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Aminiszter adt át az új járási hivatalt

Ajárások határainak kijelölésével egy érdemben senki által
nem vitatott, közmegegyezésnek örvendő rendszert sikerült
kialakítani Magyarországon - jelentette ki Navracsics Tibor mi
niszterelnök-helyettes Gyomaendrődön, a járási hivatal január
4-i ünnepélyes átadásán. A járások hagyományos egységei a
magyar közigazgatásnak, amelyeknek mai formájukban ötvöz-

niük kell a korszerűséget a tradíciókkal - mondta Navracsics.
Szerinte akorábban község-, majd városházaként működő, év
százados gyomaendrődi hivatalépület magában hordozza e
kettős szellemiséget. A Békés megyei város járási székhely
rangra emelése történelmi igazságtalanságot isorvosol - tette
hozzá. Cikkeink a lap 2. - 3. oldalán!
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r saz új vá osházát

Erdős Nor ber t, Vádi András, Navracsics Tibor
és Csorba Csaba az új városháza épületében

Az államigazgatás átszervezése a
hagyományokat és a korszerűsége t

ötvözi - em elt e ld Navracsics Tibor
mín isz terdnö k-helyettes , közigaz
ga tási és igazságügyi mi niszter a
gyomaendrődi járási hiva ta l január
4-i ünnepi átadá san. Mint mon dta,
korábban is voltak jár ások, a modern
eszközökkel, rends ze rrel ped ig az
államigazgatást közelebb hozzák az
emberekhez.

Úgy vélte, olyan területi kiosztást si
került kialakítan i, melyet nem vitat
senki. Megemlítette, hogy a korábbi
tervekb en Gyomaendrőd még nem
szerepelt mint l eendő j árasi központ,
ám Várfi András, a város polgármestere
és Erdős No rbert kormánymegbízott
meggyőzte a döntéshozókat arról, hogy
egy faj ta történelmi igazság tétel alapján
ismét járási központ legyen a város . A
mini szter külön hangsúlyozta a térség

lakosságának összefogását, amel ynek
ere dményeként most felavathatta a
járás i hivatalt. Navracsics Tibor az
együttműködés jó példáj ának nevezte a
két szervezet elhelyezés ének gyoma
endrődi példáját, hiszen fontosnak tart
ja , hogy az államigazgatási szervezetek
és az önkormányzatok között a további
akban is jó legyen az együttműködés.

- Példás, bár nem példátlan az
államigazgatás és Gyomaendrőd önkor
mányz atának együttműködése, ahol
mindkét fél fe lismerte, ho gy a
részérde keknél fontosabb a nemzet
érdeke - mondta Navracsics Tibor mi-

niszterelnök helyettes a j anuár 4-i
gyomaendrődi ünnepségen.

Várfi András j elentő s eseménynek
értékelte, hog y az 1889-ben épült
egyko ri gyomai községháza, későbbi

gyomaendrőd i városháza épüle tében
m űk ödhet a j árási hiva tal. Hangsú

lyozta, hogy Gyoma
1887 és 1966 között
j árási központ volt és
örömtelinek nevezte,
hogy a vá ros ismé t
megkapta ezt a lehe
t őséget. A polgár
mester elmondta,
hogy Gyoma és End
rőd harminc esz 
tendővel ezelőtt

egyesült, a városháza
pedig ezidáig a város
egyik szélén helyez
kedett el.

Az átszervezés
lehetőséget adott,
hogy a polgármesteri

hivatal ténylegesen a város közepén le
gyen, amely így a Selyem út 124. szám
alatti, volt iskolaépületbe költözött , u
gyanitt lesz a városi könyvtár is.

Erdős No rbe rt köszöntőj ében kie
melte , hogy a 201l-ben megalakult me
gyei kor mányhiva tal munkájára min
dannyian büszkék lehetün k, hiszen vál
tozatlan minőségű munka mell ett
csak nem egy milliárd forin ttal sikerült
20 ll -ben csökkenteni a működ ési költ
ség eket, ső t, a tavalyi e sztendőben

további 350 millió forintot megspórol
ni. A kormánymegbízott szólt arról is,
hogy a múlt év első tíz hónapjának

Az államigazgatási reform a fini
séhez érkezett Na vracs ics Tibor
megá llapítása szeri nt , aki úgy látja,
2014 tavaszán kijelenthető lesz: a
magyar állam teljesen megúju lt.

A mini szter elnök-helyettes,
köziga zgatási és igazságügyi min isz
ter a Kossuth Rá dió 180 perc cím ű

műsorában azt mondta, a járási
hivatalok január l-jei létrejötte az
államigazgatási reform egyik alap
vető pillére, "ezzel ér le az állam
lába" a helyi szintre.

Az 1983-ban megszűnt, most
pedig újjáalakult járások az állam
végpontjainak rendszerét jelentik 
magyarázta, hozzátéve, hogya kor
mányzati politika végrehajtása
döntő részben az állam igazgatás
do lga lesz, így az önkormányzatok
hatékonyabban tudják ellátni fela
datukat, azzal foglalkozhatnak
ugyanis, ami eredetileg a hivatásuk,
vagyis II helyi közösségek szolgálata .
Szavai szerint a helyhatóságok meg
szabadulnak a rnusz ájfeladatoktól.

adatai alapján pedig k it űnik, hogya
kormányhivatalok közül csak Tolna és
Békés megye gaz dál kodott tarto zás
nélkül.

Az eseményen résztvettek és bemu
tatkoztak a Békés megyei járási hivata
lok vezető i is, köz tük Andó Ágnes, a
gyomaendrődi hivatal vezetőj e is.

Ezután Navracsies Tibor ellátogatott
a Selyem úti új városháza épületébe,
ahol Várfi András polgárm esterrel
együtt ünn epélyesen is átadta az
intézményt a város lakóinak.
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Tisztelt Ügyfelek!

Idén ja nuár l-j ével a Békés Megyei
Kormányhivatal szervezeti egységeként
megkezdte műkőd é s ét a Gyomaendrőd i

Járási Hivatal. Az új onnan létrej ött
szervezet feladata, hogy Csárdaszállás,
Dévaványa, Ecsegfalva, Gyomaendrőd és
Hunya települések lakói számára biztosít
sa a megyei szintnél alacsonyabb szinten
intézendő államigazgatási feladatok ellá
tását. Jómagam, mint a Gyomaendrőd i

Járási Hivatal vezetőj e 13 éves közigaz
gatási -, felsővezető i - , és szer vezetfej
lesztési tapasztalattal rendelkezem.

A Gyomaendrődi Járási Hivatal törzs
hivatalból és szakigazgatási szervekbő l

(Járási Gyámhivata l, Járási ÁlIategész
s ég ügyi- és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal,
Járás i Földhivatal, Járási Munkaügyi
Kirendeltség) áll.

A Törzshivata l Okmányirodai és
Hatósági Osztályokból épül fel. Az
Okmányirodai Osztály ügyintézői látják el
a személyi adat- és lakcímnyilvántartás
sal, útlevél-igazgatással és a közlekedési
igazgatással kapcsolatos feladatokat. Az
Okmányirodai Osztály vezetője Vaszko
Erika , aki az okmányirodák 2000 . évi
kialakítása óta ezen a területen dolgozik.
A Gyomaendrődi Járásban Gyomaend
rődön a Szabadság tér 1. sz. és Déva
ványán a Hősök tere 1. sz. alatt működik
okmányiroda.

A Hatósági Osztály ügyintéző i látják
el az egyes szociá lis ellátásokkal, kom
munális igazgatással ös szefüggő felada
tokat, a menekültügyeket , az egyes vizü
gyi-, illetve védelmi igazgatási-, földren
dez ési- és földkiadási ügyeket, az érettsé
gi vizsg ával- , oktatással kapcso latos
ügyeket, valamint a sza bálysértési

Új hivatali címek
A Gyomaendrődi Kö zös Önkor

mányzati Hi vatal, azaz a városháza a

következő mód okon elérhető:

Város háza: 5500 Gyomaendrőd,

Selyem út 124. Telefon: 0666/386-122.

Fax: 0666/2 83-288. További tel efon

számole 0666/521-600, 0666/581 -230.

A Gyomaendrődi Járási Hivatal

elérhető sége i: 5500 Gyomaendrőd,

Szabad ság tér l. (A vo lt vá rosháza

épülete .) Telefon : 06661284-043 és

0666/2 84-0 53
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ivátal
ügyeket is. A szociális ellátások közül, a
Járási Hivatal hatásköre kiterjed az
időskorúak já radéka, az ápolás i díj, az
alanyi és normatív közgyógyellátás,
valamint az egészségügy i szolgáltatásra
való jogosultság megállapítására . A
Ható sági Osztály vezetője dr: Timár
Andrea , aki a j árási hivatal hivatalvezető 

helyettesi feladatait is ellátja.
A törzshivatal ügyintézői az alábbi

helyszíneken, az alábbi időpontokban áll
nak az ügyfelek rendelkezésére:

Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Hétfő : 8-16, kedd: 8-12, szerda: 8-16,
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás (ügyi-

rat feldolgozás folyik!), péntek: 8 -12
Dévaványa, Hősök tere 1.
Hétfő : 8-16,30, kedd: 8-11 ,30.
Szerda: nincs ügyfélfogadás (ügyirat

feldolgozás folyik!) , csütörtök : 12,30
16,30, péntek: 8-14.

Az okmányirod ákban l ehetős ég van
előzetes időpontfog l alásra az Ügyfé lka
pun keresz tül, mely a www.magyaror
szag.hu honlapon érhető el.

Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
Csütörtök: 9 -12
Ecsegfalva, Fő út 67.
Szerda: 9-12
Hunya, Rákóczi u. 19.
Kedd: 13 -15,30
Váljuk tisztelt Ügyfeleinket, hiszen a

járási feladatellátásban kiemeIt fontosságú
a közvetlen és hatékony ügyfélkapcsolat.
Arra töreks zünk, hogy ügyeiket szakér 
telemmel, a jogszabályok betartásával,
segítőkészen végezzük. Ezért kérjük
Tisztelt Ügyfeleinket is, hogy ebbe n a
szellemben működj enek együtt ügyeink
mihamarabbi megoldásában.

Andó Ágnes hivatalvezető

Öt ablakos ügyintézés
Az új város háza fö ldszintjén egy

úgynevez ett int egrált ügyfélszolg álati
irod a várj a az ügyfeleket, akik az öt
ügyfél-ablak valamel yikénél intézhetik
majd különböző köziga zg atás i ügye
ike t. Megyeri László aljegyző elmond
ta, hogy idén j anu ártól tov áb bra is a
városházán kell int ézni a he lyi adóü
gyeket, az önkorm ány zati hat á sk ör ű

segé lyezési ügyeket , a ha gyat éki
ügyeket, és ugyancsak itt inté zhet ik az
építéshatósági és városüzem eltetési
ügyeket is.
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Andó gnes
a járási hivatal vezetője

Andó Ágn es 1963-ban született
Békéscsab án . 1987-ben diplom ázott a
Kereskedelmi és Vend églátóipari Főis
kolán. Több pénzügyi és vezető i

képzésben vett részt többek között a
Magyar Közigazgatási Intézetben, a
Nemzetközi Bankárképző Kö zpont
ban, va lam it a Világbank Ösztöndíjá
val Washi ngtonban. 1987 - től 1999-ig a
gazdasági szférá ban dolgoz ott, majd
2000-ben a Magyar Á lla mk incstár
megyei- később rég ióigazgatój a, végül
elnökhe lye ttes e lett. Ez idő alatt kül ön
megbízással a 2007 és 2009 között a
Kecskeméti Fői skola Gazdasági Taná
csában, később a Szegedi Tudomány
egyetem Gazdasági Tanácsában kincs
tár i megb ízott volt. 20 1 2-tő l mo stan i
kinevezéséig a B ékés Megyei Kép
viselő Testület Ellátó Szervezetének
igazg atój ak ént dolgozott.

Navracsics Tibor miniszterelnök
helyettes, közigazgatási és igazságü
gyi miniszter december 17-én ünne
pélyes keretek között kinevezte a
járási hivatalok vezetőit.

A Békés megyei hi vatalv ezetők

névsora:
B. csaba: dr. MarosvöJgyi Emese
Gyula: dr. Lukácsi Krisztina Irén
Sarkad: dr. Sipos Lajos Mihály
Szeghalom: dr. Bak Péter
Szarvas: Gaál Roland Ferenc
Gyomaendrőd: Andó Ágnes
Békés: dr. Csarnai Judit (megbízott

vezető)

Mczőkovácsháza : dr. Moka Eszter
Orosháza: Lustyikn é dr. Papp

Anikó
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Meg arad a yo cházi rvosl kör et
Az önkormányzat 2012. ev i

gazdálkodás áról, a 2013-as év költ
ségvetésrő l és a helyi közigazgatás
átszervezéséről is szó esett Gyomaend
rődön a dec ember 13-i es ti k özm eg
hallgatáson .

Várfi András polgárm ester évért é
kelő bes zámolójában hangsúlyozta, a
korábban elfogadott költségvetést sike
rült tartani . Arra törekedtek, hogya
városnak működ ési cél ra ne kelljen
hiteleket felv ennie. Fejlesztéseik ön
erej éhez a 200S-ban kibo csátott, ] mil
liárd forint n évért ék ű kötvény nyújtott
fedezetet. A kötvény az elmúlt években
330 millió forint hozamot fialt, a jelen
leg rendelkezésre álló összeg 565 mil
lió forint. A múlt évben is több fej 
lesztéshez nyertek pályázati támoga
tást, egyebek mellett a szen nyvíztisz
tító korszerűs ít és éhez és belví zrende
zés i programokhoz. Az év során a nem
kötelező felad atokra is jutott forr ás.

Átadták a közel no millió forin
tos be r uházással elkészü lt mező

berényi geotermikus rendszert
december lS-án. A fej lesztés segít
ségével 20 épület, 20 közin tézmény
fűtését oldják meg olcsó és kör
nyezetbarát m ódon a városban.

- Mezőberény történetének egyik
legj elentősebb , az elmúlt néhány év
legn agyobb vol umenű beruházása
érkezett befejezéséhe z a geo termikus
rendszer átadásával - hangsúlyozta az
ünnepségen Sikl ósi István pol
gárm este r. Mint mondta, az egész
város has zn ára sz olgáló fejl eszté s
készült el településükön, ame ly az
ünnepek után már hús z közintézm ény,
hús z épületének fűt é s ét bi ztosítja
majd. Kiemelte, a proj ekt több alka
lommal szinte holtpontra jutott, ahon
nan Erdős Norbert kormánymegbízott ,
orsz á ggy űl ési képviselő seg ítségével
sikerült kimozdítani .

A kormánymegbízott a környezet
tudatos gondolkodás, az újszer ű , de
előremutató életfelfogás font osságára
hí vta fel a figyelmet besz éd ében .

A 20 13. évi tervekről szó lva a
városvezető kiemelte, nagyon sok vál
tozás várható a közigazgatás, az ok
tatás és az élet más területein is.

A közm eghallgat áson - melyen
mintegy huszonöten vettek részt - ter
mészetesen szó esett a polgármest eri
hivatal köl tözé s érő l is . Dr . Csorba
Csaba j egyző elmo ndta, december
végéig a Selyem u. 124. szám alatti
épületbe költözik a polgármesteri
hivatal, a városháza jelenlegi épüle
tében pedig a járási hivatal kezdi meg
működés ét,

A háziorvosi ellátássa l kapcsolatos
lakossági kérdésre válaszolva Várfi
András elmondta, hogy nem lesz
körzetösszevonás, megmarad a nyolc
háziorvosi k örzet. A ké t nyu gdíjba
vonult doktor helyére sikerült újakat
találni, s további két, nyugdíjb a
készül ő háziorvos hel yére is vannak
már jelentkezők.

Hangsúl yozta, a várhatóan 6-S év alatt
megtérülő beruházás fontos lépés a
ga zdaságos, környezetbarát fűt é s

kialakítása felé ,
Mezőberény geo termikus rend szere

több mint 4 10 millió vissza nem térí 
tendő európai uniós támogatással épült
me g. A pr ojekt megvalósulá sával a
telepü lés közintézményei , a polgár
mesteri hivataltól , a múzeumon, a
művel ődési házon át, az idősek klubján
keresztül , több iskolaépületig olcsóbb,
[ütési energiaellátásho z jutnak.

A pro gram l egfőbb cé lja az volt,
hogy aközint ézmények eddig föld
gáz ra épülő fűt ésé t és melegv íz
ellátását lehető legnagyobb arányb an a
helyb en feltá rható tennálvíz energiájá
val váltsák ki .

A 2010. december IS -én
e lkezdődött beruházás sor án egyebek
mellett egy kétezer méter talpmélységű

termelő és egy ugyani lyen mélységet
elérő visszasajtol ó kutat létesített a
kiv ite l ező . A kitermelt termálvíz
hőmérséklete SO-90 fok - írja a
beol.hu.

emzetiségeknapja
Nemzetiségek napjával egybekötött

karácsonyi rendezvény volt a
Regionális Rom a Közösségi Házban.

A Roma Polg átjogi Szövetség
20 12. december IS-án, Gyomacndrő

dön megtartotta a nemzetiségek napjá
val egybekötött karácsonyi napot.
Gyomaendrődön is imm áron 17.

éve megrendezésre kerül ez a nap ,
melyet az idén a Roma Polgátjogi
Szövetség rendezett meg.

Csip a kutya fülébe
Idén január] -től kezdődően a 4

hón apos életkort elért kutyák már csak
transzp onderrel (mikrochip) meg
jelölve tarthatók. A rendelet szerint az
állat tartójának kötelessége , hogy
ebét/ebeit 2012. december 31-ig
egyedil eg trans zponderrel (m ikro chip)
jelöl tesse me g és regisztráltassa az
országo s elektronikus adatbázisban. A
transzponder (mikrochip) beültetése
egy fájd alommentes, pár perces pro
cedúra, amelyet csak állatorvos végez
het el.

A cél az elkóborolt , elves zett álla
tok mielőbbi hazajuttatása. Eg y tran 
szponderr el (mikrochip) rendelkező ,

megfelelően regisztrált kutyáról opti
mális esetben a megtalálást követően
néhány perc alatt kideríthctő, hogy ki a
gazdája, ille tve hogy a kutya ren
de lkezik-e érvényes oltással.

Az álla tvédelmi törvény előírj a az
önkormányzatok számára, hogy ebr en
dészeti feladataik elvégzése érdeké
ben , illetve a vesze ttség elle ni oltás
járván yvédelmi vonatkozásaira va ló
tek intettel háromévente egys zer eb
összeírást vég ezzenek.

Gyomaendrődön az erre vonatkozó
kérdőív l e tö lthető a www.gyomaend 
rod.hu oldalon, vag y személyes en
beszerezhető a Polgármesteri Hiv atal
Városüzemeltetési Osztályán . A kitöl
tött kérdőíveket 20 13. január 31-ig kell
visszajuttatni a polg árme steri hiv atal
városüzemeltetési osztálya részére. Az
ebös szeíráss al kapcsolatos kérdé
seikkel Szabóné Gal amb os Éva ügyin
tézőhöz fordulhatnak.
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agyné megfizettetné
a tele tulajdonosokat

A városi főépítész javaslatára több
külterületi rész építési övezeti beso
rolását vá ltoztatná meg az önk or
mányzat. Ezeke n a városrészeken
ugyanis igény mutatkozik nagyobb
beépítési lehetőség biztosítására. Az
érintett külterületeken ugyanis jelenleg
a telkek terüle tének csupán 3 százaléka
építhető be, a válto ztatás után pedig
j elentősebb százalékban válna beépít
hetővé a földterület.

A te lepülés rendezési terv ének
módosítása mintegy 1,5 millió forintb a
kerülne. Az egyik önkormányzati
képviselő , Nagyné Perjési Anikó
vetette fel , hogy a másfél millió s
összeget megosztva fizettess ék meg az
érintett inga tlanok tulajdonosaival,
hiszen az övezeti besorolás után jó val
értékesbb lesz majd az ingat lanjuk.

Ho ltan ta láltak egy fér fit 2012.
december 16-án, reggel 7 óra körül
Gyomaendrődön egy vízelvezető

árokban. A 42 éves férfi arccal a
csatorna alja felé feküd t.

Az el sődleges orvosi vélemény
szer int az elhunyt vízbe fulladt. A
tragédia kö rülményeit a Szarvas i
Rendőrkap i tányság vizsgá lja.

Eddig a sz ű kszavú rendőrségi hír. A
férfi párj ával együtt egy baráti házas
párnál szórakozott, majd autóval indul
tak haza. A hírek szerint a nő vezetett,
s az egyik verzió szerint a férfi
útközben megállította p árját, hogy ő

kiszálIna egy pillanatra. Így is történt,
ám a férfi nem ment vissza az autóhoz .
A nő egy darabig várt, majd elindult
haza felé. A rendőrök reggel ébresz tet
ték fel, amikor a közmunkások a p árj a
holtte stét megtalált ák. Az elhuny t
egyik lábszárán nyílt törés volt, a cipő

je, mobiltelefonja, p énzt árc ája állító lag
nem volt nála.

A másik verzió szerint a férfi kiug
rott a mozgó kocsiból, ekkor törhe tte el
a lábát, s üthette meg magát úgy, hogy
a sekély árok vizébe fulladt.

A rendőrségi vizsgálat még tart , de
információink szer int a szakemberek

I tes e alá ak
kerüésen

A Szabadság téren, a református
templ om kovácsoltvas kerítésére
akasztotta fel magát egy 54 éves férfi
december 7-én, péntekre virradóra
Gyomaendrődön .

A Gyomaendrőd i Rendőrőrs j árőrei

20 12. december 7-én kora reggel talál
tak rá egy férfira, aki öngyi lkos lett.

A helyszíni szemle során semmi
nem utalt b űncselekm ényre , a Szarvasi
Rendőrkapitányság közigazgatási eljá
rásban vizsgálja férfi halálának körül 
ményeit.

Szó-Bsszéd Szerkesztőség e
Telefon: 0670/22-632 ~99 ..

E-maii :szobeszed@index.hu ·

az idegenkez ű s é get, tehát az eset leges
gyilkosságot kizá rták.

* * *
Dr. Farkasinszky Erzsébet urológus

főorvos írta azt a levelet ame ly az
egyik közösség i portálon olvasható . A
gyomaendrődi pol gárokhoz szó ló fel
hívásában a következőt írja:

"Mély szívfájdalommal tudatom,
hogy meghalt az unokaöcsém: Farkas
inszk i Sándor. 42 éves volt. Az élete
így egy bete ljesületlen ígéret maradt,
bennünk pedig a felfoghatatlan, érthe
tetlen, megmásíthatat lan tény fájdal
mas kérdőjelei .. . Miért??

Egy éjszaka i szó rako zás mámoros
pi llanatába n egyedül marad t, magára
hagyva, segítség nélkül a végsőkig 
közönytő l kísérve . Soha ne forduljon
elő hason ló! Figyelj ünk egy másra,
seg ítsünk egymá snak]! Emberek va
gyunk! ! Szeretném, ha közös biztonsá
gunk érdekében a bekötő utakat térfi 
gyelő kamerákka l szerelnénk fe l, az
éjszakai köz biztonságot pedig pol
gárőrség segítené ."

A doktornő levelében azt is közölte,
hogy a kamerák megvételére, rn űk ő d

tetésére egy alapí tványt hozna létre,
melyhez bárki csatlakozhat.

Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok,
gardróbszekrények,

készítése egyedi méretben
bútorlapból vákumfóliázott fel ülettel

vagy tömör fából!

Telefon: 063019554·571

ÚJ GUMIK!
Szerelés,javítás,
centírozás!

Katona György
gumijavító

Gyomaendrőd , Bajcsy u. 107.

Telefon: 06661285·127

Várja kedves vásárlóit, a

ARDRO E
TURI

a Kner téren ,
a Siluett Fitness mellett!

KIADÓI
Gyomaendrőd központjában,

a Fő út mellett 400 m2-es szolgáltatásra,
raktározásraalkalmas fűthető

csarnok kiadó.
Érdeklődni : 0670/368·5887

Hirdetésfelvétel :
Szó-Beszéd
Szerkesztősége

Telefon: 0670/22-632-99
E-maii: szobeszed@index.hu
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entőhe li k pter
OS ké is I"t

Elvitte a
a j i

November 24-én mentőhelikopter

szállt le Gyomacndrődön a magtár
laposi r észen. A hírek szerint
Arnóczi István , jobbikos önkor
mányzati képviselőt kellett sürgősen
egy fővárosi kó rh ázba száll ít ani,

mivel állító lag vegyszert ivott.
Hogy a mérget szándékosan, vagy

véletlenül nyelte-e le, arról lapunknak
érdemleges információt nem sikerü lt
szereznie . Tény, hogy az önkormány
zati képviselő , a novemberi ülésen nem
vett részt, viszont december végén már
ott ül t a képvi selők között. Arnóczi
Istvántól a decemberi képviselő-

Öten meg r rüItek
a alesetben

Öten szenvedtek könnyű sérülés t
abban a balesetben, mely december 18
án délután történt Gyomaendrődön .

Két személyg épkocsi ütközött
össze kedden dé lután, 15 óra 20 perc
körü l Gyomaendrőd belterül etén, a
Selyem út és a Kondorosi út keresz
teződésében.

testületi ülés szünetében érdeklődtünk.

Mint mondta még kór házban ke llene
feküd nie, de a munka hazaszóIította.
Hogy a könyvelői munkájával, vagy a
po litikai tevékenységével kapcsolatos
pro blémák állnak a háttérben, azt nem
sikerült megtudnunk. Arnóc zi István
k érdéseinkre nem kívánt válaszolni.
Állítólag valaki ellen feljelentést tett a
rendőrségen, mert - mind mondta - őt

már többször megfenyege tték.
- Amennyibef az ügy bírósági sza

kaszba kerül, úgy nyilatkozni fogok 
mondta lapu nkn ak Arnóczi István
őnkorm ányzat i képviselő .

Color hop
Papírbolt

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!
Azakció2012. április2·ánkezd6döl/!

Erzsébet-utalványt e/fogadunk!

RÉGI BÚTOROKAT,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben ahelyszínen

fizetek!
Telefon:

0630/9-533-594

Megjelent a
örö s menti ízek

Gasztrotúrák a Kötös ök vidékén

Megjelent a Kör ös ment i ízek
című gasztronómiai érdekességeket
és 169 hagyományo s, már-m ár
elfeledett éte lreceptet tart almazó
színes könyv, ame ly a Hármas
Körös vidékére ka lauzolj a el az
olvasót.

Szerzője Homok Ernő, gyo ma
endrőd i újságíró, aki Békés megye
északi részének, a Hármas-Körö s
vidékének ko nyháját mutatja be .
Ezen a viszony lag kis terü leten
egyedi, más hol nem fe llelhető

gasztronómia alak ult ki a táj
ado ttságainak és az itt élt, itt élő

magyar, szlovák, sváb népességnek
köszönhetően.

Helyet kapott a könyvben az
endrődi születésű Rózsahegyi Kál
mán színészlegenda csa ládi recept
füzetébő l néhány főznivaló, emel
lett olvasha tók a gyomai könyv
nyomdász, Kner Izidor feleségének
kedvenc főztjei is.

A hal- és vadételek melle tt a
pusztai, bográcsos éte lek tárházát
kínálja a szerző . Nagyanyáink már
már fele désbe merülő ételei,
kemencében sütött tésztái is helyet
kaptak a gazdagon illusz trált kötet
ben .

A könyv kapható a Siké r Kft.
ABC üzleteiben és a gyomaendrődi
papírboltokban!



2013. január Szó-Beszéd 7

I ig Z at ' i fize ésgymillió
A Szó-Beszéd előző számában

olvasta m, hogy a gyomaendrődi és a
kétegyházi volt Vidé kfej lesztés i
Minisztériumi fenntar tású iskolát is
vizsgálta az ÁUami Számvevőszék.

Két intéz ményt, a gyomaendrődi

Bethlen Gábor iskolát, valamint a két
egyházi Mezőgazdasági Iskolát érin
tette az ellenőrzés . A jelentés szerint,
hogy a minisztériumi fenntartásban
működő szakké pz ő iskolákban pazarló
gazdálkodás folyt. Az ÁSZ megállapí
totta, hogy a minisztériumi fenntartású
iskolákban az egy tanulóra jutó
működés i kiadások összege 20 l l-b en
I millió 5 ezer volt, ez 71 sz ázalékkal
meghaladta az önkormányzati fenn
tartású agrárszakképzést is folytató
intézmények átlagát - írja a cikk.

Nem is csodálkozom ezen a megál
lapításon, hiszen a szocia listák kor
mányzása alatt ezek az iskolák is egy
faj ta jól fizető állami intézményekké
váltak , ahol a legkevesebbet a tanuló
ifjúsággal foglalkoztak. Egyes pedagó
gusok és vezetők igyekeztek minél
nagyobb pénzeket felmarkelni ilyen
olyan jogcímeken.

EtTŐ l tanúskodik például az is, hogy
a már nyugdíjasként az egyik iskola
élére kinevezett igazgató fizetése brut
tó l millió forint volt. Jobban keresett
mint egy polgármester, többet tehetett
zsebre mint egy államtitkár.

Csodálkozunk rajta, hogy ezek a
vörösök foggal-körömmel ragaszkod
tak jól fizető állásaikhoz.

T. I.

Gyomaendrőd Német Nemzetiségi
Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt
és kedves családját

2013. február 16-án
(szombaton)

19 órakor
a Körös Étteremben (Holler) megren

dezésre kerülő

Batyus Sváb Bálra!

Jegyek és asztalfoglalás csak
elővételben (a készlet erejéig):

0620/465-9150
(Hack Mária)

Zene:
Baranya Sramli, Véméndről

Belépőjegy: 1500 Ft
Szeretettel várjuk Önöket!

:

Gyomaendrőd , kft hwww.roza . uIpartelep u. 1/1 .

--mo
Telefon: II '
0620/9142122 "4l>11\1)1I8QlsY~ ttf1'-

Stancolt és hagyományos

papírdoboz
gyártása minden méretben!
Szitázás!

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)
- köte l ező fel elősség

- Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugdíj-előtakarékosság

- egyéb módozatok
Gyomaendrődi képviselet:

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

Nemzeti
Közlekedésí
Hatóság

5500 Gyomaendrőd , Csokonai u. 37.

AUTÓSOK FIGYELEM!

Műszaki

vizsgáztatás
akciósáron:22.OOO Ft
Eredetiség-vizsgá~at !

Varga Béla, autószerelő mester

Telefon:

0666/610-650, 0630/600-42-30

nyilvános 'pályázatot .hirdet
a Liget Fürdő területén található

- a GyomaendrődiLiget Fürdő Kft.
tulajdonát képező,
16,49 m' területű ,

büfé céljá ra kialakított helyiség,
'valamint

- a Gyomaendrőd Város Önkormányzata
tulajdonában,

de a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
kezelésében lévő,

a Gyomaendrőd belterület
1293 helyrajzi szám ú területből

az üzlet+kerthelyiség+raktár
'megnevez ésíi helyiségek

a 2013. évre szóló bérbeadása
vonatkozásában.

Pályázati felhívás
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.

a nemzeti vagyonró l szóló
20 ll. ~vi CXCV I. törvény, valamint

a Gyomaendrőd Város
Önkorm ányzatának vagyonáról

.és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól

szóló
1412003. (VI.OS.) önkormányzati

rendelet alapjá n

A pályázattal kapcsolatos anyag a Liget
Fürdő irodájában átvehető!



vát;ott-, cserepes
és se1yemvirát;ok

széles választékban!
Gyomaendrőd, Petőfi u. 2.

Tel.: 06-66/386-523

YUCCA VIRACBOLT

· : . . ~ :

Rtn ess l' kondi cicn álo t e rem _
terem béf'i ésIfodrászatIAtlasz kondigépek , .. ~

t ársast ánc I aero bik I step ae robik .., ""-'"

power body I hastánc I zsírégetö ae robik ~S ~_.....

Kner I~::I :~~e~ t:::C :i~I~::~~: ~Zi lue~
06 6 6 28 5 8 40 I 06 3 0 627 8234 Fi t ness klub E szolárium

US
BBB-CL· S!(f/ .

Mezőtúr; Szolnoki u. 3.

# 1\ \ 6KAMKÁs GEALAN
fY~ MŰANYAGNYÍLÁSZÁRÓI{

•SSO~ ~ EVEZMENNYEL!
2012.0"1. l4-től a készlet erejéig. Kérje ingyenesajánlatunkat!

"~~_..



Valentin Nap!
Mi mással tehetné szebbé

a Valentin Napot, mint

értékálló arany- és ezüst ékszerekkel,

valamint férfi és női karórákkal!

Á

Gellai
G YO MA E N ORÖ O

Megújult választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Kner Imre tér I www.gellai.hu

0 6 66 282 440 I 0 6 30 33 26 075

építkezik?

II

•

. '.

,
MEGERKEZTEM!
GELLAl ZOÉ A/SA
2012. december 13-án
született.
Édesanyja: Tóth Bernadett
Édesapj a: Cellai Zoltán

NAGYANNABELLA
FELÍCIA
2012.december l-jén
született.
Édesanyja:
Nagy Alexandra Cintia
Édesapj a:
Bankó Erik Péter

• •

• ••• • •

GAZDA KISflitOHflZ
LálogQsson el hozzánkl

5500 Gyomaendrőd.Pásztor János o. 39.
Tel.: 06-66/386-359

KiHÁI.fiTOHKBáL:
Rágcsálóirtók

Kandallók, kályhák
Kályhacsövek

Kolbász- és hurkatöltök
Üstök és üstházak

Munkavédelmi eszközök
Bélelt gumicsizmák
Hólapátok és fóliák.



Valentin Nap!
Mi mással tehetné szebbé

a Valentin Napot,mint

értékálló arany- és ezüst ékszerekkel,

valamint férfi és női karórákkal!

Megújult választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Kner Imre tér I w w w .gellai.hu

06 66 282 440 I 06 3 0 33 26 075

építkezik?

III

•

I ' I

••••

MEGÉRKEZTEM!
GELLAJ ZOÉ A/SA
20 12. december 13-án
született.
Édesanyja: Tóth Bernadett
Édesapja: Gel/ai Zoltán

NAGYANNABELLA
FELÍCJA
20l 2.december l-jén
született.
Édesanyja:
Nagy Alexandra Cintia
Édesapja:
Bankó Erik Péter

•

III

GAZDA KISfiitUttfÍz
Látagasson el hozzánk!

5500 Gyomaendröd. Pásztor János u. 39.
Tel.: 06-66/386-359

KirtÁurrOrtKBÓL:
Rágcsálóirtók

Kandallók, kályhák
Kályhacsövek

Kolbász- és hurkatöltők

Üstök és üstházak
Munkavédelmi eszközök

Bélelt gumicsizmák
Hólapátok és fóliák.
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I Cibelre ö:rö!klké Ib0hóc marad , I

Gyomaendrődön alegnagyobb választékkal várja kedves vásárlóit aTapír-Papír!

Lipták Judit

PAPÍR

kelt ünk, s elég jól kerestünk. A fel
lépésekért akkoriban annyiszor 150
forintot fizettek, ahány hangszeres
zenész játszott az együttesben. Hogy
ez mennyire volt nagy pénz? Nos, 50
forintból már tisztességesen fel lehetett
önteni a garatra... Komolyra fordítva a
szót, a zenekar tíz év után megszűnt,

én pedig diszkózni kezdtem. Ez az
időszak volt a legszebb korszak az
életemben. Gyakorlatilag az összes
helyi fiatal a Cibere-diszkóbajárt.

- Ejtsiink szót az Ön másik, nem
mindennapi vállalkozásorol is. Jó
néhány éve egy hangszóróval felsze
relt, f elcicomázott kék Trabanttal han
goshirdetőként já/ja Gyomaendrődöt

és a környező telepiiléseket. Hogy
talált önre ez a furcsa foglalkozás ?

- Amikor az ENCl (Endrődi

Cipőipari Szövetkezet) megszűnt, a
környéken kiárusításokat rendeztek
cipőkbő!. Ekkor kezdtem a szakm át. A
vállalkozói igazolványomban az áll ,
hogy médiamenedzser, de a gyakorlat
ban ez csupán annyit jelent, hogy
járom a városokat, falv akat és hang
szórón át hirdetem, hol és mikor lesz
akciós dinnyeárusítás vagy éppen
kutyaoltás. Ezt is szeretem csinálni,
főleg azért, mert az utcán gyalaan oda
jönnek hozzám a gyerekek és felkiál
tanak: jé, maga az a Cibere!

- Mezőtúri, egyedi gyártású fazekas termékek
- Játékok, társasjátékok nagy választékban
- Exkluzív kiadási könyvek akciós áron
- írószerek

Tapír",Papír
Gyomaendrőd, Kossuth u. 31 .

Farsalngi ajánlatunk!
Több széz jelmez kö zül kölcsönözhet!
Leányka, fiú és felnőtt jelmezek közül válogathat!
Ezen kívül nagy választékban kaphatók fejdíszek,
álarcok, parókák és minden féle farsangi kellék!

a szomorú hír, hogy édesanyám na
gyon beteg. Ekkor döntöttem úgy,
hogy otthagyom a vándorcirkuszt és
visszajövök a szülővárosomba. Itt
aztán komolyabb szalanába kezdtem, a
cipőgyárban dolgoztam 31 éven át.

- Ma is gyakran fellép az óvodák
ban, iskolákban és immár harmin cöt
éve minden nyáron megszervezi a
besenyszegi játszótéren a Cibere-gyer
meknapot. Jól hallottam, hogy játszott
zenekarban, sőt diszkós ként is babé
rokat aratott?

- Amikor visszajöttem Gyomára, a
barátaimmal megalapítottuk a Laser
beatzenekart, amelyben kísérőgitáron

játszottam. Főleg Ill és-számokat éne-

Varga Mihály beatzenész~~ént kezdte
Varga Mihályt Gyomaendrődön

mindenki csak így emlegeti: Cibere,
a bohóc. Egykor a cirkuszi poron
don, ma pedig az általa szervezett
gyermeknapokon szórakoztatja a
nagyérdemfit.

- A legutóbbi gyermeknapon érezni
lehetett, hogy igazán otthon van a
gyermekek között, s ezt nem csak a
piros bohócruha teszi.

Való igaz, hogy a gyerekek között
érzem magam a legjobban, mondhat
nám úgy is, hogy az ő szemükkellátom
a vil ágot. Ha egy gyerek belenyúl a
bohóc csodazsákjába, akkor nem csak
egyszerűen kiránt onnan valamit,
hanem addig kotorászik, amíg olyat
nem talál, amiről azt reméli , igazán
neki való . Egyszóval hajlandó megdol
gozni a jóért. A felnőtt meg azt várja,
hogya legjobb jusson neki, de tenni
ritkán akar érte. A gyermekvilág tiszta,
a felnőttekét viszont érdekek vezérlik.

- Hogyan lett annak idején bohóc?
Talán elcsalta magával egy vándor
cirkusz?

- Pontosan. Tizenhét éves voltam,
amikor Gyomán sátrat vert a Napsugár
Kiscirkusz. Addig-addig sündörögtem
körülöttük, hogy egyszercsak azt
mondták: menjek velüle Itthagytam
csapot-papot és útrakeltem a cir
kussza!. Eleinte csak pakolni segítet
tem nekik, aztán amikor a két bohóc
k özül az egy ik megbetegedett, az igaz
gató szólt, ugorjak be helyette. Tudta
jól, hogy kívülről fújom a szerepet.
Nos, ezután én lettern Cibere, a bohóc.

- Honnan a Cibere név?
- Gyerekkoromban alig jutott a

betevőre , anyám a gyomai szegény
házban dolgozott mosónőként. Nekem
legtöbbször lekváros kenyeret kent
uzsonnára, s mivel ettől maszatos lett
az arcom, a többiek Ciberének kezdtek
csúfolni. Már akkor elhatároztam, ha
egyszer híres leszek, ezt az utálatos
nevet használom majd műv észnévk ént.

- Úgy tudom, nem sokáig tartott a
cirkuszi pályafutása. Miért hagyta
abba?

- Három éve jártam az országot
bohócruhában, amikor egyszercsak jött
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l egvára
Igen, nyugodtan állíthatj uk, hogy

Gyomaendrőd , avagy Gyoma és End rőd

(együtt) a magyarbiliárd egyik fellegvára.
Idő s szemtanúk elmondásaiból tudjuk,

hogy a második világháborút megelőző

időszakban a Dél-Alföldön már közkedvelt
játék volt a német bábus biliárd korai vál
tozataiból kialakult, de ekkoramár .fifikássá''
és magyarrá lett bábus biliárd. Gyomán és
Endrődön igen nagyszámú ( fő leg férfi)
hódolójaakadt e nemes időtöltésnek. Komoly
kocsma, nem lehetett magyarbiliárd asztal
nélkül. Így is sort kellet várni az asztalhoz
jutáshoz (sokszor még jegyet is váltani), no
meg "írni" az előttünk játszóknak, - s aki
vesztet állhatott a sor végére.

A németre még jobban hasonlító 500-as
játék (nem beszélve az 1000-esről) hamar
kiment a divatból, átadva helyétaz igazi mag
yar favoritnak, a váltott lökéses, "kö telező

falas" 120-asnak.
Agyomaiak, endrődiek a háború után is

jeleskedtek a települések közötti magyar
biliárd összecsapásokban, majd az ezredfor
dulót követő, Békéscsabán szervezett,
"mcgyei" (két, három megyei) versenyeken.

Mi sem természetesebb, hogy Gyoma
endrőd lelkesen képviseltette magát azon a
2008. május 23-án Békéscsabán tartott
egye ztető megbeszélésen, melyen döntés
született a magyarbiliárd hivatalos sporttá
szervezésérő l, illetve az országos bajnokság
megteremtésérő l.

A Gyomaendrőd i Korona Biliárd Klub a
legelsők között 2008. július 25-én alakult meg
- egy napon a Magyar Bábus Biliárd
Egyesülettel.

A Magyar Bábus Biliárd Egyesület
(www.magyarbiliard.hu) szervezésében erős

gyomaendrődi közreműködéssel beindult a
Magyarbiliárd OB. És hol lehetett az L ma
gyarbiliárd csapatbajnokság első találkozója?

