ltudatos
szakemberekben rej lile Olyan leendő

szakembereket képezzenek - ajánlotta
a polgármester, - akik kép esek önál
lóan dolgozni , felelős döntéseket hozni
és előmozdítan i váro sunk és k isté r
ségünk gazdasági, kult urális életét. Az
eseményen 236 tanuló vett részt, akik
nem csak Békés megyébőJ , hanem a
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A Kis Bálint Általános.Iskola hirei
A Kiskun Autósiskola Kft.

SZEMÉLYGÉPKOCSI·VEZETŐI

TANFOLYAMOT INDíT
2012. december 12.
(szerda) 17óra!

Atanfolyamindítás és
a tanfolyam helye:
Városi Alapfokú Müvészetoktatási
Intézmény, Gyomaendrőd, Kisréti u. 27.

Szavalóversenyek Ezüstérem

Korszerűsítés a tűzoltóknál

Ünnepélyes keretek között tó1aktanyában november 23-án. A
átadták a Hunyai, Csárdaszállási, rendezvényen V árfi András pol
Gyomaendrődi Önk orm ány zati gármester mondott köszöntőt,majd
Tűzoltóság újonnan épített szo- megtekintették a vizesblokkokkal
ciális helyiségét az endrődi tűzol- kibővítetttűzoltó laktanyát.

November 23-án Törökszentmik
lóson rendezték a Bolyai Anyanyelvi
Csapatverseny Jász-Nagykun-Szolnok
és Békés megye régió díjkiosztóját. A
Kis Bálint Általános Iskola is képvisel
tethette magát a rangos eseményen. A
versenyen résztvettek az iskola ötö
dikes és a ny olcadikos diákjai.
Ötödikeseink 12. helyezést értek el. A
Zsenipalánták elnevezésű csapat tag
jai : Almási Lili, Bartha Karina, Gál
Bence és Ladányi Sára. A nyol
cadikosok bravúrosan szerepeltek: 2 .
helyezést értek el! A Helyes(író)
lányok névsorban : Czikkely I-Tanga,
Deli Csenge, Kis Kata és Uhrin
Barbara. Segítette őket a felkészülés
ben : Forgácsné Gyetvai Krisztina.

2012. november 17-én rendezte
meg a gyulai Karácsony János
Katolikus Gimnázium a XII. Simonyi
Imre Emlékversenyt. Uhrin Barbara 8.
a osztályos tanuló: ha rmadik helyezett
lett. Egy szabadon választott és egy
kötelező verset bírált a szigorú zsűri .

Három nappal később Sarkadon, az
Ady-Bay Gimnáziumban három tanuló
képviselte a Kis Bálint Által áno s
Iskolát, az Ady-napok alkalmából ren
dezett szavalóversenyen. A következő

eredmények születtek: Uhrin Barbara:
negyedik helyezett, Fekécs Fanni:
ötödik és Kriszt György: hatodik
helyezett lett.

A diákok felkészítő tanára: Hunya

Color Shop
Papírbolt

Gyoma, Petőfi u. 4. Telefon: 66/284-552
Irodaszerek, játékok,

ajándéktárgyak
nagy választékban!

Akció!
Gyüjtsön össze 15 Color Shop

ernbl érn át' és
a következő vásárlásból

15 %árengedményt kap!

*1500 forintonként 1db emblémát
adunk!

Azakció20'2. április 2-án kezdődött!

Erzsébet-utalványt elfogadunk!

KEDVEZMÉNYES elméleti tanfolyam!
INGYENES Kresz· és Tesztkőnyv használat!
INGYENES számítógépes teszt használat!

A tanulók szabadidejéhez alkalmazkodó
elméleti és gyakorlati képzési

További információ:

Bosnyák József
tanfolyamszervező

Telefon: 0630/409·2868
OKÉV: 03-0049-04 Akkr. lajstromszám: 1419
Iskolánk címe: Békéscsaba, Szemere u.211.
Ügyfélfogadás: 7.30-16.30
Telefon: 66/323-626

1f(fIfJj),



A paraszti Imitúrában minden csorba
bögrét, tálat, edényt kidobtak a házból.
A miértre a válasz csak ennyi volt: "Nem
hoz szerencsét!" Elődeink érezték, hogy
a csorba, törött dolgok őrizgetése folya
matosan viszi az ember életerejét.
Állandóan vagy a múltba (az a büdös
kölök összetörte...), vagy a jövőbe (meg
kéne majd drótoztatni...) kényszeríti az
embert.