2009. május 3-a j e l entős dátum a ma
gyarbiliárd történetében - ekkor zajlottak a
gyomaendrőd i Korona Sörözőben az első

országos csapatbajnokság, első találkozójá
nak küzdelmei, a Gyomaendrődi Korona
Biliárd Klub és a Nagymágocsi Kemény
Dákó Biliárd Klub csapatai között. E sport
történeti j elentőségli esemény kezdőlökését, e
nevezetes "első" mérkőzésen a nagymágocsi
Kiss József végezhette el, akinek ellenfele a
gyomaendrődi Tímár Andrásvolt.

A 120-as játékban a gyornaendrődie k

magabiztosan győzedelmeskedtek 6:l- re, míg
a 120-as dupla játékban a nagymágocsiaké
volt a főszerep, 5:2-re gy őztek .

A magyarbiliárd OB azóta is folyama-

tosan tart és fejlődik. Mind a Csapatbaj
nokság, mind az egyéni pontszerző versenyek
két ligában (OBI, OB2) zajlanak. A legnivó
sabb egyéni pontszerzőket a gyomai Körös
Szálloda és Étteremben szervezi Tímár
András és Dávid Gábor.

A Csapatbajnokság el ső ligájában 12
csapat küzd két csoportban, második ligában
hasonlóan. ACsapatbajnokság mérkőzés ei

évenként, mintegy 120 klubok közötti össze
csapást tesznek ki, ehhez hozzávéve a 20-25
egyéni pontszerző versenyt, így egy évadban
közel 150komoly versennyel számolhatunk.

Az 2012-es évadban a gyomaendrődiek a
szokottnál is jobban kitettekmagukért, hiszen
bajnokok lettek az OBl-es csapatbajnokság
ban, illetve a legeredményesebb 16 egyéni
OBI-es versenyző részére kiírt Mesterek
Tornáját a Gyomaendrődi Korona Biliárd
Klub versenyzője Bíró Imre nyerte meg.

Fontos kiemelni, hogy nem sok ország
mondhatja el magáról, hogy van saját biliárd
játéka - mi itt Magyarországon igen!

Mely országoknak is van saját biliárdjáté
ka? Először említenünk kell az angolbiliárdot,
ami nem a snooker, hanem annak bizonyos
értelemben e lő dj e . Éppen, hogy a snookert
j ársz ák az angolbiliárd asztalán. Nem piramid
játék az angol biliárd, hiszen csak 3 golyóval
játszák az említett zsebes asztalon. Szerepe
van benne a karambolnak és a golyók zsebbe
juttatásának is. Természetesen a sokkal fiata
labb (1875) snooker is az angolokénak
számít, így nekik kettő van.

Igen patinás (1700-as évek) a franciabili
árd, ami a klasszikus karambol (szabadjáték,
keretjáték, egyfalas, háromfalas), és a spa
nyolok is magukénak tudj ák . Karambolfajtaa
cseh biliárd is, csak könnyítésképpen négy

golyóval játsszák. A piramid típusú biliárdok
tekintetében mindenképpen az oroszbiliárd
játékfajták említendők el ő ször. Az oroszbili
árdot speciális asztalon j átsz ák, a poolhoz vi
szonyítva kisebb átmérőjű lyukakkal és na
gyobb golyókkal, így a golyó és a lyuk mé
retének aránya lényegesen kedvezőtlenebb .

Eredendően négy típusa van: szabad, kom
binált, dinamikus, klasszikus. Az orosz biliárd
talán leglényegibb 1dilönlegessége (a
klasszikus típus kivételével), hogy a lökő

goIyó lyukbaküldésével is pontot lehet
szerezni. Az USA-ban született piramid bili
árd fajták a pool biliárd játékváltozatok,
melyek már elárasztják az egész világot.

Most következnek a bábus biliárdok a
magyarbiliárd közvetlen rokonai .

Először is a legrangosabb az olaszbiliárd
játékok a biriIli, illetve goriziana (ez a
leginkább elterjedt bábus biliárd a világon).

Az olaszoknál a bábus játéknak igen nagy
hagyománya, jelene és j övőj e van - ezért ők a
legprofibb bábus biliárdosok. A második
jelentős bábus biliárd a németeké, a kegelbil
lard (bábus, kuglis biliárd), illetve a közvetlen
testvére a dánok biliárdja, a hasonló ncv ű

keglebillard. Érdekes, hogya dánok fő leg

lyukas asztalonjátszanak (nempool).
Mint látható, igen elegáns társaság tag

jainak tudhatjuk magunkat, hiszen nekünk is
van saját biliárdjátékunk, mindjárt három is:
az JOOO-es, az 500-as és a 120-as (az első

kett ő széria játék, a harmadikban váltva
löknek a játékosok). A l20-as manapság a
legnépszerűbb és talán a legjobb, a legérdeke
sebb, a legélvezetesebb is.

Tehát, ha Magyarország (fő leg , ha Gyo
maendrőd) , akkor magyarbiliárd!

Csibor Zoltán
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Új lelkészareformátus
gyülekezet élén

Múlt év végétő l a . r----- - ...
nyugdíjba vonuló
Sipos Tas Töhötöm
helyén Papp Tibor
lelkész végzi a Gyo
mai Református Gyü
lekezet gondozását.Az
új lelkész a Gyoma
endrőd i Hírmondónak elmondta, hogy
családja dévaványai, ő maga 1970-ben
született Gyomán, a szü lőo tthonban. Az
1970-es árvíz idején keresztelték meg
Gyomán a református templomban,
keresztszülei ma is Gyomendrődön élnek.

- A lelkészi pályára kalandos úton
kerültem. ABudapestiMűszaki Egyetemen
Vegyészmérnökként végeztem, ezt köve
tően a dévaványai lelkipásztor hívott haza
az egyházi iskolába tanítani. Előbb nap
közis tanár Icttem, majd Egerben elvégez
tem a tanárképző főiskol át, s ezt követően
már matematikát és informatikát tanítot
tam. Közben terelgette Isten az életemet és
hallottam megaz ő hívását, hogy lelkipász
torként is szolgálhatnék. Így kerü1tem
1995-ban Sárospatakra a Református Teo
lógiára. A tanulás mellett Csobajon,
Tiszaladányban és Tolcsván szolgáltam,
2000-től pedig a Pes tszen t l őr i ncen a
Kossuth téri református egyházközségben
lettem segédlelkész, majd 4 év múlva a
gyülekezet lelkipásztora - mondta Papp
Tibor, aki szeretné ha Gyomendrődön is
minél többen meghallanákaz evangéliumot
és egyre többen megismernék az Úr Jézus
Krisztust.

Elsők lettek matekból és magyarbó

yelvész..sikerek
2012 . december 9-én , a budapes ti

műegyetemen rendezték meg az Arany
János Magyar Nye lvi Verseny orszá
gos döntőj ét. A megmérettetésen a Kis
Bálint iskolát 5 felsős diák képviselte.

Méltán lehetünk büszkék tanitv á
nyainkra, hiszen igaz án szép eredmé
nyeket értek el:

- Gál Bence 4. hely
- Deli Csenge 7. hely
- Czikkely Hanga 8. hely
- Ladányi Sára 8. hely
- Almási Lili 10. hely
Felkészítőle Forgácsné Gyetvai

Krisztina és Hunya Jolán tanárnők.

A békéscsabai Andrássy Gyula
Gimnázium több tantárgyból tanul
mányi versenyt hirdetett a végzős nyol
cadikosoknak. A Kis Bálint Általános
Iskola két tanul ója a legelőkelőbb

helyen végzett a nemes versengésben .
Nagy Noémi 8.a matematika tantár

gyból: első helyezett, Deli Cseng e 8.b
pedig magyar nyelvtanból és irodalom
ból szintén első helyezett lett. Nyolc év
kitartó munkája, szorgalma, tudása
érett meg. Felkészítő tanárole Fek écs

Éva és Forgácsné Gyetvai Kriszt ina.
Gratulálunk!

A modern pékipari gépek beszerzésére
további pályázatot nyújtanak majd be. A
tervek szerint a pék-cukrász tanüzem idén
szeptemberben indulhat be.

Ide járhatnak gyakorlatra a megye más
szakképző intézményeinek tanulói és a fel 
nőttképzésben résztvevők is. A gyomendrő

di iskola jelenleg 34 pék-cukrász tanulót
oktat.

N

AKiskun Autósiskola Kft.

SZEMÉLYGÉPKOCSI·VEZETŐI

TANFOLYAMOT INDíT
2013. január 10.
(szerda) 17óra!

Atanfolyamind ítás és
a tanfolyam helye:
Városi Alapfokú Művészetokta tási

Intézmény, Gyomaendrőd , Kisréti u. 27.

KEDVEZMÉNYES elméleti tanfolyam!
INGYENES Kresz- és Teszlkönyv használat!
INGYENES számítógépes teszt használat!

A tanulók szabadidejéhez alkalmazkodó
elméleti és gyakorlati képzés!

További információ:

Bosnyák József
tanfolyamsze rvező

Telefon: 0630/409·2868
OKÉV: 03-0049-04 Akkr.lajstromszám: 1419
Iskolánkcíme: Békéscsaba, Szemere u. 2/1.
Ügyfélfogadás: 7.30-16.30
Telefon: 66/323-626

Ez év elején egy három millió forintos
beruházással modern, digitális nyelvi labort
szerelnek fel a Tisza Kálmán Iskola
gyomaendrőd i taginté zmény ében. A fenn
tartó kormányhivatal szándéka szerint a
diákok nyelvi képzése mellett egy akkredi
tált nyelvi központ és vizsgahely létesítése
a cél. A gyomaendrődi iskolában egyéb
ként je lenleg 6 egyetemi végzetts égű

nyelvtanár oktatja az angol, a német, a fran
cia és az olasz nyelvet. A Leonardo da
Vinci programnak köszönhetően a diákok
külföldi gyakorlatokon vesznek részt
Olaszországban, Franciaországban és Len
gyelországban. Számukra is nagy segítsé
get nyújt majd a nyelvi laboratórium.

Újra beindítják a Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény gyomaendrő d i

iskolájában a pék-cukrász tanüzemet,
melynek építése 2009-ben leállt. Az iskola
Hősök úti épületében l évő egykori iskolai
konyhából alakítják ki az új péküzemet,
amely az oktatói feladatok mellett termelői
munkát is végez majd. Davidovics László
igazgató elmondta, hogy az építkezés foly
tatásához 7 millió forint áll rendelkezésre.



Beinschródt Tibor- Dávid Adrien

A 2012-esévben a legeredményesebb gyomai
é rdekelts ég ű t án cosaik.

- Beinschrodt Tibor Márk - Dávid Adrienn:
Magyar Bajnoki dön tős, Junior Latin Ranglista
dobogós és Országos Bajnoki döntős helyez ések

kel dicsekedlzetnek.
- Fiilöp Péter Álpád - Muzsai Anna: D

Nyaltánc Országos Bajnoki dobogos. Junior
Standard és Latin Országos Bajnokidőntős helye
z ések, és szamos egyéb érem.

- Domokos Attila - Czegl édi Laura: Junior
LatinOrszágos Bajnokpáros.

- Tótlz Bence - Bondár Dóra: Jjjúsági Latin
Országos bajnokpáros.

- Czibulka Alex - Hajdú Andrea: IfJúsági
Standard Országos Bajnoki bronzérmes páros.

- Kraszko Tamús - Magyal' Mercédesz: Junior
Országos Bajnokidöntős eredmények.

- A versenytánc n épszerűs í t ése érdeké
ben több fellépésen, fesztiválon is részt
venni. Idén április 6-án Országos Bajnok
ságot rendezünk C és B Tíztánc kategó
riában, melyre több mint 100 páros neve
zését Váljuk az országból. Április 26-án
ismét megrendezzük a Tánc Világnapi
Gálaműsorunkat, és más tánccsoportokkal
és a közönséggelegyüttmegünnepelnénk a
Tánc Világnapját Gyomaendrődön. Szep
tember 29-én az utánpótlás táncosainknak
egy országos sz intű versenyt rendezünk 
mondta végül Jenei Éva.

helyezést érték el. Összehasonlításképpen,
a Békés megyei egyesületek közül a Kner
TSE-n kívül az els ő negyven egyesület
között nincs senki...

- Az elmúlt évben 18 versenyen vettek
részt táncosaik, ahonnan 115 döntős

helyezéssel tértek haza, melyből 23 arany,
23 ezüst és 18 bronzérem, azaz több mint a
fele dobogós helyezés.

- Egyesületünk táncóráira 4 éves kortól
járnak gyermekek, és még nyugdíjas
korosztályú táncosunk is van. Taglét
számunk 121 fő, ezen kívül közel száz
gyermek jár kezdő és haladó valamint
óvodás csoportjainkba.

Czibulka Alex-Hajdú Andrea

Nem volt túl egyszeru az elmúlt két év,
hiszen időközben Pestre költö ztem, és 20lO
decemberében megszületett a kisfiam. Így
babázás mellett társadalmi munkában
próbáltam segíteni az egyesület életét, sok
szor hetente ingáztunk Pest és Gyoma
között. Ez idő alatt nagy segítségemre vált
két asszisztensem Márki Norbert és Bögre
János, a Magyar T á ncm ű v é szeti Fő i skol a

hallgatói. Velük nagyon jó szakmai és
baráti kapcsolat alakult ki és ez az
egyesület eredményességében is megmu
tatkozott - mondta Jenei Éva.

Az eltelt években j elentős sikereket ért
el az egyesület, amit igazol az is, hogy a
magyarországi 144 társastánc egyesület
közül 20l l-ben a Magyar TáncSport
Szakszövetség Bajnoki Sorozatában
megyei szinten első , országos szinten a 13.

niseli ertaKner 'neS or E yesület
Interjú Jenei Évával, az egyesület elnökével

Szerenesésnek mondhattuk magunkat, mert
több alkalommal is kijuthattuk olyan neves
külföldi versenyekre, mint az .J talian Open
Championship" Cerviában (Olaszország),
vagy a Blackpooli Táncfesztivál (Anglia),
ahol a világ legjobb táncosaival versenyez
hettünk együtt és a legnagyobb tánctanárok
tovább képzésein vehettünk részt.

Versenyző i pályafutásunkat 2004-ben
fejeztük be, azóta csak tánctanítással
foglalkozom. 2009-ben beválasztottak a
Magyar TáncSport Szakszövetség Verseny
tánc Szakág elnökségébe, valamint számos
alkalommal felkérnek táncversenyek pon
tozóbírói vagy döntnöki feladatok
ellátására. Krisztián 20IO-ben Amerikába
távozott, így először megbízottként vettem
át az egyesület vezetését, majd 2012-ben a
kö zgyű l é s e megválasztott az egyesület
elnökévé.

Orszá o

Fülöp Péter-Muzsai Anna

Lapunk olvasói
egyre többször
kapnak hírt az
egyesület országos
szinten is elismert
eredményeiről. Vá
rosi színten szemé
lyesen gyönyör
ködhettek külön
bözö rendezvénye
ken, az egyesület
táncosainak szin
vonalas produkcióiban.

Ez alkalommal arra kértük Jenei Évát,
akit a közelmúltban választottak meg az
egyesület elnökének, hogy röviden ismer
tesse meg olvasóinkat azzal az úttal, amit
elnökké választásáig megtett, összegezze
az egyesület elmúlt években elért jelen
tősebb eredményeit és j övőbeli terveit.

- A gyomai gimnáziumban érettsé
giztem, majd Budapesten, az Élelmiszeri
pari Egyetemen szereztem az első diplomá
mat, majd az ezt követő években, illetve
ezzel párhuzamosan a Magyar Tá ncm ű 

vészeti Főiskolán kaptam táncpedagógusi
diplomát.

A társastáncot 8 éves koromban
kezdtem el a Gyomaendrődön Megyeri
Lászlónál, akinek rengeteget köszönhetek,
hiszen ő szerettette meg velem a társastán
cot. 1999-ben jó pár sikeres év után
továbbfejlődésem reményében egy Szegedi
Táncklubba igazoltunk át, melynek gyomai
részlegét Tímár Krisztián vezette. Nem telt
el sok i dő, Krisztián megkeresett, hogy
nem-e szeretnék vele táncolni, és én persze
boldogan igent mondtam neki. 2001-ben
Krisztián vezetésével megalapítottuk a
Kner Tánc-Sport Egyesületet és először

aktív versenyzőként , k ésőbb pedig
táncpedagógusként is nagyon jól tudtunk
együtt dolgozni. Az amatőr mezőnytől "A"
osztályos versenyzőként búcsúztunk 2002
ben, majd sikeres vizsgák után elkezdtünk
versenyezni a professzionista mezőnyben .
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Irányár: .

Érdeklődni: .

javítása, készí tése! U tánfutó ,
pótkocsi fel új ítás! Karo sszér ia
javítas ! Telcfon:70/514464 1

Leinformálható megbízható
nő válla lna vízparti nyaral ó
rendbentartását, kert, virág,
vetemény. Tel. : 067 0/338-79 57

TÁRSAT KERES

EGYÉB

Kerese m azt a hö lgyet, aki
egyedül érzi magát. Tár sát ke
resi egy 70 év körüli egyedül
é lő férfi. A szerkesztőségbe

cím ére kérem levelét " Várj uk
együtt a tavaszt" jeligére.

50-es , 165-em magas férfi
vagyole Keresem társam ha
son ló korú hölgy személyében.
Tel.: 0670 /5 52-3573

Pentium IV-es számítógé p
kompletten eladó , 17"-os
Phil ips mon itorral , megb ízha
tóan m űkö dik . Érdeklődn i :

0620/5543 121
Eladó 2 db ké taj tós szek

rény 10 ezer Ft/db. 3-as tükör 6
ezer fl/db , rekamié 10 eze r Ft.
Nova sütő 10 ezer Ft. Érd .:
0670 /545-35 58

Mala cot, s ii ld őt, hízót, nagysúlyú
hízót, rágott koc át

vennénk készpénzért!
Telefon: 0630/296-4775

30 literes öntött üst jó
állapotban állvánnyal és egy 3
éve s 220 literes hűtő l áda eladó .
Érd .: 0670 /26 0-9260

Eladó 4 db Mieheli n Alpin
195/65 R 15 lemezfelnire sze 
relt téli gumi. l l'. ár: 50 ez er Ft.
0666/386-98 3 du.13-20-ig.

Teljesen fe lúj ított Sims on
Schwalbe érvénye s forgalmival
eladó . Ir. ár : 120 ezer Ft. Érd.:
0666/386-983 du .13-20-ig

Alig használt , fe lúj ított pi
ros színű Babetta eladó . Ir. ár.:
80 ezer Ft. Érd.: 0666/386-983
du 13-20-ig.

30 literes öntött bogrács-üst
nagyon jó állapot ban elad ó. Ár:
megegyezés szerint. Tele fon:
06701260-9260

Qu attro Tour DL X babako
csi eladó, megkímé lt áll apot
ban. Irányár: 28 eze r Ft. Érd .:
063 0/603 -1323

Gáztűzhely, gázpalaokkal.

Belt éri, és k ütt éri
rendezvén yhangosítást

v álla lek.
Érd: 0630 /690-2049

Ut ánfut ók, pótkocsi k javí
tása! Autókarosszéria javítás!
Telefon: 30/7 148252

Korrep etá lás, fe lzárkózta
tás , fej le sztő fo glalkozások,
dolgozatra, középi sko lai felvé
telire va ló fe lkészítés álta lános
iskol ásoknak. 0630 /856-3218

Autój avítás! Karosszéria és
kipufogó javítás ! Kipufogó
dobok, rendszerek javítása ill.
kész ítése! Tel.: 0630/5 14-8867

Lakatos munkák, kerí tések,
kapuk , terasztet ő , korlá tok stb .

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

KERT, TELEK
A kon doro si útról közvetlen

bejáratt al tanya nagy me llék
épülettel 3 fázi sú árammal,
1439 m'-es területt el eladó . Ir.
ár: 1,2 mill ió Ft. Érdeklődni:

0666/386-983, du . 13-20-ig
Endrődön , a Templ om

zugban vizpartra menő inga tlan
eladó . Gazdálkodásra is alka l
mas. Villany és fúrott k út van.
Öss zesen 46 14 m' . Irá nyár:
2500 Ft /m' . Érd .: 0670/9438
2 12

Gyomán a Keesegés ben
(Sulekkert) vízparti ho rgás z
telek eladó . Ir. ár: 1,5 mill ió Ft.
Érdeklődn i : 0666/386- 191,
vagy 0630/9985-096

El adó Gyomaendrődön a
Kecseg és-zug belső körében
86 1 m'-es vízpart i telken 30 m'
alapterületű horgásztanya, ho r
gászási joggal és 30 gyü
mölc sfával együtt. Érd .: dr.
Ágoston Sándor. Telefon :
06661220-091 18 óra után

Olyan i d ős embert keresek ,
ak i segí tségre szorul a napi
gondok megoldásában. Köz ép
kor ú özvegyasszony vagyok.
Érd .: 0670/260-9260

eladó! Telefon : 0630/3493
740, 0630/43 19-633

Gyo mán, a Vá sártéri ga
rázssoron , újrabetonozott , vil
lanyos gará zs eladó vagy ki
adó . Telefon : 0630/3493-740,
0630/43 19-633

LAKÁS

fűtéses családi ház, nagy mel
léképülettel , 1440 m' -es telek 
kel eladó . Ir. ár : 3,45 millió Ft.
Érd. : 0620/4 13-2770

Gyemán a Wess elényi
utcában összkomfortos, jó
álla potban l évő nagy telekke l
családi ház eladó . Irányár: 9 .5
millió Ft. Tel. : 0670/331-4357
vagy 0670/362-3627

Gyomán a Vásártéri ltp-en
2 szobás, ha rmadik eme leti,
erké lyes lakás áron alul , sürgő

sen eladó, vagy sz ánt óföldre
cserélhető . Ár: megegyezés
szerint. Érd .: 0620/805-4421

Az Ifjúsági Itp. -en 2,5
szobás, földszintes erkélyes la
kás eladó. Érd .: 0670/260-9260

Ifjúság i lakó tel epen 2,5
szobás lakás garázzsal olcsón
eladó . Érdeklődni: 0630/6588
96 1

A Vásártér i ltp-en l szobás
fö lds zinti lakás eladó. Érd .:
0630 /576-1140

Ausz triában I. emeleti bú
torozott lakás kis kertte l te
herment esen eladó . Ir. ár.: 16
ezer euró . Érdeklődn i tele
fonon: 0043/664-644-1797

Gyomán, Vásártéri ltp- n
telj es en fe lúj ítot t, l égkondi
cionált, konyhabútoros, új fű

tés rendszerű 2 szobás lakás

HÁZ

Ingyenes a lakossági apró!
A Sz ó-Beszéd ingyenesen je lenteti meg azoknak az olvasók

nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen küldik be
me gjelentetés c élj ából: A szelvényen a megje lölt helyre kell
beírni a kívá nt szöveget és a szelvényt l e ve lező lapon vagy
borítékban elkülden i a következő címre : Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés szövege
l ehető leg ne tartalmazzon 15 szónál többet ! A hirdetések
szöveg éért felelősséget nem vállal a szerkesztő ség !

Feladó neve : .

C íme: ..

Az apróhirdetés szövege: ..

Békéscsabán, a Ráb ay M .
utcában 2 szo bás, erké lyes, 55
rrr-es 4. emeleti lakás eladó.
Egyedi fűtés , padJólap ill. lam i
nált b urkolat. Redőnyös, kli
más, nem tapétás ne m pen é
sz ed ik. Ir. ár. : 6,49 mi llió Ft.
Érd .: 0620/51 0-5096

Gyomán a Bajcsy u. 9. sz.
alatt összkomfortos , három
szobás csa ládi ház eladó . Ir. ár.:
8,9 mi llió Ft. Érdeklődni:

0620/36 53683
Gyomán, az Arany János u.

16. sz. alatti 4 szobás összkom
fortos ház eladó . Érdek lődn i:

0620/526-6573
Endrődön a Sugár utc ában

ház eladó . ll'. ár.: 1,2 mi llió Ft.
Érd .: 0630/229-1960

Gyomán a Má tyás kirá ly
utcában kertes családi ház ela
dó. Érd.: 0670/410-5776

Gyomán, a Rákóczi u. 29 .
sz. alatti ház - jelen leg orvo si
rendelő - e ladó . Érdeklődni

telefo non: 0630/367-0840,
0630/9985-096

Gyoma közpon ti helyén
egy háromszoba, összkomfor
tos, dupla szige te lt ház alsó
épü lettel, kiváló áll apotban
eladó. Ár: megegyezés szerint.
Érd .: 0670/279-86 15

Gyomaendrődön a Napke
leti u. 4. sz. alatti 2 szobás, gáz-



Gyomaszolg Kft.
Temetkezéssel kapcsolatos

ügyintézés
hétfő -péntek: 7-15 óráig!

Mi nden bérfőzetőnknek

és H UNGARlKUM
kedvelőnek bő termést és
Boldog Új Évet
kíván csapatunk !

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

A Hármas- ~ö rös álinka
Manufaktúra
ezennel megköszöni bérfőzetőinek,
hogy bizalommal fordultak hozzánk az első

üzleti évünkben.
Idei fejlesztéseink célja további minőségi

javulás mellett kapacitásbővítés
végrehajtása, amellyel a várakozási idő
lecsökkentése a célunk!

www.hunigLhu

Szaküzlet (Juhász István) Mezőtúr, Rákóczi út 12.

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.

---- ---------- - - -----'

Munkaruházat:
Cipők , bakancsok, csizmák 37-48-as méretig! /l':i

VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK
REGISZTRÁLT VILLANYSZERELŐVEL

SAJÁT ÁRUKÉSZLETBŐL!

Kínálatunkból:
Villanyszerelési anyagok, vi/ágítástechnika,
gázkészülékek- és alkatrészek, munkaruházat!
Áruhitel!

Gyomaendrőd központjában
a Fő út mellett 400 m'-es

szolgáltatásra,
raktároz ásra alkalmas
fűthető csarnok kiadó.

Érdek lődn i : 0670/368-5887

1881-1991 , valamint a Hajrá
Gyom a című könyveket. Tele
fon : 0670/628-273 6

Hordozható csempekályha
és üsth áz öntött vas- , íll. zo
máncos üsttel eladó . Telefon:
0620/5565-288

Eladó a Holdfény Söröző

Kulich Gy. u. 45. sz. alatt
(Magtárlapo s), teljes beren
dezéssel. Irányár: 4 millió Ft.
Érdeklődni : 30-501-3914

Családi Vasárnap
aDreher Söröző -Étteremben! ~~. ~~Á!.W,,~. v I:f?' '''
Január 13. Magyaros zöldborsó leves. ~ ,
Grillezett csirkemell, párolt rizs, friss saláta. Tiramisu.

Január 20. Spárgakrém leves vajas zsemlekockával.
Harcsapaprikás galuskával. Vanl'liapudingos palacsinta.

Január 27. Májgaluska leves. Rántott sertésszelet,
steak burgonya. Káposztasaláta. Tejszínszelet.

Ára: 920 Ft/adag
Telefon: 06661386-444, 06201980-8842
Várjuk szíves megrendeléseiket!
sZÉP kártyát és étkezési utalványokat elfogadunk!

www.timarpanzio .hu

"Egy szál virág, egy gyertyaszál,
Egy fényké p, amiről mosolyogsz ránk,
Emléked örökké itt van velünk,
Amíg élünk, Te is élsz velűnk! "

Soha el nem rnúló szerétettel
és fájdalommal emlékezünk

Kónya Istvánné
Vaszkó I lon a Veronika tanárnő halálának 3. évfordulóján.

Szerető félj ed István, lányod Márta Ilona,
A Kónya és a Vaszka család tagjai.

kedves tanítványaid, koll ég áid

Eladó 2 db kétajtós
szekr ény, 10 ezer Ft/db , egy 3
as tükör 6 ezer Ft és egy
rek ami é 10 ezer Ft. Telefon:
0670 /545-3558

Keresem megvételre a
Gyoma és Endrőd képekben

Földet bérelnék
Gyomaendrődön .

Telefon: 0620/945-0765

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük együttérzését mindazoknak, akik

Uhrin Imre
(élt 49 évet)
temetésén részt vettek,
a kegyelet virágait sírján elhelyezték!

Felesége Erzsike és fiai: Tamás és Róbe rt

mikro, öntött lábas fedővel.

porszívó, h űt ő szekr ény, moso
gató , konyhaasztal , szennyes
láda elad ó. Ár: megegyezés
szerint. Érdeklődn í: 0670/273
440 6

Gyomaendrőd i Szó-Beszéd hirdetésfelvétel! Telefon: 0670/22-632-99
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vodofone

• 3,7" AMOLED
Gorilla glass kijelző

.8 MP autofókuszos
Carl Zeiss karnera

• Windows7;5operációs
rend szer

l (f'rfssíthetö 7.8~ra)

Nézz be hozzánk! Gyomaen I'Ő I Fő ÚI 1188eTelefon: 06-70/773-3921
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Gyurcsány vízhőmérséldetetellenő riz a fürdőben

színére, mert az Új Magyar
Gárda előre j elezte, hogy ők

is résztv esznek a gy űlé sen ,

és kérdéseikkel fogják ostro
molni a poli tiku st. Maga a
szarvasi rendőrkapitány és a
gyomaendrődi parancsnok is
őrt állt a Hídfő előtt , ám
beavatkozásra nem vo lt
szükség: Gyuresány bátr an

beszélhetett a mintegy 80
100 fős hallgatósága előtt. A
volt minis zterelnököt még
az sem hozta ki a sodrából,
hogy aj obbikosok a háts ó
sorbó l olykor hangosan
bekiabálva lebuzizták, le
hazaárulózt ák az előadó t,

akinek legfőbb mondandója
az volt, hogy Orbán Viktort

Gyurcsány az idősek otthonában Öregszöllőben

ratikus Koalíció elnökének
műhelyében, látogatást tett a
Cuti Kft. pékségében, ahol a
tulajdonos, Farkas István
másnap reggelre egy disznó
torra is me ghívta Gyur
csányt és kis éretét. Gyur
csány Poh arele c László vál
lalkozóval is elbeszélgetett,
ráadásul az éjszaká t is a

Körö sök Vidékéért Egye
sül et önkormányzati kép
viselőj ének panzi ójában, a
Fészekb en töltötte.

Délután 5-órakor Endrő

dön a Hídfő Étteremben tar
tott politika i fórumot az
egyko ri miniszterelnök . A
rendőrség nagy erőkke l vo
nult ki az esemény hely-

Vass Ign áccal a fürdőben

a Hídfő étte rem e lő tt, - a
bej árattól öt méterre - ő is
rágyújtott és jóíz ű en elszí
vott egy Bondot. Ruh ázata
ugyan nem volt Jam es
Bond-osan elegáns : egy
egyszerű farmernadrágban
és egy hozzáillő rózsaszínű

könnyed pulc siban érkeze tt
ezen a meleg január vég i
napon a helybéli alapszer
vezet vezetőinek meghívá
sára.

Gyurcsány a káv ézást
követően ellátogatott az
öregszöllői idősek otthoná
ba, ahol eldiskurált az öre
gekkel, sőt megnézte a
szobákat is. Bekopogtatott
négy nem túl jó helyzetben
lévő családhoz, és az ebéd
után ellátogatott a Liget
Fürdőbe is, ahol Vass Ignác

. kalauzolta végig.
A fürdőigazgató már nem

az első politikusnak mutatja
be Gyomaendrőd büszkesé
gét, hiszen 2004-ben péld ául
Gyurcsány Ferenc elődje ,

Medgyessy Péter mini szter
elnök járt itt és adta át az új
strandot.

Babos László, az ese
mény egyik szervezőj e, a
Demokrat ikus Koalíció he
lyi szerveze tének tagja
lapunknak elmondta, hogy
Gyurcsány vá llalkozókat is
meglátogatott: járt Katona
Tamás, a helyi Demok-

Gyurcsány mcgszívta

Igen csak meglepődtek

január 31-én a Hollerban
ebédelő vendégek, amikor
nyílt az ajtó, s nem más, mint
Gyurcsány Ferenc lépett be
rajta. A volt miniszterelnök,
a Demokratikus Koalíció
elnevezésű szocialista párt
képződmény elnöke népes
kíséretével a Körös Étterem
ben ebédelt, s bár ezen a na
pon a Torkos Csütörtöknek
köszönhetően mindent félá
ron lehetett enni, ők mégis
egy egyszerű B menüvel
elégedtek meg.

Gyurcsány Ferenc ugyanis
kampányjáró körúton járja
az ors zágot, annak is a
szegé nyebb részeit , hogy
lássa hogyan élnek a vége
ken, s eközben persze kam
pányol is. Mellesleg azt írj a
az újság, hogy a képviselő

vagyonbevallások alapj án

Gyurcsány 88 mill ió forintot
keresett tava ly. Gazdag
emberként biz onyára kife
jezetten izgalmas kirándul ás
leh et szá mára a sanya rú
sorúakat meglátogatni .

Persze eközben ő maga is
" lemegy" proletárba. Déle
lőtt 10 órakor érkezett váro
sunkba és a regge li kávé hoz
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egalakult a helyi DK

Olvasói vélemények
az interneten

és kormányát el kell zavarni
és a baloldalnak össze kell
fognia ...

Gyurcsány másnap reg
gel a Cuti Kft. tulajdono
sánál részt vett egy disznó
leölésében, erről a Facebook
oldalán tájékoztatta is rajon
góit. A disznótoron a Kö
rösök Vidékéért Egyesület
több tagja és önkormányzati
képviselője is megjelent, sőt

Gyurcsánynak itt volt alkal
ma találkoznia Gyomaend
rőd korábbi polgármeste
rével is. H. E. Gyurcsány a szónok

A közelmúltban mega
lakult a Demokratikus Koa
líció helyi szervezete, mely
nek elnöke a gyomaendrőd i

Katona Tamás lett.
A Magyar Szocialista

Párt bomlásával egyidőben a
helyi szocialisták is szét 
széledtek a választásokat
követően. A gyomendrődi

alapszervezetből 20] O-es

válas ztások után öt - koráb
ban vezető szerepet is
betöltő - sze~ély lépett ki:
dr. Kovács Béla , Babos
László, Vass Ignác , Katona
Lajos és Katona Vendel.
Közülük azonban eddig csak
Babos lépett be a Gyurcsány
Ferenc vezette Demokra
tikus Koalíció helyi szerve
zetébe.

• Aki.mlm·tudná: Gyurcsány Ferenc 2004. szeprember 29-étől 2009. április
14-ig Magyarország miniszterelnöke, 2006-tól 'országgyíílési képviselő, '

. 2011-töl a vezetésével alakult.Demokratikus Koalíció p árt eln öke. '

A Békés Megyei Hírlap Gyurcsány látogatásról szóló
cikke a lap internetes oldalán is megjelent. Az olvasók első

reagálásaiból közlünk néhány gondolatot:
Ez a mocskos állat hogy hogy még mindig nem a börtön

naploját írja ? Kikerekedett szemmel néz ? Ha ő lenne kor-
o mányon mennyire kerekedne ki a szeme? És a mienk?

Rohadt, undorító, tolvaj I

Furcsány lelencnek, ha lenne igazság Magyarországon,
akkor a büntetésvégrehajtási intézetet kellen e tartósan láto
gatnia, és ott fogyasztani a B menüt.

Egy etértek azzal, hogy az országjelenős része az övéké,
(amennyit elloptak belőle), de ahogy Vlagyimir elvtársnak
is fel volt írva : "Ne vigyorogj Iljics, nem tart ez örökké, 150
évig sem változtunk Törökkél " Aljas, hazug hazaáruló
bandal

A disznót más nap reggel leölték

Gyurcsány és vendéglátói a Fészek Panzió előtt

A sito Rákosi egy csomó ganajt rátelepített az igazi
őslakos gyomaiakra és az endrádiekre. Ezek voltak az
agitáló komcsi ávósok, akik addig verték a parasztot míg be
nem lépett a kolhozba, vagy irány bűntib ől keleti vagy nyu 
gatifőcsatornát ép iteni, talieskázni a családdal együttI

Üdv mindenkinek, olvasom a sorokat, nem hiszem el,
hogy ez megtörténik. Mi magyarok mindent elhiszünk még

A J obbik tiltakozott Gyurcsá ny je lenléte ellen a lakossági fórumon azt is amit ez a mili árdos Fecó mond. Mintha nem tudná,
hogy neki igazán része volt ebben, hogy ide jutotunk, most
meg osszefogna fúv el-fával csak hogy sikerüljön a hatalom
ba kerülni. Isten őrizzen meg tőlük. Meg kellett volna
kérdezni, miből van a milli árdod Fletokám, amit a munká
sok a Kádár rendszerben összedolgoztak és ezt semmiért
megszereztétek... Nem sz égyelli magát elnézi, hogy a
szegény asszonynak 200forintja van, a férjnek meg ezer. Ne
a B menüvel szerepeljen, emberek ez a hülyítés tetej el Kell
a szavazat neki a DK-nak, lent vannak a béke feneke alatt.
Viktor legalább igyekszik helyre hozni, amit ezek elkúrtak...
Munkások, Parasztok, Értelmiségiek, ne hagyjátok így
megvezetni magatokat...
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Már csomagolják a könyveket a Kossuth úti könyvtárban...

Utcanév változások
Bacsótól Zalkáig...

Egy idén hatályba lépett törvény
szerint hazánk mind en településén át
kell tekinteni a k özterületek és az utcák
nevei t. A törvény szerint ugyanis az
utca nem viselheti olyan személy
nevét, akik a 20 . századi önkényural
mi, politikai rendszerek megalapo
zásában, kiépítésében vagy fenntar
tásában résztvett, de olyan kifejezés,
vagy szervezet neve sem használható,
amely az önkényuralmi rendszerre
utal.

Arn óczi István helyi képviselő az
önkormányzathoz eljuttatott levelében
felsorolj a azoka t az utcákat , ame
lyeknek nev eit szerinte az említett
törvény alapj án felül kell vizsgálni.
Ezek a következők : Bacsó Béla,
Csillagos, Dobi István, Fürst Sándor,
Hámán Kat ó, Korvin Ottó, Kulich
Gyula, Martos Flóra, Micsurin, Rózsa
Ferenc, Ságv ári Endre, Sallai, Sebes
György, Somogyi Béla, Tanács, Zalka
Máté.

A képviselő-testület megbí zta az
önk ormányzat ügyrendi bizott ságát,
hogy az érintett utcák lakóinak önkor
mányzati képv is el ő ive l egy eztetve
tegyenek javaslatot az új utcanevekre.
Az utcanév változással kap csolatos
okmánycserék egyébként az érint ett
lakóknak ingyenesek lesznek.

I ._-. - ~\

l 1;:'1,\ ,<j,t,ir ~ WJ1fWJi,\ \
___=_ .--:: "-.JI -.. ____

Idén január l-től megváltozott
Várfi András polgármester és dr.
Csorba Csaba jegyző ügyfélfo gadási
ideje.

Az új ügyfélfogadási időpont: min
den héten pénteken 9-ll óráig.

Változott
apolgármesteri fogadóóra

gyomai a másikat az endrődi részen. A
mai gazdas ági helyzet és a város költ
ségvetése nem teszi lehetővé két
könyvtár üzemeltetését, ezért idéntől,

a költö zést követően az új helyen talán
még jobb anyagi helyzetbe is kerülhet
a városi kön yvtár.

Az új könyvtár világos, tiszta
olvasótermi résszel és a számítógépes
teremmel várh atóan márciustól várja
majd a könyvt árlátogatókat.

Az Endrődi Népház földs zintj én
l évő fiókkönyvtár január 18-án bezárt.
A könyveket innen is átszállítják majd
az új könyvtárba.

Költözika könyvtár

Február végére elk ész ül az új könyvtár a Selyem úton, a városháza földszintjén

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

Mint arról már lapunkban beszá
moltunk a Határ Győző Városi Könyv
tár a Kossuth úti épü letéből átköltözik
az új városháza Selyem úti épületébe,
ahol egy 400 négyzetméteres hely
iséget alakítottak ki a földs zinten . A
könyveket már dobozokba csoma
golják, előkészülve az átszállításhoz. A
mintegy 40 ezer darab köny v minde
gyike átker ül az új könyvtárba, nincs
szüks ég a költözés miatt selejtezésre 
tudtuk meg Diny áné Bánfi Ibolyától a
könyvtár vezetőj étől.

A város évtizedek óta kén yszerült
fenntartani két könyvtárat, az egyiket a
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25 év a fürdőben Szondát kitüntették

Alen ye kapcsolat

GARDROBE
TURI

Várja kedves vásárlóit, a

a Kner téren,
a 8i1uett Fitness mellett!

Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok,
gardróbszekrények,

készítése egyedi méretben
bútorlapból vákumfóliázott felületlel

vagy tömör fábóll

Telefon: 063019554·571

Gyomaendrőd , Bajcsy u. 107.

Telefon: 06661285·127

ÚJ GUMIK!
Szerelés,javítás,
centírozás!

Katona György
gumijavító

Az elmúlt esztendőben a gyomend
rődi Liget Fürdőt összesen 114 ezer
600 fizetővendég látogatta, ame ly
mintegy 5 sz ázalékkal több az e lőző év
vendégforgalmáná l.

Orvosi ügyelet

Több mint 100 ezrenfürödtek

Az elmúlt esztendőben a gyoma
endrődi orvosi ügyeleten 1614 beteget
láttak el, eme llett 1099 főhöz kellett
kimenni lakásra az ügye letes orvosnak.
Az ügyelet 189 beteget részesített
folyamatos ellátásban 2012-ben .

Gyomendrőd Város Kultúráj áért
Oklevelet adott át Várfi András pol 
gármester dr. Szonda István rnuzeol ó
gusnak, aki a két tájház irányítása mel
lett a város két művelődési házát is
vezeti , s emellett jelentős művészeti

tevékenységet is folytat.

A képviselő-testül et januári ülésén
Andó Ágnes, a Gyomendrődi Járási
Hivatal vezetője elmondta, hogy Várfi
András polgármester kérésének eleget
téve májustól újra lehet majd es
küvőket rendezni a volt városháza épü
letében. A házasságkötő termet kifes
tették és bebútorozzák.

- Ez az épület, bár mos t járás i
hivatalként működik, mindig is a város
háza lesz, a város lakó it szolgálja
továbbra is - mondta Andó Ágnes.

Képviselői kérésre a helyi autóbusz
szo lgáltató januárban próbajáratot in
dított Endrőd ridegvárosi részét is
bekötve a tömegközlekedésbe . Az
összesen 62 járatpáron mindösszesen
40 utas utazott, amely úgy tűnik nem
indokolja a rendszeres autóbuszjáratot.

Esküvőt is tartanak

Ridegvárosi busz

Február elsején a Liget Fürdő dolgo
zói háziünnepségen köszöntötték Vass
Ignác igazgatót, aki ezen a napon nem
csak névnapját ünnepelte, hanem azt is,
hogy kereken 25 évvel eze lőtt lett I

fürdővezető . Az elmúlt negyed század
alatt végig fürdővezetőként dolgozott.

Erdős Norbert kor mánymegb ízott,
országgyűlési képviselő vezetésé vel
gyomaendrődi küldöttség tartózkodott
egy hetes szakmai program keretében
Lengyelországban. A CSOpOlt a lengyel
Lubelski vajdaság és a Bialski járás
megh ívásának tett eleget.

A küldöttség tagja volt Várfi
Andrá s, Gyomaendrőd polgármestere,
Davidovics László, Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi

tagintézmény vezetője, Tímár János és
Tímár Jánosné gyako rlati oktatók.

A magyar és lengyel partnerek a
meglévő szakképzési programokról,
gazdasági és kulturális együttmű

ködésről is tárgyaltak . A küldöttséget
fogadta Slawomir Sos nowski a
Lube lski régió elnöke, Mari an

A gyomaendrőd i küldöttség a lengyel
vendéglátóikkal

Starownik országgyűlési képviselő . A
külfö ldi partnerek részt vesznek a
Gyomaendrőd i Sajt- és Túrófeszti
válon, egyéb Békés megyei rendez
vényeken, ahová Erdős Norbert kor
mánymegbízott és Várfi András pol
gármester meghívták az érdekelteket.

KIADÓI
Gyomaend rőd központjában,

a Fő út mellett 400 m2-es szolgáltatásra,
raktározásra alkalmas fűthető

csarnok kiadó.
Érdekl őd n i: 0670/368-5887

Hirdetésfelvétel:
Szó-Beszéd
Szerkesztőség e

Telefon: 0670/22-632-99
E·mail: szobeszed@index.hu
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Nemmér i, hanem
10 ni jönnek!

Járási hírek

Februártól minden napvanügyfélfogadás

Vá rfi András polgármester a
képvi s elő-testiilet j anuári ül ésén
elmondta, az adósságkonszolidációt a
nagyobb településekn él 70 szá za lék
ban maximálta a kormá ny, Gyo mae nd
rődnél 60 százalékot állapítottak meg.

Kiemelte, a város m űköd é se stabil
vo lt, az önkormányzat 200 8-b an boc
sátott ki egymilliárd forint értéki svájci
frank alapú köt vényt oly an fej lesz
tésekre, melyek megtérülnek. A vá lság

A Gyomaen drődi Járási Hi vatal
2013. február l -jétő l minden nap biz
tosítja az ügyfelek számára az ügyin
tézés lehetőségét. Ennek érdekében a
j elenleg érvényes ügyfélfogadási idő

az alább iak szerint változ ik:
Gyomaendrőd, Sza bads ág tér 1.
Hétfő : 8- 16 óráig.
Kedd: 8-12 óráig.
Szerda: 8-16 óráig.
Csütörtök: 12,30-16 óráig.
Péntek: 8 -12 óráig.

Dévaványa, Hősök tere 1.
Hétfő : 8-16,30 óráig.
Kedd: 8-1 1,30 órá ig.
Szerda : 8-11,30 óráig.
Csütörtök: 8-11,30 óráig.
Péntek: 8-14 óráig.

Csárdaszáll ás, Petőfi utca 17.
Csütörtök: 8,30 -10 óráig.

Ecsegfalva , Fő út 67.
Szerda: 14,] 5- 15,30 óráig.

Hunya , Rákóczi u. 19.
Csü tör tök : 11-12,30 óráig.

és a svájci frank árfo lya ma nyomasz
totta teherként a város t, a 60 száza
lékos adósságrendezés helyett a maxi
mumot , a 70 százalékot szeretné k
el érni. Január 29 -én egyeztető tár
gyaláso n vettek részt, aho l az okt atás
finanszíro zását, az önkormányzat gaz 
dasági társaságainak helyzetét és a hul
ladékos perük kártalanítás i összegét
ho zták fel indokként a 70 sz ázalék
mellett. Döntés február 28-áig várható.

Az ügyfélfogadás i időn kívüli
időpontokban ügyir at feldo lgozás
folyik, ezé rt ezen időpontokban nem
áll mó dunkban ügyfeleket fogadni.
Szíves megértésüket köszönjük.

Örömmel tájékoztatom Önöket ,
hogy Hoffma n J ózsef gyomaendrődi
fa lu gazdász 2013. februá r ll. napjától
a j árási hivatal Szabadság tér l. szá m
alatt i épü letében fogadja az ügyfeleit a
következő időpontokban:

Hétfő : 8-16 órá ig.
Kedd: 8-12 óráig.
Szerda: 8-16 óráig.
Csütörtök: 12,30-16 óráig.
Péntek: 8-12 órái g.

Továbbá tájéko zt atom Önöket,
hogy e lőreláthatólag február hónap
második fe lében a Munkaügyi
Kirendeltség is beköltözik a Szabadság
tér l . szá m alatti épületbe . A kö ltözést
megelőzően a pontos i dőpontró l ter
mészetesen informálni fogom Önöket.

Andó Ágnes
hivatalvezető

Január 30-án' több bejelentés
érkezett az Alfö ldvíz Zrt.-hez arra
vonatkozóan, hogy Szarv as város
té rségébe n ké t hölgy az esti órákban
többnyi re i dős embereket keres föl
azzal a cé lla l, hogy i dőpontot egyez
tessen otthonuk ba n történő ivóvíz
arzénszin t mérésére. Janu ár 3 1-én már
Csabacs ű drő l, és Gyomaendrődről is
érkezett hívás ez ügyben a vízművek

ügyfélszolgálatára.
Aki beengedte a két személyt, arra

panaszk od ott, hogy amíg az egyik
hölgy a vízmintát levette és a mérésről

beszéln i kezdett, a másik höl gy megle
hetősen szembetűn ően elkezdt e fel
mérn i a lakásban fellelhető értékeket.
A lakók végül ki látás ba helyezték a
rendőrség értesí tését és elzavarták az
asszonyokat.

Az álellenőrök el őbb telefonon
érdeklődnek, általában nem mondanak
cégnevet, vagy egy dun ántúli társasá
gra hivatkoznak, de előfordul, hogy azt
állítják, országos ivó víz e llenőrző

program keretében szere tnének vízvé
te lezés cé ljából bej utn i a lakásokba.
Kikérdezik a több nyire idős lakosokat
sze mé lyes adataikról, és megkérdezik
egyedül élne k-e . Ezt követően beje
lentkeznek a mintavételre.

Az vizrn ű vállalat tájékoztatj a a la
kosságot, hogy nem végez ilyen te
vékenységet . A helyszínen történő

ivóvíz arzénsz int mérés pedig nem
kivitelezhető. Az ivóvíz arzéntartalmá
nak mérésé t kizárólag laboratórium i
körü lmények között lehet elvégezni.

RÉGI BÚTOROKAT,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben a helyszínen

fizetek!

Telefon:
0630/9·533·594
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Pénzbeli segítség agyermektaníttatásához AUTÓSOK FIGYELEM!

KÖnyv az áfé~z évtizedeiről

Idén ci gyomendrődi és a déva
ványai általános iskolákban és gimná
ziumokban tanuló diákok szülei tanul
mányi ösztöndíjat ig ényelh etnek,

melynek összege havonta 10 ezer és 50
ezer forint között l ehet, .a szülők havi
jövedelmétől függ ően,

Emellett a gye rmekek osztálykirán
dulás ához és táborozásához is lehet. .

igényelni pénzügyi segítséget melynek

mértéke akár 90 százalékos is lehet.
Ez t az iskola és a szülő is igényelheti.
Fekécs László a tankerület igazgatója
lapunk kérdésére elmondta, hogy a

pályázati l ehető ségekről a szülők az
oszt ályfőnö kökn é l; és az isko laigazga

tóknál érdeklődhetnek.
· A különböző pályázatok közül a

tanulmányi ösztöndíjak igénylésnek
beny újt ási ha táridej e február közepe!

Műszaki

vizsgáztatás
akciós ároh:'·22.000 Ft
Eredetiség-vizsgálat!

Varga Béla, autószerelő mester

Telefon:

0666/610-650, 0630/600-42-30

. ; ; .

Nemzeti
Közleked ési
Hatóság

staneon és hagyományos .'

papírdoboz
~é~~t::nj'lnden •~
S 't' , I Q r,ZI azas: P~r o::;;n j(t1'.

~DQ8Q ""v'-
Telefon: ' l ..• ·

0620/9142122 www.rozakft.hu

Gyomaendrőd , Ipartelep u. 1/1.

5500 Gyomaendrőd , Csokonai u. 37,

VOL T E GYSZ ER EGY

ÁFÉSZ

Ezzel a munkával nem a szövet
kezetnek akarunk történ eti emléket,
hanem az embereknek, az egykori dol
gozóknak, tagolm ale Azoknak, akik
akkor és Ott dolgoztak , tanultak,
sportoltak, művelődtek . Vagyi s, akik
akkor is élték mindennapi életüket
Tetté k, ami t tenniük ke llett ahhoz,
hogy .települ ésünk épüljön, szépü ljön,
fej lődjön, és hogy az emberek jól érez
zék magukat lakóhelyükön.

VOLT EGYSZER EGY ÁFÉSZ
Bab os László, a Gyomaendrőd és

Vidéke Áfész egykori kereskedelmi
vezetőj e gyűjtötte össze azokat a régi
képeket és egykor i szövetkeze ti do
kument umokat, melyeket kötetb e
rendezett. A 180 olda las könyv
bem utatja a gyomai és endrődi,

majd az egyesült települ és keres
kedelmét mutatja be a kezdetektől

napjainki g.
- A múlt század második felében

j e l entős szerepet j átszott ak a vidéki
te lepülések életében az Álta lános
Fogyasztási és Éliékes í tő Szövetke 
zetek (ÁFÉSZ-ek), valami nt azok
j ogelődjei . Így Gyoma, Endrőd, majd
Gyomaendrőd és Hunya életében is a
Gyomaendrőd és Vid éke Általános
Fogyasztás i és Értékesí tő Szövetkezet.

Az egykori ÁFÉSZ már csak
nyomokban l elhető fel.

Nem csak az Áfész zsugorodik , az
emlékezet is fakul. A mai 15-20 évesek
nem ismerik, ko ruknál fogva nem is

ismerhetik az Áfész korábbi tev é- Versa Biztosítási Alkusz Kft.
ke nység ét. De valószínű , hogy több- Ak ik akkor is igényesek voltak
ségük szü lei, nagyszülei, esetleg déd- : ar ra, rnit hagyományoznak utódaikra. Generali, Hungaria, Garancia,
szülei tagjai, alkalrriazottjai voltak az Akiknek munkája eredményeként felé- AB Aegon, Uniqa, Union, Európa
Áfé sznek.' pitet t üzletházaktöbbs ége még ma is biztosítások teljeskörű ügyintézése.

Babos Lá szlóé a gondolat, hogy - erede ti céljának megfelelően üzemel. - kárfelmérés, korrekt, gyors kárrendezés,
rniel őtt az emlékezetünk és annak tár- A Gyomaendrőd és Vidéke Áfész - vagyonbiztosítás
gya is végképp me gkopik - ta lán tevékenysége mára gyakorla tilag (lakás, üzlet, üzem, stb)
érdemes .lenne össze állítaniegy kiad- : megszűnt. Tevékenysége a még meg- - kötelező felelősség

- Casco-biztosítás
ványt, amely felölelné a Gyomaendrőd maradt . kél' ingatlan "hasznosításáb an . _éleíblzlosüá s
és Vidéke Áfé sz t ört énetének 50 évét. merül ki. : ~'nyug~ ík~lőtakárékosság "
A kezdetektŐ l az 'agóniáig. 1 945-tő l: .' :. Nem temetili:akarj~k 'az ÁfészK ' ·~ egYéb rllódozq.tok }· · . " '.'
1995-ig. Válla lta , hogy az Áfés z . nem ,is si ratju~; sőtein lék6szlopót .sem" :'; Gyomaendrődii<épviselet: ..'
vázlatos tört énetét pap írra viszi, az lCÍvánlmk állitani ~ n~ki. Pusztán enÚé~ . .: ..~is~[ajosné(~val .
összegyűj tött fényképeket és egyéb ke zni szeretnénk ci j elzett ötvehe's'z~ , < . GyomaelldrődjMadách,u. 212: '.'

.dokumentumokat összerendezi, számí- tendőben történtekre - írja a k6 nyv' 66/284-989, ?O/359.6842
tógépre teszi, nyomtatásra előkészíti. e lőszavában Dávid Mátyás . . ..... ; .:
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Mezőfúr, Szolnoki u. 3.

YUCCA VIRAGBOLT
Vágott-, cserepes

és selyemvirágok
széles válaszLékban!

Gyomaendrőd, Petőfi u. 2.
Tel.: 06-66/386-523

~ ~~ 610WMS GEALAN
., ~f;\~ MŰANYAGNYÍLÁSZÁRÓK

..I:~~~~ ~O.%. KEDVEZ .~ NYEL! I
2012.01. 14-től akészlet erejéig. KerJe Ingyenes aJanlatunkat.
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Valentin Nap!
Mi mással tehetné szebbé

a Valentin Napot, mint

. értékálló arany- és ezüst ékszerekkel ,

valamint férfi és női karórákkal!

~

GeUa"
GYDMA END RÖO

Kner Im re t ér I www.ge lla i.hu

06 66 282 440 I 06 30 33 26 075

építkezik?

Gasztronómiai kalandozások a Hármas-Koros vidékén

KítfÁLATOtfKBÓL:
Lemosópermetezök gyümölcsfákhol, tavaszi lemosók:

• Műtrágyák • Permetezögépek • Tápoldatok
Rágcsálóirtó szerek • Fúliák:• lrömló1< • Szivattyúk:

• Gumicsizmák 'Munkavédelmi ruházat

GAZDA
KISÁROHÁZ / .
Látogasson el hOllánkl ~~~. ! I
5500 Gyomaendrőd. -
Pásztor János u. 39.
Tel.: 06-66/386-359
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A magyarok éremszerző i:

200 méter
Fiúk. K-l: Tótka Sándor. K-2: 1.

Tótka Sándor, Janza Richárd.
Lányole K-l : l. Lucz Dóra. K-2: l.

Somogyi Szilvia, SzilágyiAnett
500méter
Lányok. K-l : 3. Lucz Dóra. K-2: 3.

Bordács Blanka, Czél1ai-Vörös Zsófia
1000méter
Fi úk, K-2:3. Noé Zsombor, Vass Péter.

C-I: 3. Bodonyi András
YOG nyolcas, hossza: 500 méter
Fi úk: 1. Tótka Sándor, 3. Janza

Richárd.

2013. február

vel, Kovács Gáborral közösen minden nap
egy edzést is levezényeltünk. Az ausztrál
turné.január 24-én ért véget, de azt hiszem,
olyan élményeket kaptak itt a srácok, ami
garantálja a nyári sikereket is - zárta az
élménybeszámolótHűttner Csaba kapitány.

Tótka Sándor lapunknak elmondta,
hogy a legszorosabb versenyük a 200
méteres páros döntőjében volt, ahol Janza
Richárddal éppen a házigazda ausztrál
versenyzőket utasították maguk mögé.
Tótka Sándortól megtudtuk még, hogy
májusban Szegeden versenyez majd a
kajak-kenu világkupán, nyáron pedig
Duisburgban a fe lnőtt világbajnokságon ül
haj óba. Az idei nyár még egy nagyutazást
is tartogat: Kanadában rendezik meg a 23
év alattiak (U23) világbajnokságát, melyen
Tótka Sándor is jó esél1yel versenyezhet.

a s e is e'é t kapot Tó k

evezés nélkül is versenyképesek, és
hihetetlen jól alkalmazkodnak az extrém
körülményekhez. Lucz Dóri és a gyoma
endrő di Tótka Sanyi kiemelkedett a
mezőnyből , de minden ve rsenyző előtt

megemelem a kalapomat.
EllátogattunkOlimpiai Parkba, és meg

nézhettük más sportág versenyeit. Utána
három napig Sydneyben néztek körül a
versenyzők, de a gyomaendrőd iek edzőj é-
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Óriási sikert értek el kajakosaink az

Ausztrál Ifjúsági Olimpián, hiszen fiatal
jaink hat arany-, egyezüst-és hat bronz
é remmel zárták a küzdelmeket. A
mezőnyből Tótka Sándor három-, míg
Lucz Dóra két aranyéremmelemelkedett
kí.

Ifjúsági versenyző ink évrő l-évre rekor
dokat döntenek. Éremeső kíséri szerep
lésüket a világbajnokságokon, nemzetközi
viadalokon, s ez a korosztályannyira sike
res, . hogy olykor a · ,.B-csapaturik (a
nemzetközi szereplés biztosítása érdekében
a szakvezetés .olykor a válogat ékon '.
második-harmadik helyen végzetteket
nevezi a kontinensviadalokra) is kenterbe
veri a fél világot. Ahogy tették ezt legjobb
jaink Ausztráliábanis, az ifjúsági olimpián!

Hüttner Csaba ifjúsági kapitány csapata
minden várakozást felülmúlt a hat arany-,
egy ezüst- és hat bronzéremmel, pedig
versenyző ink két-három hónapja, vagyis a
téli időszakban nem is eveztele

A cselgáncsozó Joó Abigél és a Dáviddal az oldalán aratott sikert a kis-
gyomaendrődi Körös Kajak SE csapatok kategóriájának győzteseként.

, . ' . , . . . .,. . . kajakosa Tótka Sándor érdemelte ki a Kovács Gábor tanítványa most annak
~ . : iánuár· ' ; . ·l~,~é i). · ; érkeztü~](· ('ni~i 2012.:.es>év legjobb utánpótláskorú köszönheti újabb el sőségét , hogy az ifjúsá

' A~gtiá1'i ába, ávérsenY heIyszín6re és egy sportolója elismerést, amelyet Buda- gi Európa-bajnokságon három számban is
bapp~l 'később má:r~vers~n.Yeztiirik is, pesten a IX. Hérakl ész Díjátadó Gálán diadalmaskodott.
V.agy.is ai áiállásrahe111]utötfjdÖ:Ezmin- vehettek át febru ár l-én este. Tótka Sándor: - Az eg ész évem jól
qet)1df;nagyon p1egterhelt; í~y~z elsŐ nap . A hagyományos rendezvényen a tava- sikerült, így nagyon büszke vagyok ene a
es~k:iéi~ngtek a . versenyzőka > pályán . lyi koroszt ályos Európa- és világbajnoksá- díjra. Szeretnék példakép lenni a fiatalok
, .' , , . ,. ' . . ...... gokon legeredm ényesebben szereplő után- szemében. Ehhez az kell, hogy az ember

AztánJutam.ról.futatnl,'abeindulfa gépezet, ' .. " . " . . pótláskorú versenyzőket, valamint edző- szerény legyen, Én is próbálok eszerint
~ ~ ' 2qo' . Ihét~ren.nyújto~f telje,sí tményük . iket ju talmazt ák. A gálára idén először viselkedni tninden egyes pillanatban. Nagy
rtiaga'i·YolJ .), ;ősod,a; A cs~csfói'mában került sor az immár az egész hazai szerencsém, hogyMagyarország szerintem

.Yé~enYiő·"~~s ~trtÜ ;: : : újcz6ia,~d.r; · és kínai ' sportélet irányításáért fele/ ősMagyar legjobb edzőj éve l, Kovács Gáborral dol
kajakosok.és kenusok .csak ésodálkoztak, Olimpiai Bizottság (MüB) szervez ésé ben. gozhatok együtt, aki szinte naprapontosan
hiszenl~~riden versenyző nk ~nnet~yelt. Ez A fiúk - vagy inkább eredményeik ' megtudja csinálni a formaidőzítésemet. Az
hat,~iInas :IÖ'kést adhala nyár'i:ve,tset1yekre, . alapján már férfiak - versengését az a . elkövetkező évben a fe lnőtt világbajnoksá
.é~ . ~{ fÚltalók prOfizri)usá(ri:últatj a, hogy Tótka S ándor nyerte, aki tavaly Hérics gon szeretnékrészt venni.
. l: ~:: ' ~ .~,: "."' . . ~ . . - , \. . .'

'; " .:; .': ,.: i ,',.': :, 'I, . \'
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Gyomaendfődi nyomta meg a másfél milliárdos gombot!
Gyom aen drőd ről ér kezett az

Ötöslott ó stúdióba az idei év első

számhúzója. Fellépése mind össze
néhán y perc re korlátozódott, de
ennyi idő épp elég volt ahhoz, hogy a
sorsológömbből kipörgetett számok
közel másfél m illíá r d forinthoz segít
sék a 2013. év első ötöslottó nyer
tesét.

N em éppen kezdő lottózó Czinczár
Gábo r, h iszen a szülei lottószámait is
megőrizve közel negyven éve ikszel
ki tartóan és cseppet sem eredményte

lenül.
- Húsz számmezővel gyürkőzök

nek i a harcnak h é tr ől-hétre. A szám

sorok fe le a sajátom , a töb bit örököl
tem. Nem véle t len , hogy ennyi re
ragaszkodo m az ősök sz árna ihoz,
h iszen 1977 -ben négytalálatossal
örvendeztették meg a famíl iát. Azo n a
héten ugyan ne m fizetett külön ösebben
j ól a négyes , de egy csal ádi ház
fel építéséhez segíte tte hozzá a
szü le im et. Nálam 20 10-ben indu lt be a
sz erencse széria. Először a 35. héten
tö ltöttem ki csaknem hib átlanul egy
számmezőt az Ötös lottón , maj d

Berényi
lottómilliárdos
Az elmúlt tíz évben már harmad

szor vitte el a lottóötöst Béké s
megyei játékos . A szálak ezúttal
Mezőberénybe vezetnek - adta hírül a
Fortunaweb.hu.

Szerencsésen kezdőd ött az év
valakinek, aki a mezőberényi
Fortuna téren található lottóz óban
adta fel szelvényét. A városban ját
szott ugyanis az a játékos, aki elvitte
az 1,4 milliárdos nyereményt az idei
év első lottóhúzásán.

Az elmúlt tíz évben harmadszorra
fordul elő , hogy Békés megyei
szerencsejátékos viszi el az álomnye
reményt. Tíz éve 525 millió forintot
nyert valaki a megyében, 2005-ben
pedig 2,3 milliárdot vittek el egy
Battonyán feladott lottószelvénnyel.

néhány hétt el később, a 4 1. héten,
ugyan csak apró széps éghib ával k ű l d

tem játékba egy számsort. Mindkét
a lkalomm al bezsebelhettem a négy
tal ál at ért j áró bankókat. A jó szeren
csém 20 12-ben is k itarto tt melle ttem ,
h isze n ápri lisban szá mhúzóként jeles
ke dtem a Sk and ináv lottó sorsolás on.
P rodukcióm olyan sik eresnek bizo
nyult, hogy a sorsológömbbő l kihalá
szott számokkal 37 m ill ió forinttal tet
te m gazdagab bá egy szerenes és
nyertest az országban - meséli Gábor a
Szerencs emix című lapnak.

- Időtlen idők óta pá lyázo m
számhúzónak az összes lottój átékon .
Az Ötöslottó stúdiót úgy ismerem már,
mint a tenyeremet. Legutóbb ta valy
december 8-án leh ettem jelen a
számhúzáson. Valójában már akk or is
gyakorta ve ndégeskedtem a stúdióban,
amikor még kilencven néző-j átékos

izgulta végig a műsort, és azok juthat
ta k nagyobb nyeremén yh ez, aki k a
kihú zott számokkal megegyező sor
számú székeken foglaltak hel ye t.
Szá mtalanszo r megesett, hogy a
kö zvetlenül mellettünk, előttünk, vagy
mögöttünk ülők bi zo nyultak ex tra
sz erenes ésne k - avat be a részletekbe

Gá bor. - Amikor Vik i k ihalászta a
ne vemet a sorsológömbből , és Kovács
Áron bejelentett e, hogy Gyomaend 
rődrő l érkezett az aznap i számhúzó,
az onna l maximumra ugrott az adrena
lin szintem, mivel én képvise ltem
eg yedül iként a gyomaendrődieket a
nézőseregből. Nagyon j ól ese tt, hogy a
j át ék ostársak és a műsorvezetők is
széles mosollyal gratulá ltak. Egyéb
ké nt is karnev áli han gulat uralkod ott a
stúdióban a számhú zás végeztével,
hi sz en mill iárdost sikerü lt farag ni
valakibő l egyetle n laz a go mbnyomás
sal - emlékszik vissza a fergeteges
estére Gábor.

- A j ól megérde me lt egy mi llió
forintos nyeremén yt fűtéskorszerű

sí tésre for dítom, remélem, fed ezi majd
a várható költségek et - mondj a a
nyertes a SzerencseMix című lapnak.

Megújult aColor
hopPapírbolt

Gyoma, Petőfi u.4.Telefon:66/284-552
Irodaszerek, játékok,
ajándéktárgyak
nagy választékban!

Akció!
Gyűjtsön össze 15 Color Shop
emblémát* és
a következő vásárlásb61

15 %árengedményt kap!
*1500 forintonként
1db emblémát adunk!
Az akció2012. április2·án kezdódölll

Erzsébet-utalványt
elfogadunk!

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon: 0670/22-632-99

E-maii: szobeszed@index.hu
www.szo-beszed.hu
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r inchét mi iót nyert a turisztikai egy sül

Joggland sírégió (Budapesttől350 km)

Wenigze1l 940-1 140 m. Sípályák: 2 km k ék pálya. .Liftek: 2 h úz ó-, 1 bébi lift.

Érdeklődni lehet:

tárgyakat, kötött horgolt kézimunkákat,
például könyvjelzőt, pénztartót, hűtő

mágnest, tolltartót stb., várunk. Jelent
kezni lehet a Gyomaendrőd i Tourinform
irodában vagy a 06-66/386-851-es tele
fonszámon. A hagyományos reklámtól
az online reklám megjelenés felé fordu
lunk. Saját honlapot készítünk a turiz
musunk számára. Tervezzük a romániai
piac felé való nyitást is, valamint a prog
ramlehetőségek fejlesztését, amelynek
egyik eleme lehet a környező váro
sokkal, és községekkel már megkezdett
turisztikai kapcsolatok építése. Fontos a
város turisztikai komfort érzetének job
bítása, e célra használjuk a nyertes
pályázatunk egyes elemeit.

Páj er Sándor,
a GYÜSZ-TE elnöke

,
Erdekes

Magyarországról a nyolcvanas évek
óta 242 milli árd doll árnyi magántőkét

mene kítettek ki a világ különböző adó
paradicsomaiba.

Most akkor ezt fori ntosítjuk, hogy a
nagyságrend mégjobban látsz ódjon:

48,000,000,000,000, azaz 48 ezer mil
liárd forintot! (200 forintos dollárárfolyamon
számolva!) Sajnos hazánk ezzel az ered
ménnyel a világon a 12. helyen áll a kirabolt
országok között. Sokkal korruptabb hírben
álló országokat, például Ukrajnát, Török
országot és Kazahsztánt is megelőzzük - ezt
egy nemzetközi jelentés állítja. John
Christensen, közgazdász, aki korábban off
shore bankár volt, a Hetek című újságnak
elmondta, hogy példátlan, hogy egyország a
teljes államadósságának két és félszeresét
külföldre engedje úgy, hogyabból semmiféle
bevétele nem származik.

Amegdöbbentő adatok arra utalnak, hogy
az elmúlt 30év sorozatos külföldi hitelfelvé
telei és megszorításai jórészt értelmetlenül
történtek.

Az igazságos adózásért küzdő , vezető

közgazdászokból és bankszakemberekből

álló Tax Justice Network civil szervezet azt
állítja, hogy 2010. végén legalább 21 ezer
milliárd dollár értékű magánvagyon rejtőzött

offshore számlákon. Ez az összeg- ami csak
a pénzeszközöket vette számba, és nem tar
talmazza az offshore ingatlanokat, jaehtokat
és céges tulaj dont - megegyezikaz Egyesült
Államok és Japán együttes éves nemzeti
össztermékével (GDP).

rül hét fontosabb gyomaendrődi neveze
tesség e lőtt kialakítandó pihenő sziget
vagy a kültéri információs terminál.
Veszünk egy hang- és fénytechnikával
felszerelt színpadot is.

Felhívással fordultunk az elmúlt he
tekben a lakosság felé. A Gyomaend
rődre látogató turisták számára gyoma
endrőd i termékeket, ajándéktárgyakat
szeretnénk bemutatni és vásárolhatóvá
tenni. Ezzel segítenénk a helyi termelő

ket, készítőket piacra jutni, boldogulni.
A "Gyomaendrőd éléskamrája" elne

vezésű programban várjuk azok jelent
kezését, akik olyan termékeket készíte
nek, melyek értékes í thetők pl.: lehet
méz, lekvár, mézeskalács, vagy egyéb
más termélc A "Gyomaendrőd kincsei"
programba ajándék termékeket, cserép-

915 éj fél panzióval (reggeli , vacsora ), 4 nap os
sfbé rlettel, eovén i utazással

6 éves korig 115 € I
19 éves kor ig 143 €

felnőtleknek 16 0 €

St. Jakob im Walde 1000-1 200 m. Sípályák: 4 km, meJyből 3 k m piros, 1 km kék
pálya. Liftek: 3 húz ó-, 1 gyakorlólift.

Hotel Albert*** Strallegg
8 1 férőhellyel rende l kező hotel, szé pen be rendezett, tágas, erké lyes szobákkal.
Elhelyezés: 10 db 1 ágyas, 2 db 2 ágyas, 19 db 3 ágy as, és 2 db családi (2 +3 ágyas
szobák össze kötő ajtóval) szobában. Mindegyi kben fürdőszoba, WC, TV. Ellátás:
félpanzió (reggeli , vacsora). Sípályától való távolság: St rallegg 2,5km. W enigzell 8
km , St. Jakob im W alde 12 km, Mön ichwald 17 km .

Hunya Árpád 30-3375-755

A helyszínen fizetendő:

• vég takarítás 6 €/főlturnus

• idegenforga lmi adó 1 €/fő/éj 15 évtől,

• kaució 10 €/fő/tu rn us, me ly a szobák sértetlen átadá sa után visszajá r.
Ágyneműhuzatot , törölköz öt vinni kell! A hulladékgyűjtés szelektíve n történik.

2013.02.14-19. Ausztria

sí.AI3C>~

Mönichwald 100 0-1300 m. Sípályák: 5km, melyből 4 km piros, 1 km kék pály a.
Liftek: 3 húz ó-, 1 db gyakor ló lift.

A GYÜSZ-TE TDM szervezetfej
lesztésre benyújtott pályázata 2013.
január 24-én 37 millió Ft támogatást
nyert.

A pályázati siker azt jelenti, hogy
végre a megálmodott feladatok nagy
részében a pénz is rendelkezésünkre áll.
A pályázat elsősorban a szervezet
fejlesztését hivatott biztosítani. A
pályázat bértámogatást nyújt egy
menedzser foglalkoztatásához, de besz
erezhetünk irodai szoftvereket, és köl
thetünk oktatásra és képzésekre is.

A városi turizmus fejlesztését szol
gálja a különböző monitoring és market
ing tevékenységek támogatása a fel
mérésektől a kiadványokon keresztül az
online rekl ámkampányig. Infrastr uk
turális fejlesztésként megvalósításra ke-

Strallegg 1000-1200 m. Sípályák: 3 km, melyből 2 km piros, 600 m kék, 100 m
oktatóp álya . Liftek: 2 h úz ó-, 1 qyakorló lift. A 2 km hosszú j óesésű piros pál ya
s íelőknek és snow boa rdosoknak egyaránt tökéletes. A prés sk i: ko rcso lyapálya.



InternetVers Fesztivá Gyomaend rődön

2013. február

Idén április 18-19-20-án Gyoma
endrődön ker ül megrendezésre a VI.
InternetVers Fesztivál, melynek
célja a költészet és az énekelt ver s
népszerűsítése határainkon innen és
túl az intern et és a személyes
találkozás segítségével.

A feszt ivál három szakaszból áll.
- A fesz tivál honl apjára fölke rü!

három klasszikusnak számító kö ltő

(most Weör es Sándor, Határ Győző ,

Gergel y Ágnes. Ugyanitt a kortár s
költők is közzéteszik verse iket 201 2.
október I S-től 2013. janu ár 31-ig.)

- A zenészeknek a klasszikus és a
kortárs ka tegóriá bó l is me g ke ll
zenésíteni verseket 2013 . február 28 
ig, majd a kész dalokat mp3 formátum 
ban beküldeni.

- A fesz tivál bemutató szakasza,
ahol a meghívott előadók személyesen
mutatj ák be mü veiket a költőknek,
é rdeklődöknek .

Fontos része a találkozónak, hogy a
zenészek és költők az adott települ ésen

Szó-Beszéd

és körn yékén rendhagyó irodalom
órákat is tarthatnak iskolákban.

Az idei fesz tivá l megrendezését
Gyomaendrőd nyerte el, így ké t
gyomaendrődi költő kerülhetett a
kiemelt alkotók közé : Ge rgely Ágnes
ez évben lesz 80 éves, Határ Győző

pedig j övőre lenne 100 éves.
A pályázatot az OM art Kulturáli s

Műhely Kö zhasznú Egyesület és a
Katona József Művelődési Központ
nyújtotta be . A színvonalas megval ó
sításhoz támogatókat keresünk. Öröm
mel fogadunk tárgyi felajánlásokat,
vagy az egy es előadók szponzorálását
is. Cserébe reklámfelü1etet kín álunk a
fes ztiv ál honlapján, kiadványaiban és
helyszínén.

Számlaszám: 532001 25-11082596
E-maii: omart@freema il.hu
Telefon : 06 70/3850-554 és 0670/

9493-534
Molnár Albert és Oláh Gizella,

az OMart Kulturális Műhely
létrehozói, működtetői
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AKiskun Autósiskola Kft.
SZEMÉLYGÉPKOCSI·VEZET ŐI

TANFOLYAMOT INDíT
2013. február 14.
(csütörtök) 17óra!

Atanfolyamindítás és
a tanfolyam helye:
Városi Alapfokú Művésze toktatási

Intézmény, Gyomaendrőd, Kisréti u. 27.

KEDVEZMÉNYESelméleti tanfolyam!

INGYENES Kresz· ésTesztkönyvhasználat!
INGYENESszámítógépesteszt használat!

A tanulók szabadidejéhez alkalmazkodó
elméleti ésgyakorlati képzés!

További információ:

Bosnyák József
tanfolyamszervező

Telefon: 0630/409-2868
OKÉV:03-0049·04 Akkr.lajstromszám: 1419
Iskolánk címe: Békéscsaba, Szemere u. 2/1.
Ügyfélfogadás: 7.30-1 6.30
Telefon:66/323-626

tyúkgalambvárosunkbüs kesége gész napúsztak

Február első hétvégéjén a sportcsarnok adott
otthont az országos galambkiállításnak. Az ország
számos pontjáról 121 tenyésztő állított ki, 952
galambot, tyúkot, kakast és nyulat vonu ltattak fel.

Gyomán egy ébként az 1950 -es év ek elej én kez
dődött a szervezett galambteny észt és. Az 50-es évek
végén kettévált a röptető postagalamb tenyészté s és a
kiállít ási galambtenyészté s. Gyomán megalakult a 47-es
Ga lamb Egyesület Forgács Józsefvezetésével, és a 177
es Egyesület a 60-as évek közepén Gózon Lajo s
vezetés ével. 1970. január l -én megalakult Endrődön a
199. sz . eg yesület De ák Mihály ve zetésével. A
szervezett és szakszerű tenyésztési munka ered
ményének csúcs a a Gy om án Forgács József álta l
kitenyésztett Magyar Autósex tyúkgalamb lett.

Rendhagy ó kezdeménye
zésre, 24 órás úszá sra invi
tál ták a szervezők az ús zás
sze relmese it vá rosunkban. A
Liget Fürdő munkatársainak,
élükön Vass Ign ácz igazgató
támogatását élvező megrnoz
duláson január 26-án, szom 
baton reggel 8- kor kezdődött

a maratoni küz delem, mely
nek során az l-es sávban fo
lyamatosan váltották egymást
az úszók.

Egy-egy főre az egyéni
úszásidő 20 perc volt, de
sokan nem elégedtek meg
enny ivel, folytatták a másik
sávban, va gy a nap- és este
folyamán több ször is lejöttek
az us zodába. A táv telje sít ése
után tea, forralt bor és pogá
csa várta a résztvevőket.

Az eseményen többek
kö zött részt vettele Várfi
András polgármester , dr.
Csorba Csaba jegyző , Vass

Ignác a Liget Fürdő igazgató
ja, a Gyomaendrődi Úszó SE
45 versenyzőj e, de ugya ncsak
említésre méltóak a dévavá
nyai úszók is, akik kö zül
néhányan az egész rendez
vény ideje alatt jelen voltalc!

A legfiatal abb résztvevő

Vaszkán Mil ánka 4 éves óvo
dás, a legidősebb dr. Csaba
Kálmán nyugdíjas nőgyó

gyász főorvos volt.
A távok teljesítését köve

tően Kulik Károly fós zer 
vezőnek köszönhetően min
denki kipró bálhatta a búvár
úszást amelynek rejtelm eibe
is betekintést nyerhettek.

A rendezvényt létrehozói
vo ltale Kulik Károly fő szer

vező , Varjúné Hanyecz
Henrietta a Liget Fürdő alkal
mazottj a és Vaszkán Gábor a
Gyomaendrődi Úszó SE
vezetőedzője - hja a gy oma
endrőd.hu .
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Irányár: ..

Érdeklődni: .

Földet b éreln ék
Gyomaendrődön.

Telefon: 0620 /945 -0765

Bic aj javítás, küllőzés ,

utánfutó kés zítés! Telefon:
0670/5144-641.

Három hónapos keverék
kiskutya ingyen elvihető. Kö
zepes termetű , rendkívül barát
ságos, szereti a gyerekeket, de
nagyon jó házőrző is egyben. A
kutyusnak télálló bundája van
és mindenevő. Telefonszá
munk: 0620/29 7-2520

Beltéri, és k ült ér i
rendezvényhangosítást

vállalok.
Érd: 0630 /690 -2049

Simson Star 50 ccm eladó .
Irányár: 50 ezer Ft. Érd.:
0620/454-1154

200 db kisbálás szalma
eladó. Érd .: 0620/370-3855

Hízók eladók. Érdeklő dn i:

0620/370 -7191
Akku töltő , mot oros és

elektromos láncfűrész , vala
mint mobiltelefon autós kihan 
gosító eladó . Érd .: 0630/955
8258

Barna színű bőr pénztár
cám (akár üresen is!) meg
ta lálóját 10 ezer forint
jutalomban részesítem. Tele
fonszámom: 0670/773-4347

Malacot, s ü ldőt, hízót, nagysúlyú
hízót, rágott kocát

vennénk készpénzért!
Telefon: 0630/296-4775

keres. Érd .: 0670/659-6776
Síbox eladó: 235x50x35

Ár: megegyezés szerint. Érd. :
0666/386-034

Kézi 22 -es, 32- es hús 
darálót vennék magyar és cseh
szlovák gyártmány t. Érd. :
0620/454-1154

Karosszéria és kipufogó
j avítás! Kipufogó dobok ja
vítása, készítése! Teljeskörű

karosszériajavítás! Telefon:
0630/5148867

Gyomán, a Vásártéri ga
rázssoron, újrabetonozott, vil
lanyo s garázs eladó vagy ki
adó . Telefon: 0630/349-3740,
0630/431-9633EGYÉB

Eladó 2 db két ajtós szek
rény 10 ezer Ft/db . 3-as tükör 6
ezer fl/db, rekamié 10 ezer Ft.
Nova sütő 10 ezer Ft. Érd.:
0670/545-355 8

Eladó 4 db Michelin Alpin
195/65 R15 leme zfelnire sze
relt téli gumi . Ir. ár: 50 ezer Ft.
0666/386 -983 du.13-20-ig .

Teljesen felújított Simson
Schw albe érvényes forgalmival
eladó . Ir. ár: 120 ezer Ft. Érd.:
0666/386-983 du.l3-20-ig

Eladó rotakapához tarto 
z ékok, eke , kerekek stb . Ka
rosszériás szerszámok és 0,8
mm-es co hegesztődrót 2 te-

Olyan idős embert kere sek ,
aki segítségre szorul a napi
gondok megoldásában . Köz ép
korú özvegyasszony vagyok.
Érd .: 0670/260-9260

Korrepetálás, felzárkó zta
tás, fejlesztő foglalkozások,
dolgozatra, középiskolai felvé
telire való felkészítés általános
iskolásoknak. 0630/856-321 8

Kerti munkát, favágás t,
ásást vállalok. Fakit ermelést,
kubik, földmunka. Telefon:
0670/237-0553

Lakótelepeken , lépcsőház

takarítást váll alok a testv é
remmel. Tel.: 0670/88 3-6854

A Pavilon Fogadóba szak á
csot, főzni tudó konyhalányt
felves zünk . Érdeklődni lehet:
0630/943-9576

KERT, TELEK
A kondorosi útról közvetlen

bejárattal tanya nagy mellék
épül ettel 3 fázisú árammal,
1439 m'-es területtel eladó . Ir.
ár: 1,2 millió Ft. Érdeklődni :

0666/386-983, du. 13-20-ig
Endrődön, a Templom

zugban vízpartra menő ingatlan
eladó . Gazdálkodásra is alkal
mas. Villany és fúrott kút van .
Összesen 4614 rrr'. Irány ár:
2500 Ft/m' . Érdeklődni:

0670/9438-212
Nagyálláson tanya kövesút

mell ett (ví z, villany van) kis
szántóval eladó. Irány ár: 2,5
millió Ft. Érd .: 0630/350-0408

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

LAKÁS
Albérlet kiadó! Érdeklődni:

0630/309-1347
Gyomán az Október 6. ltp

en 2 szobá s lakás olcsón eladó .
Érdeklődni : 0620/576-7879

Vásártér i ltp-en 4 lakásos
társasházban 3 szobás lakás
eladó va gy a gyomai részen
kertes házra cserélhető. Irány
ár : 8,6 millió Ft. Érdeklődni

leh et: 0630/488-4396 vagy
0630/944-1847

Gyomán, Vásártéri ltp-n
teljesen felújított, l égkond í
cionált, konyhabútoros, új
fűtésrendszerű 2 szobás lakás
eladó! Telefon: 0630/34 9
3740,0630/431-9633.