A gyógyulásunknak egy titka van:
szervezetünk valódi erői csak akkor mű

ködnek, ha otthon van a Gazda! Az immun
rendszerünk csak a jelenben tud dolgozni,
ha állandóan a múlton rágódunk, vagy a
jövőtől félünk: nem vagyunk JELEN, azaz
nem tudjuk fogadni a Világegyetemből

áradó, a rendet, az EGÉSZ-séget állandóan
helyreállítójelet. Minden, ami törött, csor
ba, ami nem egész bennünk: megmérgez.

Összes betegségünket, fájdalmunkat
valamely lelki sérülésünk, vagy félelmünk
okozza. A hozzá kapcsolódó érzések - mint
a tüske a köröm alatt - elvonják a figyelmet
az élettől, megakadályozzák a test regene
rálódását, Betegségeinknek egyetlen fela
datavan: a valódi utunk felé terelni minket.
Ha meg akarunk szabadulni tőlük, ki kell
dobnunk magunkból (a MAGunkból) min
dent, ami törött, csorba. Kezdjük hát el így
Advent idején a valódi tisztító kúrát!

Az ember életében meghatározó szerepe
van a ciklusoknak. A napok, az évek, az
életek folyamán egyre rójuk köreinket, de
nem mindegy, hogy mekkora hátizsákkal.

"Ne menjen le a nap a te haragoddal!"
írja a Biblia arra utalva, hogy minden nap
nak megvan a maga terhe, ha nem tesszük
le az előző napit, a sok teher alatt összerop
panunk. Fontos lenne minden este elalvás
előtt fordított időrendben visszanézni na
punkat a lefekvés előtti percektől az éb
redés pillanatáig.

Ugyanez a helyzet az évek során cipelt
terhekkel is. Itt is van egy a napi ciklust
lezáró álomnak megfelelő időszak, a kará
csonyi ünnepkör, erre utal december régi
magyar neve: Álom hava. A Karácsony
kömyéki szent napokAdventtel kezdődnek,
és Vízkereszttel zárulnak. Adventjelentése
és lényegea várakozás.

Várakozás arra, hogy az év során
megfáradt, beszennyeződött fény újra
születhessen a természetben - és bennünk.
Várakozás a Szenteste bekövetkező misz
tikus pillanatra, amikor megáll az idő,

megáll a mozgás, és végre leteheted a
hátizsákod. Amikor a titokzatos éjben, a

halálos csendben csak ketten vagytok: Te,
és Teremtőd.

Az Adventen belül is kiemeit szerepe
van a Luca napjától (december 13.) a
Karácsonyt megelőző Szentestéig (decem
ber 24.) húzódó 12 napnak, és a Karácsonyt
követő Istvántól (december 26) Vízke
resztig (január 6) terjedő 12 napnak. A két
tizenkettes rendszer O pontját december
25.-e jelöli, Karácsonykor megáll az idő,

nullázódik az éves ciklus.
A Karácsonyt megelőző 12 napot

néphagyományunk "gonoszjáró napok"
nak nevezi, nem véletlenül. Ekkor térnek
vissza az elmúlt év 12 hónapjában teremtett
jó és rossz gyümölcseinic Ha odafigyelünk
a napi eseményekre, Luca napján vissza
kőszönnek a decemberi, ... , Szenteste
napján a januári teremtményeink. Fordított
időrendben úgy mint elalvás előtt. ..

Ismerve, (vagy csak érezve?) a
Teremtés működését, eleink ezt az idősza

kot használták fel a megbékélésre, a
kibékülésre. Felkeresték egymást a hara
gosok, bocsánatot kértek és megbocsájtást
adtak egymásnak.Nem vitték át haragjukat
a következő évre, nem szennyezték be az
újjászülető fényt, letették csorbaságukat,
begyógyították, ami összetört.

Fontos volt a Karácsonyt követő 12 nap
is: ekkor teremtették meg az elkövetkező

12 hónapot, az Újesztendőt. Ez volt a
regölés időszaka, Regősök járták a házakat,
és bizony az "Adjon az Úristen ennek a
gazdának... " regősrigmust követő kérések
nem maradtak válasz nélkül, mert ezekben
a napokban megnyílnak az egek. "Kél] és
megadatik!" - csak valamiért elfelejtettünk
kérni... Itt az ideje, hogy újrakezdjüle Ha
december 26.-án, 27.-én... arra gondolunk,
azt cselekedjük, azt teremtjük, amit január
ban, februárban,... magunknak és csalá
dunknak szeretnénk, az megvalósul. Mint a
mesebeli telülj-tetülj asztalkám!

Utoljára hagytam a legnagyobb ciklust,
és az azt követő leghosszabb álmot: az
életet, és a halált. Hogy megértsük műkö

dését megidézzük, és szakaszonként 
életszakaszonként elemezzük egy nép
dalunkat, mert itt követjük el a legsúlyo
sabb, legvisszahúzóbb hibákat:

"Három piros kendőt veszek,
Ha felveszem, piros leszek,
Piros leszek, mint a rózsa,
Rám illik a babám csókja. "

Ez az ember életének fiatal, pirospozs
gás időszaka. Pezseg az élet, tombolnak az
energiák. Aki ezt nem éli meg, nem fog

tapasztalni, nem tud feltöltődni, nem lesz
miből adnia.

"Három fehér kendőt veszek,
Ha felveszem, fehér leszek,
Fehér leszek, mint a hattyú,
Nem ölel már minden fattyú. "

Már őszül a hajam (tisztul a szellemisé
gem), uralom az energiáimat, túl vagyok a
bujaságon. Aki ehelyett a lila hajat, a
Botoxot és a szilikon mellet választja,
elszalasztja az életet. ..

"Három sárga kendőt veszek,
Ha felveszem, sárga leszek,
Sárga leszek, mint a halál,
Elrepiilok; mint a madár:"
Ekkor már a halálra készülök, büszke

ségemet feladva minden általam megbán
tott embertől bocsánatot kérek, és minden
engem megbántó embernek megbocsátok.
Nem érdekel, hogy mit szólnak hozzá: ez
az ő döntésük, ők maradnak, én pedig
megyek. Megboldogul, jobb létre szen
derül, távozik az árnyékvilágból. ..

A magyar nyelvben a halállal kapcso
latos minden kifejezése arról szól: odaát
jobb! Akkor mitől félünk? Halálom előtt

szembesülök tetteimmel, lepereg az élet
film, és immár hátizsák és visszahúzó
súlyok nélkül elrepü!ök, mint a madár...

"Három tarka kendőt veszek,
Ha felveszem, tarka leszek,
Tarka leszek, mint a világ,
A siromon nőjön virág. "
Ez már az álomról szól: odaát vagyok,

ahol tarkaság van, nincsenek kötelező

színek, feladatok, korlátok... Egybeol
vadok a világgal, már csak egyetlen
vágyam van: legyen folytatásom! Boldo
guljanak az odaát hagyott gyermekeim,
barátaim, használják az általam kötött
pulóvert, az általam faragott gereblyét, az
általam átadott tudást, az általam teremtett
teremtményeket: ott töltött életem által
nőjön a világ - a síromon nőjön virág!

És itt vár minket a valódi titok, ami
végigkísérte egész életünket. Amikor majd
szembesülünk teremtményeinkkel, ahogy
naponta, évente megfutott köreink során
tettük még a Földön. Amikor a halott
csendben egyedül állsz a Teremtőd elé, és
elhangzik az a bizonyos egyetlen kérdés: ki
vagy te? De te már sejted a választ... Én Te
vagyok!

Boldog Karácsonyt!
Géczy Gábor

MAG közösség
www.magtar.hu
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: Ingyenes a lakossági apró!
~ A Szó-Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az olvasók-
D nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen küld ik be
H megjelentetés céljából! A szelvényen a megjelölt helyre kell
: beírni a kívánt szöveget és a szelvényt levelezőlapon vagy
I borítékban elküldeni a következő CÍmre: Szó-Beszéd 5500
: Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés szövege
I lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirdetések
: 'szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőség!

: ' Feladó neve: , , .

l Címe: .