Gyom án a Vásártéri ltp-en
erk élyes, felújított - műanyag
nyílászárók - lakás eladó.
Irányár: 5,4 millió Ft. Érd .:
0630/670-9090

Gyomán Vásártéri ltp-en
felújított , hőszigetelt tömbben
j ó állapotú 3 szobás lakás ,
garázzsaJ együtt sürg ő s en

eladó . Irányár : 7,5 millió Ft. .
Érdeklődn i lehet: 0630/562
5754

Vásártéri ltp-en I szob ás
földszinti lakás eladó . Irány ár :
megegyezés szerint. Érd. :
0630/576-1140

Cégünk részére keresünk
eladó családi házat, lakást,
nyaralót, termőfóldet értéke
sítési célra. Telefon : 0630/484
6341

Gyom án, az Arany János u.
16. sz. alatti 4 szobás összkom
fortos ház eladó. Érdeklődni:

0620/526-6573
Gyomán, a Rákóczi u. 29.

sz . alatti ház - jelenleg orvosi
rendelő - eladó. Érdeklődni

telefonon : 0630/367 -0840,
0630/9985-096

Gyomaendrődön a Köny ves
Kálmán u. 6. sz alatti 2 szob ás
nagy nappalis, nagy konyhás
rendezett ház sürgősen eladó.

Gyomaendrődön a Napke
leti u. 4. sz. alatti 2 szobás, gáz
fűtéses családi ház, nagy mel
léképülettel, 1440 mi-es telek
kel eladó. Ir. ár: 3,45 millió Ft.
Érd.: 0620/413- 2770

Gyomán a Hősök utcában
összkomfortos paraszthá z ela
dó, konvektoros fűtéssel 2,5
szobával. Irányár: 3,1 millió Ft.
Érd. : 0630/498 -3521

Egyedi tervezésű kétszintes
csal ádi ház Gyomaendrőd köz
pontj ában benne lévő üzlet
hel yiséggel igényesnek eladó.
Érd. : 0630/240-7553

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

nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a sze1vényen küldik be
megjelentetés céljából ! A szelvényen a megjelölt helyre kell
beírni a kívánt szöveget és a szelvényt levelezőlapon vagy
borítékban elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés szövege
lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirdetések
szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve : ..

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: ..

HÁZ



Családi Vasárnap
aDreher Söröző·Étteremben !

~~ 14. 6Y~ ~/
Minden a' la carte fogyasztásból

éskészpénz fizetés esetén 50 %engedmény!

Február 17. Vegyes gyümölcsleves.
Marhalábszárpörkölt, makaróni. Kovászos uborka.
Gyümölcsös lepény: •

Február 24. Zöldséglevesgazdagon.
Sertéscsülök Pékné módra, tepsisburgonya, párolt lila káposzta.
Túrósbukta.
Ára: 920 Ft/adag '
Telefon:0666/386-444, 0620/980-8842
Várjuk szíves megrendeléseiket l
sZÉP kártyátés étkezési utalványokat elfogadunk!
www.limarpanzio.hu

~aHná~~~:~~aörös pálinlika~~~-l' )

e~en~el ~egköszöni I 1: '\ ~\ 11'1~ ' !
berfozetom ek, l ',1\\/ 1~
hogy bizalommal fordultak \j, " ~If 1 ;, .
hozzánk az első üzleti évünkben. - \ - iJri
I dei fejlesztéseink célja további TI
minőségi javulás mellett l I

kapacitásbővítés I

végrehajtása, amellyel a várakozá i
idő lecsökkentése a célunk !

-Minden :bérfőzetőnknek
és H UN GARIK Ul\If .

kedvelő/lele 2013-ra is bőlermést
kiv án csap atunk !

www.hunigi.hU

e'" ! "~r
l ~

Va/ent/n JI0/

Gyomaszolg Kft.
Temetkezéssel kapcsolatos

ügyintézés
hétfő-péntek : 7-1 5 óráig!

- Mez6túri, egyedi gyártású fazekas termékek
- Játékok, társasjátékok nagy választékban
- Exkluzív kiadásúkönyvek akciós áron
- írószerek

Gyomaendrődön alegnagyobb választékkal
várja kedves vásárlóit aTapír-Papír!

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.

Farsangi ajánlatunk! PAPÍR

Több száz jelmez közül kölcsönözhet!
Leányka, fiú és felnőtt jelmezek közül válogathat!
Ezen kívül nagy választékban kaphatók fejd íszek,
álarcok, parókák és mindenféle farsangi kellékl

Tapír-Papír
Gyomaend rőd, 'Kossuth u. 31.

';-", ,

II

Kínálatunkból:
Víllanyszerelési anyagok, vifágítástechnika,
gázkészülékek- és alkatrészek, munkaruházat!
Áruhitel!

Munkaruházat:
Cipők , bakancsok, csizmák 37-48-a5 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

" Elmentem tőletek. nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm, el kellett indulni, "

Há lás szívvel mondun k köszönetet
mindazoknak, akik

Vaszkó Lajos
(élt 54 évet)
tem etésén megjelentek, sí rjára koszorút, vir ágot helyeztek,
részvétükkel fájda lmunka t enyhíteni ígyekeztek.

Édesanyj a, gyermekei: Viktor és Virág,
valamint a gyászoló család

BALUVILL
Szaküzlet (Juhász István) Mezötúr, Rákóczi út 12.

Gyomaendrőd i Szó·Beszéd - hirdetésfelvétel ! Telefon: 0670/22·632·99
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22. évf. 3. szám FÜGGETLEN VÁROSI LAP

Ára: 249 Ft

2013. március
Felelős szerkesztő: Hornok Ernő • Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51. • Nyomtatás: Print2000 Nyomda

Telefon: 06-70/22-632-99· Kiadja: Rekline Stúdió Egyéni Cég • Felelős kiadó: Hornok Ernő • E-maii: szobeszed@gmail.com

Uh e e lzték
Rettegésben tölti a napjait Uhrin Benedek

(91) és gondoskodására szoruló fia, Attila
(56): bár kifizettek 9 és félmillió forintot egy
fővárosi panellakásért, májusban mégis utcá
ra kerülhetnek.Az idős táncdalénekes alakás
maffia áldozata lett!

Uhrin Benedeknek idős kora ellenére ezrek
csápoltak aSzigetfesztiválon,dédunokakorú fia-

talok őrjöngtek, amikor a bácsika rákezdett Re
beka címu nótájára. A rivaldafényből az elmúlt
években visszavonult, beteg fiával, csendesen,
de nyugodtan éldegélt Uhrin Benedek. Tavaly
azonban eldöntötte: szülővárosából, Gyomaend
rődről afővárosba költözik, hogy még egyszer,
talán utoljára felfedezzék, újra beindítsa zenei
karrierjét... 6. oldal ,

Proharelec kép iselö aleg zegénye b,
elegalább mento ként utat mutat' példát ad

Képviselői vagyonnyilatkozatok ..
Poharelec Lászlónak, aKötösök Vidékéért Egyesület önkor

mányzati képviselőjének nem vett el túl sok jdöt az életéből

atöbb lapos vagyonnyilatkozatának kitöltése. Osszesen három
bejegyzés található az íveken: van neki havi 120.000 forint havi
jövedelme, 110 millió forintnyi adótartozása.

Foglalkozását tekintve: mentor aDomszög Kft-nél. (A gyen
gébbek kedvéért amentor szó jelentései: nevelő, tanító, veze-

tő, tanácsadó, pártfogó, atyai jó barát, vezetőtanár. A mentor
elkíséri amunkatársat szakmai fejlődése során, és példát mu
tat neki.) Ezenkívül semmije sincs, se ingatlanja, se értékes
ingósága, se gazdasági társaságban való érdekeltsége, csak
a közügyek intézése iránti olthatatlan vágya és az elmaradha
tatlan öltönye...

Cikkünk a lap 3. oldalán!
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2012. decemb er 31-ei M inisztere k döntése
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(Ft) összege (Ft)
IB ékés Battonya 638962 032 383 377 219

Békés Békés 3 521 426 958 " 464 998 871.
Békés Békéscsaba 9 5817 1784 7 6 037 348 783

iBékés Csorvás 364 374 859 255 062 401
[B ékés D évaványa 449 115 450 179 646180

~kés Füzesgyarmat 124885 318 56198 393
IBékés Gvomaendr őd l 116596689 725 787848

lBékéS Gvula 348 0 402 105 2 436 281 474

IBékés Kendoros 3020 12 405 211 408 684

IBékés Mez őberény l 339 szs752 937948026

Békés Mezöhegves 1265 65 071 50 626 028
[B ék és Mez őkovacsháza 417 943 390 25 0 766 034

IBékés Nagyszénás 31 758 834 15 879 417

'Békés Orosháza 3 413 088 028 2277788468
Békés Sarkad 2404 332 440 1683032 708

IBékés Szarvas 2336 ·\19 125 1401 851475

IBékés Tótkomlós 115 no841 52.074379
[B ék és Vésztő 271 521 98\ 190 065 387
Békés
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A kormány első döntései között
szerepelt az önkormányzati rendszer
megújításának szükségessége. Kiemelt
cél volt, hogy a települések által
hosszú évek alatt felhalmozott hitel- és
kötvényállomány terhe ne súlyosbítsa
tovább az önkormányzatok költ
ségvetését, ne akadályozza a kötelező

feladatok sz ínvonalas ellátását. A
határidőben történő teljesítés érdeké-

ben az érintett települések a pénzin
tézetektől kapott adatszolgáltatás
alapján jelezték a Magyar Államkincs
tárnak a 2012. december 31-én fennál
ló adósságállományukat. Ezt követően
a Nemzetgazdasági Minisztérium és a
Belügyminisztérium szakértői konzul
tációsorozat keretében egyeztettek az
önkormányzatokkal a február 28-ig e
sedékes átvállalás i mérték meghatáro-

zása érdeké
ben. Az átvál
lalás mértéke a
törvény értel
mében 40 és
70 százalék
között mozog
hat. A konszo
lidáció összege
így egyedi , te
lepülésenként
változik.

Az adós-
ságkonszolidá
ció hozzásegíti
az önkormány
zatokat ahhoz,
hogy tiszta
lappal indul
hassanak és a

nagymértékű eladósodottság, amely a
korábbi évek finanszírozási rendszeré
nek hibái következtében alakult ki, a
jövőben ne okozzon problémát.

- Az ötezernél kisebb lélekszámú
települések konszolidációját már
korábban befejeztük, most az ötezer
lelkesnél nagyobbakét kellett rendezni.
Nem volt még arra példa, hogya hely
hatóságoktól ekkora adósságot vállalt
volna át a központi kormányzat. Az
átvállalt adósság országosan összesen
600 milliárd forintot tesz ki. Ez Békés
megyére vonatkoztatva az ötezer lélek
számnál nagyobb településeknél azt
jelenti, hogy 30 milliárd forintos
adósságállományból 19 milliárd 610
milliót rendezünk most - mondta Erdős

Norbert kormánymegbízott.
- Az év elején született döntés

szerint a város adósságának 60 száza
lékát vállalta át a kormány, ám ezt
sikerült újratárgyalnunk, s a végleges
döntés alapján Gyomaendrőd adóssá
gának 65 százalékát finanszírozza az
állam. Ez a plusz 5 százalék 55 millió
forintot jelent a városnak. Ezzel az
adósságátvállalással a kötvénnyel járó
anyagi terhektől megszabadultunk 
mondta Várfi András polgármester.

e k,é áé t II

Amíg a környékbeli városokban
fontos, a település életét jelentősen

meghatározó témákban is gyors és egy
séges döntések születnek, addig nálunk
Gyomaendrődön piszlicsáré témákon
rágódnak a képviselők. Különösöen a
Körösök Vidékéért Egyesület egyes tagjai
kötik olykor az ebet karóhoz és tűzzeI

vassal igyekeznek keresztül vinni
akaratukat, még akkor is, ha az észérvek
mást diktálnának. Így volt eza képviselő

testület február végi ülésén is, ahol több
mint két órás vitát gerjesztett egy tulaj
donképpen egyszerűnek tűnő téma.

Ismeretes, hogya gyomandrődi iskolák
állami fenntartásba kerültek, de a
képviselő-testület egy korábbi döntésével
vállalta az oktatási vagyon m űködtetését,

azaz az iskolákban a fűtési és karbantartási
feladatok ellátását, valamint az oktatáshoz
használatos anyagok - papír, kréta, stb.
biztosítását.

A képviselő testület decemberi ülésén
úgy döntött, hogy ezeket a feladatokat az
önkormányzat nonprofit kft-je a Zöldpark
Kft. fogja végezni. Ez a kft. egyébként
több, a várost szolgáló feladatot is végez
már. Az év elején azonban hét önkor
mányzati képviselő, a Kórős ök Vidékééli
Egyesület tagjai és a velük egyet értő fide
szes Lehóczkiné Tímár Irén levelet írt a
polgármesternek, mely szerint az említett
feladat könyvelési részét ne a Zöldpark Kft,
hanem a városháza pénzügyi osztálya vé
gezze. Ezt többek között azzal indokolták,
hogy ezzel átláthatóbb lesz a gazdálkodás.

Ajegyző felvilágosította a képviselőket

a javaslathelytelenségéről, majd a pénzü
gyi bizottság elnöke, Márjalaki József
szünetet kért, s a levelet aláíró hét kép
viselő újra átbeszélte a dolgot. Nagyné
Perjési Anikó végül a javaslatukat újra
fogalmazta, s ezt a képviselők többsége 6:5
arányban meg is szavazta.

Eszerint a képviselő-testület egyetért
azzal, hogy az oktatási intézmények ingó is
ingatlan vagyonának vagyonellátáshoz
kapcsolódó dologi jellegű anyagok biz
tosítása és a dologi jellegű feladatok
irányitása és ennek végrehajtása a
városháza feladatát képezze.

Várfi András polgármester lapunknak
ezzel kapcsolatban elmondta, hogya dön
tés értelmében a két helybeli átalános isko
la a gimnázium és a művészeti iskola ezen
túl a városházára nyújta be igényeit. E fela
dat ellátáshoz a városházán biztositani kell
a személyi és anyagi feltételeket, amelynek
várhatóanjelentős anyagi vonzata lesz.

- A képviselő-testület tulajdonképpen
ezzel a döntéssel egy drága megoldásra
szavazott, hiszen várhatóan a feladat
ellátására a városházán két új embert kell
alkalmazni, míg a Zöldpark Kft. esetében
errenem lettvolna szükség - mondta a pol
gármester.
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.Po:harel'ec képvisető a legszegényebb,
de ~ l eg,a[lá~bb menterként 'utat mutat tés [példáit ad...

.Képviselő i vagyonnyilatkozatok

tá a r'gi re o

Poharelec Lászlónak, a Kö rösö k
Vidékéért Egyesület önkormányzati
képviselőjének nem vett ei túl sok
időt az életéből a több lapos vagyon
nyilatkozatának kitöltése. Összese n
három bejegyzés található az íveken:
van nekí havi 120.000 fori nt hav i
jövede lme, 110 millió for intnyi adó
tartozása.

Foglalkozását tekintve : mentor a
Domszög Kft-nél. (A gyengébbek ked
véért a mentor szó jelentései: nevelő ,

tanító, vezető, tanácsadó, pártfogó,
atya i jó barát, vezetőtanár. A mentor
elkíséri a munkatársat szakmai fej-

k rí

Olvasónk kétségbeesetten panasz
kodott szerkeszt ő s ég ünknél, hogy a
kazángyár mögötti , az Eötvös és Nagy
Sándor utcák által határolt régi refor
mátus temetőben vandál módon vágják
ki a fákat. Papp Tibor lelkipásztor
lapunknak elmondta, hogy a temető

Na gy Sándor utca felő l i oldala rend
kívül elhanyagolt állapotban volt, az
elvadult cserjék, bozótok miatt a sírok
is megközelíthetetlenn é v áltak . A
gyomai református egyház már koráb
ban elhatározta, hogy kitakarítja és
rendbe teszi a régi temetőt, ahová
egyébént 1966-óta nem temetnek.

- A lelkipásztor lapunknak elmond
ta, hogy a munk ák megkezdése előtt

lődés e során, és példát mutat neki .)
Ezenkívül semmije sincs, se ingatlanja,
se értékes ingósága, se gazdasági tár
saságban való érdeke ltsége , csak a
közügyek intézése iránti olth atatlan
vágya és az elmaradhatatlan öltönye...

Arnóczi István is szerény fizetéssel
él: a Zsabi Bt. 50 százalékos beltag
jaként havi bruttó jövedelme 84 ezer
forint. Szarvason egy lakóház tul aj 
donosa 1/24-es részben , van egy Ford
Fies tája és egy 10 eze r forint értékű

részjegye. M indemellett adóstársként
pénzintézettel szembeni tarto zása 6
millió forint.

á us te etőt

egy erdőmérnök szakembert kért fel,
hogy jelölje meg azokat az elöregedett
beteg fákat is, amelyeket ki kell vágn i.
Az úgynevezett oszlopos tölgyekből

összesen nyolcat vágtak ki, és emellett
három öreg hársfát döntöttek le. Papp
Tibor lapunknak elmondta, hog y ter
mészete sen a kivágott fák helyére új ,
földlabdás facsemetéket ültetnek még
a tavasz folyamán. A temető egyébként
emlékparkké nt működhet tovább, s
később a sírok állagmegóvására is for
dítanak gondot. Több híres gyomai
család nyugvóhelye ez a temető: itt van
elt emetve több ek között Kálmán
Farkas lelkipásztor és Papp Zsig mond
presbiter, polihisztor is.

A legnagyobb földesgazda a képvi
selők kő zül Betk ó József, akinek
Szeghalomtól Kertészszigeten át
Kondorosig, Örménykúttól Szarvasig
vannak szántói, erdői, házai és gaz
dasági ingatlanj ai. Ugyanakkor foglal
kozásból sz ármaz óhavi jövedelme 180
ezer forint. A Körös-Vidéki Vízügyi
Igazgatóság területi felügyelőjeként

takarékban elhelyezett megtakarítása
2,6 millió forint.

A testületi tagok köz ött a másik
gazda Béres János, akinek szántói és
kertjei mellett van egy l millió forinto s
szövetkezeti részjegye és ugyancsak l
mill ió forintos takarékbetétben elhe
lyezett megtakarít ása. A foglalkozá
sából származó havi jö vedelme 108
ezer forint.

A legtöbbet egyé bként - a bevallá
sok alapján - a takarékszövetkezeti
kirendeltség vezető M árjalakai József
keres, akinek a foglalkozásból szár
mazó havi brutt ó jövedelme 370 ezer
forint. Őt követi Nagyné Perjési Anikó ,
akinek havi jövedelme 350 ezer forint.
A képviselők közül a sorban a har
madik Toldi Balázs, aki havi brutt ó
260 ezer forintot keres a Hőtechnikai

és Kereskedelmi Kft. kereskedelmi
vezetőj eként. Leh óczkiné Tímár Irén
pedagógusként havi bruttó 240 ezer
forintot kap.

Az önkormányzat i képvisel ők

jogszabályi kötelezettségeiknek eleget
téve 20 13-ban is benyújtották vagyon
nyilatkozataikat. A képviselők vagyon
nyilatkozatainak vizsgálatával kapc so
lato s feladatokat ellátó Ügyrendi ,
Oktatási , Kulturál is, Kisebbségi és
Esélyegyenl őség i Bizottság febru ári
ülésén megállapította, hogy minden
érintett határidőben benyújtotta a va
gyonnyilatkozatát.

Szó·Beszéd Szerkesztősége

Telefon:'0670/22-632·99
E-maii: szobeszed@index.hu
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Hálaadó ünnepi
istentisztelet

A Gyomai Református Egyház
község presbitériuma tisztelettel és
szeretettel hív minden érdeklődőt

2013 . április 6-án, szombaton délután
3 órakor kezdődő Hálaadó ünnepi
istentiszteletre a gyomai reform átus
templomba.

Ezen az ünnepi alkalmon szeretne a
Gyomai Gyülekezet hálát adni a
Mindenható Istennek Sípos Tas
Töhötöm református lelkipásztor,
esperes úr közöttünk végzett negyven
nyolc évi hűséges szolgálatáért.

Papp Tibor
lelkipásztor

Megemlékezés
2013. február 24-én vasárnap 17.00

órakor a Gyomaendrődi Szent Imre
Római Katolikus Templomban szent
mise keretében emlékeztünk meg a
rasszizmus áldozatairól.

Szentmise keretében emlékeztek
meg Gyomaendrődön a rasszizmus
áldozatairól a Szent Imre Római
Katolikus Templomban. Czank Gábor
római katolikus plébános és a megje
lentek közösen imádkoztak az elhuny
takért.

Az istentiszteletet követően a
megemlékezők a templomkertben álló
feszületnél gyújtottak gyertyát az ál
dozatok emlékére, sugallva az ellen
érzést a megkülönböztetés, a kirekesz
tés és a rasszizmus ellen.

Új helyena
Erdős Norbert kormánymegbízott,

dr. Nagy Ágnes a megyei korm ányhi
vatalmunkaügyi központjának igazga
tója, Andó Ágnes a járási hivatal ve 
zetője , V árfi András polgármester és
Timárné Buza lIona a helyi munkaügyi
kirendeltség vezetője adta át március
elsején a munkaügyi kirendeltség új
bázisát a Szabadság téri volt városháza
épületében. Mint arról lapunkban már
olvashattak, a Békés Megyei Kor
mányhivatal Munkaügyi Központjának

Szó-Beszéd
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Várfi András, polgármester el
mondta, már zajlanak az egyezte
tések egyes gyomaendrődi utcák új
elnevezéseiről és mivel erről törvény
rendelkezik, ezt végre kell hajtania
az önkormányzatnak.

Hazánk minden településén át kell
tekinteni a közterületek és utcák ne
veit, ezt egy idén hat ályba lépett
törvény írja elő . A jogszabály szerint
ugyanis az utca nem viselheti olyan
ember nevét, aki a 20. századi önkény
uralmi, politikai rendszerek megala
pozásában, kiépítésében vagy fenntar
tásában részt vett, de olyan kifejezés
vagy szervezet neve scm használható,
mely az önkényuralmi rendszerre utal.

Arnóczi István képviselő az önkor
mányzathoz eljuttatott levelében fel
sorolta azokat az utcákat, melyeknek a
neveit szerinte az említett törvény
alapján felül kellene vizsgálni. Ezek a
következők: Bacsó Béla, Csillagos,
Dobi István, Fürst Sándor, Hámán Ka 
tó, Korvin Ottó, Kulich Gyula, Martos
Flóra, Micsurin, Rózsa Ferenc, Ság
vári Endre, Sallai Imre, Sebes György,
Somogyi Béla, Tanács, Zalka Máté.

A képviselő-testület megbízta az
önkormányzat ügyrendi bizottságát,
hogy az érin tett utcák lakóinak önkor
mányzati képviselőivel egyeztetve te-

KIADÓI
Gyomaendr6d központjában,

a F6 útmellett 400 m'·esszolgáltatásra,
raktározásra alkalmas fűthet6

csarnok kiadó.
Érdekl6dni: 0670/368-5887

Gyomaendrődi Kirendeltsége a Mirh ó
háti utcai épületből elköltözött a
Gyomaendrődi Járási Hivatal épületé
be. Március l -től a Szabadság téri
épületben várja az ügyfeleket.

Március elsején a Katona József
Művelődési Házban rendezte meg a
Békés Megyei Kormányhivatal Mun
kaügyi Központjának Gyomaendrődi

Kirendeltsége a foglalkoztatáshoz kap
csolódó támogatási lehetőségeket

ismertető munkáltatói fórumát.

2013. március

gyenek javaslatot az új utcanevekre. A
változtatással kapcsolatos okmány
cserék az érintett lakóknak ingyene
sek lesznek.

Az új utcanevek ügye várhatóan a
márciusi képviselő-testületi ülésen is
napirendre kerül. Vannak egyes utcák a
felsoroltak k özül, melyek a lakosság
szerint nem tartoznak a törvény hatálya
alá, ezt is megvitatják majd .

Legutóbb egyébként a rendszer
váltást követően, 1991-ben változott
meg több utca neve. A legn agyobb
vitát a jelenlegi Fő út neve gerjesztette.
Az akkor még Lenin nevét viselő utcát
Szent István útra keresztelték volna,
ám az akkor képviselő-testület több
baloldali, kommunista tagja ebbe nem
egyezett bele. Így a várost átszelő út a
Fő út nevet kapta. Ebben az esz
tendőben változott Bethlen Gáborra az
Asztalos János utca, Kiss Bálint nevét
vette fel az Engels utca, Mirhóháti lett
a Felszabadulás utca, a Marx utca
pedig a Kálvin János nevét kapta. Az
egykori Mező Imre lakótelep Vásártéri
lakótelep lett, a Munkásőr utcát pedig
Selyem útra keresztelték. Az egykori
November 7. lakótelep Ifjúsági lett a
keresztségben. Kisréti nevet kapott a
Vorosilov utca és Apponyi lett a Vörös
Hadsereg nevét viselő utca.

Rajzpályázat
A Roma Polgárjogi Szövetség

rajzpályázatot hirdet " Roma hagyo
mányok, kult úra" címmel óvodások
nak és általános iskol ásoknak! Várunk
minden olyan alkotást, melynek témá
ja kapcsolódik a roma kultúrához, a
hagyományőrzéshez. A rajz hátolda
lára írjátok rá a mű címét, a készítő

nevét, korát, óvodája vagy iskolája
nevét, osztályát. A rajzok mérete A/4
vagy A/3-a lehet. A kép készülhet
színes ceruz ával, zsírkrétával, vízfes
tékkel. A pályázók közül az első három
könyvjutalomban részesül! Eredmény
hirdetés 20 13. ápri lis 8-án a Nem
zetközi Roma Nap alkalmából.

A pályázatok leadhatók 2013. már
cius 31-ig a Regionális Roma Közös
ségi Házban, Gyomaendrőd, Fő út 80.
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K rszerüsítlk a szen y íztelepet

Atanfolyamindítás és
a tanfolyamhelye:
Városi AlapfokúMűvészetoktatási

Intézmény, Gyomaendrőd, Kisréti u.27.

Gyomaendrődi Szó-Beszéd
a Facebook-on is!

AKiskun Autósiskola Kft.
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETŐi

TANFOLVAMOT INDíT
2013. március 11 .
(hétfő) 17óra!

KEDVEZMÉNYESelméleti tanfolyam!
INGYENES Kresz· ésTesztkönyv használat!
INGYENESszámítógépesteszt használat!

A tanulók szabadidejéhez alkalmazkodó
elméleti és gyakorlati képzési

További információ:

BosnyákJózsef
tanfolyamszervező

Telefon:0630/409-2868
OKÉV: 03-0049-04 Akkr. lajstromszám: 141 9
Iskolánk címe: Békéscsaba, Szemere u. 2/1,
Ügyfélfogadás:7.30-1 6.30
Telefon: 66/323-626

Szó-Beszéd
Sze rkesztősége

Hirdetésfelvétel:

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

Várja kedves vásárlóit, a

a Knertéren ,
a Siluett Fitness mellett !

GARDROBE
TURI

tit ása miatt szükségessé vált a telep
korszerűsítése .

Gyomanendrőd Város Önkor
mányzata a gyomaendrődi szen ny
vízti sztító telep korszerűs ítésére sike
res pály ázatot nyújtott be. Az elszá
molh ató költség összesen 842 millió
709 ezer 892 forint. A munka összkölt
ségébe beleszámít a nem elszámolható
költség is, ame llyel egy ütt a proj ekt
teljes költsége 859 millió 171 ezer Ft.
A munkáho z vissza nem térítendő

támogatásként 700 millió 270 ezer 465
forintot nyert el Gyomaendrőd . A
kivitel ezéshez szükséges önerő a nem
els zámolható költségekkel együtt
mintegy 158 millió Ft.

A közelj övőben kezdődő munkála
tok során a városi szennyvíztelepen
egy új, szennyví ztisztító művet épí
tenek meg, valamint a város terűletén
48 ponton korszerűs í t i k a már meglévő

szennyvízcsatorna hálózatot.
A közbeszerzési szakértővel, a ter

vezővel, a projektmenedzserrel , a pro 
jekt műszaki felügyeletét ellátó m ér
nökkel (FIDIC) és a PR munkákat
végző céggel a közbeszerzési eljárások
lefo lytatása után a szerződések már
megköttettek.

Rövidesen megt örténik a kivitelező

kiválasztása, majd a munkaterület
átadását követően megkezdődhet a
beruházás, amelynek várható befe
jezése 2O15 tavasza.

A megvalósít ásban szerepet vállaló
cégek:

l. Közbeszerzési s zakértő: All
Ready Kft.

2. Projektmenedzsment: VTK Inno-
system Kft.

3. Mérnök: All-Investor Kft.
4. PR munlcák: PIAQUA Kft.
5. Kivitelező : a kiválasztás jelenleg

folyamatban van.
Ame nnyiben a proj ekt lebonyo

lítá sa során önnek bármilyen észre
vétele van , úgy hívja Mile Er ikát a
66/581-235-ös telefonszámon!

A város honlapján, folyamatosan
friss információkat olvashatnak az
érdeklődök a beruházásról.

A gyomaendrődi szennyvíztisztító
telep tulajdono sa Gyomaendrőd Város
Önkormányzata. A csatornahálózat és a
telep üzemeltetését az Alföldvíz Zrt.
végzi.

A gyomaendrődi szennyvíztisztító
telep az 1980- as évek elején épült,
majd 1994 és 1996 között bővítették és
modernizálták. Ezekben az években
készült el a váro s teljes területén a
szennyvízcsatorna hálózat. A tel ep
kapacitása naponta 2800 rrr' szennyvíz
befogadását és tisztít ását teszi lehe
tővé.

Jel enleg a téli időszakban naponta
átlagosan 1100-1200 rn' szennyv íz
érkez ik a város csatorná in keresztül a
sze nnyvíztelepre. Eső s időben ennél
jóval több: 2000-2500 köb méternyi
szennyvíz jut el a telepre, ugyanis a
hálózat több pontján a csap adékvíz is
befol yik a hálózatba.

A beérkező szenn yvíz először egy
mechnaikai szűrésen megy keresztül ,
ezzel elt ávolítják bel őle a szi lárd
anyagoka t, amit időnként a hulladék
lerakó telepre szállítanak. Az így
" megtisztított" szennyvíz ezután az
úgynevezett oxidációs árokba kerül ,
ahol oxigén hozzáadásával egyfaj ta
biológiai tisztításon megy keresztül. A
sze nnyvíz iszap leülepszik és a tiszta
vizet a H ármas-Körösbe szivattyúzák,
az iszap pedig szikkasztó medencékbe
kerü l.

A meglévő tisztítási technológia
nem alka lmas a beérkező szennyvíz
ma elfogadott módon történő telje s
megti sztítására. A gyomaendrődi

szennyvíztisztító telep ennek ellenére
rend elkezik érvényes vízjogi üzemel
tetési engedéllye l, de a szennyví znek
az e lőírt határértékekre történő tisz-



Uhrin Benedek Karda Beátaval egy gyomaendrődi rendezvényen

6

Rettegésben tölti a napjait Uhrin
Benedek (91) és gondoskodására
szoruló fia, Attila (56): bár kifizettek
9 és félmillió forintot egy fővárosi

panellakásért, májusban mégis utcá
ra kerülhetnek. Az idős táncdal
énekes a lakásmaffia áldozata lett!

Uhrin Benedeknek idős kora elle
nére ezrek csápoltak a Szigetfeszti
válon, dédunokakorú fiatalok őrjöng

tek, amikor a bácsika rákezdett Rebeka
círnű nótáj ára. A rivaldafényből az
elmúlt években visszavonult, beteg fiá
val, csendesen, de nyugodtan éldegélt
Uhrin Benedek. Tavaly azonban eldön
tötte: szülővárosából, Gyomaendrődről

a fővárosba költözik, hogy még egy
szer, talán utoljára felfedezzék, újra
beindítsa zenei karrierjét - írja a Blikk.

- A színpad volt az életem, így
eladtuk a vidéki házat, és vettünk egy
másikat Budaörsön. Csakhogy a fiam
mal rájöttünk, hogy egyikünk sem bírja
már a hólapátolást, a kert gondozását.
Egy társaházi lakást kerestünk, és
rábukkantunk erre - mutatott körbe az
idős énekes .

- F. Sándor és élettársa, K. Nikolett
azonban nagyon becsapott. Megmu
tatták ezt a lakást, ahol jó meleg volt a
radiátor, égett a villany, tetszett is az
egész hangulata, de hamar kiderült: a
tulajdoni lapon lévő tulajdonosról azt
sem tudjuk, kicsoda.

A tulaj a lakók szerint idős és
rokkant férfi volt, de nyoma veszett, és
senki sem tudta, hogyan jutott hozzá F.
Sándor építési vállalkozó a lakáshoz,
amelyen másfél millió forintos köz üze
mi- és közösköltség-tartozás van. Az
adásvételi szerződésben az eladó vál
lalta, hogyavételárból mindezt kifi
zeti, a férfi ügyvédje is erről biztosítot
ta Benedek bácsit, s egyre csak sür
gette, hogy írja alá gyorsan a papí
rokat.

- A beköltözés után derült ki, hogy
illegálisan van áram a lakásban, valaki
megbuherálta az órát, s csak így
lehetett villany. A tudtomon kívül
azonnal áramtolvaj is lettem. Hiába
fizettük ki a kilenc és fél millió forin
tot, a lakás még most sem került a
nevünkre tavaly november óta, mivel
az eladónak esze ágában sem volt ren-

Szó-Beszéd

dezni a tartozásokat, amelyek mind ott
virítanak a tulajdoni lapon is. Meg
kaptuk a levelet avégrehajtótól:
májusban elárverezik az otthonunkat,
és hajléktalanok leszünk. De én nem
akarok az utcán meghalni!

A vételár mellett Uhrin Benedekék
állítása szerint még további komoly
összegekkel is lehúzta őket a vál
lalkozó.

- Kihasználták a fiam betegségét, az
idős koromat, és csúnyán átvertek.
Pluszban kifizettük a vállalkozónak a
lakás takarítását, festetés ét és a bútorok
szállítását, pedig össze is törte a régi

cseresznyefa szekrényünket. Folyton
újabb számlákat nyújtott be, és a
költözéskor eltűnt egymillió forint
készpénzünk is, amit egy befőttesü

vegben tartottam - bosszankodott Be
nedek bácsi, aki fiával ügyvédhez for
dult.

Az őket képviselő Ruttner György a
Blikknek annyit mondott: polgári pert
indítanak, de vizsgálják a hivatalos ira
tokat is, mert több okból felmerülhet a
büntetőfeljelentés lehetősége is.

Kórházba került Uhrin Benedek fia,
annyira megviselte, hogy földönfutóvá
tették őket. Az idős énekest kiforgatta
vagyonából a lakásmaffia, Benedek
bácsi fia pedig belebetegedett ebbe.

- Agyvérzéssel születtem, egész
életemet rokkantan, de békében éltem,
hozzászoktam az állapotomhoz. Attól
azonban kikészültem, hogy 9,5 mil
lióért megvettük a lakást, mégis utcára
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kerülünk, ha nem fizetjük ki az előző

lakó itt hagyott másfél milliós tar
tozását - fakadt ki aBlikknek Uhrin
Attila, akit jelenleg is a Szent István
Kórház belgyógyászatán kezelnek. Ott
sincs azonban nyugalma.

- Nagyon szeretnék kijönni , mert
féltem apámat az ingatlanos embereitől

- mondja Attila, aki saját felelősségére

akar édesapja miatt hazamenni. Bene
dek bácsinak amúgy is nagy strapa
látogatni fiát a kórházban. A segítségre
szorul ó két férfiről most Attila barátnő

je gondoskodik.
- Hetente kétszer, háromszor jön a

fiam barátnője, a nehéz dolgokat fel
hozza akisboltból - sírja el magát
Benedek bácsi .

A Blikk megkereste a BRFK-t, mit
tehet a rendőrség ilyen ügyekben. A
lakásmaffiával kapcsolatos munkájuk
ról későbbre ígértek tájékoztatást, de
korábban az ingatlancsalásokra spe
cializálódott Kaptár csoport vezetője

elmondta: a lakásmaffia tagjai utaznak
az idős, beteg emberekre, kihasználják
állapotukat, testi vagy lelki fogyaté
kosságukat.

Benedek fia, Attila lapunknak
elmondta, hogya költözést az is indo
kolta, hogy gyakran kellett orvoshoz,
kórházba utazniuk, s ez gyalaan oko
zott nehézségeket. Olykor egy egész
napot igénybe vett megjárni a gyulai
szakrendeléseket - mondta Uhrin
Attila, aki édesapjával együtt reméli,
hogy rendeződik sorsuk.
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Keresztény érték:re d, kuItúr közve 'tés AUTÓSOK FIGYELEM!

Tátka Sándor városi kitüntetése

Nemzeti
Kö zleked ésí
Hatóság

stancolt és haqycmanyos

palpírdoboz
gyártása minden
méretben!

Szitázás,
szitaforma készítés,
kasírozás!

Telefon: 0620/9142122

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1 .

Verse 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 (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 212.
66/284-989, 20/359·6842

JVlűszaki

vizs:gáztatás
ak'ciós áron: 22.000 Ft

Telefon:
0666/610-650, 0630/600-42-30

Eredetiség-vizsgálat!

Varga Béla, autószerelő mester

5500 Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.

futását egyengető és jelentős anyagi
terhet vállaló szülők is apró figyel
mességben részesültek.

táborokban való megsemmisülés lett a
sorsuic

A Knerek emlékére és szellemiségük
ápolása a gyomaendrődi gimnázium már
több mint 20 éve felvette Kner Imre
nevét. A középiskola vezetése fontosnak
tartja a Kner hagyományok ápolását és a
kultúraközvetítésben elért eredményeik
folytatását. A gimnázium hatvanéves
működése a minőségi oktatás irányába
állította az iskolát. Az elmúlt évben úgy
döntött az iskola vezetése és szülői

közössége, hogy ezt a minőségi munkát
egyházi fenntartásban szeretnék folytatni,
ezért elkezdődtek a tárgyalások a Szeged
Csanádi Püspökséggel. Remélhetőleg a
következő évet már a római katol ikus
egyház működtetésében kezdhetik meg.

A gimnázium pedagógusai bíznak
abban , hogy a katolikus egyház érték
rendje, szellemisége és a minőségi oktatás
szervezésében szerzett tapasztalatai nem
csak Gyomaendrőd diákjainak, hanem a
környék településein élő tanulni vágyók
nak is lehetőséget teremt.

A Kner hagyományok ápolása, a
keresztény értékrend közvetítése és a
holokauszt helyi áldozataira való megem
lékezés hívta é1tre, 2013. február 22-én a
gimnáziumban rendezett konferenciát.

Sz. I.

A gyomai Kner Nyomdáról és a
nyomdát létrehozó Kner Izidorról nem
csak Magyarorsz ágon, hanem Európá
tól az Amerikai Egyesült Államokig hal
lott a művelt világ. A minőségi könyv
nyomtatás és az egyéni, modern stílusú
tipográfia megalkotásában Kner Imre
tevékenysége jelentős volt. Az újszerű

vállalkozásszervezés, a szociális érzé
kenység, a sokrétű műveltség jellemezte
a nyomdaalapító Kner Izidort.

A szegény körülmények között élő

Kner Sámuel ősei északról húzódtak a
szabad iparvállalás reményében a Kö
rösök vidékére, mint vándoriparosok. A
letelepedő zsidó család jól beilleszkedett
a gyomai izraelita közösségbe és a
gyomai éledező polgári élet meghatározó
szereplőivé váltak. Kner Izidor, a nyom
daalapító egyszerű egyénisége, jó humora
és a más kultúrát befogadó képessége
hamarosan a megyei elit megbecsülését is
élvezte. Különféle kiadványaik, vallási
könyveik, modern irodalmi szemléletük
hidat képezett a különféle felekezetek és
lokális kultúrák között, ezzel segítve a
párbeszéd és békés együttélés kialaku
lását.

Mégis a 20. század politikai és erköl
csi zűrzavarában zsidó származásuk miatt
a teljes vagyon elkobzás és a halál-

A közelmúltban megrendezett
Ausztráliai Ifjúsági Olimpián kie
melkedő sikert értek el a magyar ka
jakosok, hiszen fiataljaink hat arany-,
egy ezüst- és hat bronzéremmel zárták
a küzdelmeket. A mezőnyből városunk
ifjú sportolója, Tótka Sándor három
aranyéremmel emelkedett ki. Gyo
maendrődVáros Önkormányzata Tót
ka Sándort kiemelkedő sporteredmé
nyeiért elismerésben részesítette.

A február 28-i képviselő-testületi

ülés keretében nyújtotta át Várfi
András polgármester Tótka Sándor
részére a 300 ezer forintnyi támogatási
célú jutalomról szóló csekket.

Az ifjú sportoló felkészítésében és
támogatásában közreműködők, Ko
vács Gábor edző, Gellai Imre egye
sületi elnök, valamint a sportoló pálya-
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széles választékban!
Gyomaendrőd, Pdőfi u. 2.

Tel.: 06-66/386-523
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Kner Imre tér I www.gellai.hu

06 66 282 440 I 06 30 33 26 075

Frühwald termékek
a tavalyi áron!

YUCCA VIRACBOLT
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AKörösökölelése

Összevo t vá si szülőiértekezl t

Iskolai beíratkozás: 013. ápril is 8·9.