: Az apróhirdetés szövege: ..

i .
I
I .
I
I .
D
I Irányár: ..
I
I Érdeklődni: ..
g
i
I
I Aláírás : ..
I

HÁZ
Gyomán, a Gárdonyi utcá

ban jó állapotú de tatarozást
igénylő összkomfortos paraszt
ház eladó. Ir. ár: 3,2 millió Ft.
Érd.: 0670/245-2295

Gyomán a Bajcsy u. 9. sz.
alatt összkomfortos, három
szobás családi ház eladó. Ir. ár.:
8 9 millió Ft. Érdeklődni:,
0620 /3653683

Gyomán, az Arany János u.
16. sz. alatti 4 szobás összkom
fortos ház eladó . Érdeklődni:

0620/526-6573
Beköl tözhető állapotban

l é vő ház eladó. Szennyví z,
kövesút, aláfalazott, tetőzet

rendben, szigete lt, redőnyös ,

stb. Sürgős ! Ir. ár: 4,8 Millió Ft.
Érd .: 0630/477-1870

Gyem án a Mátyás királ y u.
2 1. sz . alatt 3 szobás összkom
fortos ház mell éképülettel
eladó. Irán yár: 8 millió Ft.
Érd.: 0670 /410-5776

Endrődön , a Zrín yi Ilona
utca 15. sz. alatt parasztház
elad ó. Ir. ár: 3,9 millió. Érd. :
0670/529-8728

Gyom án a Pásztor u. 26 . sz .
alatti ingatlan eladó vagy ki
adó. Ugyanitt tömött kacsa,
gyöngyös eladó. 06661285-495

Gyomán, a Rákóczi u. 29.
sz. alatti ház - jelenleg orvosi
r~ndelő - eladó. Érdeklődni

telefonon: 0630 /3 67-0840 ,
0630/9985-096

Emeletes, két bejáratú csa 
ládi ház eladó. Két családn ak
vagy üzletnek is alkalmas. Ir.
ár: 18 millió. Érdekl ődni :

06661283-619
Nagylaposon kétszob ás ház

eladó vagy kiadó. Érdek lőd n i :

0630 /483-6284
Gyoma központi hel yén 2

ház van eladó. Irán yár: 4,5 és
9,5 milli ó Ft. 0670 /279-8615

Gyomaendrődön a Napke
leti u. 4. sz . alatti 2 szobá s, gáz
fűtéses családi ház, nagy mel
l ék épülettel. 1440 rrr '-es telek
kel eladó. Ir. ár : 3,45 milli ó Ft.
Érd. : 0620/413-2770

Endrődön családi ház eladó
a Tamási Áron út 12. szám
alatt. Az 1030 négyzetm éteres
tel ken lévő kockah ázb an 2
szo ba, kon yha , kamra, fü rd ő

szoba, ve randa találh ató. A
telken kis gazdasági épü let és
garázs van. Villany, víz, wc az
épületben, szennyvíz cso nk a
telken belül van. Irányár: 4 mil
lió Ft. Érdeklődni: 0630 /9452
118, 0670 /6040-802

Endrődön a Tamási Áron út
15. szám alatti 2 szoba, kony
ha, kamra, verandás kis ház
gazdasági épülettel 1100 négy
zetInéteres telken eladó. Vi 1
lany az épületben, víz az udvar-

ban, szennyv íz cso nk a telk en
belül. Irányár: 2 mill ió Ft
Érdeklődni : 06-30- 9-452-11 8,
06-70-604-08-02

Nagyl aposon 2 szo bás ház
eladó. Tel.: 0630/483-6284

LAKÁS
Gyornán a Vásá rtéri ltp.-en

3 szo bás , el ső emeleti, erkélyes
lakás elad ó. Ir. ár: 8,5 millió Ft.
Érd .: 0630/851-9928

Az Ifjú sági Itp.-en 2,5
szo bás , fö ldszintes erké lyes la
kás eladó . Érd.: 0670/260-5260

A Yásártéri ltp.ven 3. eme
leti középső , két szobás lakás
eladó. Ir. ár: 5,4 milli ó Ft. Érd.:
0666/283-619

Vásárt éri ltp .-en I szo bás
fö ldsz inti lakás eladó , Érd .:
0630/57 6-1140

Az Október 6, ltp.ven 2
szo bás 3, emeleti lakás , áron
alul , ~ürgősen elad ó , Érd .:
0620/5767-879

Ifjúsági lak ótelepen 2,5
szobás lakás ga rázzsa l olcsó n
eladó , Érdekl ődni : 30/6588961