ötlet, melyek mindegyike megfogalmaz
ta városunk jel!emzőit. A győztes

gyomaendrődi turiszt ikai szlogen a
következő: "Gyomaendrőd : a Körösök
ölelése" A szlogen megalkotója: Molnár
Borbála gyomaendrődi lakos.

meke ősztől isko lába megy. A ren
dezvényen a szülők tájékozódhatnak
az isko lák oktatási programjairól, az
első osztályok indításáról, a l eendő

osztályfőnökök személyérő l és más
fontos teendőkről.

részben a tanu lmá nyi és szabadidő s

tevékenységeket támogatva . Ez nem
m inde n esetben j elen t kö zvetlenül
pénzbeli támogatást, tehát például, ha
egy neh éz anyagi helyzetben l évő

szülő pályázik, akkor nem minden
esetben pénzt kap kézhez, hanem az
ezért járó szolgá ltatásokat kapja meg
gyermeke, legyen az nyári tábo ron
való részvéte l vagy fej lesztő prog
ramokat nyúj tó szakkoll égiumi ellátás.

A pályázatok nagyrészét isko láho z
kötö tten az osztályfőnök vagy a szak 
tanár közreműködésével lehet folya
matosan benyújtani az adott határ
időkig . Vannak olyan pályáza tok is
amelyeket a szülő egyedül is be
nyújthat, de az összes lehetőségről az
iskolákban tudnak felvilágosítást adni
az osztályfőnökök .

Tankerületi igazgató

Az első évfolyamra történő beíra
táskor a gyermek személyazonosítá 
sára alkalmas, a gyermek nevére kiá llí
tott személyi azonosító és a lakcímet
igazo ló hatósági igazolványt és az
isko lába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolást kell bemu
tatni.

A fe lvételrő l első fokon az iskola
igazgatója dönt, elutasítás eseté n a
Klebelsberg Intézményfenntartó Köz 
pont Gyomaendrődi Tankerületének
igazgatója hivatott a felül bírálati kére l
met elbírálni.

Március 12-én, kedden 17-órától a
vá rosh áza emeleti nagytermében a
gyomaendrődi általános isko lák mutat
koznak be és nyúj tanak segítséget az
április 8-9-i beíratkozáshoz. Várják
mindazokat a szülőket, akiknek gyer-

A Gyomaendrődi Üdültetési Sz ő vet

ség Turisztikai Egyesület, Gyomaendrőd
turisztikai szlogenjének megalkotására
pályázatot írt ki, melyet meghirdetett a
lakosság körében. Az érdek lődés magas
szintjét jelöli a beérkezett 167 szlogen

A Szó -Beszéd februári számába n
Fekécs László tankerü let igazgató
adott hír t az igénybe vehető iskolai
pá lyázati lehetőségekről. Olvasóink
közül többen szülőként is érdeklődtek

szerkesztőségünknél , hogy hol és med
dig lehet például tanu lmányi ösztön 
díjra pályázni, hozzájutni a cikkben
említett havi 10 ezer és 50 ezer forint 
nyi összegekhez .

Nos , lapunk utánaj árt a konkrét
l ehetős égeknek. Megtudtuk, hogy fo
lyamatosan jelennek meg különböző

pályázati felhívá sok az oktatási intéz
mények, az ott tanuló diákok, a szülők,

valamint az ide kap cso lódó alapít
ványok és egyesületek részére. A
pá lyázatok jelentős része a tanulók
leh etőségeit igyekszik bővíteni, rész
ben a szociális hátrányokat enyhítve,

Nem min enesetben pénzt adnak!

A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Gyomaendrődi Tankerülete
fenntartásában működő álta lános isko
lákba történő beíratás kapcsán értesít
jük az érintett szülőket , hogy a
2013 /2014. tan évre történő általános
iskolai beíratásokra az alábbi időpon

tokban kerül sor: 20 13. április 8.-9.
(hétfő , kedd) 8.00 órától 18.00 óráig.

Tanköteles, azaz 2007. augusztus
3 1-ig született gyermekét a szülő köte
les a lakóhelye, ennek hiányában tar
tózkodási helye szerinti illetékes vagy
a vál asztott iskola első évfolyamára
beíra tni.

Amennyiben a fenti i dőpontra

meghirdetett GyCilés
határozatképtelennek minősü l , úgy

azonos helyszínnel
és napirendi ponttal újabb Gyűlést

hívok össze, amelynek időpontja:
2013. április 06. (szombat)

10.00 óra.

Katona Lajos,
közös képviselő

2013. április 6. (szombat)
9.30 órai

kezdettel összehívom,
amelyre ezúton meghívom.

HIRDETMÉNY!

Agyűlés helye:
Kner Imre Gimnázium és

Szakközépiskola
5500 Gyom aendrőd, Hősö k u. 43. sz.

Az utóbbi Gyűlés a megjelent tagok
számától és szavazati mértékétő l

függetlenül határozatképes.

~eá l!Jiik!ttt!tyC!cNW6/
AGyomaendrőd i

Földtulajdonosi Közösség
(Körösmenti Vadásztársaság)

Földtu!ajdonosi Gyűlését

AGyűlés napirendje és a részvétel
feltételei a Gyomaend rődi Közös

Önkormányzati Hivatal hird etőtábl áján

megtekinthetök.

ÚJ GUMIK!
Szerelés,javítás,
centírozásf

Katona György
gumijavító

Gyomaendrőd , Bajcsy u. 107.

Telefon: 06661285·127
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Esküt et ek

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon: 0670/22-632-99

E-mai i: szobeszed@index.hu
www.szo-beszed.hu

Azakció 2012. aprilis2·ánkezdődölfl

Megújult Color
Sho Ppírbolt!

Erzsébet-utalványt
elfogadunk!

Gyűjtsön össze 15Color Shop
srnbl ém át'és
a következő vásárlásból

15 %árengedményt kap!

*1500 forintonként
1db emblémát adunk!

Gyoma, Petőfi u.4,Telefon:66/284·552
Irodaszerek, játékok,
ajándéktárgyak
nagy választékban!

Akció!
Március 1-9-ig
minden játék árából

50% árkedvezménytadunk!
Kivétel a LEGO!

A Leonardo Da Vinci európai szak
képzési programban évek óta részt
vesz a gyomaendrődi szakk épz ő isko
la, ame ly nemrégiben megtiszte lő

felkérést kapott Magyarország Párizsi
Nagykövetségétől.

Az isko la küldöttsége részt vehet
Párizsban a magyar nagykövetség már
cius 15-i fogadásán, ahol a meghívott
diplomáciai testületek képviselőinek a
gyomaendrődi iskola vendéglátó tanu
lói készítenek és szolgálna k fel külön
böző hidegtálakat. Davi dovics László
igazgató lapunknak elmondta, hogy az
eseményen l ehetős ég nyílik a
Gyomaendrőd és a térség bemutatására
az itteni termékek népszerűsítésére is.

- A kormányt i sztv i selők eddig is sokat
dolgoztak az oktatásért, ezek után is sokat
tesznek majd érte, A munkának és az
ünnepnek is meg van a magaideje, most az
eskümegerősítésével az ünnep érkezett el.

Az esküt letette: dr. Bessenyei Beáta,
Fülöp Istvánné, Gellai Andrea, Kondor
Ildikó, Megyeriné Csapó Ildikó, Az
esküokmányokat Erdős Norbert kor
mánymegbízott adta át.

l"'~"

A 12 diákot kiszo lgáló nyelvi labor
l ehetőséget nyújt csoportos és egyedi
fog lalkozások megtartására. Az intéz
mény nagy hangsú lyt fekte t a tanulók
lexikális és szaknyelvi tudásának fej
lesztésére, ehhez az új nyelvi labor
berendezései rendelkezésre állnak. Az
intézmény fontosnak tartja, hogy ma
gas színvonalú képzést nyújtsanak, és a
diákok külföldi kapcsolatokra, tapasz
talatokra is szert tehessenek, amelyeket
majd itthon kama toztatnak.

A tagin tézmény másik figye lemre
méltó újítása az interaktív tábla, amely
elősegíti a szakmák vizuá lis megis
merését.

A Békés Megyei Tisza Kálmán
Közoktatási Intéz mény gyomaendrődi

oktatási egységében februá r 20-án
átadtak egy komplett nyelvi labort és
egy interaktív táblát. Az ünnepélyes
átadáson részt vett Erdős Norbert kor
mánymegbízott, Davidovics László
igazgató és Várfi András Gyomaend
rőd po lg árrnestere , A beruh ázás a
Békés Megyei Intézményfenntartó
Központ támogatásával valósult meg,
amelynek célja, hogy az isko lában a
diákoknak és a feln őttk é pz é sben részt 
vevőknek a nye lvi és szakmai isme 
reteket a mai kor igényeit kie l égítő

eszközökkel oktassák.

Eskütételre és az esküokmányok ünne
pélyes átadására gyűltek össze február 20
án a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Gyomaendrőd i Tankerületi Igaz
gatóságának munkatársai és a meghívott
vendégek Gyomaendrődön a járási hi
vatalban. - A mai nap ünnep - kezdte
köszöntőjét Fekécs László, a Klebelsberg
Inté zményfenntart ó Központ Gyomaend
rődi Tankerületi igazgatója.
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Tisztel ettel köszöntöm a kedves
Szülőket abból az alkalomból, hogy
gyermekük szeptemberben e lső osz tá
lyos lesz! 2üü4-ben végeztem Békés
csabán a Tessedik Sámuel Fő i sko l a

tanító szakán. Művelts égterűleteirn : em
ber és társadalom , valamint ének -zene .
A Szent Gellért Kato likus Ált alános
Iskola és Óvodában 9 éve tanítok, jelen 
leg 3. osztályban.

Tudom, hogy minden nagycsoportos
óvodás gyennek várakozással, érdek
lődéssei , de kissé szorongva is készül az
iskolába. Éppen ezért munkám során
legfontosabb feladatomnak tekintem a
kis gyerekek bevezetését az iskolai
életbe, a zökkenőmentes átmenet bizto
sítását az óvodából az iskolába, valamint
meghallani a gyerekek kimondott és ki
nem mondott gondolatait. El sődleges

célomnak tekintem, hogy gyermek
központú , nyugodt légkörben tanulh as
sanak leendő kisdiákj aim . Szeretném,
hogy örömmel jáljanak iskolába, és hogy
a tanulás számukra meghatározó értékké
váljon. Hiszem, hogy az iskola az a hely,
ahol meg kell tan ítanunk a gyer
mekeknek, örüljenek a maguk és társaik
sikere inek, legye nek figye lmesek és
segítőkészek, de ahol azt is megtanulják,
kötelezettségeik is vannak.

A pedagóguspályát nem foglalkozás
nak, hanem hivatásnak tartom, melyhez
nagy alázat, empátia, tolerancia és mély
séges , feltétel nélküli szeretet kell szü lő

és gyermek felé egyar ánt. Törekszem
hivatásomat legjobb tudásom, lelki is
meretem szerint, felelősséggel betölteni.

Végezetül azt üzenem a l eendő kis
elsősöknek és szü leiknek, hogy ne izgul
janak az iskolakezdés miatt! Bízzanak
bennünk, mindenben segítjük a gyereke
ket és a hozzánk tanácsért fordul ó szü
lőket! Szeretettel hívom Önöket és gyer
meküket márciu sban a nyílt napokra és
az iskolakóstolgatóra!

Szmoláné Kiszely Olga

megal apozzuk a továbbhaladás felté
tel eit. Ennek érdekében kül önféle fej
lesztő és felzárkóztató órákat építünk
be tantervünkbe, amit kiválóan kiegé
sz ítenek a csoportos és egyéni foglal
kozások is.

Sze m előtt tartjuk azt, ho gy gy er
mekeink has znosan töltsék el szabad
idej ük et. Ennek érd ekében az iskola a
korszerű játszóteret épített ki.

Mindezeket a kedves szü lők figyel
mébe ajánl va tisztelett el és szeretettel
váljuk leendő első osztályos tanítvá
nyaink at. Kérjem, merj ék bátran fel
váll alni gyermekük j övőj ét azzal, hogy
meglátogatnak bennünket.

L ukács László
igazgató

Szeretette l köszöntöm a kedves
Szülőke t! Idén nekem jutott az a
megtisztelő feladat, hogy a leendő első

osztályosok egyik tanító nénije lehetek.
Szmoláné Kiszely Olga vagyok, és 31
éve dolgo zok pedagógusként. 1982-ben
végez tem Debrecenben a Tanítóképző

Főiskolán , majd 2üü6-ban a pedagógus
szakvizsga keretében a differenciáló,
fej le sztő pedagógiai ismeretek terül etén
szereztem újabb diplomát. Ide, a Szent
Gell ért Katolikus Általános Iskola és
Óvoda központj ába az idei tanévben
kerültem dolgozni. Pedagógiai munkám
ban mindi g igyekszem a szülőkke l

együttműködve , a gyerm ekekkel közös
élményeket megélve, a hit és a szeretet, a
következetesség mentén haladva dolgoz
ni. Fontosnak tartom az osztályon belül i
jó han gulat megteremtését, a tanulási
kedv felkeltését és megőrzését , a gyer
mekekben rej lő tehetség kibontakoz
tatását, az egyé ni képességeknek meg 
felelő haladást, s a biztos alapok nyújtá
sát. Szer étettel várjuk Önöket és gyer
meküket iskolánkba!

a Szent Gellért Katolik s Általános ls ola és Óvoda
Fekécs Edit

Bemutatkozi
Mindig nagy dilemma kisgye r

mekes családoknál. hogy rn ílyen is
kolába írassák csemetejüket a szü 
lők. Rokonlátogatásoknál is az első

kérdések egyike: mi leszel, ha na gy
leszel? Ebben szeretnék segítséget
nyújtani, ezt a döntésüket szeretném
megkönnyítení néhány sorban.

Egyik legfontosabb szempo nt,
milyen az ado tt iskola légköre . Nálunk
egyaránt lényeges a munkafegyelem 
hiszen igazá ból csak így sajátíthatók el
a k ül őnféle isme retek -, és az , hogya
gyermek valóban úgy jöjj ön be isko
lánk falai közé, mint második otthoná
ba.

Tanítványainkn ál figyelemb e vesz
szük az adott képességeket, ame lyek
kibontakoztatására széles körű lehető

ségeket biztosítunk. Természetesen a
cé l az e lérhető tud ás megszerzése ,
ezért tud ás alapú oktatást biztosítunk.
Ez pedig pedagógiai elve ink egyik
sarkköve. Nyi lván ehhez ké t feltétel
szüks éges: a megfelelő tanári hátt ér és
a modern, 2 1. századi oktatástechn oló
giai eszközök megléte.

Szeretném megjegyezni , ho gy
intézmén yünkben különösen fontos a
nyelvoktatás, az idegen nyelv megsze
rett etése. Már 1. oszt álytól l ehetőséget

biztosítunk, hogy j átékos formában
megismerkedjenek egy idegen nyelv
ve l. Szintén kiemelten fog lalkozunk a
fel vét el i tárgyak okt atásával is , pl.
matematikából évek óta kiváló ered 
ményekkel bizonyítanak diákj aink or
szágos versenyeken is.

Ami az oktatástechnológiai esz
kö zöket illeti, egyrészt iskolánkban
korszer ű számítógé ppark biztosítja a
sz ínvona las informatika ok tatást, va la
mint a nyelvi képzést. Másrészt régi
álmunk telj esült a digit áli s eszkö zö k
beépít ésével is - egy-egy órán már
infratoll al dolgozhatn ak a gyerekek a
táblára k ivetített számítógépes képe r
nyőn .

Másik lényeg es kérdés a nevelés. Itt
egy olyan fogalomra érdemes kit érni,
mit is jelent a ho zzáad ott érték . N em
árul ok el nagy titkot , amikor errő l

beszélek, hiszen nálun k nagyon fontos,
hogy minden gyermeket oly an szintre
hozzunk fel, am ell yel minél jobban
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ól S ar olt
Ismét nagy lendülettel indított a

Kn er TSE. A téli szünet után a pihenést
felvá ltotta a kemény, int enzív felké
szülés a tavaszi versenyszezonra. Nem
volt túl sok időnk, hiszen január utolsó
hétvégéjén már elkezdődteka Magyar
Bajnokságok, és február 23- án pedig a
Kelet-Magyarország Területi Bajnok
ságára került sor.

A Magyar Bajnokságokon egy
párosunk volt ér intett, Beinschródt
Tibor - Dávid Adrienn, aki bőven

felülmúlta elvárásainkat. Három kate
góriában indultak, és mind a háromból
döntőben táncoltak . Junior Latin
kategóriában bronzérmesek lettek,
Junior "Tíztánc" Magyar Bajnokságon
6. helyen végeztek, és egy korosz
tállyai feljebb, azaz az Ifisek között
elindulva latin táncokból az 5. helyen
végeztek - úgy, hogy Adri még csak 12
éves és 17-18 éves táncosokkal ver-,
senyeztek együtt.

Adrienn és Tibi február elején egy
Olaszországi nemzetközi versenyen a
.Bassano Open"-en is részt vett, ahol a
több mint 60 induló párosból a 31.
helyen végeztek.

Február 23-án már az összes páro
sunk részt vett a Kelet-Magyarország
Területi Bajnokságán, ahol négy kate
góriában is elhoztuk a területi bajnoki
cimet.

Területi bajnokaink:
Fülöp Péter Árp ád - Muzsai Anna 

D Junior II standard J. hely
Beinschródt Tibor Márk - Dávid

Szó-Beszéd

K er SE'
Adrienn - B Junior II latin J. hely

Tóth Bence Ákos - Bondár Dóra 
D Ifjúsági standard J. hely, C Ifjúsági
latin J. hely

A Magyar Bajnokságokat követően
kihirdetésre került a Magyar Táncsport
Szakszövetség 2012-es bajnoki sorozat
végeredménye, ahol a Kner Tánc
Sport Egyesület a 10. helyen végzett,
három poziciót javítva a 20lI-es évhez
képest. Nagyon örülünk, mert a Békés
megyei egyesületek k őz űl még mindig
az első helyen állunk.

Az elkövetkező időszakot a ver
senyszervezésnek rendeljük alá, hiszen
április 6-án egyesületünk szervezi a "C
és B" Tíztánc Országos Bajnokságot
Mezőtúron a volt főiskola sport
csarnokában, ahova mindenkit sok
szeretettel várunk.

Jenei Éva, a Kner TSE elnöke

RÉGI BÚTOR:OKAT,
hasznélatl tárgyakat

vésárolokl
Készpénzben ahelyszínen fizetek!

Telefon: 0630/9·533·594

13

. ézls menet en
A felkészülési időszak végéhez köze

ledik városunk női kézilabda csapata! Idén
először febmár 17-én láthatta kedvenceit a
kézilabdára már-már kiéhezett hazai
közönség. A téli kupa helyi fordulóján
három győzelemmel kezdtek a lányole A
kupa folytatásaként március 3-án Újkígyó
son léptek ismét pályára.

A következő hazai felkészülési mérkő
zések március 9-én a Varga Lajos Sport
csarnokban lesznek. Ekkor immár negye
dik alkalommal kerül megrendezésre a
Körös Kupa, melyet a férfi csapattal
közösen rendezünk.

A Körös Kupa mérkőzései:

09,00 Kondoros - GYNK SE
10,l OKörös KK - Tiszakürt KC
ll ,10 Törökszentmiklós - Kondoros
12,10 Tiszakürt KC - Nagyszénás
13,10 GYNK SE -Törökszentmiklós
14,10 Nagyszénási SE - Körös KK

A felnőtt női megyei bajnokság 2013.
március 23-án hazai mérkőzéssel indul és
június 8-án Kondoroson ér véget.

Március 23. GYENK SE - Gerla
Május 4. GYENK SE - Újkígyós
felnőtt: 18.00 felnőtt : 18.00
Március 30. Békés - GYENK SE
Május 12. Doboz - GYENK SE
felnőtt: 17.00 felnőtt: 16.00
Április 6. GYENK SE - B.szentandrás
Máj. 18. Nagyszénás - GYENK SE
felnőtt: 18.00 felnőtt: 15.30
Április 13. GYENK SE - Sarkacl
Máj. 25. Kétsoprony - GYENK SE
felnőtt: 18.00 felnőtt: 15.00
Április 20. GYENK SE - Mezőberény
Június l. GYENK SE - Füzesgyarmat
felnőtt: 18.00 felnőtt: 18.00
Ápr. 28. JALTE - GYENK SE
Jún. 08. Kondoros - GYENK SE
felnőtt: 15.00 felnőtt: 15.00

Buzdítsák, támogassák lányainkat a lY.
Körös Kupán és bajnoki mérkőzéseiken! Jó
szurkolást kíván a Gyomaenclrődi Női

Kézilabda Sportegyesület minden tagja!
Lakatos Tibor
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, Apróhirdetését e-mail-en is elküldheli! .
szobeszed@gmail.com

Beltéri , és k ült érl
rendezv ényhangos ítast

v állalok.
Érd: 0630/690-2049

Szívesen segítenék olyan
idős embernek aki segítségre
szorul a mindennapokban.
Érd.: 0670/260 -9260

Malacot, s ű ld űt, hízót, nagysúlyú
hízót, rágott kocát

vennénk készpénzért!
Telefon: 0630/296-4775

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

KERT, TELEK
A Kondo rosi útról köz

vetlen bejáróval tan ya nagy
melléképülettel 3 fáz isú áram
mal , 1439' m' <es területt el
eladó. Irányár: ] ,2 mill ió Ft.
Érdeklődni : 0666 /386-983 du.
13-20-i g

Bónom zugban vízparti
telek eladó . Irányár: 1,8 millió
Ft. Érd.: 0630/471-9279

Gyomaendrődön a Temp
lom-zugban vízpartra menő

ingatlan eladó. Területe végett
gazdálkodásra is alkalmas. Vil
lany és fúrott kút van. 4614 m",
2500 Ft/rn' . Érdek lődn i :

0670/943-8212

Földet bérelnék
Gyomaendrődön.

Telefon: 0620/945-0765

Gyakorlattal rendelkező

k őm ű ves-burkol ó sza kmunká
sok at felvesz ek , lak ásfelúj í
tásho z. Érd eklődni lehet:
0630 /696-7933 16-ig

Korrepet álás, felz árk ózta
tás, fejlesztő fog lal kozások,
dolgozatra, középi skolai felvé
telire való felkés zítés általános
iskol ásoknak . Érd.: 0630/856
3218

45 éves 167/7 5 leszáza
lékolt férfi élettársa t kere s
türelm es kedves hölgy szemé
lyében. Fényképes leveleket a
Hám án K. u. 12/2 . címre
várom.

Ha egyedülá lló független
hölgy vagy, akko r írjál egy
165/50 -es férfinak . Jelige: Li la

Gyom án Vá sárt ér i ltp-en
felújított 2 szoba összkomfor
tos lakás garázzsal eladó.
Irányár : 5,8 millió Ft. Érd.:
0630/564-9292

Gyomaendrődön a Kol
mann lakótelepen felúj ított,
hár omszob ás, els ő emeleti
lakás eladó Érdeklődni: 0620 /
427-2132 telefonon .

Gyomá n, Vásár téri ltp -n
te ljesen felújított , légkondí
cion ált , konyhabútoros, új
fütésrend szerü 2 szobás lakás
eladó! Telefon: 30/3493-740 ,
30/43 19-63 3

Gyo mán, a Vásártéri ga
rázssoron , újr abetonozott, vil
lan yos garázs eladó vagy
kiadó. Telefon : 30/3493- 740 ,
30/43 19-633.

Gyom án V ásárt ér i ltp-en
erkélyes 2 szobás, 3. emeleti
lakás áron alul sürgősen eladó
vag y elcserélhető földre, mg-i
gépre stb. Irányár: megegyezés
szerint. Érd.: 0620/805 -442 ]

Vásártéri ltp-en I szobá s
földs zint i laká s eladó . Irányár:
meg egyezés szeri nt. Érd .:
0630 /576-1]40

Október 6.ltp-en két szobás
3. emeleti lakás áron alu]
sürgő sen elad ó. Érdeklő dni :

0620/576 -78 79

rendelő eladó. Érd.: 0630/367
0840 vagy 0630/9985-096

Gyomán a Mátyás király u.
2 1. sz. alatt ház eladó vagy
kiadó. Érd. : 0670/4 10-5776

Csendes környezetben felú
jított 2 szobás ker tes ház eladó
vagy l szobás földszinti lakás
ra cseré lhető . Irányár: 7 mi llió
Ft. Érd.: 0666/610-717

Gyom án hőszigetelt, két
szintes, 5 szobás család i ház
eladó. 80 m-es összkomfortos
alsó épü le ttel és garázzsal.
Irányár : 15,5 miJIió Ft. Érd .:
0620/423-05 65

Endrődön a Csókási Béla
tér 9. szám alatti két szo bás
ös szkomfortos ház mellék
épül ette l 1200 m'-es ker tte l
elad ó. Irán yár : 4 ,5 millió Ft.
Érd.: 0666/386-417

Nagy laposon központi fű 

téses ház eladó. Érdeklődni:

0630/483-6284

LAKÁS

ha, kamra, verandás kis ház
gazdasági épü lettel ] 100
négyzetméteres telken eladó.
Villany az épü letbe n, víz az
udvarban , sze nnyvíz cso nk a
telken bel ül. Irányár: 2 miJIió
Ft. Érdeklő dn i telefonon :
0630/945 2-118, 0670/60408
02

Gyomaendrőd központ-
jában a Fő úton családi ház,
alsóépülettel , nag y kerttel
eladó. Kiválóan alkalmas üzlet
helyiség kia lak ítás ára. Érdek
l ődni : 06 20 427 2 132 tele
fonon .

Két szobás családi ház az
Endrődi úto n eladó. Irányár : 8
milli ó Ft. Érd.: 066 61283-774

Gyomaendrőd központj á
ban a Napkelet i u. 4. sz. alatti 2
szobás összkomfortos gáz fű

téses csa ládi ház nagy mel
léképülettel 1440 rrr- es telek
kel eladó . Irányár : 3,45 mill ió
Ft. Érd.: 0620 /413 -2770

Gyomán a Tompa utcában 2
szobás összkomfortos tég laház
elad ó. Érdeklődni : 66/386-058

Gyom án az Arany János
utca 16. sz . alatt i 4 szobás
összkomfortos ház eladó. Érd. :
0620/52 6-6573

Gyo mán a Rákóczi u. 29 .
sz. alatti ház , jelenleg orvosi

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

nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen küldik be
megjelentetés céljából! A szelvényen a megjelölt helyre kell
beírni a kívánt szöveget és a szelvényt levelező l apon vagy
borítékban elküldeni a következő címre: Sz ó-Besz éd 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés szövege
lehető leg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirdetések
szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőség !

Feladó neve : .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

Irányár: .

Érdeklődn i: ..

HÁZ
Hunyán 3 szobás, összkom

fortos ház, nagy port ával eladó.
Érd.:0670/566-7344

Endrődön 2 szobás , galé
riás, konvektoros, szigetelt kis
ház eladó. Érd. :0670/566-7344
vagy 0670/575-1307

Endrődön a Juhás z Gyula u.
42 . sz. alatti 3 szobás, össz
komfortos ház rende zett ker ttel
eladó. Irán yár: me gegyezés
szerint. Érd. : 0630/978-9218

Gyomán a Zrí nyi út 19/ 1.
sz . alatti 5 szobás étkezős , ve
gyes ill etv e gázfűtéses ház
eladó. Érd.: 0670/566-7344

Gyom án a Hősök utcában
összkomfortos parasz tház ela
dó, konvek toros fűtés s el és 2,5
szob ás. Irányá r: 3,1 millió Ft.
Érd.: 0630/498-3521

Gyo ma Wesselényi utca 9.
szám alat ti j ó állapotban lévő ,

azo nna l bek ölt ö zhet ő , teher
mentes, összközműves csa ládi
ház eladó. Irányár: 8 900000
Ft. Érdeklődni leh et: 06 70
331-4 357 telefonszámon.

Gyo má n a Baj csy úton
három szobás családi ház
eladó, rendezett nagy udvarral.
érd.: 06-20-365-3 683

Endrődön a Tamási Áron út
15. szá m alatt i 2 szoba, kon y-



ibolya, leveleket a szerkesz
tőség címére várom!

EGYÉB
Teljesen felújíto tt Simson

Schwal be érvényes forgalmi
val eladó. Irányár: 120 ezer Ft.
Érdeklődni : 0666/386 -983
du.13-20-ig

Eladó 4 db Michelin Alpin
195/95R 15 lemezfelnire sze
relt téli gumi. Irányár: 50 ezer
Ft. Érdek lődni : 0666/386 -983
du.13-20-ig

Eladó 40x40-es pala bon
tásból. Érd.: 0630/47 1-9279

Eladó: magas mennyeze tű

lakásba való kétsoros aranyo 
zott opálüvegű exkluzív 12
karo s csillár. Érdek l őd n i :

0630/226-9631
Eladó : franciaággyá ala

kítható ágyneműtartós sarok
garn itúra szép állapotban.
Irányár: 25 ezer Ft. Érd.:
0670/624-7240

Hond a Dió 50 m'-robog ó
eladó vagy cserélhető elektro
mos kerékpárra vagy robo
góra. Irányár: 50 ezer Ft. Érd.:
0630/549-0220

Családi Vasárnap
aDreher Söröző

Étteremben!
Március 17.
Tavaszi zöldség leves.
Brassói aprópecsenye, ve le
sült burgonya. Kovászos uborka.
Krémes.

Március 24.
Orjaleves daragaluskával
Kijevi jércemell, petrezselymes
burgonya. Őszibarackbef6tt.

Vargabéles.

Március 310
Csonlleves finommetélttel
Párizsi szelet, svájci burgonya.
Kata szelet.

Ára: 920 Fl/adag

Telefon:0666/386-444, 0620/980-8842
Várjukszíves megrendeléseiket!
SZÉP kártyát
és étkezési utalványokat
elfogadunk!
www.timarpanzio.hu

Műanyag vállfák, tükör
eladó. Érd.: 0620/438-7737

Fajtatiszta tacskó kisku
tyák eladók . Érd.: 0670/334 
2599

Bontott ajtók-ablakok, gáz
konvektorok reá lis áron ela
dók. Érdeklődni : 0630/696
7933 16-ig

Nem használt, elromlott,
feleslegessé vált h űt ő , vagy
fagyasztószekrényét ingyen
elfogadom. Hívjo n, házhoz
megyek. Érdek lődn i lehet:
06661789-1 89

Karosszéria és kipufogó
javítás! Karambolos vagy kor
rodált autó javítása! Kipufo
gódobok, csövek jav ítása, cse
réje! Telefon: 70/593517 1

Autószerelés,karosszéria
javítás, kipufogó dobok, csö
vek javítása, készítése! Tele
fon: 70/5 144641

ROBI 52 rotakapa, benzin
motoros szivattyú, Sihi vá
kumszivattyú eladó. Telefon:
0620/972-9796

Feh ér sózott szalonna
(1000 FI/kg) , sertés zsír (700
FI/kg) és egy íróasztal (5000
Ft) eladó. Tel.: 0630/523 1-544

Új hivatali címek
A Gyomaendrődi Közös

Önkormányza ti Hivatal,

azaz a városháza

a következő módokon

elérhető:

Városháza:

5500 Gyomaendrőd,

Selyem út 124.

Telefon: 0666/386-122

Fax : 0666/283-288

További telefonszámok:

0666/521-600

0666/58 1-230
A Gyomaendrődi J ár ásí

Hivatal elérhetőségei:

5500 Gyomaendrőd,

Szabadság tér 1. (A volt

városháza épülete.)

Telefon: 0666/284-043

és 0666/284-053

~.' . A Há;~ii~~~?il~f~~~~~~~~hl~;aÖ~t '!
círnűszakmal rendezvényére

Helyszín: Hárs Hotel, konferencia terem, Gyomaendr őd

14 órakor Köszöntés, meglepetés film .::,.'
, 14,10 -14,45 Cefrekészítés alapjai

_ IgnáczTibor, gyümölcspálfnka készítő

15,00 -15,45 Mikroorganizmusok az erjedés során
, HajdúGyuláné, erjedésipari szakértő , aSzeszipari Kutató Intézetvoltmunkatársa

16,00-16;45 Ipari segédanyagok acefrekészítésben
KovácsIstván, KokofermKft. munkatársa

[ 16,45-tőlpartnertalálkozó , tapasztalatcsere, főzdelátogatás ::::1,.

Akonferencia terembefogadó képessége max.í 00 f6, ezért biztonsággal
csak az el6zetesen regisztráltvendégeinknek tudunk helyet biztosítani:

Telefon: 0620/5425007 vagy
Mail:.ignaczneilles.erzsebet@upcmail .hu

Minden érdeklődőt szeretette/várunk!
. .
.. . , • • • 0 , -, oo , ' ~ ,. , • • 0 ' 0 oo • • , • • ; ,,-,-, i " . , , :

BALUV LL
Szaküzlet (Juhász István) Mezőtúr , Rákóczi út 12.

Kínálatunkból:
Villanyszerelési anyagok, vi/ágítástechnika,
gázkészülékek- és alkatrészek, munkaruházat!
Áruhitel!

Munkaruházat:
Cipők, bakancsok, csizmák37-48-as méretig!

VILLANYSZERELÉSi MUNKÁK
REGISZTRÁLT VILLANYSZERELŐVEL

SAJÁT ÁRUKÉSZLETBŐL!

Kedvező árakkal várja vásárlóit aBALUVILL!
Nyitvatartás: hétfő-péntek : 7.30-17.30 * Szombat: 7.30-12.00

Telefon : 0620/9777-946 Telefon/fax: 0656/354-544

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.

Gyomaendrődi Szó-Beszéd - hirdetésfelvétel!
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i Beszélj minden hónapban
t kétszer annyit a bónusz

Vodafone percekkel!

o
vodafone Nézz be hozzánk! yo ae drő , Fő út 188. Telefon: 06-70/773-3921
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Kapott egy mászókát aváros
Elkészült a Mamutec új üzemcsarnoka Tiltakoznak a lakók

az utcanév változások miatt
2. oldal
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Az emberek többsége már csak
olyan, hogy ragaszkodik a megszokott
hoz: a szokás nagy úr! Maradjon min
den a régiben, jó volt eddig is így, csak
pénz legyen, a többi nem számít...

Ez a fajta életérzés is tetten érhető azon
utcák lakóinál, akikkézzel-lábbal tiltakoz
nak az utcájuk nevének megváltoztatása
ellen. Akiket eddig kevésbé érdekelt a
közélet, a város ügyei is hidegen hagyták,
azok most egyszeriben a demokráciára, a
véleménnyilvánítási jogaikra hivatkozva
írjákaláa tiltakozó papírokat, s ragaszkod
nak kulichgyulájaikhoz és egyéb kommu
nistaaprószentjeikhez.

A Tanács és a Csillagos utcák lakói le
vélben kérték, hogy utcájuk neve ne vál
tozzon meg, lévén ezek az utcanevek sem
leges fogalmak.

Jenei Bálint és Garai János aláírásával
ellátva érkezett a Szociáldemokrata Párt
helyi szervezetétől az a levél, melyben
kérik, hogy Somogyi Béla és Bacsó Béla
utcanevek maradjanak meg.

A ZalkaMátéutcából 77-en kérikutca
nevük változatlanul hagyását. A Kulich
utca lakói szabad véleménynyilvánítási és
személyes szabadságukhoz kapcsolódó

jogaikrahivatkozva kérik, hogy utcanevük
ne változzon:

"Nem hisszük, hogya 30 évesen el
hunyt Kulich Gyula jelentős önkényuralmi
rendszer kiépítője lett volna... Tudjuk,
hogy a törvényben szereplő változásokat
követő személyi okmány változatatások
ingyenesek lennének, de ez a legkevesebb
a módosítások körében. Változtatásokat
kellene bejelenteni az MVH-hoz, az
Agrárkamarához, a NAV-hoz, a bankok
hoz, az egészségbiztosításhoz, a MÁK-hoz
és még nagyon sok helyre, mivel az
utcában lakók között van őstermelő , vál
lalkozó, stb. és ezek megvalósítása sok
időt igényelne a lakóktól, akiknek ezt az
időt senki nem fizeti meg... - írják tilta
kozásukban a Kulich Gyula utca lakói."

Egy javaslat szerint a Martos Flóra
legyen Csernus Mihály utca, a német
kisebbségi önkormányzat pedig azt java
solja, hogya Sallai Imre utca kapja meg
LutherMárton nevét.

Ismeretes, hogy az országgyűlés

törvényt hozott arról, hogy a helyi önkor
mányzat által elnevezhető közterület nem
viselheti olyan személy nevét, aki az
huszadik századi önkényuraImi politikai

rendszerek megalapozásában, kiépítésé
ben, vagy fenntartásában részt vett, de
olyan kifejezést vagy szeívezet nevétsem,
amely a fent említett politikai rendszerre
közvetlenül utal.

A gyomaendrődi képviselő-testület

külön bizottságot hozott létre az egyes
utcanevek megváltoztatása ügyében. A
bizottság március 25-én ülésezett és szám
ba vetteazokat a közterületi neveket, ame
lyek vélhetően nem felelnek mega törvény
rendelkezéseinek. A városban 18 ilyen
utcanevet találtak.

A bizottság a megalapozott döntés
meghozatala érdekében szükségesnek tart
ja, hogy az alábbi - vélhetően nem
megfelelő - utcanevekről az önkormányzat
szerezze be a Magyar Tudományos
Akadémia állásfoglalását:

B. Molnár Imre utca, Dobi István utca,
Fürst Sándor utca, Hámán Katóutca, Kiss
Lajos üdülőtelep, Korvin Ottóutca, Kulich
Gyula utca, Martos Flóra utca, Micsurin
utca, Október 6. ltp, Polányi Máté utca,
Rózsa Ferenc utca, Ságvári Endre utca,
Saliai Imre utca, Sebes György utca, Szabó
Ervin utca, Tokai Ferenc utca, ZalkaMáté
utca.

, .
,e!r'l ' s köz öke ak

Vádi András, Patrick Ullmann, Medve Norbert, Csipai Béla igazgatók az új üzemcsarnok átadó iinnepségén

Az alapkőletételtől számított 9
hónapon belül elkészült a gyomaend
rődi Mamutec Hungary Kft. 1400
négyzetméteres ipari csarnoka, amely-

ben játszótéri eszközöket gyárt a svájci
tulajdonú textilipari vállalat. Emellett
egy nagyobb raktár és kiszolgáló helyi
ségek is helyet kaptak az új létesít-

'~.ml.

ményben. A március 14-i átadóünnep
ségen Várfi András, a város pol
gármesterc elmondta, örömteli, hogy
az új csarnok által az eddigi 85 munka
hely mellett újabb nyolcat létesít a cég.

A csarnokavató ünnepségen részt
vett Patrick Ullmann tulajdonos, aki
egy négymillió forint értékű mászópi
ramissal is megajándékozta a város
gyermekeit, ezt majd júniusban állítják
fel az új polgármesteri hivatal köze
lében.

Patrick Ullmann kitért arra , a cég
fejlesztései ezzel nem állnak le,
folyamatosan, mintegy 150 millió
forint értékben állítanak be gépeket,
jövő tavasszal pedig egy újabb űzem

csarnokot építenek a körösladányi út
melletti telephelyükön.

Az új üzemcsarnok építését kö
vetően nyolc új munkahellyel bővül a
gyomaendrődi Mamutec Hungary Kft.
dolgozóinak létszáma.
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Tíz-tízévfegyházat kapták a rom'nrobbantók

INemtudták a[rablók,hogy felveszi őket akame~aMártonGáborról teret
neveznek el

Az Endrődiek Baráti Köre legutób
bi közgyűlésén javaslatot tettek arra,
hogy Nagylaposon a 46-os számú út és
a Tóth Árpád utca által határolt
területet nevezzék el Márton Gábor
egykori tanítóról , városunk d íszpol
gáráról.

Márton Gábor - Marci bácsi- neve
fogalom volt Endrődön. Derűs, kedves
személyiségű, igazi renes zánsz ember:
nemzedékek tanítója, helytörténész,
régész, kutató , korábban amatőr

sz íné sz-rendez ő, író , költő, újságíró,
testedző , sportbarát, elnyűhetetlen

focirajongó volt. Hűséges kr ónikás
ként rótta a sorokat, gyűjtötte az ada
tokat. Szép családi életet élt, három
gyermeke és unokái sok örömet,
bo ldogságot jelentettek számára.

acsári doktornő újra
rendel

Dr. Macsári Judit orvos vis szatér
Gyomaendrődre. Korábban a 6. számú
háziorvosi körzetben gyógyított End
rődön, május l-től Gyomán, az 1.

számú há ziorvosi körzetben, a Fürst
Sándor utcai orvosi rendelőben várja a
betegeket.

Megnyílt az új könyvtár
Március 18-ától a Selyem úti új

városháza föld szintjén kis házi meg
nyitó ünnepség keretében megkezdte
működését a Határ Győző Városi
Könyvtár az új helyén. Várfi András
polgármester megnyitó szavait köve
tően a jelenlévő hűséges olvasók már
bittokba is vehették a könyvtár tenneit.

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. al ig
két hónap alatt alakította ki a Selyem
úti új városháza földszintjén a
könyvtár mintegy 400 mi-es helyi
s égét. Dinyáné Bánfi Ibolya a
könyvtár igazgatója lapunknak el
mondta, hogy a Gyomaszolgnak
köszönhetően a könyvtár rekordidő

alatt készült el, s mivel aGyomaszolg
a kön yvek átszállításában is segítséget
nyújtott, így a költözés sem okozott
fennakadást.

Március 20-án állt a Szegedi
Ítélőtábla elé az a két román férfi,
akiket több bankautomata - köztük
a gyomaendrődi - felro bbantásával
gyanúsítanak.

Tíz-tíz évet kell fegyházban töl
teniük azoknak a román férfi aknak ,
akik egyebek közt Gyomaendrődön

robbantottak ki a helyéről egy pénzki
adó autómatát. Kisebb módosításoktól
eltekintve helybenhagyta a Szegedi
Ítélőtábla Gyurisné dr. Komlóssy Éva
vezette büntető tanácsa a társtettesként ,
folytatólagosan elkövetett lopás bűn

tettének kísérlete és más bűncse

lekmények miatt C. Vasile és társa , V.
Victor-Ovidiu ellen indított büntető

ügyben a Gyulai Törvényszék 1. fokon
meghozott ítéletét.