Gyomá n, Vásártér i ltp-n
teljesen felúj ított, lég kondí
cionált, kony habútoros, új fű

t ésrendszer ű 2 szo bás lak ás
eladó! Telefon : 30-3493 740,
30-43 19633

Gyomán , a Yásá rté ri ga 
rázsso ron, újr abetonozott , vil
lanyos ga rázs eladó vagy ki
adó, Telefo n: 30-3493740, 30
4319633

KERT, TELEK
A kondo rosi útr ól közvetl en

bejárattal tan ya nagy mell ék
épü lette l 3 fázisú áramma l,
1439 m'-e s területt el eladó. Ir.
ár: 1,2 mill ió Ft. Érd .:
0666/386-983, du . 13-20- ig

A Hantoskert i úton öss z
komfort os nyaraló elad ó. 3,5
szo ba, ga rázs, stég. Ir. ár : 8,8
milli ó Ft. Érd.: 0620/510-5096

Gyomá n a Kecsegés ben
(Sulekke rt) víz par ti horg ász
telek eladó . Ir. ár: 1,5 millió Ft.
Érdek lődni: 0666/3 86-1 91 ,
vag y 0630/9985-0 96

Elad ó Gyomaendrődön a
Kecsegés-zu g belső kö rében
86 1 rrr'-es vízparti telken 30 m'
alapterű l etű horgásztanya, hor
gás zás i joggal és 30 gy ü-

mölcsfával együtt. Érd .: dr.
Ágoston Sándor Telefon:
0666 /220-091 18 óra után

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

Idős emberne k szí vesen
seg ítenék a napi gondjai meg
oldásáb an (mosás, vasalás ,
takarítás stb.) lakás megoldha
tó, vagy nála vagy nálam. Érd .:
06701260-9260

35 éves érettségizett férfi B
kate góri ás jogosítvánnyal 10
éves kereskedelmi gyakorlattal
munkát keres . Telefon: 06
70/27 8-1041

Utánfutók, pótkocsik javí
tása ! Autókarosszéria javítás!
Telefon: 30/7148252

Beltéri, és leültéri
rendezvényhangosítást

vállalok.
Érd: 0630/690-2049

Korrep etál ás, fe\zárkózta
tás, fejle sztő foglalkozások,
dolgozatr a, középi skolai felvé
teli re való felkészítés általános
iskol ásoknak. 0630/856-3218

Autója vítás ! Karo sszéria és
kipufogó j av ítás! Kipufogó
dobo k, rendszerek j avítása ill.
készítése! Teljeskörü karosszé
ria javítás! Tel.: 0630 /5148867

Lakatos munkák, kerítések,
kapuk, terasztető , korlátok stb .
jav ítása, készítése! Utánfutó ,
pótk ocsi felújítás! Karosszéria
javítas! Telefon:70/5144641

TÁRSAT KER S
Keresem azt a hölgyet , aki

egy edül érzi magát. Társát ke
resi egy 70 év körüli egyedül
é lő fér fi. A szerkesztőségbe

címé re kérem levelét "Töltsük
egyiitt a karácson yt" jeligére.

50 -es, 165-cm ma gas férfi
vagyok. Keresem társam ha
sonló korú hölgy személ yében .
Tel. : 0670/55 2-3573

EGYÉB
Pentium lY-es számítógép

kompletten eladó , 17"-os
Phil ips monitorral, megbízha
tóan m űködik, Érdeklődn i :

0620/55431 21
Suzu ki Swift, I 300-as,

sebességváltó Uavításra szo
rul ), és Sih i bron zlapátos vá-



Szaküzlet (Juhász István) l\IIezőtúr, Rákóczi út 12.

Kínálatunkból:
Villanyszerefési anyagok, vi/ágítástechnika,

gázkészüfékek· és afkatrészek, munkaruházat! Áruhitel!

A Hármas-Körös Pánnka
Manufaktúra
ezennel megköszöni bérfözet öinek,
hogy bizalommal fordultak hozzánk az első

üzleti évünkben.
Jövő évi fej lesz téseink célja további minőségi

j avulás mell ett kapacitásbővítés

végrehajtása, amellyel a várakozási idő

lecsökkentése a célunk !

BA

www.hunigLhu

Minde n bé,jőzetőnknek

és HUNGARIKUM kedvelőnek

Boldog Karácsonyt
és Boldog új Évet
kíván csapatunk !

Alig használt , felúj ított pi
ros szí nű Babetta eladó. Ir. ár.:
80 ezer Ft. Érd.: 0666/386-983
du 13-20- ig.