A korábban már külföldön büntetett
vádlottak évek óta barátok voltak 
olvasható a korábbi ítél et indok
lásában. 2009. október 29-e előtt meg
egyeztek abban, hog y bankautomaták
ból pénzt fognak lopni úgy, hogy az
automatát felrobbantják, és így férnek
hozzá a pénzhez. A cselekmény meg
valósításához robbanóanyagot és rob
banószert szereztek be, amelyeket az
elkövetések során felhasználtak. A
vádlottak a bűncselekmények helyszí
nére autóval mentek, és onnan autóval
menekültek.

2009 . október 29-én Hajdúszo
boszlón az Uni Credit Bank autorna
táját akarták robbantásos módszerrel
feltörni, és onnan a pénzt elvinni. A
robbanás következtében azonban a
pénzt tartalmazó rekesz nem nyilt ki
annyira, hogy onnan a pénzt el tudták
volna venni. A károkozás m ért éke
meghaladta a 4 millió forintot.

Következő év március 5-én Nagy
kállón az OTP-bankfiók automatáját
akarták kifosztani , de a riasztó meg
szólalt, így a vádlottak a helyszínről

zsákmány nélkül elmenekül tek . A
banknak 42.664 forint kárt okoztak.

Egy nappal később Derecskén szin
tén egy OTP-bankautomata feltörését
és kifosztását kísérelték meg, de az
automata nem nyílt ki , így nem fértek

hozzá a pénztartó kazettákhoz, de több
mint 3 millió forint kárt okoztak .

Néhány hónap múlva, szeptember
23-án Gyomaendrődön egy OTP
fiókhoz mentek, ahol éjjel robbantással
öss zesen 12 millió 845 ezer forintot
loptak cl, míg a rongálás i kár 3 millió
294 ezer forint volt - áll az r. fokon
eljáró bíróság ítéletében.

Gyomaendrődön sem volt szeren
cséjük a románoknak. Bár a milliókhoz
hozzájutottak, de pechükre éppen egy
olyan lakóház előtt hagyták a rablás
idejére az autójukat, ahol a ház külső

falán egy kamera műk ödőtt, így a
rendőrök már másnap tudták kiket kell
keresniük.

lIoptáka szivattyút
A téli és tavaszi rendkívül csapa

dékos időjárás elle nére a város bel
területén eddig nem okozott kül ö
nösebb gondot a belvíz. Köszönhető ez
annak is, hog y a város csatornái, víz
elvezető rendszerei az elmúlt éveket is
beleértve, fokozottabb karbantartáson
estek át. A holtágak befogadják a
csapadékvizeket, igaz, hogy ezen a
területen foly amatos felügyeletet tar
tanak a Gyomaszolg Kft. és a Zöldpark
Kft. szakemberei .

Sajnálatos ugyanakkor, hogy a múlt
év végén az egyik holtágról ellopták a
szivattyút, valamint megrongálták a
vízátemelő berendezést. Az okozott kár
mintegy negyed millió forint.

Újra háromtagú
a felügyelő bizottság

A Liget Fürdő Kft. felügyelőbi

zottsági tagságáról összeférhetetlenség
miatt lemondott Fekécs László,
helyére a képviselő-testület Vaszkó
Sándornét válas ztotta. A bizottság
elnöke egyébként Poharelec László,
harmadik tagja pedig dr. Dávid Imre.

Szó-Beszéd Szerkesztősége

Telefon: 0670/22-632-99
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r grama hát ány hel zetű ál lásk es "k ré zé e
Az Európai Unióhoz történő csat

lakozást követően hazánk jogosulttá
vált igénybe venni azokat a támogatási
formákat, amelyeket a közösség a
tagok számára nyújt. Egyik ilyen támo
gatási forrás az Európai Szociális Alap
(ESZA), amelynek többek között
fontos célkitűzése, hogy csökkentse a
tagországok munkanélküliségét. Az
ESZA támogatja a TÁMOP-1.1.2
11/1 -2012-0001 "A hátrányos
helyzetűek foglalkoztathatóságának
javítása (Decentralizált programok a
konvergencia régiókban)" című orszá
gos projektet, mely új szolgáltatá
sokkaI, támogatási formákkal kív ánja
elérni a munkaerőpiacra való be-,
illetve visszajutást.

A program a hátrányos helyzetű, a
munkaerő-piacról kis zoruló álláskere
sők foglalkoztatási esélyeit kívánja
elősegíteni . A proj ektnek 6 fő célc so
portja van , az alacsony iskolai
végzettségűek , a 25 év alatti
ak/pályakezdők, az 50 . életévüke t be
tölt ött álláskeresők, a gye rmekgondo 
zás bó l visszaté rők , a foglalk oztatás
helyettes ítő tám ogatásban részesül ők,

és a tartósan álláskeresők. A program
ba vonás so rán kieme It figye lmet

Veszettségellen
2013. március 30 - ápri lis 15. között

GyomaendrCEd kü lterű letein ragadozó
emlCEsök vesz ettség elle ni orá lis
vakcinázására kerül sor. Amennyiben
bárki lakott területen kívül vakc iná t
talál , az t ne vegy e kézbe, ne nyúlj on
hozzá.

Gyomaendrődi Szó-Beszéd
. a Facebook-onis!

HIRDETÉSFELVÉTEL:

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

www.szo-beszed.hu

fordítanak a halmozott an hátr ányo s
helyzetű üg yfelek seg ítésére, ezért
további cé lul t ű zt ék ki a roma szár
mazású állás keresők és a nők nyílt
munkaerőpi acra történő visszajutásá
nak seg ítését.

A Békés Megyei Korm ányhi vatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltség folyamatosan
számos álláskeresőnek segít belépni a
programb a. A bevo nt ügyfelek részére
hum án és ment or i szolgá lta tásoka t
nyújt. 2012-ben, a pro gram keretében
több mint 220 fő be von ása val ósult
meg. 127 fő vett rész t szakmai
képzéseken munkaerő-piaci esé lyeik
javítása érdekében, ak ik a képzés ideje
ala tt keresetpó tló juttatásban és a
képzéshez kapcso lódó utazá si ked
vezményben részesültek. Az álláskere
sők nyílt munkaer ő-pi acra történő vis
szaj utását, foglalkoztatását a munkál
tatók részére adható pénzügyi támo
gatáso kkal (bér és járulékai) segíti.
Bérk öltség támogatást mintegy 117 fő

áJláskereső - köztük 57 fő 50 év feletti
-, béltámogatást 110 fő számára állapí
tott meg a Kirendeltség . A
Váll alkozóvá válás i támogatást - ami
legfeljebb 6 hó napra a minimálb ér

Afocipályángyakran
nyírjáka füvet

Kisebb nézeteltérés támadt a legutób
bi képv iselő-testületi ülésen a jobbikos
Amóczi István képviselő és Fülöp Zoltán
képv i selő között. A téma a gyomaendrő

di fociklub beszámolója volt. Amóczi
szerint a beszámo lóban közzé tett
számok nem felelnek meg a valóságnak.
A fociklub Arnóczi szerint fűnyír á sra

olyan jelentős mennyiségű üzemanyagot
számolt el, amellyel akár 47 hektárnyi
területet lehetne mélyszántással és vetés
seI együtt megművelni .

Fülöp Zoltán képviselő szerint más
egy focipálya fűnyírása és más egy köz
parké . A bajnokság március 2-án
kezdődött és már a hónap végé ig két
alkalommal is le kellett nyírni a füvet 
tájékoztatta Arnóczit Fülöp Zoltán.

100 %-ig - 2 fő nyerte el. Az
álláskeresők nehézségei sok esetben
Békés megye hát rányos helyzetéből is
adó dnak, ezé rt a bevont ügyfeleknek
l ehet ős é gük van lakhatási támogatás
igénylésére is.

Az öss zes támogatási kifizetés a
Gyomaendrőd i Munkaügyi Kirendelt
ségcn, 2012-ben így közel 120 millió
Ft volt. Ennek köszönhetően több mint
220 fő állt munkába , vagy kapott lehe
tőséget valam ely képzésen va ló rész
vételre.

A Kirendeltség ezt a tendenciát
kívánja folytatni a 20l3-as év ben is.
Mind a munkáltatók, mind a munka
vállalók érdekeit szem e lőtt tartva,
igyekszik sz ámukra a legkedvezőbb

lehetőségeket megtalálni . Az állást biz
tosítóknak támogatási lehetőséget, az
állást vállalóknak pedig egyénre sza
bott képzéseket és új munkahe lyet biz
tosítani akár a TÁMOP-1.1.2-11/l
2012-000 1, akár más pályázati prog
ram keretében.

Tímárné Buza Ilona
kirendeltségvezető

Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal

Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Poharelec nem akar
.egyzőkö y et

Furcsa ötlettel á lt el Poharelec
Lás zló a Körösök Vidékéért Egyesület
képviselője a legutóbbi önko rmányzati
ülésen. Poharele c szerint fölösleges a
képvise l ő-testületi ülé sekről j egyző 

kön yvet készíteni, úgysem olvassa el
ezeket senki. Nem kellene minden féle
hozzászólást rögzíteni , el egendő lenne
csak a határozati javaslatokat és a dön
téseket beleírni.

Poharelec ezzel a javaslatával 
mint mondta - csak a jegyzőkönyv

vezetők munkáját szere tné megkön
nyíteni. Dr. Csorba Csaba j egyző

tájéko ztatta a képvise lőt a törvényi
előírásokról , s ezze l értésére adta
Poharelecn ek , hogy j avaslat a nem
kivitel ezhető.
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á ló váaszt ták
grárk mara é é

Várja kedves vásárlóit, a

G RDROBE ' ~ ~ns\
URI I \

a Kner téren,
a Siluett Fitness mellett!

ÚJ GUMIK!
Szerelés,javítás,
centírozás!
Katona György
gumijavító
Gyomaendrőd, Bajcsy u. 107.

Telefon: 06661285-127

- A küldöttgyűl ésen a kilencvenből

nyolcvan küldött vett részt - emelte ki
dr. Kulcsár László. Hozzátette, hogy
széles kör ű egyetértésben megválasz
tották az országos küldötteket, p ótkül
dötteket, illetve a szakmai rn űhelyk ént

működő megyei osztá lyok vezetőit is.
- Nem tévesztendő össze a regiszt

rációs díjj al a tagdíj, melynek m ért é
kéről a március 28-ai ors zágos
küldöttgyűl és döntött - fogalmazott.
Hangsúlyozta, hogy mind ez nem
öncélú pénzbeszeclés. Ugyanis a mega
lakult, megalakuló Magyar Agrár-,
Éle lm isz e rgaas ági és Vidékfejlesz
tési Kamara seg íti a vállalkozásoka t,
információkat szo lgá ltat, baj esctő n

pedig védőhálóként működik ,

r. utcsar
a me yei

Békés megyé
ben is megtartotta
alakuló k üldött
gyű l és é t márciu s
elej én a Ma gyar
Agr ár-, Elelmi
sz.ergazdas ági és I

/
Vid ék fejlesztési \
Kamara.

Elnöknek a gyomaendrődi dr.
Kul csár László ügyvédet válasz tották.
Bokor Sándor lett a mezőgazdaságért,

Erdé lyi István az élelmiszeriparért,
Bozó József a vidékfej lesztésért,
Kozsuch Kornél pedig a mikro -, kis- és
középv állalkozásokért, illetve az
általános agrárügyekért felelős alel
nök.

Ha as március 15.
Gyomaendr ődön , a református

templomban kerűlt megrendezésre
a gyomaendrődi központi megem
lékezés az 1848-49- ik évi Forra
dalomról és Szabadsághareról.

A márciusi havazás miatt nem a
Szabadság téri országzászlónál,
hanem a templomban ünnepeltek a
város polgárai . Az ünnepségen
megjelenteket Papp Tibor lelkész
köszöntötte, majd Várfi András pol
gármester megnyitój a után Jakab
István , az Országgyűlés alelnöke, a
MAG OSZ elnöke mondott ünn epi
beszédet. Ai ünnepi műsort a Tisza
Kálmán Szakképző Iskola diákjai
adták elő. Az ünnepség koszorúzás
sal zárult.

Hálaadó ünnepi istentisztelet

Hirdetésfelvétel:
Szó-Beszéd
Szerkesztősége

Telefon : 0670/22-632·99
E-maii: szobeszed@index.hu

ONügyfélszolgálat
A közü zemi szo lgáltatók kihe

lyezett ügyfélszoJgálatával szeretné
seg íteni az önkormányzat a lakosság
ügyes-bajos dolgainak helyben t ört én ő

inté zését. A gázszolgá ltató azonban
nem kíván Gyomaendrődön ügyfél 
szolgálatot nyitni .

Ezzel szemb en az áramsz olgáltató
áprilistól heti egy alka lommal tart
ügyfélszolgálatot a Selyem úti város
háza épületében.

A Gyom ai Reformátu s Egyház
közs ég presbi tériuma tiszte lettel és
szeretette l hív mind en érdeklődő t

2013 . ápri lis 6-án, szombaton délután

3 óra kor kezdődő Hálaadó ünn epi
istentis zteletre a gyomai református

templomba. Ezen az ünnep i alkalmon

szeretne a Gyomai Gyülekezet hálát
adni a Mindenható Istennek Sípos Tas
T öhötö rn református lelki pásztor,

esperes úr közöttünk végzett negyven
nyolc évi h ű s é ges szolg álat áért,

Papp Tibor
lelkipásztor

KIADÓi
Gyomaendrőd központjában,

a Fő útmellett400 nr-es szolgáltatásra,
raktározásra alkalmas fűthe tő

csarnok kiadó.
Érdeklődn i : 0670/368-5887
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Liget Fürdő a turisztikai vásáron

Pájer el ö kiak t

2013. április

vit as ran
á riIisvégén

Idén csupán a Liget Fürdő

képvise lte városun kat az idei Utazás
2013 elnevez ési idegenforgalmi kiál
lításon. A fürdő saját kiállítóhellyel
vett részt, s mint azt Vass Ignác
lapunknak elmondta, sokan érdek
lődtek a fürdő szolgált atásai és a
szálláshelyek irán t.

A Gyomaendrődi Üdültetési Szö
vetsé g (Gyüszte) nem tartotta
fontosnak a részvételt. A Gyüszte
szerint a kiáll ításokon va ló részvétel
nem kifizetődő, ők inkáb b a kevésbé
költs éges intemetes rek lámo t részesítik
előnyben. Ez ér t sem kö ltenek kiállítá
sokra, ezért sem nyomtatnak kiad
ványokat, rekl ámanyagokat.

Vass Ignác a Liget Fürdő igazgatója
a legutóbbi képviselő-testületi ülé sen
számolt be az Utazá s Kiállításon va ló
részvételről. A 2013. februá r 28. 
20 13. március 3. között Budap esten
megrendezett turi sztikai kiállításon a
Liget Fürdő képviselt e Gyomaendrőd
vá rosát egy 9 négyzetm éteres standon ,
ahol nagy volt az érdeklődés. Nem
csak a fürdő , és a gyógyászat érdekelte
a láto gatókat, hanem a szá llá sle
hető s égek és a progr amok is. Amit
hiányoltak a látogatóink, hogy a 2013 .
évi gyomaendrődi programokat csak
szóban és azt is csak részben tudtuk
elmondani, mivel nem állt anyag a ren
delke zésünkre táj éko zt atta a
képviselő -testü letet Vass Ign ác .

Pájer Sá ndor az egyesület elnöke a
testületi ülésen azzal vádolta Vass
Ignácot, ho gy az egyesüle ttő l nem is
kért kiadványokat. Ugyanakkor bemu
tatt a azt a tavalyi kiadványukat, amely
ben programok is vannak, igaz nem az
idei ek...

Vass Ignác lapu nknak elm ondta,
ho gy saj nos nem tudták akiállí tásra
elvinni a város idei évi pro gramfüzetét,
mivel ilyet senki nem készített.

- Igaz, hogy Pájer Sándor elnök urat
személyesen nem kerestem , viszont a
turisztikai egyesület által működtetett
Tourinform irod át több ször is, ám ott
rendre azt a vá lasz t kaptam, hogy még
nem készült ez a város idei pro gramso
ra. A képviselő-testületnek írt tájékoz
tatóm eg yébként a sze mé lyes egyéni
véleményeme t és tap asztalatomat tar
talmazta a kiállításról, saj ná lom hogy
Pájer úr agyában mindez csup án egy a
szemé lyé t ért vé lt tám adásk ént szű

rődött le - táj éko ztatta a Szó-Beszédet
Vass Ignác.

A szomszéd város rcnd ezv ényszer
vez őinek , a szarvasi turisztika i egye 
sül etnek megérte ré sztvenni a buda
pesti eseményen. A szarvasi turi sztikai
egyesület az Utaz ás kiáll ításon , Békés
me gye standján képvi selte Szarvast,
B ékésszentandrást és Kondorost. A
kiállításon rend ezett saj tótájékoztató
keretében Hodálik Pál alpo lgá rmes ter
mutatt a be Szarvast, a tur iszt ikai vonz

erőket és a fej lesz
téseket, ezt követően
Csasztvan András a
Cervinus Teátrum
Kft. űgyvezető igaz 
gatója be szélt a
Szarvasi Szilvan a
pokról, Seregi Zo l
tán a Jókai Színház
igazgató helyette se a
ny ári ví zi szí nház
programokról, majd
Tilj ák László a
Körős-Maros Nem
zeti Park igazgatój a
bemutatta az öko
turisztikai l étesítm é
nyeket.

Márciu s 20-2 l -én Szeged en ren
dezték meg a 123 fürdőt tömörítő

Magyar Fürd őszövetség k ö zgy űl é s ét ,

ahol Vass Ignácot a Liget Fürdő igaz
gatóját új ra a szövetség műszaki szak
bizottsága tagjává választottá k . Vass
Ign ác egyébkén t már a szövetség
megalakul ása óta, immáron 6. ciklus
ban végez mun kát a 10 tagú bizottság
ban, s mostani újraválasztása - mint
mondta - egyfajta elismerése a 25 éves
fürdővezetői munkájának.

Amennyiben az i dőjárás is kegyes
lesz, úgy a Liget Fürdő kinti medencéi
- a háts ó medence kivételével - a Sajt
és Túrófeszti vál idején , április 26-án
már válják a strandolókat.

Gasztrotúrák

Megjel ent a Körös menti ízek
című gasztronómiai érdekességeket
és 169 hagyományos, már-m ár
elfeledett ételreceptet tart alm azó
szí nes könyv, amely a H ármas-K örös

vidékére kalauzolja el az olvasót.
Szerzője Homok Ernő, gyoma 

endrődi újságíró, aki Békés megye
északi részének, a Hárm as-Kö rös
vidékének kon yháj át mut atj a be.
Ezen a viszonylag kis teliileten egye
di, máshol nem fellelh ető gaszt
ronómia alakult ki a táj adottságainak
és az itt élt, itt élő magyar, szlovák,
sváb népességnek köszönhetően .
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z' adik születésnap AUTÓSOK FIGYELEM!

Első osztályú borovi fenyőből ajtók, ablakok készítése!
Konyhabútorok, gardróbszekrények, készítése egyedi méretben

bútorlapból vákumfóliázotl felületlel vagy tömör fából !

Telefon: 063019554-571

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság

Telefon: 0620/9142122

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.

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
- nyugd íj-előtakarékosság
- egyéb módozatok
Gyomaendrődi képviselet:

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

Műszaki

vizsgáztatás
akciós áron: 22.000 Ft
Eredetiség-vizsgálat!

Varga Béla, autószerelő mester

Telefon:

0666/610-650, 0630/600-42-30

5500 Gyomaendrőd , Csokonai u. 37.

Az év első versenye
A Magyar Majorette Szövetség és a

dunaföldvári Löfan Mazsorett Csoport
rend ezésében került sor a A és B
kategóriás Országos Mazsorett Ver
senyre idén március 23-án.

A gyomaendrődi Színfolt Mazsorett
Cso por t Margaréta táncosai, a halad ó
mazsorettek életük első versenyén vet
tek részt. Izgalomm al és kíváncsiság
ga l várták a Margaréták az utat, a
ve rseny t. Két kore ográfiát kell ett
bemutatniuic Kora délut án felcsendül
tek az ismert dallamok, majd este az
eredményhirdetésen a jó minősítésnek

örü Ihettek, hiszen B kategóriában :
ezüst minősítést szerez tek.

A legnagyobb táncosok kőzül egy
nagylány két botos szólóformációs
versenyszámáv al a dobogó legma
gasabb fokára állhatott: Latyák Brigitta
aranyérmes lett ! Köszönöm a mazso
rettek kitartását, a szülők folyamatos
támogatását, lelkesítés ét, amiért elkí
sérték a gyerekeket a versenyre.

Hunya Jolán a Színfo lt vezetőj e

Ladnai Sándorné, született Bos
nyák Eszter, 2013. március 25-én
töltötte be szűlet ésének 100. életévét

A jeles nap alka lmá ból Várfi
András polgármester is köszöntötte az
ünnepelte t, aki leánya tár saságában
látt a vendégül az önkormányzat
vezetőjét.

Az ünnepelt a köszöntését követően
mesélt hosszú élete történetéről ,

családjáról.

Nemzetközi Roma Nap
2013. április 8.

Pro gram d él előtt 9 órako r kez
dődik : köszöntő t mond Szécsi Zsolt, a
Roma Polgárjogi Szövetség elnöke,
Várfi András Gyomaendrőd pol
gármestere, Pusztai Józse f, az Or
szág os Roma Önko rmányzat megyei
képvise lője , maj d a Tisza Ká lmán
Közoktatási Intézmény diákj ainak
műsora következik.

Ezután "A Cigányság helyzete az
egészségügyben" címmel dr. Torma
Éva főorvos tart előadást.

A Romák hitvilágáról beszél Czank
Gábor római katolikus plébános, majd
a gyomaendrődi cigány ság múltját,
életének mutatja be dr. Szonda István
néprajzkutató.
Dél el őtt II órako r kezdődik a

"Roma kultúra, hagyományok" c ím ű

rajzpályázat eredményhirdetése, ezu
tán következik a Fekete Angyalok
zenés m ű sora , majd Szilágyi Róbert
lemezbemutatója.

Az előadásokkal párhuzamosan az
.Egé szségnap" ker etében a részt
vevőknek lehetőségük lesz térítés
mentesen helyben szűrővizsgálatokat

(vércukorszint, vé rnyo más, kolesz
terin, stb.) igénybev enni.

A rendezvény helyszíne: Regionális
Roma K özöss égi Ház, Gyomaendrőd,

Fő út SO. szám alatt. A szervezők vár
nak minden kedve s látogatót! A ren
dezvényen való résztvétel díjtalan.



VáUaljuk lakásánák teljes körü
felújítását, elképzelései szerint!
Munkáinkgaranciálisak. Afelmérésünkami az írásos
ajánlatot istartalmazzateljesen ingyenes. Munkáink
kivite lezéséneka l egfőbb szempontja a l e hető

légjobb minőség elérése a l egmegfel előbb áron!

PRDFILJAINK:
- Festés, mázolás, tapétázás I i
- Homlokzat szigetelés,hőszigetelő rendszerek
-GIpszkartonfalak, álmennyezetek,

el őt éttalak. boltívek
- Rejtett világítások
- Laminált parketta lerakása,

parkettacsiszolás .. 'I '
- Fürdők, konyhák burkolása. kőműves munkák
- Tetőterek beépítése, szigetelése I
- Nyílászárók, ajtók, ablakok cseréje

. - Bontás, sitt elszállítása
- Vizes falaksziqetelése
- Házak külső homlokzatának szigetelése,

színezése
- Hideg burkolás (csempe, járólap, márvány

gránit lerakás, illetve tégla lerakása)
- Meleg burkolás (PVC, szalagparketta,

laminált parketta, p adlószőnyeg,

dekor panel rakása és fektetése)

LÁTKÓCZKI .LÁSZLÓ
TELEFON: 06-70/381-422

~ ~ \ 6KAMMS GEALAN
\~ M"ANYAG NYÍtÁSZÁRÓI{

°lc KE VEZMENNYELI
Kérje "ngyenesajá latunkatl

Rtn es s IC kon dicioná ló t e re m
te rembérlés I fodrászat IAt lasz koridig épek

t ársastá nc I aerobik I step aerobik

power body I has t ánc I zsírégető aerobik
jóga r prevent ív gerinc gimnaszt ika

. : ~ .

US
BBB-GL4SK.lt,

Mezőtúl; Szolnoki u. 3.
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• Vendéglálásszervező-vendéglős

• Idegenvezető

• Mezőgazdasági te chniku s
• Lova stúra-vezető

• Erdészeti és vadgazdál kodási techniku s
• SzoHverfejlesztő

I .

A Bék és tl/logy ei frsm KÓlnlón KŐloldntó s l
tntézm ónv Gvcmcondródőu a vó ros
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Óriási arany- és ezüstékszer választékkal,

20-40 százalékos kedvezménnyel
várjuk kedves v ásárlóinkat!
Használt megunt aranyékszereit most rendkívül
kedvező áron számujuk be új ékszer vásárlása esetén !
Törtarany felvásárlás a legmagasabb napi áron!

Átmenetileg pénzügy i gondj a van?
Mi megoldjuk!
Zálogfiókunk aranyékszerekre kedvező

záloghitelt nyújt , a záloghitel költsége
felére csökkent!
Érdeklődjenek kedvező feltételinkről!

Keressen minket a 06-70/354-8915
telefonsz ámon.

BERILL ÉKSZERÜZLET - Gyomaendrőd, Fő út 222,

GYOMAENDRŐD
SSOO G yornofm ciföd Hősök útj G 40.
Ie le ton /Iox: 06 (661~8 ' -200

f·nKJíl: gy()r ll(ler\Clrod~' l isf{Jk(llmon.t1u
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• Kere skedelem ágazat (kód: 5 lj

• Környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazat (kód: S~ I

• Informatika ág azat 'kód : 53 )

• Erdészet és va dgoz dálk odás ágazat tkód : 5,11

• Mezőgazda s ág ága za t l kó d ; 5~ 1

• Vendégl át óip ar ág aza t (kód: ól' l

• Turisztika ág azat {kód : 571

Képl~ll 'dó: J év
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• Mezőgazdasági gé pész (kó d : 58)
• Mezőgazdaság; gazdaasszony ,

fa lusi vendéglátó {kó d: 591

• Halá sz, haltenyésztő (h;d : 60 )

• Lovász [ko d : 61)

• G e zdei Ikód: 611
FAl f' AR S/A r:M/~CSCPORT

• Asztalo s [k ód : 631

[f-',l tSl[i Sll \ Klvl/·csorORT

• Ác s Ikód: MI
VtNlJ f Gl.f..Tj ·S 1URI')lIIKA ) 7AKM Ac sopn RT

• Pinc ér (kód: 65)

• Vend églátó elad ó 'kód : 661
• Szakác s (r.úd : btl

f~l-f f M1Sl[Rlf'AR ~ 7A~ 'dN .S<·f'OI-lI

• pék {kód : MIl
\/EHDÉGl AfA S· IURt':il IIKA 57f. KfI.-IACSOPORT

• Cukrá sz [k óu: >191
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• Húsip ari term ék gy ártó {kó d : 101

Gf;PE'jLE r ~ l l\' K~, \!\r snrnR r

• Finommechan il< a i műszerész (kód: 7l)

Kner Imre tér I w w w .gellai.hu

0 6 66 282 440 I 06 30 33 26 075
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Jól számoltak Zöld Diákparlament

Szövegértési és helyesírási verseny

Papír sze kció: a papírgyártás folya
mata, környezeti hatása i, vezetője:

Szőke Zoltán, a Gyomai Kner Nyomda
Zrt. termelési igazgatója.

Újrahasznosítási szekció: a szelek
tív gyűjtés , a papír újrahasznosítása,
vezetője: Saly Erika, az OFI munkat ár
sa , a Magyar Környezeti Nevelés i
Egyesü let elnöke és Bonyh ádiné
Pásztor Enikő, a Körösök Völgye Na
túrpark Egyesület környezeti nevel ője .

A szekc iók munkájának eredménye
egy közös állásfoglalás volt, am it az
egész diákparlament elfogadott.
Ezután egy fát ültettek közösen az
iskola ud varán. A nap zárásaké nt a
vendégek többsége látogatást tett a
Gyomai Kner Nyomda Zrt. üzemében.
A diákparlament fő szervezője: Ko
vácsné Nagy Katalin tanítónő vol t.

A Ki s Bálint Álta lános Iskola
három 5. osztályos és három 6. osz tá
lyos diákj a 2013. március 22-én
Körösladányban versenyzett. A Tüköry
Lajo s Általános Iskolában , a tehetség
gondozási pr ogram keretében Békés
megye nyolc településének iskol áib ól a
legtehetségesebb "anyanyelvészek"
mérték össze eg yéni és csapat tudá
suk at.

Ladányi Sára 5. a osztályos tanuló
egyéniben: ha rmadik helyezett lett , az
iskola csapata pedig a második
helyezésnek örülhetett. Cs apattagok:
Ladányi Sára, Almási Li li, Gál Benc e,
Weigert Csenge, Szmolnik A lexa,
Varjú Dániel. Felkészítő tanárok:
Kónya Márta , Hunya Jo lán és
Forgácsné Gyetvai Kri sztina.

Anyanyelvi verseny

lányok nagyszerűen hel yt álltak, és
előkelő helyen végeztek:

- Deli Csen ge 6. hel y
- Cz ikkely Hanga 13. hely
- Csordás Aliz 14. hely

Márc ius 12-én a Kis Bálint Álta
lános Iskola rendezte az V. Dél-alföldi
Zöld Diákp arlament et, melynek témá
j a: a papír volt. A régió ök oiskolái
közül 16 intéz mény képviselői t láttuk
vendégüJ. A megnyitó során köszöntőt

mondott Várfi An drás Gyomaendrőd

város pol g ármestere és Saly Erika, az
Oktatáskutat ó- és Fej l esztő Intéz et
(OFI) munkatársa.

Ökoiskolá s múltunkból az iskola
környezetvédő komm andósai ked ves
eml ékeiket elevenítették fel Szurovecz
Zoltánné tanámővel.

A 4. b. osztály mesejátéka hangu 
lato s bevezetés volt a munkához, majd
a küldöttek megválasztották a diákpar
lam ent elnökét. A további akban három
szek cióban dol goztak a diákok, ahol
szakemberek seg ítették a munkájukat.

Erdő szekció: erdőtelepítés, az
erdők helyzete hazánkban és a vil ág
ban , vezetőj e: Czanka Gábor, a Körös
Maros Nemzeti Park erdészeti felü
gyelőj e volt.

A Ki s Bálint Általános Iskola idén
immáron má sodjára kapcsolódott be a
Lotz János országos szövegé rtés i és
helyesírási verseny me gm érettetéseibe.
A m egyei fordulón 9 diákunk képvi 
selte iskolánkat: Bátori Bernadett ,
Fehér Dóra, Tari Edit (7 .c oszt á
lyosok); Csord ás Al iz, Czikkel y
Hanga, Deli Csenge, Gera Ilona Pilla,
Koma Zsuzsanna és Tóth Bálint (8. b
os ztályo sok) . Kö zülük hárman: Aliz,
Hanga és Csenge bejutott az országos
döntőre , melyet a Bonyhádi Petőfi

Sándor Evan gélikus Gimnáziumban
rendeztek meg 20 13. március 22- én . A

Két rangos versenyen is ered
ményesen szerepeltek tanulóink. A
Zrínyi Ilona Matem atika Verseny
megyei fordulóján Bödör Balázs 7. b
osztályos tanuló ny olcadik, Deli
Csenge 8. b osztályos tanuló kil en
cedik, Nagy No émi 8. a osztályos tan
ul ó tizenegy edik helyezett lett. Csa
pat versenyb en az iskol ánk megyei
ötödik helyezést éli el. A csapat tagjai
Csenge, Noémi és Bal ázs mellett Tótk a
Attila 7. c és Tóth Bálin t 8. b osztályos
tanul ók voltak.

A Varga Tamás Matema tika
Verse ny megyei fordulóján Bödör
Bal ázs negyedik, Tótka Attila nyol
ca dik, míg Deli Csenge tizedik
hel yezett lett. Bödör Balázs bejutott az
országos fordulóba is.

Felkészítő tanárok: Fekécs Éva és
Pali csk áné Szegedi Katalin.
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agyar nagy~ve tség e

A párizsi magyar nagykövetség a
március IS-i nemzeti ünnepi fogadás
alkalmával - nem titkoltan hagyo
mányteremtő szándékkal - az idei
évben azzal is tette hangsúlyosabbá
az eseményt, hogy összekötötte azt
egy magyar régió bemutatásával. A
választás a Dél-Alföldre esett, a
lehetőséget örömmel fogadták Bács
Kiskun, Békés és Csongrád megye
önkormányzatai, a megvalósításban
pedig nagyon komoly szerepet vállal
a Magyar Turizmus Zrt,

Bács-Ki skun és Csongrád megye
borászai , élelmiszer-manufaktúrái,
kézművesei, valamint a Békés megyei
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
számtalan helyi specialitással is hoz
zájárultak az esemény sikeréhez.

- A Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény részéről Tímár Attila
mesterszakács és szakoktató segít
ségével segítségével körösi halakból
pontykocsonyát, harcsapástétomot
készítettünk, am elyekhez az alapa
nyagot Gyomaenrődrőlvittük a Körösi
Halász Szövetkezetnek köszönhetően.

Bemutattuk Békés megye kolbász
kínálatát, a Tisz a Pálinkát, Tisza mézet,
a Békési pálinkát. Emellett magyaros
szendvicskínáiattai kápráztattuk el a
diplomatákat, melyet tótkomlósi
házikolbászból, szarvasi Gallicoop

pulykakolbászából, valamint gyulai
szalámi ból és orosházi libamájból
készítettünk el. Desszertként pedig
mákusgubát szolgáltunk fel gyoma
endrődi Pfeifer-féle akácmézzel ,
valamint Tímár János által készített
házi trüffel-golyókat. Polányi Aliz és
Ganyecz Kitti tanulóink profi felszol 
gálássai és hagyományos magyar
vendégszeretettel emelték a fogadások
színvonalát - táj ékoztatta lapunkat
Davidovics László iskolaigazgató.

A március 15-i ünnep alkalmából a
párizsi nagykövetségen rendezett
fogadáson több mint 300 diplomata
vett részt.

Annak érdekében, hogya megje
lenés minél sikeresebb és hosszú távon
is megtérülő befektetés legyen , a
nemzeti ünnepi fogadást megelőzően

sor került egy önálló regionális turisz
tikai bemutatkozásra is.

- Iskolánk további meghívásokat
kapott Magyarország párizsi nagykö
vetétől dr. Trócsányi Lászlótól, s
mezőgazdasági attasénk dr. Somogyi
Norberttel együtt arra ösztönözték a
Tisza Kálmán Közoktatási Intézményt,
hogy a francia szakképzési intézmé
nyekkel kialakított kapcsolatok tapasz
talatait hasznosítsák új uniós oktatási
pályázatok kidolgozásában - mondta
Davidovics László.

IHalat" S vadat...
Rövidesen elkezdődnek azok a

gasztronómiai események, melyeken a
Gyomaendrődi Halgasztronómiai
Egyesület tervei szerint részt vesz,
mondta Jenei László, akit a közelmúlt
ban ismét megválasztott elnöknek az
egyesület.

Az egyesület fő célja tov ábbra is
Gyomaendrőd természeti kincsei,
turisztikai értékei, jelentősebb ren
dezvényei, és néhány jelentősebb

cégeinek megismertetése - mondta az
elnök.

A halon kívül egyéb alapanyagok
ból is sütnek, főznek, így vadból,
birkából, marhahúsból , de más húsétel
készítése is előfordulhat. Lényeg a ren
dezvények kiválasztásánál az , hogy
jelentős tömegek ismerhessék meg
tablóinkon keresztül Gyomaendrődöt

és egyben a Gyomaendrődi Járást is.
Ha az anyagi feltételeket sikerül

megteremteni, akkor 10 rendezvényen
vesznek részt 2013-ban.

Az előzetes terv szerint a következő

rangos vidéki rendezvényeken vesz
részt az egyesület: xv. Karcagi
Birkafőző Fesztivál, III. Szarvasi
Halas Napok, Országos Halfőző

Verseny Szigetváron, Nemzetközi
Tiszai Halfesztivál Szegeden, Horto
bágyi Lehalászási Ünnep és Országos
Halfőző Verseny. Tartalékként túrke
vei, tatai, balatonfüredi, esetleg egy
külföldi rendezvény is szerepel a ter 
vek között. Minden versenyen a dobo
gós helyezések elérése a cél, de az
országos versenyen ismét az "Ország
legjobb halfőzője" cím, és ezzel a ván
dorserleg harmadszori - végleges 
elnyerése a cél.

Végezetül elmondta Jenei László,
hogy jelenleg a régi és várható új
szponzorok megkeresése foly ik. Kérik
a város érdekében folytatott munk ájuk
támogatását. Mint mondta nem szeret
nének senkit személyesen "zaklatni",
de ezúton is kérik, hogy legalább
válaszoljanak támogatást kérő leve
lükre. Kérik azokat is, akik bár nem
kapnak levelet, de szeretnék az
egyesület országosan is ismert és elis
mert tevékenységét támogatni, jelez
zék azt a 0630 /602-1634 telefonon.
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a ün
A gyomaendrőd i táncdalénekes

hosszú ki hagyás után Budapesten
ült ism ét közöns ég elé (me rthogy
idős kora és egészségi állapota miatt
már nehezére esett volna állva letol 
ni a show-t).

- Négy számot énekeltem és volt
mellettem, mögött em két tán coslány
is. Negyven vendég vett részt a
születésnap i partin, magyarnótával ,
tort ával és vonatozással köszöntöttek.
Nemcsak j ogi segítséget kaptam az
Európai Sors-társak lakásm affia
ellenes egyesülettől , hanem barátokat
is. Ők szervezték tudniillik a kis szín
háztermükben ezt a koncertet meg a
bul it - mondta boldogan Uhrin
Benede k a Blikknek.

- Apucit régen nem láttam ilyen
boldognak, de én sem nevettem már

Szó-Beszéd

pel U ri

2013. április

e e ek
fél éve, amióta a lakásmaffia miatt ret
tegünk a hajl éktalanságtól. Mivel a
rendőrség már nyomoz, remény
kedünk, hogy nem kerülünk végül
utcára. Ezért volt most ked vünk tán
co lni és nevetni apu rajongóval 
mondta Uh rin Attila, Benedek bácsi
fia.

RÉGI BÚTOROKAT,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen fizetek!

Telefon: 0630/9·533·594

Milyen jó, ha van egy kis aranytartalék
Régebben nem is volt kérdés, hogy aranyat vásároljunk-e

neves alkalmakra szeretteinknek, például ballagásra, dipl o
maosztóra , keresztelőre . Így évek alatt összegy űlt egy szép kis
értékálló családi aranytartalék.

Ma már az ajándékozás i szokások is megváltoztak. Inkább
mobiltelefont, számítógépet, és más berendezéseket vásárolnak
ajándékba az emberek. Persze ezek is fontosak az ember életében,
csupán az a baj , hogy ezek a tárgyak néhány év múlva már elavul
tak lesznek, arr ól nem is beszélve, hogy 20-30 év múlva nem fog
nak kisegíteni benn ünket a bajban, nem kapun k értük kenyeret,
gyógyszert, tűz i fát.

Főleg napj ainkban érzékelhetjü k ezt, hiszen a sok-sok évvel
kor ábban vásá rolt, vagy ajándékba kapott aranyékszereink ma
milyen jó szolgáltatot tehetnek , ha bajba jutunk. Amikor nincs
munkahely, nem juthatunk hite lhez, vagy ha irreálisan magas ka
matozású hitelt ajánlanak, akkor segíthet a családi aranytartalék.

Ebben nyújt segítséget a Gyomaendrődi Zálogház, ahova bevi
het ik ékszereiket és meglepődhetnek ügyfeleink, amikor kiderül,
hogy a mérlegre került aranytárgyaik milyen soka t is érnek!

Jó hír az ügyfelek számára, hogy 20 12. októberétől egy új ren
delet alapján a záloghitel költségei felére csökkentek. Korrekt
feltételek mell ett perc eken bel ül készpénzhez juthatn ak!
Forduljon zálogházunkhoz bizalommal, érdeklődj enek felt é
teleinkr ől.

Nálunk minden arany, ami fénylik!
Imm áron hetedik éve családi vállalkozásban

működtetjük ékszerüzletünket . Lányunk, Anna egy
köztiszteletben álló kedves család által jutott ahhoz a
bérleményhez, ame lyben ma is az ékszerüzlet m ű

köd ile Az elmúlt években nagyon megszerett e
Gyomaendrődöt és az itteni embereket. Sok vásár
lóját már személy szerint ismeri és személyre szabot
tan szerzi be a különleges ékszereket.

Természetesen mind en igényt szeretnénk
kielégít eni , minőségben, árakban és szo lgá latkész
kiszolgálásban.

Anna az utóbbi időben nem sokat tudott az üzlet
be n tartózkodni népes kis családj a miatt , ugyanis
három gyermeke született. Ahogy cseperednek a
gyerekek, úgy igyekszik ő is egyre többet az üzletb en
lenni , várva kedve s vásárlóit. Természetesen addig is
helyett esítéssel oldjuk meg az értékesítést.

Fő tevékenységünk az arany- és ezüstékszer
eladás, kínálatunkb an megtalálhatók a klasszikus és a
fiata los, modern éksz erek fehérarany kivitelben is.
Sok tavaszi újdonsággal készülünk a ballagási sze
zonra. Ezú ton mondunk köszönetet minden kedves
vásárlónknak és a h ű ség ü ket folyamatos akci ókkal
igyekszünk meghálálni!

Berill Ékszerüzlet. Pankotai Zálogház Kft. Gyomaendrőd, Fő út 222.
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Erzsébet-utalványt elfogadunk!

Beltéri , és kültér i
rend ezvényhan gosítást

v áll álok.
Érd: 0630/690-2049

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 fari ntanként
1db emblémát adunk!
Azakció 2012. április 2-án kezdődötti

Megújult
aColorShop
Papírbolt!

A KIK Int ézményfenntartó
Központ Gyomaendrődi Tank erü
leti igazgatósága március 12-én a
városháza tanác skozó termébe
szervezte azt a szü l ő i értekezletet,
ahol a gyomaendrődi álta láno s
iskolák és az alapfokú műv é szetok

tat ási intézmény bemutatk ozott a
l eendő elsőévesek szüle i előtt. A
kezdeményezés célja az volt, hogy
az iskolai beíratkozások elő tt

megi smerhessék a szü l ők a gyer 
mekük leendő iskoláj ának életét és
pedagógiai programját.

Összevo t S ülői

értekezlet volt
eirataS

Be lehet ír atni:
- Minden gyermeket, aki 20 13.

december 31- ig betölti a 3. életévét,
illetve azokat a gyer mekeket, akik az
óvodába jöveteit követő 6 hónapon
belül betö ltik a 3. életévüket.

- Bármikor kérhetik az óvodai
ellátást, azok a gyermekek, ak iknek a
szülei a tanév folyamán munkába áll
nak .

KÖTELEZŐ ÓVODÁBA JÁRNI:
mi nde n gy ermeknek, aki 20 13-ban
betölti az 5. életévét.

A nevelési év kezdő napjától 
szept. l -tő l - köteles óvodai neve lésben
részt venni minden gyermek, függet
lenül attó l, hogy a nap tári év mel yik
napján tölt i be az 5. életévét !

Czik kelyn é Fodor T ünde
intézményvezető

Kálmánról (színész, szinészpedag ógus,
író) Emlékezik : Ladányi Gábo rné és
Farkas Zoltánné a Rózsahegyi Kálmán
Általános Isko la igazgatója. He lysz ín: a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola e l őtt

13 - 16 óráig a VI. Interne tVers
Fesztivál - fesztivál-produkciók I. rész A
szólisták és zenekarok 15 perces bemu
tatkozója a színpad on. Helys zín:Katona
József Művelődési Központ

16.30 - Emlékezés Weöres Sándorr a.
Kóra Judit Weöres-illusztráció inak kiál
lítását meg nyitja: Oláh Gize lla . A
Hangraforgó együttes verskon certje. A
koncert után a W eöres Sánd or-rajzpá
lyázat eredményhirde tése.

19.00 - Gergely Ágnes Kossuth-díjas
költő - a fesztivál díszvend ége - estje. Bes
zé lgetőtárs : Polányi Éva. Közreműk ö dik a
Tűzmenedék együttes és Kocsis Csaba.

21.00 - Esti Versműhely ("Verskocs
ma") - a költők, zenészek és az érdeklődők

találkozása, közös éneklés, beszélget és.

2013. ápr ilis 20. szomba t
Katona József Művel ő d ési Központ
9-13 óráig a VI. InternetVers Fesztivál

- fesztivál-produkciók II. rész. A szólisták
és zenekarok 15 perces bemutatkoz ója a
színp adon.

14- 18 órá ig a VI. InternetVers
Fesztivál - fesztivál-produkciók III. rész

19.00 - A Sebő együttes koncertje
21.00 - Gálaest.
Az IntemctVers Fesztivál zárása (díja k,

ajándékok átadása, zárszó, közös éneklés)

esztiv 'I programja
2013. április 17. szerda
18 órától költészet napi verskonc ert az

OMart Kön yvesboltb an. A Hangraforgó
együttes előadása, közreműködik a Tűz

menedék együttes.

Óvodai
Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hu 

nya Kistérségi Óvoda vezetőj e értesíti
a szülőket, hogy 2013 . áp rilis 8.
(hétfő) 8-17 óráig, április 9. (kedd) 8
17 óráig, április 10. (sz erda) 8- 17
óráig beírat ást tart. He lye i: Gyo ma
endrőd, Kossuth út 7. (Százszorszép
óvoda), Gyomaendrőd, Blaha út 8.
(Csemetekert óvoda)

BEÍRATÁSHOZ SZÜKSÉGES
IRATOK:

- Gondvisel ő szemé lyi és lakcím
igazolványa,

- A gyermek nevére kiállított
szemé lyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány, (vagy szü leté si
anyakönyvi kiv onat)

- Érvény es orvosi igazolás a
közösségi életben va ló részvétel le
hetőségéről.

2013. április 18. csütörtök
Katona József MűvelődésiKözpont
16.00 - Kocsis Csaba Barbaricum

című fotografika-kiá llítását a feszti vál
he lyszínén megny itja dr. Szonda István, a
KKSZI Kat ona József Művelődési

Központ igazgatója .
16.30 - A fesztivál ünnepélyes megny

itása. A fesztivált megny itja: V árfi András
polgármester.

17.00 - Szilágyi Ferenc emlékezete.
Emlékműsor a kö l tő, irodalomtörténész,
nyelvész professzor tiszteletére.
K ö zre rn űk ö di k dr. Szilágyi né Németh
Esz ter, Cserenyecz Éva, Oláh Gize lla,
Polányi Éva, és a Tűzmenedék együttes.

19.00 - Határ Győző em l ékm űsor a
Kom édi ás Kör előadásában. Din nyés
József daltulajdonos Határ Győző estje

21 .00 - Esti Versműhely ("Verskocs
ma") - a költők, zenészek és az érdeklődők

találkozása, közös éneklés, beszélgetés.

2013. április 19. péntek
9.00 - Koszorúzás és megemlékezés a

Kner téren. Emlékezik : dr. Kovács Béla a
Kner Imre Gimnázium nyugalmazott igaz
gatója .

10.45 - Koszo r úzás és megemlékezés
Tímár Mátéról (író , kö ltő) és Rózsahegy i

VI. Internetvers
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Aláírás: .

Apróhirdetését e-mail-en is elküldheti!
szobeszed@gmail.com .

Irányár: .

Érdeklődni: .

Ingyenesa lakossági apró!
A Szó-Beszéd ingyenesen je lenteti meg azoknak az olvasók

nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen küldik be
megje lentetés céljábó l! A szelvényen a megjelölt helyre kell
beírni a kívánt szöveget és a szelvényt l evel ezől apon vagy
borítékban elküldeni a következő címre: Sz ó-Besz éd 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróh irdetés szövege
lehető leg ne tartalmazzon 15 sz ónál többet ! A hirdetések
szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve : ..

Cí me: .

Az apróhirdetés szövege: ..

Suzuk i sze mélygépkocsi
hoz kalaptartó, beépített hang
szórókkal olcsón eladó . Érd.:
0620/34 1-0779

Eladó : nagyméretű teknő s

béka alakú homokozó 8000 Ft.,
esemyővé csukható sport baba 
kocsi 7000 Ft., gyerekfürdőkád
eladó 1000 Ft. Érd.: 0620/242
6077

Bráhma kakas eladó . Érd.:
0620/243-7727

Dupl afalú, hőtáro lós étel
szállító edények I db 10 literes,
1 db 5 literes, olcsón eladók .
Érd. : 0620/341-0779

Két darab üsth áz, üstökkel,
1 db 2 személyes rekamié , 2 db
fote llal eladó. Érd.: 0620 /341 
0779

Malacot, s ü l d ő t, hízót, nagysúlyú
hízót, rágott kocát

vennénk készpénzért!
Telefon: 0630/296-4775

Földet bérelnék
Gyomaendrődön.

Telefon: 0620/945-0765

EGYÉB
Honda Dio 50 ernves

rob ogó eladó vagy cserél hető

jószágra. Irányár: 50 ezer Ft.
Érdeklődni : . Mertz Mihály
0630/549 -0220

Teljesen felújított Simson
Schwalbe érvényes forgalmival
eladó . Irányár: 120 ezer Ft.
Érdeklődni : 0666 /386 -938 du.:
13-20-ig

Karosszéria és kipufogó
javítás! Karambolos vagy
korrodált autó javítás a!
K ip ufogó do bok, csövek

javítása , cseréj e!
Telefon: 70/5935171

10 család N.B. és 5 csa lád
r .NB m éh kereteken vagy kap
tárral eladó. Érd .: 0630 /47 1
9279

Robi 52-es ro takapa 
Thornas motoros és benzinmo
toros szivattyú eladó . Érd.:
0620/972-9796

Eladó egy l 9 hónapos
kanca cs ikó betegség miatt .
Ugyanitt lovas kocsi is eladó .
Érd .: 0630/372- 2624 vagy
0630/292-9282

B-500-as e lektromos rok-

Lakatos és hegesztő mun kát
vá llalok! Kerít ések, ka puk,
tetők, korlátok, stégck, fémbú
torok , platok, utánfutók stb.
készítés e, j avítása! Telefon:
0670/5935-171

A Pav ilon Clubba május I
tő l pult os lányokat felvesz ünk.
Érd .: 0630 /9439-576

Olyan i dős ember jelent
kezését várom, aki segítségre
szorul a hétköznapokban. Érd.:
0670 /260-9260

3. eme leti lakás áron alul
sürgősen eladó. Érdeklődni:

0620/576-7879
Gyo mán a Vás ártéri ltp-cn

1 szobás földszinti lakás eladó .
Irányár: Megegyezés szerint.
Érd. : 0630/576- 1140

Gyomaendrődön az Októ
ber 6. ltp -en 1,5 szob ás 3.
eme leti lakás eladó vagy az
Endrőd i részen kertes házra
cseré l hető. Irányár : 4,2 millió
Ft. Érd.: 0630 /356 -2449

Beköl tözésre készen ela dó
a Vásártér ltp. 34C /lO . szám
alatt középső, két szob ás jó
állapotú lakás, ki s rezs ive l.
Érd.: 0666/283-619

Október 6. ltp-en 84 m' -es
lakás eladó. Irányár: 7,5 millió
Ft. Érd.: 0670/932-5645

Gyomán, Vásártéri ltp-n
teljesen fe lújított, légkondí
cionált, konyhabútoros, új fű 

t é srendsze rű 2 szobás lakás
eladó! Telefon: 30/3493 -740,
30/431 9-633

Gyomán, a Vásártéri ga 
rázssoron , újrabetonozott, vil
lanyos ga rázs eladó vag y kia
dó . Telefon: 30/3 493-740,
30/4319-633 .

MUNKÁT KERES,
AJÁNL

KERT, TELEK
Bónom zugban vízparti

telek eladó. Irányár: 1,8 millió
Ft. Érd. : 0630/471-9279

Kövesút mellett, Nagyá l
láson tanya-Iakóépül et 7000
nr-es területtel+400 m--es
terménytáro lóval és gaz dasági
épü letekkel eladó. Víz, vill any
van. Irányár : 2,5 mill ió Ft.
Érd.: 0630/350-0408

Ifjúsági lakótelepen 2 ,5
szobás lakás ga rázzsal olcsón
eladó . Érdeklődn i : 30/6588961

Október 6. ltp-en 2 szobás

LAKÁS

Ft. Érd.: 0620 /423-0565
Gyomán az Arany János

utca 16. szá m alatti 4 szobás
összkomfortos ház eladó. Érd. :
0620/526-6573

Gyomán Dobó u. 12. sz .
ala tt 1014 m' -es telken , kom
fort nélkü li kis parasztház
eladó. Gá z, víz az udvarban .
Irányár: 2 milli ó Ft. Érd. :
0620/540-114 6 vagy 0630/842
6565 vagy 0666 /285 -067

Endrődön a Sugár u. 46 . sz .
alatti hosszú parasztház eladó .
Irányár: 4 m illió Ft. Érd.:
0620/245 -1262

Endrőd i részen csendes
környezetben fe lúj íto tt 2 szo
bás kertes ház eladó . Irányár: 7
millió Ft. Érd .: 0670 /276 -3413

Nagylaposon 2 szoba köz
ponti fűtéses ház eladó . Irány
ár: 2 millió Ft. Érd.: 0630 /483
6284

Gyomá n a Hősök utcában
összkomfortos, ko nvektoros ,
2,5 szob ás kemencés paraszt
ház eladó. Irányár: 3,1 mi llió
Ft. Érd.: 0630 /498 -352 1

HÁZ
Gyomán csendes környé

ke n l é vő inga tla n sürgősen

eladó, amely kb . ezer m-es
sarki portán találha tó. Telefon:
06-30-50 1-3914

Bethlen Gábor utcában 3
szob ás, tetőteres ház ela dó .
Irányár : I I m illió Ft. Érd.:
0670 /545-3558

Endrődön a dr. Csókás i
Bé la tér 9. szám alatt 2 szobás
összkomfortos , kert es lakó ház
eladó. Irá nyár: 4,3 mi llió Ft.
Érd.: 0666/386-417

Endrődön a Hídfő utcában
2, 5 szo bás ház központi he
lyen, kedvező áron eladó .
Pinc e, kamra , ólak , góré .
Irányár: 4 milli ó Ft. Érd.:
0620 /59 1-5952

Gyomán (Mag tár laposon)
3 szobás összkomfort os felúj í
tott fürdőszobáva l ela dó . Ifjú
sági lakótelepi lakáscsere is
érdekel. Érd.: 0670 /524 -33 10

Gyo mán az Arany János
utca 17. szám alatti félkomfor
tos ház eladó vagy lak ótelepi
lakásra cserélhető. Érd. :
0630 /544-4641

Gyo mán hőszigete lt, két
szintes ház elad ó, összkomfo r
tos 80 nr- es alsó épü lette l,
garázzsal. Irányár: 15,5 millió



kant kocsi eladó. Irányár: 120
ezer Ft. Érd.: 0630/409-0042

Hirdessen Ciberevel ked
vező áron. Gyors és
hatékony. Tel.: 0670/230
5468

Horgás zcsónak, tetőcso

magtartó autóra univerzáli s,
szép filodentron virágok, na
gyok, gy ö ny örű 12 karos csil
Iár. Érd.: 0630/226-9631

Műköröm építés-díszítés
0630/2497622

Ha a hideg telet egyedü]
töltötted, nem gondolod, jobb
lenne korban hozzád ill ő igaz
barát oldalán, magányos férfi
val a hátralévő idő t együtt töl
teni ? 73-évig váram a
szerkesztőségbe a levelet.
Jelige: "Hit , remény, szeretet"

............ ~ .' : ~ , " " .
A Hárrnas-Körös Pálinka MariUfaktúrameghívja Önt

. 2013. április 13-án; 14órától tartand ó

Cefrekészítés ABC-je című szakmai rendezve yére
Helyszín: Hárs Hotel, konferencia terem, Gyomaendrőd

14órakor Köszöntés,meglepetés film
14,10 -14;45: Cefrekészítés alapjai

.. IgnáczTibor, gyűmölcspálinka készítő

15,00 -15,45: Mikroorganlzmusok az erjedés során
HajdúGyuláné, erjedésipari szaké rtő, a Szeszipari Kutató Intézetvolt munkaí ársa

16,00-16,45: Minöségl Pálinkák cefrézése éserj~sztéstechnológiája, valamintsegédanyagai.
Eredetvédett pálinkák Magyarországon, beszámoló a Pálinka Konzorcium munkájáról.

dr.Kovács Tamás, Kokoferm Klt. igazgatója ·
16,45-től partnertal élkozó , tapasztalatcsere, főzdelátogatás

A rendezvény ingyenesen l átoqathatól
Csak azelőzetesen -regisztrált vendégeinknek tudunk helyet blztosüarf:. :

Telefon: 0620/5425007vagy
e-maii : ignaczneilles.erzsebet@upcmail.hu

www.hunigi.hu
: , , , , , .. , ' : : :...•..

Fontosabb telefonszámok VILL
.Orvosi ügyelet:
.Mentőállomás :
Tűzoltóság:

Rendőrség:

066.6/386-520
0666/386-104
0666/386-130
0666/386-633

Szaküzlet (Juhász István) Mezőtúr, Rákóczi út 12.

Kínálatunkból:
Villanyszerelési anyagok, vi/ágítástechníka,
gázkészülékek- és alkatrészek, munkaruházat!
Áruhitel!

l]

Gyomaszolg Kft.
Temetkezéssei kapcsolatos

ügyintézés
hétfő-péntek: 7-15 óráig!

Temetkezési iroda: Gyomaendrőd , Ipartelep u.2.

Telefon: 0666/386-233
Az ügyelet ideje alatt (hétvégén és ünnepnapokon

éjjel-nappal) hívható:
Csöke János: 0666/285-065, 0630/630-8097

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

A Gyomaendrődi Közös

Önkormányzati Hivatal,

azaz a városháza

a következő módokon

elérhető:

Városháza:

5500 Gyomaendrőd,

Selyem út 124.

Telefon : 0666/3 86- 122

Fax: 0666/283 -288

További telefonszámok:

0666/52 1-600

0666/58 1-230

A Gyomaendrődi Járási

Hivatal elérhetőségei :

5500 Gyomaendrőd ,

Szabadság tér l . (A volt

városháza épülete.)

Telefon: 06661284-043

és 0666/284-05 3

Új hivatali címekCsaládi Vasárnap
aDreher Söröző
Étteremben!
Április7.
Tárkonyos csirkeragu leves.
Velővel töltött sertésborda
sült burgonya. Saláta. Mézes
banán.

Április 14.
Görög gyümölcsleves.
Kijevi szárnyas filé , zöldséges
rizs. Somlói galuska.

Április 21.
Magyaros zöldborsó leves.
Rántott sertésszelet, hasábbur
gonya. Uborkasaláta. Tiramisu.

Április 28.
Orjaleves eperlevéllel. Pulykamell
fi léDubarry-módra, bu rgonya
püré, őszibarack kompót. Túrós
palacsinta.
Ára: 920 Ftladag
.Telefon:0666/386-444, 0620/980-8842
sZÉPkártyát és étkezési utalványokat

ellogadunk!

www.timarpanzio.hu

Gyomaend rőd i Szó-Beszéd - hirdetésfelvétel! Telefon: 0670/22·632-99
, .



Új élettel és rengeteg extrával telik meg anappali
Már két hete, hogy Mártáék

átköltöztek az új lakásba, de
még mindig nem volt minden a
helyén.

Bár Mártát legjobban a
lakásb an itt-ott fe llelhető do
bozok zavarták, a több ieket
más izgatta . Férje a tévé, két
fia az internet hiányára pa
naszkodott. Még nem jutott
idejük arra, hogy eldöntsék
mit is szeretnének és megren 
deljék valahol. De este Márta
elhatároz ta, hogy nem hallgat
ja tov ább panaszkod ásukat,
hanem megbeszélik a dolgot
és következő nap pontot
tesznek az ügy végére.

- Na , fi úk, mondj átok, mit
sze retnétek!

- Megbízható, gyo rs inter
netet, sportcsa torn ákat, Digi
Sporto t, felvehető , vissza te
kerhető tévéadást, meséket,
RTL ll-t és SuperTV2-t!

- Lassabban, lassabban!
Kezdjük az elej én : milyen
tév é el őfizet ésünk legyen?

- Én olyat szeretn ék, amit
fel lehet venni , mert nem érek
haza i dőbcn az edzésről és
mindig lemaradok a BL 
mec csek el ejéről , de így előre

beállíthatnám a felvételt és
később megnézhetném
kezdte Márta nagyobbik fia,
Tomi. - Egyébként, anya , azt
biztos nem tudod , hogy az
ilyen t év ékhez tartozik videó
téka is a menüben, és ha át
jönnek a barátaim szombaton
délután, akkor cgy mozdulat
tal ki tud nánk kö lcsönöz ni
film eket, és itthon meg tud
nánk nézni azokat.

- Én meg mcs éket sze ret
nék, sokat! - fo lytatta a kiseb
bik , Danika .

- Megvettük ezt a laposté
vét kar ácsonyra, de pont arra

nem használjuk, amire való,
igazi mo zi zásra - ezt már
Márta férje, Zol i tette hozzá.

- És j ó lenne vezeték nél
küli net is - ez természetesen
Tomi kérése . - Itt van a note
bookom, és ha leülök vele a
kanapéra, akkor vagy ninc s
internet rajta, vagy bedugom a

••• •

zsinórt, dc akkor meg egészen
biztos, hogy Dani keresztüle
sik rajta. De képze ld cl, anyu
- próbálta meglágyítani any
ját - ha lenne vezet ék nélküli
internetün k, akkor nem ke lle
ne a konyha és a szoba k ő zött

ingáznod, ha egy intern eten
ta lált receptb ő l fözöl.

- Gyo rs is legyen a net,
mert Tomi állandóan vide ókat
néz, és az lassítja. Az én játé
kaim sokkal több idő alatt
töltődnek be - mondta Danika.

Bár Máltának tetszett min
dez, ő leginkább egy vonalas
telefont szeretett volna minél
előbb. Távolabb költöztek édes-

anyjától, ritkábban fogja tudni
meglátoga tni, ezért jó lenne
vele úgy beszélgetni telefonon,
hogy ne kelljen számolni a
perceket. Mintha ott ülne nála a
nappaliban. Hallotta, hogy van
nak olyan telefonszolg ál tat ók,
amelyeknél díjmentesen is lehet
hálózaton belül telefonálni.

Másnap Málta és Zoli el
kezdték összegyűjteni a külön
böző szolgáltat ók ajánlatait,
hogy megtalálják azt, amelyi k a
család minden tagjának a ké
rését meg tudja valósítani . Leg
nagyobb meglepetésükre na
gyon különböz ő ajánlatokat
találtak. Nem feltétlen árban kü
lönböztek, hanem inkább azok
ban az extrákban, amikre iga
zán vágytak.Végül az Invítel szó
rólapja segítségével megtalálták
azt a tévé-, intemet- és telefon
szolgáltatást egyben tartalmaz ó
csomagot, amely az egész csa
ládnak megfelelt: az Invitel
egyik Mixer csomagj át, amely
a tavaszi akció keretében extra
kedvezményeket is tartalmaz.

Először is az interaktív
tévéhe z kell egy vcv ő egysé g,

ami ért sok helyen külön
fizetni kell, de az Inviteln él
benn e van a csomag árába n.
Másodszor az Inviteln él a
Mixcr csomagban akár 70
csatorn át nézhetnek , köztük
azo kat is, amikre a fi úk a
legjobban vágytak: a Digi
Sportot, az RTL ll-t és a Super
Tv2-t. Danik ának válasz tottak
egy külön mini csomagot , ami
teli volt gye rekeknek szó ló
műsorokkal , Tomi pedig ka
pott egy vezeték nélküli rou
tert kedvez ő kieg é szi t ő havi
díjért. Márta álma is telj esült:
háló zaton belül az Invit elnél O
Ft-ért leh et telefonálni és
szerencs érc édesanyj ának is
Invit eles te lefo nja van , ső t

megrendelték mell é a Mobil
kiegészí tő csomagot, amellyel
Tomit is olcsóbb elérni, ha
későn j önne haza az edz é sr ő l.

A tavaszi akció keret ében az
Invite lnél telefonkészüléket
is választhattak az új e lő 

fizetésük höz.

Szerctne Ön is olyan otthont teremteni magának, ahol együtt szórakozhat a teljes család, és még csak ld sem kell
lépni a nappaliból? Jöjjön be b ármelyik békéscsabai Telepontunkba (Békéscsaba, And rássy út 37-43. (Csaba Center, L
emelet) vagy Szent István tér 1.), vagy ha Önnek kényelmesebb, hívja fel szem élyes kapcsolattartóját Pintér Lajosnét
(Tel: 06 66 444 959). Szolgáltatását megrendelheti online is a www.inv ítel.hu weboldalon. Válasszon tévé-, internet- és
telefonszolgáltatást egyben tartalmazó Mixer csomagjaink közül és válassza ki, hogy melyik díjmentes extránk tenné
még kényel mesebbé az életét.

A cikkben felsorolt opc iók és extrák nem minden csomaghoz vehetők igén ybe díjmen tesen, de kedvező díjazás mellett
bármelyik csomaghoz elé rhetők, ahol erre technikai lehetőség van.
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Aszakiskola francia ka esclat ának köszönhetően itt lesz a Fromago a
Kacem Boussouar, a Francia

Kecsketenyésztők Országos Szer ve
zetének elnöke a Provance-i Agrár
ka mara alelnöke új ból Gyomaend
r ődre látogatott a sza kképző iskola
igazgatójának meghívására, s r észt
vett az idei sajtfeszt ivál megnyi
tóján és a szakmai fórumon is.

A franc ia vendég régi ismerőse a
gyomendrőd i szakiskolának, hiszen jó
15 évvel ezelőtt az ő javaslatára indult
el a kec sketenyésztés , s hozták létre a
saj tüze met az akkori Bethl en Gábor
szakképző iskola tangazdaságában.

Kacem Boussouar lapunknak
elmondta, hogy akkoriban indult el az
az Európ ai Uniós kísérleti oktatási
program, amely a saj tgyártás i és
kecsketenyésztési ismeretek oktatását .
tűzte ki célul.

Davidovics László az iskola igaz
gatój a táj ékoztatta lapu nkat arról,
hogy a gyomaendrőd i iskola saj t
üzeme már négy éve nem működik és
a kecskefarm is üresen áll.

Csóti Zsolt, Kacem Boussouar és
Davidovics László

- A francia szakember nemzetközi
és hazai seg ítséget tud nyújtani a
tevékenység újraindítására, ráadásul
Várfi András polgármesterrel egyet
értésben jövőre Gyomendr őd őri sze 
retn é megrendezni a Fromagora
Ne mze tközi Sajt- és Biotermékek

elnevezés ű szakki állítást, amel y idén
Írországban volt. A nemzetközi hírű

rendezvény célja összefogni a külön
böző országok saj tgyártóit, biogaz
dálkodóit , s az évente megrendező

eseményen mód van az új tech
nológiák megismertetésére is - tudtuk
meg Davidovics Lászlótól.

A Fromagorát egyébként Kacem
Bou ssouar alapí tott a, s 1990- óta
évről-évre megrendezik kontinensünk
különböző országaiban. Azóta már az
Európai Unió is elismeri a helyi sajt
termékeket, és a ha gyományos házi
készítési módokat is.

A francia szakember vadászként
szeretné szorosabbra fűzni kapcso
latait a gyomaendrődi iskolával, ahol
Csóti Zsolt vad ász-szakoktatónak
köszönhetően a diákok va dgazdá l
kodási szakon is tanulhatnak. Ennek
egy ik eleme lehet me gismerni más
országok vadgazdálko dását, s ebb en
nyújthat segítséget ez a franciaországi
kapc solat is.

Kedves BallagóDiákok!
Eljött ez a nap is, amit annyira vártatok. A nap, ami életetek

kiemelkedően fontos napja, de ami vissza fordítha tat lanul véget vet
valaminek. Valaminek , amit gyermekkornak hívnak.

Eljött az idő , hogy továbblépjetek, itt az ideje a búcsúnak. Vége sza
kad az együtt eltöltött időnele ma szól hozzátok utoljára az iskolai csen
gő . Üresebb lesz az iskol a nélkületek. Kiléptek a szül eitek, tanáraitok
védő szárnya alól, hogy megpróbáljatok - talán életetekben először - önál
lóan boldo gulni. Irigylünk és kicsit féltünk is Benneteket, hiszen az Élet
első igazán nagy kihívásával sze mbes ültök.

Most ballagtok. Négy év, nem hosszú idő . De reméljük, hogy öröm
mel néztek vissza régi iskolátokra, és sosem felejtitek el, honnan indulta
tok, és mennyi mindent tettetek azért, hogy eljussatok idáig.

Kívánjuk, hogyajövőtök sikeres legyen , hogy találjátok meg a
helyeteket az életben! Goethe szavaival búcsúzom és kívánok sikeres
érettségi vizsgát:

" Tetteidnek tudjál örülni,
más tetteit tudd megbecsülni,
föként ne gyíílölj egy embert se,
S a többit bízd az Úristenre! "

Erdős Norbert
országgyűlésiképviselő,

a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja

Visszakaphatja
aziskola aBethlennevet

Még idén 46 szakképző iskola
fenntartását veszi át a minisztéri um,
köztük a gyomaendrődi szakképző

iskolá t.
A Vidékfejleszté si Minisztérium 46

szakképző intézmény fenntartását
vesz i át 2013. augusztus l -j étől. Fa
zekas Sándor vidékfej lesz tési mini sz
ter 20 13. március 29-én írt alá megál
lapodást Balog Zoltán emberi erőforrá

sok mini szterével az agrár-szakképző

iskol ai hálózat kialakításáról. Az
intézmények átvételének részleteiről a
felek 2013 . május 31-ig állapodnak
meg: a szerződés több ek között kiter
jed majd a zavartalan működtetés , így
különösen a pedagógusok bér- és
járulékterheinek, valami nt a szakképző

iskolák és feladatell átási helyek
üzemeltet ési költségeinek biztosítására
- közölte lapunkkal a miniszt érium
sajtóirodája.
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AKiskun Autósiskola Kft.

SZEMÉLYGÉPKOCSI·VE ZETŐI

TANFOLYAMOT INDíT
2013. május 14. [J
(kedd) 17óra!

Atanfolyamindítás és
a tanfolyam helye:
Városi Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény, Gyomaendrőd, Kisréti u. 27.

a san, de biztosan
fogyunk!

Gyomaendrőd lakosságszáma:
2005. január L-jén 15.348 fő

2006. január L-jén 15.237 fő

2007. január L-jén 15.144 fő

2008 . január L-jén 14.972 fő

2009. január L-jén 14.777 fő

2010. január L-jén 14.625 fő

2011. január L-jén 14.479 fő

2012. január L-jén 14.331 fő

A népszámlálás hivatalos adatai
szerint tíz év alatt kilenc százalékkal
csökkent Békés megye lakossága. A
megye helyzete demográfiai szem
pontból évtizedek óta kedvezőtlen 
nyilatkozta Velkey Gábor szociológus.

Mint elmondta, a népességfo
gyáshoz a vándorlási veszteség és az
elöregedés, vagyis az idősek arányának
növekedése egymást erősítve járul
hozzá. A migrációs veszteség elsősor

ban az aktív és azon belül is a fiatalabb
korosztályt érinti, továbbá különösen
magas arányt mutat a kvalifikáltabb és
az olyan szakmával rendelkezők

esetében, akik számára a megye nem
kínál perspektivikus foglalkoztatást.

KEDVEZMÉNYES elméleti tanfolyam!
INGYENES Kresz· és Tesztkönyv használat!

INGYENES számítógépes teszt használat!

A tanulók szabadidejéhez alkalmazkodó
elméleti és gyakorlati képzési

További információ:

Bosnyák József
tanfolyams zervező

Telefon: 0630/409-2868
OKÉV: 03-0049-04 Akkr. lajstromszám: 1419
Iskolánk címe: Békéscsaba, Szemere u. 2/1 .
Ügyfélfogadás: 7.30-16.30
Telefon :66/323-626

ött

A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.

MAGYARORSZÁG MEGÚjUL

András Gyomaendrőd polgánnestere.
Tímár János szakoktató ismertette az
élelmiszeripari és termékfeldolgozási
képzések moduljait, gyakorlati vizsga
követelményeket.

A gyomaendrődi iskola Leonardo da
Vinci Mobilitás projektjei jó alapot
szolgálnak a szakmai partnerség kiszé
lesítésére és új programok kidolgozá
sára, amelyekr ől megállapodás is szüle
tett a magyar és francia felek között.

lévő üzemépület mérete szűkösnek

bizonyult. A 2006-ban alakult cég 130
dolgozója munkabiztonsági felsze
reléseket gyárt, melyet a német vállalat
világszerte értékesít. Az új csarnok
kivitelezési költségének teljes összege
214,7 millió forint, melyből 107 millió
356 ezer 75 forintos vissza nem térítendő

uniós támogatást nyertek el az új
Széchenyi Terv keretében.--

Ü e csarn k áta á

Április l ő-án Gyomaendrődön

tartózkodott a franciaországi Louis
Prioux Szakképző Központ igazgatója
Nicolas Viard és kollégája, az
intézmény közalkalmazotti tanácsának
elnöke. A francia iskola nagy létszám
ban fogad diákokat és felnőtteket az
Unió országaiból l-3 éves időtartamra.

A tanulók a képzés befejeztével francia
OKJ - és bizonyítványokat kapnak. A
francia oktatási vezetőket fogadta Várfi

A Gyomaendrődi Ipari Parkban a
befejezéséhez közeledik a Skylotec
Hungary Kft. új üzemcsarnokának
építése. Az 1800 m' alapterületű "Új
üzem csarnok építése" elnevezésű pro
jekt megvalósítása múlt év júniusában
kezdődött és a beruházás a terveknek
megfelelőenhalad. Az átadás még az idei
esztendő első félévének végén meg
történik. Az új üzemépület létesítését az
tette szükségessé, hogy a gyomaendrődi

-német tulajdonú - vállalat megrendelé
sei az elmúlt években jelentősen meg
növekedtek, s a termeléshez a már meg-
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A rendezv ény tehetségkutató j elleggel
m űkődik már éve k óta. A produkciókat
helyi szakmai zsűri értéke li. A fesztivál
ról a Scattered Light elhozt a a legjobb
éne kesnek, (Szurovec z Cs illa) és a
legjobb basszusgitárosnak (Oláh
Zoltán) járó díj at.

A zenekar 2012. februárj áb an jött
létre ezzel a fel állással. Egyik tag se m
első zenekaros zenész, több év, és
zenekar áll a hátunk mögött. Eddig
műhelymunka folyt , ez volt az e l ső

komolyabb megm ér ett et ésü k. Ze nei
világukat a dall amos női ének, és a lágy
han gzá s jellemzi . A műsoruk saj át
dalokat, sztenderd darabokat , és néhány
sláge rt is tartalmaz, a jazz, a pop , és a
ro ck határterületein mo zog.

Tagole Szurovec z Csilla ének ,
elektromos zongora, M olnár István
Tamás gitár, Oláh Zoltán basszu sgitár ,
Valach Zsolt dob .

fölött átívelő híd alól. Orb án József
pirotechnikus segítségével a sárkány
tüzet is okádott , azaz kisebb tűzi 

játékokkal tette látv ányosabb á a víz
közepén kikötő hajó t.

Ezután 29 kajakos ev ezett köréjü k,
akik hajóikon egy-egy mécsessel na 
gyon szép fényparád éval sz órakoztatták
a nézőket. Akaj ako sok műsora T ótka
Sándor, Ko vác s Gáb or és Kov ácsn é
Ko zma Diána ötle tei alapján állt össze .

Ő i ze e
... .....11 .....8 Ö t
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Szó-Beszéd

Április 26-án megkezdődött a xv.
Sajt- és Túrófe sztivál. A pénteki nap
záró programj aként a Körös Kajak
Sportegyesület tartott vízi bemutatót.

A rend ezvény helyszínéről induló
fák lyás felvonulás a Rév-zugi holtág
partj án , a Járás i Hivatal mögött ért
véget. Este 10 óra után pá r perccel fel 
han gzott a zene, és a Gyomaendrődi

Víziszörnyek mécsesekkel kiv ilágított
sárká nyhajója kidug ta a fej ét a holtág

Kajakosok vízi emutatéla

A VI. Internetvers Fesztivált idén
Gyomaendrődön, április 18-20 között
rendezték meg. A há rom napon át
tartó verseny lényege, hogy hirdesse
az élő magyar költészetet, közvetlen
kapcsolatot teremtsen a költők és a
ver seiket megzenésítő zenészek kö
zött. A rendezvény egyúttal három
nagy magyar költő, Weöres Sándor
100., Határ Győző 99. és Gergely
Ágnes 80. sz ület ésí évfordu lójáról
eml ékezett meg.

A legeredményesebb zene kar díja a
Han graforgó Grammy díj a VI.
In temetv ers Fesztivá lon nyújtott sz ín
vo na las produkcióért. Ebből a díjból
kettő t adtak, az egy ike t a gyomaendrő

di Scattered Light nevű együttes erre az
alkalomra alaku lt formációja, a CS IL
LA(g) Trió kapt a.

Ápr ilis 27-én rendezt ék meg a
XVIII . Sá rréti Könnyűzenei Fesztivált.

,
•

el in!Vár a

eszitlk az íj
4

Idén fe bruá rban alak u lt meg
Gyomaendrődön a Körösmenti Íj fe
szí tő E gyl et. A 12 tag ot szám láló
sportklu b tagj ai a hagyományos ma
gyar íjászato t gyakoro lják. Idén
tavasszal már ré sz t vettek Egerben,
Hódmezővásárhelyen és Gyulán az ott
megrendezett íjászversenyeken. Ápri
lis 28 -á n Gyomaendrődön országos
örö m íj ász verseny t rendeztek, ahol
kereken száz versenyző több korcso
portban mérte össze tudását.

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

www.szo-beszed.hu

Kedves Szülők, Gyerekek!
Megalakult a Gyomaendrődi

Delfin Sport- és Úsz óegyesület t

Várjuk egye sületünkbe azokat az
úszni tudó , úszni szerető és úszni
tanulni vágyó gyerekeket, akik
szabadidejüket szeretnék e nemes
elfoglaltsággal kitölteni és tagjai
szeretnének lenni egy jó kis csapat
nak! Edzők: Lakatos Tibor és
Irimiás Róbert.

Érdeklődni és jelentkezni
Ignáczné Illés Erzsébetnél lehet.
Telefon : 0620 /5425 -007 . E-maiI:
ignaczneilles.erzsebet@upcmail .hu
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Hirdetésfelvétel:

'~ ,. q, ~.~

~lla Kner téren, .. "
a Siluett Fitness mellett!

GARDROBE
TUR

ÚJ GUMIK!
Szerelés, javítás,
centírozás!
KatonaGyörgy
gumijavító
Gyomaendrőd, Bajcsy u. 107.

Telefon: 06661285-127

Szó-Beszéd
Sze rkesztősége

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

Várja kedves vásárlóit, a

, d ~ 'k k
érdeklődők a nagyváradi és Imeres
diákok disputáját láthatták a következő

tételmondatról: A középiskolásoknak
az iskola keretein belül kellene megis
merkedniük a politikával. Ezután az
egri diákokkal vitáztak a helyi gye
rekek arról, hogy az iskola politika
mentességénél fontosabb a vélemény
nyilvánítás szabadsága. Feszült és
igazán jó vitákat játszottak a csapatok.

A beszélgetés és a viták során a
közönség számára is világossá vált a
disputázás lényege: minden dolgot
több oldalról kell megvizsgálni , és
minden oldalon találhatók olyan érvek,
amelyek megfontolásra érdemesek.
Ezért is tartják a disputázást a demok
ratikus gondolkodásra nevelés egyik
nagyon fontos módszerének, hiszen
segíti más véleményének figyelembe
vételét és elfogadását, megtanít hig
gadtan és összefogottan érvelni.

A vasárnap már kevésbé komoly
témáról szólt a vitázás. A diákok
csapata próbálta meg szilárd érvrend
szerrel bebizonyítani a tanárok csapa
tának, hogy Jobb tanárnak lenni, mint
diáknak. A program végén az egyik
résztvevő azt mondta, úgy érzi magát,
mintha egy kiadós első edzés utáni
izomlázat érezne - a fejében ...

Harminc diák és nyolc pedagógus
vett részt az április S-7. között ren
dezett Disputa-hétvégén a Kner
Imre Gimnáziumban. A három
napos rendezvényt a gimnázium
Disputaköre szervezte. A helyi
diákokon kívül érkeztek vendégek
Nagyváradról az Ady Endre Gimná
ziumból, és az egri Esterházy Károly
Főiskola Cyakorlógimnázíumából.

A Szólj be(le)! - Párbeszéd helyben
program lényege, hogy a fiatalok és a
felnőttek párbeszédét teremtse meg
olyan kérdésekről, amelyek mindkét
fél számára fontosak és aktuálisak. A
mostani rendezvény az iskola és a poli
tika kapcsolatát járta körül tréninggel,
kerekasztal-beszélgetéssel és vitával.

A kerekasztal beszélgetésen ven
dégként jelen volt egy középiskolás
diák, egy politológus, egy volt HÖK
tag, egy ügyvéd és egy pedagógus,
akik több mindenben egyetértettek 
például abban, hogy a tanórán ne jelen
jen meg a pártpolitika -, és néhány
kérdésben eltérő véleményt fogalmaz
tak meg, például a tanárok iskolán
kívüli politikai szerepvállalásával
kapcsolatban.

A gondolatébresztő kerekasztal
beszélgetés után viták következtek. Az

Szarvason a Civil-Házban minden
hónapban más-más település civil
szervezeteinek tevékenységét ismer
hetik meg az érdeklődők. Április 19
május 2-a között a gyomaendrődi civil
szervezetek kaptak lehetőséget a
bemutatkozásra.

A lehetőséggel a Barátság Nyug
díjas Egyesület, a Dr. Tóth Elek
Kertbarát Kör, aHalgasztronómiai
Egyesület, a Gyomaendrődi Üdül
tetési Szövetség Turisztikai Egyesület,
a Knert Tánc Sport Egyesület, az
Endrődiek Baráti Köre, a Székely
Mihály Modellező és Sportklub, a
Színfolt Mazsorett Egyesület, és a
nyári hagyományos Volkswagen Bogár
Party szervezője, Kardos Ferenc
mutatta be színvonalas gyűjteményét.

Szarvas város alpolgármesterének
köszöntője után Várfi András, Gyoma-

endrőd polgármestere köszöntötte a
megjelenteket. majd a Kner TSE tán
cospárja mutatta be tudását. Az
eseményt a Színfolt Mazsorett csoport
műsorával zárták.

Kár, hogy a gyomaendrődi civil
szervezetek közül csak 8 szervezet
képviselte magát a színvonalas ren
dezvényen, de akik részt vettek, azok
kitettek magukért. Csak példaként, a
hírek szerint Kondorosról 17 szervezet
készülődik a soron következő szarvasi
bemutatkozásra.

Pályázatti felhívás
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft , a

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVL törvény, valamint a Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003 .
(VI.05 .) önkormányzati rendelet alapján
nyilvános pályázatot hirdet a Liget Fürdő

területén található

- a Gyomaendrőd Város Önkormányza
ta tulajdonában, de a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Kft. kezelésében lévő, a Gyoma
endrőd belterület 1293 , helyrajzi számú

területből a üzlet-tkerthelyiség- raktár

(MAMUT) megnevezésű helyiségek (a
továbbiakban: üzlet)

- 2013.június l-től 2015 . augusztus
31.-ig szóló bérbeadása vonatkozásában,

A pályázattal kapcsolatos anyag a
2013. május 14.-ig a fürdő irodájában
átvehető!A pályázat beadási határideje:
2013. május 15. 12 óra.
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A sikeres rekordkísérlet: Hcncz Gyula hídban két ember súlyát tar tj a meg

Amikor Hcncz Gyulával mint
spo rtem be r rel be szél gettem, az az
örök érv ény ű igazság jutott az eszem
be, ho gy senki sem lehet próféta a
sa j á t hazájában , hogy mi ért gondol
tam ezt, az talán az ír ás végén a kedves
olvasó szám ár a is kiderül . ..