Bertone Ritmo Ca brio,
1498 cml, gyár tási éve 1982,
bíborlila színíí, friss m ű szaki

va l, üzembi ztos állapotban
eladó. Irán yár: 670 ezer Ft, ol
csób b csere érdekel. Érd.:
0630 /9584-70 2

Akkumulátoros j oystickos
irányítású rokkantkocsi eladó.
Irányár: 13O ezer Ft. Érd.:
0620/290-0766

Quattro Tour DLX babako
csi eladó, megkímé lt állapot
ban. Irány ár : 28 ezer Ft. Érd .:
0630/603-1323

195/65 R I 5 1emezfelnire sze
relt téli gumi. Ir. ár: 50 ezer Ft.
Érd .: 0666/386-983 dll.13-20
19.

Trabant 60 l megkímélt
állapotba n el ső tulajdonostól
érvényes műszakival eladó . Ir.
ár : 130 ezer Ft. Érdek l ődn i :

0666 /284-588
Teljese n felúj ított Simson

Sc hwalbe érvénye s fo rgalmi
va l eladó . Ir. ár: 120 ezer Ft.
Érd .: 0666/3 86-983 dU .13-20
19Malacot, süldőt, hízót, nagysúlyú

hízót, rágott kocát
vennénk készp énzért!

Telefon: 0630/296-4775

kumszivattyú e ladó . É rd.:
0620/972-9796

Német típu sú napp ali szek 
rénysor újszerű ' állapotban
eladó . Irányár : 50 ezer Ft. Te
lefon: 0630 /382 -5852

Termény eladó ! 24,7 má
zsa búza vagy kukorica. Érd.:
0630 /546 -25 39

Malacok sü ldők, kis súlyú
hizók eladók. Érd .: 0620 /370
719 1

Eladó 2 db kétaj tós sze k
rény 10 ezer Ft/db. 3-as tükör
6 ezer ft/db , rekam ié 10 ezer
Ft. Nova sü tő 10 ezer Ft. Érd.:
0670 /545 -3558

Bontásból abl akszárn y,
bejárati aj tó, dupla kétszárny ú
és egy dupla egyszárnyú
eladó. Érdek lőd n i . 0666/284
802

30 literes öntött üst jó
állapotban állvánnya l és egy 3
éve s 220 literes hű tőláda

eladó. Érd. : 067 0/260 -9260
Eladó 4 db Mic he lin Alp in

Gyomaszo~g Kft.
Temetkezéssel kapcsolatos

ügyintézés
hétfő -péntek: 7-15 óráig

Telefon: 0666/386-233
Az ügyelet ideje alatt (hétvégén és ünnepnapokon

éjjel-nappal) hívható:
Csőke János: 0666/285-065, 0630/630-8097

Temetkezési iroda: Gyomaendrőd , Ipartelep u. 2.

Szó-Beszéd hirdetésfelvétel!
0670/22-632-99

LED-es karácsonyfa izzók, ablakdíszek,
világítócső különböző méretben és színekben!

Munkaruházat:
Cipők, bakancsok, csizmák 37-48-as méretig!

VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK
REGISZTRÁLT VILLANYSZERELŐVEL SAJÁT ÁRUKÉSZLETBŐL!

Kedvező árakkal várja vásárlóit a BALUVILL!

Nyitvatartás: hétfő-péntek : 7.30-17.30 * Szombat: 7.30-12.00
Telefon: 0620/9777-946 Telefon/fax: 0656/354-544

Orvosi ügyelet:
Mentőállomás:

Tűzoltóság:

Rendőrség :

Fontosa b telefonszámok
0666/386 -520
0666/386-104
0666/386-130
0666/386-633

Köszönetnyilvánítás

"Szollloní az út. amely sirodhoz vezet,
megpihent drága apai szlved,
virágot visziink egy néma sírra,
de ezzel őt nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk. hogy nemjőssz, de olyan jó várni,
hazudni a szivnek, hogy ne tudjon f ájni!"

Kiss József István
(élt 43 évet)

Fájó szívvel gondolunk rád halálod e l ső évfordulóján!
Fiad Tamás, lányod Melinda, édesanyád, nővéred Babi és családjai

Köszönjük együttérzését mindazoknak, akik

Kurilla János
(élt 66 évet)
temetésén részt vettek, a kegyelet virágait sirján elhelyezték!

Feles ég e Ka/a és cs aládj a (lá ny a i, vej ei, un okái)
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- Igen , ilyen gyors internetet még nem használ
tunk. Ráadásul most választhatunk egyet a Mixer
csomagok szolgáltatásai közül, és három hónapig az
internet, tévé vagy telefon havi díját a cég fizeti.

- Mondd, apa, mindez karácsonyra lesz?
- Ezt megvesszük most, de a karácsonyra is gondo-

lok. Édesanyád végre megkaphatja a saját számítógépét.
Az Invitel téli akciójában most Samsung notebook is
van, Windows 8-as operációs rendszerrel. Mindössze 21
990 forint a kezdő részlet , a havi részlet pedig 4490
forint. 24 hónapon keresztül , kamatmentesen. Szerintem
ezt is ki tudjuk gazdálkodni. De az is lehet, hogy inkább
egy Samsung Smart TV-t választunk közös családi
ajándéknak. Ez a készülék internetre kapcsolható. Lehet
vele barangoini a weben, YouTube-videókar nézni, face
bookozni is, de rengeteg egyedi program és applikáció
is tölthetö rá, akár az okostelefonokra. Ajó hír pedig az,
hogy most ez is kamatmentes részletre kapható.

Tomi ámulattal nézett apjára, pedig a saját kará
csonyi meglepetésérőlmég nem is tudhatott. Mivel a
nagyszülök is Mixer csomagra váltanak, így a szol
gáltatás mellé Annáék végre megvehetik fiuknak az
Xbox 360-ast. Ez a 250 GB-os játékkonzol még élet
h űbben kelti életre a játékokat. Ezt már Tomi szülei
együtt kalkulálták ki. Az Xbox 360-as meglehetősen

komoly ajándék, amely az Invitel ajánlatában az új
szolgáltatás mellé most mozgásérzékelős Kinect
kiegészítővel és három játékkal kamatmentes részlet-

re elvihető. Akezdő rész
let 19 990 forint, és a
24 darab havi részlet
4190 forint. Tomi szü
lei biztosak abban,
hogy az Invitel segít
ségével idén is boldog
és élményekkel teli ka
rácsonyuk lesz.

Anna (38) fia, Tomi kamasz lett, így nem kön nyü
a kedvére tenni. Ahogy az gyomaendrődi családanya
fogalmaz:

- Sportot űz abból, hogy ő legyen az okosabb, és
hogy megmutassa, mennyire le vagyunk maradva a
férjemmel. Ma például azzal froclizott, hogya felnöt
tek többsége digitálisan analfabéta.

Zoli, Tomi apja ezt jobban viseli, mint Anna. Most
is csak mosolygott, és elővette az Invitel új tájékoz
tatóját. Néhány perc múlva, amikor Tomi visszajött,
az apja már kérdezte is:

- Kellene egy új TV előfizetés, szerinted milyet
vegyünk?

Tomi nyeglén válaszolt:
- Mit tudom én .
Erre az apja, kellö fontoskodással:
- Azt hiszem, tudom a megoldást, InviTV-t veszünk.

- Látszott, hogy Tomi még sohasem hallott róla, ezért
Zoli folytatta: - Leginkább az tetszik az IPTV szolgál
tatásban, hogy a műsorokat felvehetjük. így ha nem
vagyunk itthon , akkor is megnézhetjük utólag, de jó
azért is, mert az adás bármikor megállítható. Tomikám,
te például percenként rohansz ki a film alatt , ilyenkor
megállíthatod, vagy akár vissza is tekerheted, emellett
van egy csomó más extra funkció is.

- Jó, jó, apa, de te honnan tudod mindezt?
- Az Invitel honlapján minden információ megtalál-

ható, de elmentem a cég Telepontjába, ahol ki is próbál
hattam az IPTV-t. Most
már tudom, hogy ez a
szolgáltatás a mi ut
cánkban is e l érhető .

Lényegében tíz perc
alatt megértettem, hogy
ezt nekünk találták ki.
Egyébként a weben
keresztül is megrendel
hetjük, és köthetünk
hozzá internet- vagy
telefon-előfizetést is.
Utána számoltam, ez a ~;/(I
csomag jobb, mint ami
eddig volt.

Tomi csak nézett,
de aztán gyorsan kap
csolt:

- Jó, de gyors a net is?
Az apja most nem

jött zavarba:
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