Hencz Gyula ötven éve birkózik. A
birkózósport iránti szeretetét édesapjától
kapta, aki a debreceni Lokomotív
Egyesületből magyar válogatott birkózó
lett 1952-ben. Még ő alakította meg
Gyomán azt az azóta már régen
megszűnt birkózó egyes ületet is ahol fia,
az ifjabb Henc z Gyula is elkezdhe tte a
birk ózó életet.

Az ifjabb Hencz Gyu la ma már 56
éves , s korábban Dél-Ma gyaroroszági
régió bajnok vo lt három alkalommal is, s
bár több ország os el ső helyezést is elért,
a nem zetközi porondra soha nem jutha
tott ki . Most viszont, szenior nemze tközi
verse nyeken ves z részt , és l I -szeres
magyar bajnoki eredménnye l büszkél
kedhe t, s eme lle tt világbajnokságokon
már 10 alkalo mmal is az első hat
helyezett között végzett.

A köröstarcsai birkózópalántákkal

Idén márciusban Gyul án rendezték
meg azt a küzdősport gál át, melyn ek
egy ik ese ményeként a gyomaendrődi

Hencz Gyula birkózó 56 évesen igazolt
Guinness rekordot állít ott fel. Hencz
Gyula úgyne vezett hídáll ásban 185 kg
nyi sú lyt tar tott meg a hasán, ille tve a
mell kasán . A gyomaendrőd i szenior
sportolónak csak a homloka és a két
talpa támasztotta a talaj t, s így tartotta

meg azt a két birkózót, akik össze sen
185 kg-súlyt nyomtak.

Az én koromban 56 évesen és az
én súlycsoportomba n, 76 kil ogram
mosan még senki a világon nem
közelítette meg ezt a teljesítményt. Ezze l
a következő Gu inness rekordok
könyv ében is hel yet kaptam - mondta
lapunknak Hencz Gyula, ak i múlt év
márciu sában szerzett nemzetközi edzői

minősítést. Azóta Békés megye több
városában kérték fel edző i és szakmai
munk ára . Körö starcsán másfél éve indult
gye rmekek számára birkózó egyesület, s
a község kérésére ennek vezetését és az
edzői munkát is elvállalta. Az azóta eltelt
időszak sor án olyan ifjú versenyzőket

nevelt ki, ak ik összese n 36 éremmel
büs zkélkedhetn ek. Köröstarcsán kívül
Békésen és Békéscsabán is oktat MMA
birkózást, ame ly egyfajta küzdősport.

Henc z Gyula egyébként az orosházi
Spartacus Birkózó Klub igazolt sze nior
versenyzője és eme lle tt a Békés Megyei
Birkózó Szövet ség eln ökeként is
tevékenykedik. Múlt év augusz tusá ban
Budaőrsön rend ezték meg a birkózók

szenior v ilágbaj nokságát, ahol a részt
vevő 52 ország csapata közü l a házigaz
da magyarok állhattak a dobogó legma
gasabb fokára. A győztes csapat tagj a
volt Henc z Gyula is.

Munkáját , lelkesedését a sport és az
ifjúság nevelése iránti elkö teleze ttségét
mú lt év december IS- én dr. Hegedűs

Csaba a Nemzetközi Birkózó Szövetség
(FILA) alelnöke sze mélyes en ismerte el
azzal , hogy a gyomaendrődi sportoló
nyakába akasztott a a Magyar Birkózó
sport Érd emrend Ez üst Keresztjét.

Gyomaendrődön 4 évvel ezelőtt

nagy terveket sző ttünk a birkózó sport
beindításáról, ami mostanra kezd beérni .
A város vezetésé nek, kü lönösen Várfi
András polgármester biztat ására és
spo rtbará ta im követelésé re még idén
megalakítjuk a Gyomaendrőd i Birkózó
Egyesületet, aho l kort ól függetlenül
mintegy 100 sportoló akt ív oktat ását
kezdhetjük el - táj ékoz tatta a Szó
Beszédet Hencz Gyula, akinek hitvallása
a spoliban és az életben is így szól : " Ha
küzdesz veszíthetsz, ha nem küzdesz
veszítettél!" H . E.
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Telefon: 0620/9142122

Gyomaendrőd , Ipartelep u. 1/1.

Dr. Szendrei Éva
ügyvéd

T'jékoztatom
Ügyfeleimet,
hogy irodám

Telefon:
0666/789-539,
0620-9208-659

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 (Eva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.
66/284·989, 20/359·6842

Gyomaendrőd,

Fő út 173·179.1A. fsz. 1. sz.
aláköltözött

(A Rostélyos Húsbolt mellé!)

e-.~-ke

Katolikus Egyházmegye Kántorai , míg
a Gyomaendrődi Ökornenikus Baráti
k őr az ötödik lett.

A gála egyik fő célja , hogy k ül őn

böző vallási felekezetek, a kisebbségek
végre békében és egymást tisztelve
tudjanak a békére törekedni . A
szervezők köszönet et mondan ak ezú
ton is a t ámogatóknak, köztük Vádi
András polgármesternek a rende zvény
főv édn ö k ének.

- Tapasztalatink szerint a program
hasznosnak bizonyult hiszen j elentősen

javultak az Erzsébet Ligetet is körbevevő

holtágon a horgászati l ehetőségek, javult
a holtág halállományának minős ég i

fajösszetétele is - tájékoztatta lapunkat
dr. Csoma Antal , aki ez év tavaszán
kezdeményezte a halasítási program
folytatását, arra az id őszakra, ameddig a
halászati jog bérleti szerződése szól.

A képviselő-testül et tárgyalt erről

május 2-i ülésén, s a képviselők többsége
a program folytatása mellett döntött.
Május közep én a holtágba összesen
mintegy 40 mázsa 2-3 nyaras pontyot
helyeztek ki.

Az önkormányzattal kötött szerződés

egyébként azt is tartalmazza, hogy a
szövetkezet korlátozta a halászatot a
Hantoskerti holtágon. A halászat fenn
tartása és a szükséges állományszab ályo
zás, a szelektál ás miatt azonban ha
gyományos halászeszközökkel évente
egy alkalommal halászhatnak aholtágon.
A tapasztalatok szerint szinte minimális
mennyiséget fognak vissza, a kifogott
halak 90%-ban a horgászfogásokban
jelentkeznek.

g k

Április 13-án Gyomaendrődön ren
dezték meg a r. Gyomendrődi

Országos Ökornenikus Labd arugó
Gálát, ahol első lett és ezze l a ván
dorserleg birt okosa is a Nyíregyházi
Szent Atanáz Hittudományi Főisko la

csapata. Az Endrődi Dorkó Klub
végzett a második helyen , a Kisvárdai
Ökornenikuso k pedig a dobogó har
mad ik fokára állhattak. Negyedik
helyen vég eztek az Egri Római

Még 2000. áprilisában született
megállapodás a Körösi Halász Sző 

vetkezet és az önkormányzat közö tt,
arról, hogy a város tulajdonában l évő

holtágakon a halászati jogot az önkor
mányzat bérbe adja a szövetkezetnek. A
Körösi Halász Szövetkezet minden
évben megfizette a meghatározott bérleti
díjat, amely évrő l -évre az infláci ó
m ért éké vel növekedett. Idén mintegy 1,4
millió forint az önkormányzati holtá
gakon a halászati jog bérleti díja.

Dr. Csoma Antal a szövetkezet elnöke
2010. végén kezdeményezte, hogy a
horgászati lehetőség javítása érdekében
indítsanak el a várossal közösen egy 3
éves programot a Hantoskerti holtágon.
Az idegenforgalmi szempontból frekven
tált helyen lévő holtágba a halászati jog
bérleti díjának értékében 2-3 nyaras pon
tyot telepít a szövetkezet, amely emellé
még ugyanilyen értékben és mennyi
ségben további halat helyez ki.

Ezt az ötletet az akkori képv i sel ő 

testület örömmel üdvözölte és a megál
lapodás is megköttetett. Ez a halasítási
program három évre szólt, s múlt év
decemberében lejárt.

Cégek, vállalkozások figyelem!
Szeretné irodaszer beszerzését hatékonyabbá tenni?

Vásároljon üzletünkben kedvezményesen!

5.000 Ft feletti vásárlás esetén
150/0 ked ezményt adunk!

Havi egyszeri számlázás, kiszállítás megegyezés szerint!
VÁSÁROLJON JÓT, JÓ ÁRON!

Color Shop Papírbolt
Gyomaendrőd, Petőfi u. 4. Telefon : 0666/284-552
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Lemosópermetezők gyümölcsfákhoz, tavaszi lemosók
• Műtrágyák • Permetezőgépek • Tápoldatok

Rágcsálóirtó szerek • Fúliák • Tömlők • Szivattyúk
• Gumicsizmák • Munkavédelmi ruházat
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t ársast ánc I ae robik I step aerobik
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Kner Imre tér I www.gellal .hu
06 66 285 840 I 06 30 627 8 23 4
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Mezötúf, Szolnoki u. 3.
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BERILL EKSZERUZLET - Gyomaendrőd, Fő út 222.

,
Oriási arany- és ezüstékszer válaszrékkal,

20-40 százalékos kedvezménnyel
várjuk kedvesvásárlóinkat!
Használt megunt aranyékszereit most rendkívül
kedvező áron számíijuk be új ékszer vásárlása esetén!
Törtarany felvásárlás alegmagasabb napi áron!

.Atmenetileg pénzügyigondjavan?
Mi megoldjuk!
Zálogfiókunk aranyékszerekrekedvező

záloghitelt nyújt,azáloghitelköltsége
felérecsökkent!
Érdeklődjenek kedvező feltételinkről!

Keressen minket a06·70/354·8915
telefollszámoll.

Á

Gellai
G YO MAEN DRÖ O

Kner Imre tér I www.gellai .hu

06 66 282 440 I 06 30 33 26 075

Lópici Gáspár nyugdíját elviszi a bank
Mindenki Lópici Gáspárja, az utca

hírmondója is hitelcsapdába került.
Meg kell kiizdenie a megélhetésükkel
és nem elég, hogy az egész nyugdíjat
elviszi a házra felvett kölcsön, nemrég
még egy igen tetemes, egy míllió fori n
tos villanyszámlát is k íróttak ráj uk.

- Sajnos a fiam, Péter elvált a
feleségétől visszakö ltözött a Rákosligeti
házunkba. Hozzá akart építeni még egy
szobát, én viszont azt mondta, hogy
legyen olyan az épület, amilyet mindig
is szerettünk volna - kezdte Szilágyi
István a Hot! magazinnak

- Most félig kész, ráadásul kir óttak
ránt egy egymillió forintos villanyszám
lát. Hiába tiltakoztunk, azt mondták,
hogy fizetni kell. Jelenleg a házban
sincs se villany, se fűtés . Egy darabig a
fiunk is itt lakunk velünk Győrben.

Később majd visszaköltözik pestre 
tette hozzá a gyomai születésű színész,
aki je lenleg vidéken bérel feleségével
egy lakást. Annak idején kölcsönt vettek
fel pesti házukra.

- A felét már törlesztettük. De nem
látni a végét, ahogy aházalakításnak
sem. Nekem a színházi rnunkán kívü l
ritkán adódik más, filmek sem nagyon

készülnek . De már szólt Zsigmond
Dezső rendező , hogy nyáron számít
rám néhány napra: direkte nekem írtak
egy szerepet. Én is belekezdtem egy
forgató könyvbe, de az még titok hogy
miről sz ól - mesélte Szilágyi István,
akinek nagyon hiányoznak a régi nagy
idők és a sok-sok felkérés.

- Szellemileg egészséges vagyok a
szívproblémám véletlenül derü lt ki,
kaptam egy szívritmus szabályozót, jó

lesz pár évig - mondta a színész, aki
nem él túl könnyen meg családjával.

- Nem mondanám, hogy dúskálunk,
a nyugdíjamat elviszi a házra felvett
svájcifrank-kölcsön. Ötször-hatszor já t
szom egy hónapban a színházban és per
sze minden héten feladok néhány lot
tószelvényt - nevetett Szilágyi István.
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I A I~is B'ál'int Isko'la .hírei I

Matematikaverse yszinten NyelvÉsz sikerek
Április 12-én a Békéscsabai Szab ó Pál Álta

lános Iskolában rendezték m eg a Bendegúz 
NyelvÉsz Verseny megyei döntőj ét, ahol
iskolánka t hat tanu ló képviselte: Rák Dávid 4 . c,
Gál Bence 5. b, Bartha Karina, Ladányi Sára 5. c,
Czikkely Hanga és Del i Csenge 8. b osztály os
tanulók. A nagyon erős mezőnyben Bartha Karina
a 8. helyen végzett, így jogot szerzett arra, hogy
rész t vegye n az országos döntőn, amelye t 20 13.
ápri lis 26-án rendeztek Békéscsabán.

Deli Csenge évfo lyam ában 2. helyezett lett,
Czikkely Hanga pedig megnyerte a megyei dön
tőt, beju tott az országos NyelvÉsz döntőbe, ahol
Békés megyét képviselhet i. Felkészítő tanáruic
Forgácsné Gyetvai Krisztina.

Harry Potter-l áz
2013. április 19-én három nyolcadikos diák:

Cso rdás Aliz , Gera Ilona Pilla és Tóth Bálint
Békésen részt vettek egy Harry Pott er csapat
versenyen, aho l fölényes győzelmet ara ttak, így
értékes jutalmakkal gazdagodtale

Környezetvédelmi csapatverseny
I

Felkészítő

Fekécs Éva
Palicsk áné Szegedi Kata lin
Fekécs Éva
Palicskáné Szegedi Kata lin
Palicsk áné Szegedi Kata lin
Fekécs Éva
Kovácsné Bácsi Ilona
Kovácsné Bácsi Ilona
Kovácsné Bácsi Ilona
Magyar Béláné
Magyar Béláné

Pont
94.25
9 1.5
81.25
101.25
78.7 5
82.5
88.75
87.25
82.5
73.75
70.5

A Kis Bálint Általános Iskola ebben az évben első alkalommal
csatlakozott a Nemzetközi Kenguru Matematikaverse ny mego ldói
nak táborába. Hatvanhárom tanuló írta meg a versenyt az alsó és felső

tagozatban. Az eredményeket megyékre lebontva közölték a verseny
szervezői . Isko lánk tanulói a több száz Békés megyei tanuló közü l a
következő helyeken végeztek:

Helyezés Név Osztály
7. Nagy Noémi 8
12. Deli Csenge 8
23. Kovács József 8
2. Bödör Balázs 7
16. Tótka Atti la 7
27. Varjú Dániel 6
l l . Munkácsi Lili 4
12. Németh Regina 4
21. Deli Boglárka 4
17. Rácz Gréta 3
24. Varga Bence 3

Történelem verseny

Első osztályú borovi fenyőből ajtók, ablakok készítése!
Konyhabútorok, gardróbszekrények, készítése egyedi méretben

bútorlapból vákumfóliázott felülettel vagy tömör fából!

Telefon: 063019554·571

A "Kettős t örzs ű tölgy, hajlik,
de nem tör ik'Icimü komplex,
nemzetközi történelem verse
nye n, 2013. ápr ilis 6-án a Kis
Bálin t Álta lános Iskola csapata
II. helyezést ért el. Az előkelő

helyezésre azért vagyunk nagyon
büszkék, mert ezt a közé p
iskolákkal közös mezőnyben

érték el a gyerekek.

A kis csapat di csőségét az is
eme li, hogy témája miatt (len
gye l felkelések, török emigráció)
a török online saj tó is mélta tta.

A csapat tagjai: Fülöp Petra
7.b, Kruchió Adrienn 7.b, Tóth
Izsák 8.b és Varjú Dáni el 6.b
osz tályos tanulók. A felkészítő

tanár Simonné Szrnka Zsuzsa nna
volt.

A Csongrádi Ének- Zenei Általános Iskola
meghirdette a IV Föld, víz, lev egő természe t
ismeret i és környezetvédelmi csapatversenyt 5-6.
osztályos tanulóknak. A versenyre jelentkezhet
tek : Csongrád megye általános iskolái és a Dél
Alföld ökois kolái. Isko lánkat Ignácz Kata és
Weigert Csenge 6.a osztályos, valamint Mészáros
Szabolcs és Tóth Ákos 5.c osztályos tanuló
képviselte, és az előkelő 3. helye n végeztek. A
Föld napja alka lmábó l ápri lis 19-én volt a meg
mére ttetés, ahol akadályverseny formáj ában kel
lett számot adni tudásukró l. Eközben bej árták a
Holt-Tisza partját, a környező parkokat, még
kenuzni is volt lehető ségüle

Előzetes feladataik is voltak : prezentációt kel
lett készí teni a Hortobágyi Nem zet i Parkró l,
menetlevelet, jelvényt, hulladékból egy öltöze tet
kellett alkotni. A menetlevelet köszö njük Csordás
Aliznak, az öltözék elkészítésében nyújtott seg ít
sége t Pali cskáné Szegedi Ka talinnak . A csapat
felkészítője : Kovácsné Nagy Katalin .
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Nemzeti
Közlekedé sí
Hat ós ág

EVIZ G RANCIA
PROGRAM

A"MENTŐÖV" Devizahitel és
Lízingkárosultaknak Szövetsége

Országos Egyesülete azért jött lére,
hogy az Egyesület jogi, szakmai

segítséget nyújtson olyan
deviza és lízing adósoknak,

akik nem, vagy csak
nehezen képesek fizetni
a tö r l esztő részleteiket.

Cél , hogy az adósok csak akkora
összeget fizessenek vissza

a hitelezőknek, amennyi valójában
jár nekik. Továbbá ajogvita tartama

alatt l eh ető leg vagyontárgyaik
az adósok birtokában maradjanak.

AUTÓ OKFIGYELEM!

Eredetiség-vizsgálat!

Varga Béla, autószerelő mester

Műszaki

vizsgáztatás
akciós áron: 22.000 Ft

Telefon:
0666/610-650, 0630/600-42·30

5500 Gyomaend rőd , Csokonai u. 37.

Gyomaendrődön

éskörnyékén ügyintézőn k:

Dr. Timár Gyöngyi ügyvéd
5500 Gyomaendrőd , Szabadság tér 4.

Tel./Fax: 66/282-784., 30/911-7982
E.mail: timargyongyi@invitel.hu

EON ügyf' Iszoigálat

Sportorvosi r endelés:
Hétfő : 12.30-13 .30
Kedd: 12.00- 13.00
Szerda: 12.00-13.00
Csűt őrtők : 12.30-13 .30
Péntek: 12.00-13 .00
Szíves megértésüket köszönöm!

Dr. Katona Pirosk a
ház i gyerrnekorvos, spo rtorvos

Házi gyermekorvosi ellá tás :
Hétfő : 8.00-11.00, 14.00-16.00
Kedd: 13.00-16.00
Szerda: 10.00-12.00, 13.00-15.00
Csütörtök: 7.00-7.30, 13.30- 16.00
Péntek: 10.00- 11.00, 13.00-14 .00

Csecsemő-kisgyermek tanácsadás:
Péntek: 8.00 - 10.00

a Fürst S. u. 3. védőnői
tanácsadóban

állok a felnőtt betegek rende lkezésére.
A továbbiakba n rendelési i dőm az
alábbiakban módosul:

Az áramszo lgáltató ápri listól heti
két alkalomma l tart ügyfélszolg álatot a
Selyem úti városháza épületében.

Keddi napokon délelőtt 8-12 óráig,
csütö rtökön ped ig 14-1 8 óráig várják
az ügyfeleket a személyes ügyinté
zésre .

Kedves Betegeim!
2013. május l-től , dr. Veréb Lajos

kolléga helyette sítésének befejezését
követően rajtam kívül álló okok miatt
a fe lnőtt betegek háziorvosi ellátását
nem tudom biztosítani.

Az ÁNTSZ főorvosnőj ének tájé
koztatása szerint ugyanis ezen, vegyes
praxis kialakításának az az új feltétele,
hogya gyomaendrődi háziorvosi és
házi gye rmekorvosi körzetek határai t
mó dosítsák, ami az önkormá nyzat
számára jelentős anyagi megterhelés
sei járna, így ez nem lehetséges.

Köszönöm szépen azon pác iensek
támogatását, akik megtiszte ltek biza l
mukkal és nekem adták le betegbiz
tosítási kártyájukat. 2013. május l -től

az általam helyettesített felnőtt házior
vosi körze t valamennyi betegének TAJ
kártyája auto matikusa n átkerül dr.
Macsári Judit kolléganő körze tébe .

Ame nnyiben a jo gszabályi környe
zet és a lehetőségek megengedik,
igényesetén természetesen isméte lten

AUTÓBÉRBEADÁS
az Autócentrumban!

(a Pékség mellett)

Személyautók és teherautó!
Telefon: 0670/3685~889

5500 Gyomaendrőd, Fő út 140/3.

.lIl jnlt.n1_lr"au ~t dr. Ka Pir ska
ren elési ide·e
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esz dohá y! . LlEVELJEINKlBŐL " .

ályáz i kell, de é emes .
A Nemzeti Dohán yk ereskedelmi

Nonprofit Zrt. kihirdette a dohány
boltokra kiírt koncesszi ós pály ázat
eredményét, amely szerint 5415 do
hánybolt nyílhat július elsejétől.

Trafik nyertesek Gyomaendrőd

váro sában:
Hornok E r ika, Kéri Roland,

Oskó Sándor, Pápai Zsuzsanna,
Tímár Attila Albin, Varjú Zo ltán
Péter, Véha Béla.

Arról , hogy a váro s mely potján,
pontosan ki, hoJ ny it trafikot arról a
nyertesek még egyeztetnek .

Megúszták a kilakoltatást
Mégsem kerül az utcára Uhrin

Benedek (91). Amint azt a Blikk
korá bban megírta, a tapasztalt tánc
dalénekes és rokkantnyugdíjas fia,
Attila (56) a lakásmaffia hálójá ba
került, és nem sokon mú lt, hogy nem
veszítették el Havanna lakőtelepi

panellakásukat.
A két szerencs étlen Uhrin 10,5 millió

forintért vásároit a meg az ingatlant ,
amely azonban a nevükre sem került,
ellenben a milliós közüzemi tartozást 
annak ellenére, hogy szerződésben vál
lalta az ingatlanos annak kiegyenlítését 
rajtuk prób álta bevasaini a végrehajtó.
De mivel természetesen ezt nem tudták,
és nem is akarták kifizctni Uhrinék, már
a kilakoltatás veszélye fenyegette őket.

- Hála az égnek, a Blikk mellénk állt
ebben a nehéz i dőszakban, ahogya Sors
Társak Egyesület is, amelynek seg ít
ségével felj elentettük az .Jngatlanos
építési vállalkozót". Ennek, no meg a
nyilvánosságnak köszönhetően végül
meghátrált , és befizette a közüzemi tar
tozá st. A végrehaj tó sem fenyeget már
minket, nem tesz bennünket utc ára 
derült mosolyra Benedek bácsi.

R' GI BÚTO OKAT,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen fizetek!

Telefon: 0630/9·533·594

Gondolom, ho gy nem eg yedüli
vagyok azok közül, akiben ez a fenti
kérdés felm erül , megismerve az Önko
rmányzati testület 2013 . évi különböző
támogatást szolgáló alapokra benyúj
tott pályázatok "elbírálását" . Az idéző

jelet azért voltam kénytelen alkal 
mazni, mert 2 éves személyes tapaszta
latom szerint nem elbírálás, hanem
lényegében pén zecske elosztás fol yik
alapvetően szubj ektív alap on . Ebbe n
legkevésbé döntő az elmúlt évi telj esít
mény és el sősorban az aktuális évi vá l
lalás értékelése.

Azért írta m, hogy pénzec sk e
elo sztás folyik, mert valój ában olyan
kevés a rendelkezésre álló keret, hogy
az igények több szörösen felülmúlják a
lehetőségeket. Üres kamrának bolond a
gazd aasszonya, na de ennyire, mon 
dan ám, ha cinikus akarnák lenni , ami
távol áll tőlem, ezért nem mondom.

Az i-r e a pontot az Ügyrendi ,
Oktatási, Kulturális és Esélyegyen
lőségi Bizottság április 17-i ülése tette
fej , amiért néhány gondola tot úgy
érzem, le kell írnom. A napirend et
előterjesztő e lnöknő, azza l vezette be
mondanivalój át, ho gy ismerte tte a
b izottság hatásköréb e tartozó
meghívásos alapon pályázható - 10
sze rvezet utóbbi 5 év alatt kapott 1
évre osztott támogatását. Ez is lehet
egy szempont csak teljesen érte lme t
len . Mi köze van ennek a számnak a
pályázatok értékeléséhez? Semmil

Előjöttek mé g olyan gondolatok,
hogy el lehetne osztani a rende lkezé sre
álló összeget egyformán , meg hogy
megnézni a gyermekek, fiatalok
arányát, stb . Megítélésem szerint a
szavazásra jogosult 4 főből 2 tagnak
vo lt többé-kevésbé ismerete a
sze rvezetek munkájáról.

Végezetül bemondásra sorrendben
elkezdtek írni összegeket, majd 
pechünkre - utolsóként a Halgaszt
ronómiai Egyesület volt a sorban, és
am i maradt, me gkap tuk az elnökn ő

bánatos tekintetév el , és kommentárjá
val, hogy sajnos kevés a pénz. Erre
mondtam én távoz óban, hogy dön-

tésükkel LEMINŐSÍTETTÉK egye 
sületünket, ugyanis a múl t év ihez
képest 38 %-a l keves ebbet hag ytak
jóvá.

Cs upán megemlítem , hogy egy e
süle tünk az egyik legsikeresebb évét
zárta, és ez évre is komoly célki
t ű zéseket terveztünk pályáza tunkban.
A helyi sajtóból is, de több TV
adásából is megismerhették városunk
lakói is tevékenységünket , hasonlóan
ahhoz az évi 30-40 OOO látogatóhoz,
ak ik kiállásunk miatt nem mennek el
elismerés nélkül főzősátrunk mellett,
m ely Gyomaendrődöt bemutató
tábl ákkal van körü1rakva, és a főzött,

minősített ételeinkkel , visszük váro
sunk jó hírét.

De nem is ez a font os, mert lehet a
több i egyesület is taval y volt a legered
ményesebb .. . Csak akkor mi ért nem
ezen az alapon bírálj ák el a pályáza
tokat? Vagy · pl. szigorúan ol yan
alapon, mint am it a pályázati útmu
tatóban elbírálás sz empontjaiként
ismertetnek.

Végezetü l mé g annyit, hogy nem a
múlt évre jóváhagyott 95 ezer forint
elvé tele miatt siránkozok, hanem a
megismeli pályázati elbírálások objek
tivitását hiányolom. Tal án nem lenne
indokolatlan a j elenlegi pályázati
elbírálási rendszer mellett olyan segé
danyag kidolgozása, ami objektívabbá
tenné az elbírá lás t, csökkentve a két 
ségtelenül meg l evő szent tehén szem
léletet is.

Vé leményemet nem a bántás,
hanem a j obbítás szá ndékával írtam le,
ismerve több érintett véleményét is. A
tisztelt képvis elők felelős s é gteljes

munkájában ez a kicsi rész is hoz
zájárulna kedvezőbb elbírálásu kho z.
Természetes, hogy pályázni kell, de j ó
lenne, ha azt írhatnám le, hogy
érd emes is jó pályázatot írni!

Mint a bizottsági ülésen is elmond
tam , a fentiektő l függetlenül köszönjük
az önkormányzat és szem ély szerint a
pol gárm ester úr támogatását!

Jenei László, aHalgasztronómiai
Egyesület eln öke
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Tisztelette l:
dr. Ágoston Sándor vá rosi

k épvise l ő

Aványai út
A 4231 . sz. Gyomaendrőd

Dévaványa közötti köz út állapota:
életveszélyes! Ezen az úton csak
"meghalni lehet, ezen a mentő sem
érkezik a 17 km-re l évő Gyomaendrődrő l

ki Dévaványára 15 perc alatt!
Kértük a dévaványai mentőállomás

Jétesítését, de azt az Országos
Mentőszolgálat elutasította. Azt mondják
az illetékesek nincs pénz rá... A 4205. sz.
Dévaványa - Körösladány felé vezető

közút - ezen a 26 km-re lévő mentőá l 

lomásról jó ha 25-30 perc alatt kiér a
mentő (ha van!).

A 4202. sz Dévaványa - Ecsegfalva 
Kisújszállás felé vezető közút már régen
felújításra szorul! Ecsegfalva lakói
Dévaványára és Gyomaendrődre járnak
be a Járási Hivatalba a különféle ügyeik
intézésére. Mintha leszakadt volna
Magyarországról Békés megye, és a
Gyomaendrődi Járás, benne Dévaványa és
Ecsegfalva helységek.

önkormányzat is gyakorol valami gesztust
feléj e. Na gyakorolt is, de ez nem gesztus
volt. Ha jogász lennék, úgy fogalmaznélc
erkölcstelen, de törvényes. Mint egyszerű

ember, ezt csak úgy tudommondani, hogy
sunyiság,vagy simlisség. Ugyanis értesül
tek arról, hogy 2013. január elsejétől csak
az infláció mértékével, 4,2 %-kal lehet
emelni a szemétszállítás díját, de július
el s ej étől ezt is csökkentik 10%-al.

Na, ha nem lehet 2013-tól, akkor
emeljünk még 2012-ben, hogy jusson és
maradjon is. Így a karácsonyfa alá odake
rült a 1O%-os emelés, meg a január elsejei
4,2%. Ez ugye vonzataival együtt több,
mint 15%. Még a júliusi csökkent és után is
marad valami a kasszában. Ez zseniális!
Ezek eszén akart a kormány túljárni?

Olvasom a "Járásnyira" című lapban a
három önkormányzati cég vezetőjének

nyilatkozatát. Azt mondja, hogy nálunk a
legigazságosabb a szemétdíj, mert a vo
nalkódos rendszer miatt mindenki csak
annyit fizet, amennyi szemetet termel.
Nem is csodálkozok, hogy a három cég
között elvész a vezető és egyik napról a
másikra elfelejti, hogy mit terjesztett be
2012 márciusában és decemberében. Van
egy magyar közmondás: Sok bába között

szemé
"-

Milyen csodálatos is a magyar nyelv!
Ugyanazt mondom és mégsem ugyanazt
értem. És ehhez még csak nem is kell
politikusnak lenni. Az első ugye egy bir
tok viszony: a szemétnek a díja. A
második pedig jelzős szerkezettel az én
és sok-sok gyomaendrődi polgártársam
véleménye az önkormányzat e téren
hozott legutóbbi i ntézkedése i rő l.

Mert hogyan is szól a mese? Egyszer
volt, hol nem volt, Gyomaendrődön

legalábbis nem volt szemét díj . Beépült a
kommunális adóba hosszú éveken keresz
tül. Aztán lett havi kötelező egy, de emel
lett maradt a jelzett adó is. Ezután döntött
az AB a heti kötelező egy szállításról. Mert
ugye az mégsem életszerű, hogy nem
szemetel a magyar, meg aztán úgyis arra
jár a kukás kocsi. Ami, az általunk válasz
tott önkormányzat természetesen élt is a
l ehetőségekke l , nehogy már mi alávalób
bak legyünk, mint más magyar helyiségek
polgárai.

Aztán a korm ány elhatározta, hogy
j e l entősen könnyíti a lakosság és az önkor
mányzatok terheit. Már meg is tette. 10%
al csökkent a gáz és az áram ára, több mint
800 milliót átvállalt Gyomaendrőd adós
ságából. Várt, várt a lakosság, hogy az

Vasárnap legyen csend!
Eljö tt a novemberi hónap a ter

mészet pihenni tér és elhallgatnak a
fűnyírók is. Most tavasz van éled a ter
mészet és élednek a fűnyír ók is. Ez nem
baj, mer t rendben kell tartanunk
környeze tünket az utcákat. Viszont ott
van az egész hét ső t a szombati nap,
miért éppen vasárnap ebéd i dőben vagy
délután kell a füvet nyírni , zajongani,
amikor az egész héten át dolgozó
emberek szeretnének nyugodtan pihen
ni, ráadásul mifelénk olyan ember is
nyírja ilyenkor vasárnap aki egyébként
nem is jár el dolgozni. Ez a vasárnap
fűnyírás csak nálunk lett divat, Európa
más részein ez nem jellemző. Mi értnem
lehetne a vasárnapot csendes pihenéssel
tölteni egész Gyomaenclrődön? Az
illetékesek figyelmébe aján lom ez az
ügye t! Nem akartam ezze l a levéllel
senkit megbántani, elítélni. Én gyomai
születésű vagyok és akár i dős embertár
saimra is gondolva írtam ezt a levelet.

Arnóczki Jánosné Gyomaendrőd
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elvész a gyerek. Ez itt nem igaz. Itt csak a
gyereksok!

Egyébként Fekete úr is panaszkodik
az általa készített el őterjesztésben. Szó
szerint: A Gyomaszolg Ipari Park Kft.
ügyvezet ő igazgatói megbízása 2012.
január l -tő l a Gyomaszolg Ipari Park Kft.,
a Gyomaközszolg Kft. és a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. együttes
ügyvezetésére szól, azonban a vezető i

szolgáltatás, mint transzfer szolgáltatás,
nem lett szabályozva.

Egysze rű a megoldás: Fekete úr
sz óljon be Fekete úrnak, hogy együtt men
jenek át Fekete úrhoz, és hármasban ren
dezzék a dolgokat. Vessék papírra, írják
alá és a protokoll szerint fogjanak kezet.
Felőlem koccinthatnak is, de ha fénykép is
készülne, akkor Várfi urat se felejtsék el
meghívni az esetleges sértődés elkerülése
miatt.

Ezek után már m űk öd ik a transzfer,
vagyis az átvitel, áthelyezés. A transzfer
szónak ezen kívül még több más értel
mezése is van. " Az idegen szavak és kife
jezések szótára - Akadémia Kiadó, Bp.
1974, szerk: Bakos Ferenc. 860. o. " cím
szó alatt (4. pont): ellenszolgáltatás nélküli
pénzkifizetés, (pl. segély, nyugdíj). Ez
esetben például a nem ürített kukák utáni
díjkiszabás. A transzfer tehát m űk ödik, ha
részlegesen is. Ebből nem lehetne talán azt
a súlyos, kilónkénti 3 Ft-os terhet kigaz
dálkodni, amit központilag rendeltek el?

Hogy az állítólag a kormány színeit
vise l ő Várfi úrnak, támogatóinak és ellen
zékénekmennyi a felelős sége ebben? Pont
annyi, mint a rendelet kiagyalóinak, vagy
talán több, hiszen elfogadták.

Újabban már vízióim is vannak. Miért
pont azok ne legyenek, hiszen egyre többet
látom előttem elmenni a gáz- és áramszol
gáltató autóját, de a palackos gázosoké t is.
Csak nemterveznek ezek is valamit? Néha
a rendőrség is erre jár. Az sem életszerű,

hogy az ember itt-ott nem követ el kisebb
nagyobb szabálysértéseket, legfeljebb a
rendőrség nem tud róla. Egyszer csak be
csöngetnek, hogy jöttünk a havi szabály
sértési átalánydíjért. Ennek egy része is az
önkormányzat bevételeitgyarapíthatná.

Vannak még vízióim, de hát én nem
vagyok képviselő (hálistennek).

Dr. Gonda András
nyugalmazott egyete mi docens
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Apróhirdetését e-mail-en is elküldheti! .

szobeszed@gmail.com

Irányár: .., ..

Érdeklődni : ..

Földet bérelnék
Gyomaendrődön.

Telefon: 0620/945-0765

Malacot, süldöt, hízót, nagysúlyú
hízót, rágott kocát

vennénkkészpénzért!
Telefon: 0630/296-4775

EGYÉB

sürgőse n eladó, vagy kert es
házra cseré lhető . Ár : megegye
zés szerint , Érdeklődni :

0620/57 67- 879
Gyom aendr ödön. Vásártéri

lakótelepen, egyszobás, cserép
kályhás és gázfűtéses földszint i
lakás eladó! Ár: 4,2 millió Ft.
Érdeklődn i: 0620/3764-567

Karosszéria és kipufogó
javítás! Karambolos vagy
korrodált autó javítása!
Kípufog ódobok, csövek

javítása, cseréje!
Telefon: 70/59351 71

Vásártéri lakót elep en , 4
lakásos tömbben, felúj íto tt,
e l s ő emelet i erkélyes, jó
elosztású lakás eladó. Kívülről

8 cm-es hőszi getelésse l. Nyí
lászárók és a villanyvezetékek
kic seré lve, lamin ált parketta ,
beé pített ko ny haszekrény. A
lak áshoz zárt ud var rész,
garázs, tároló helység és pad lás
rész is tarto zik. Érd.: 20/568
98-55 telcfonszámon .

Gyomán, Vásá rtéri ltp-n
teljesen felújított , légkondí
cionált, kon yhabútoros, új fű

t ésrends zerű 2 szo bás lak ás
eladó ! Telefon: 30/3493 -740,
30/4319-633

Gyomán, a V ásá rtéri ga

rázssoron , újra be tonozott, vil
lanyos garázs eladó vagy kia
dó. Telefon: 30 /3 493 -740,
30/43 19-633 .

Kiad ó 100 nm/-es csarnok,
va lam int 20 nrrr-t ől rakt árak
haszn osít ásra, akár szolgá l
tatásr a is Gyomaendrőd köz
pontj áb an a Fő út melle tt.

Alig has zn ált 4 ütemű

Trabant kombi érvényes I111SZa
kival eladó . Irányár : 200 eze r
Ft. Érd .: 066 6/448-1 84, vagy
0620/345-149 1

milli óFt. Érd.: 0630/582-3078
Gyorn án, az Arany J. u . 16.

sz. alatt 4 szo ba, összkomfortos
ház eladó. Érdeklődn i lehet:
0620 /526 -6573

Endrődön , a Csókási Béla
tér 9. szám ala tt két szobás
összkomfortos ke re t lakóház
eladó . Irányár : 4,3 mi lli ó Ft.
Érd.: 0666/386-417

Endrődön a Tamási Áron
utcában, komfort nélküli pa
rasztház, nagy portával, olcsón
eladó . Irányár: 2,2 milli ó Ft.
Érd.: 0630/56 3-6073 vagy
0630/705 -1287.

Az endrőd i részen hosszú
paraszth áz eladó a Sugá r utc a
46. sz . alatt. Irányár: 4 milli ó
Ft. Érd.: 0620 /245- 1262

A Bethlen Gábor utc ában 3
szobás tetőteres ház eladó.
Irányár : I I millió Ft. Ér d:
0670/545-3558

I\z endrőd i részen cse ndes
kö rnyéken két szob ás, kert es
ház eladó vagy l szo bás föld
sz intes lakásr a cserélhető

ér ték egy eztetéssel. Irányár 7
milli ó Ft. Érd .: 0670/276-341 3

Félkomfortos kertes ház
eladó vagy lakótelepi lak ásra
cseré lhető . Telefon: 0630 /544
4641

Sürgősen eladó 2,5 szo bás
összko mfor tos ház. Irányár : 4
millió Ft. Érd.: 0630/477- 1870

Gyomán, csendes körn yé
ken lévő ingatlan sürgősen

eladó. Kb. 1000 nr-es sarki
po rtán található . Telefon:
0630/50 13-914.

LAKÁS
Gyo mán, a Vásártéri ltp-en

I szobás , fö ldszinti lakás azon
nali beköltözéssel eladó. Érd. :
0630/57 6-1 140

Gyom án, a Vásártéri ltp- en
erké lyes fe lúj ított, m ű anyag

ny ílászárós lakás eladó .
Irányár : 5,4 milli ó Ft. Érd.:
0630/670-9090

A Vásá rté ri ltp-en 2.
em eleti 56 rrr-es lakás eladó.
Érd. : 0670/27 9-8040

Az Október 6. ltp-en 2
szobás harmadik emeleti lakás
eladó vagy kertes házra cserél
hető. Érd.: 0630 /356-2449

Az Ok tóbe r 6.ltp-en 2
szob ás harmadik emeleti lakás

val eladó. Érd .: 0670/56 6-7344
Ha elte rvezte, hog y házat

vesz, akko r hozzám jöjjön !
Gy oma j ó hel yén , jó házb an
lakh at, ha megegyezünk. Me g
tekintés után besz éljük meg .
Ugyanitt kis bútorok és márkás
pecabotok eladók. Tele fon:
0670/279-8615

Nagylaposon központi
fűtéses ház e ladó. Ir ányár : 2
milli ó Ft. Telefon: 0630 /483
6284

Gyomán, a Rákóczi u. 29.
sz . a latt j elenleg orvosi ren
delőként m űködő ház eladó.
Irányár : 20 milli ó Ft. Érd.:
0630 /367-0840, 0630/9 98
5096

Gyo má n, a Gárdonyi utc á
ban szerkezeti leg jó á llapotú,
tat arozást i génylő összkomfor
tos parasztház eladó. Irányár : 3
milli ó Ft. Érd.: 0670/245-2295

Gyomán, a Vörösmarty
utc ában 2 szobás ház eladó.
Vill any, gáz , víz, szenny víz
van. Áll att art ásra alkalmas
mell éképület osztható tel ek.
Ir ányár : 6 millió Ft. Érd. :
0630/631-7270

Gy omán Besenyszegen
komfort nélküli három szobás
paraszth áz nagy telekkel me l
léképül etekkel eladó. Irányár: 3

HÁZ

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

nak a lakossági apr óhirdetéseit, akik ezen a szelv ényen küldik be
m égjelentet és céljából! A szelvényen a megje lölt helyre kell
beírni a kívánt szöv eget és a szelvény t l ev el ezől apon vagy
borítékban elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés szövege
lehető leg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirdetések
szövegéért fe l elősséget nem vállal a szerkesztőség!

Fejadó neve: .

C íme: ..

Az apróhirdetés szövege: .

Gyom án, a Zrínyi u. 19/1 .
alatt 5 szobás , étkezős , vegyes
tüzel ési, illetve gázfütéses ház
elad ó. Érd.: 0670/566-7344

Gyem án hőszigetelt, két
szintes ház eladó, összkomfor
tos 80 nm- es alsó épülettel ,
garázzsal. Irányár : 15,5 millió
Ft. Érdeklődn i: 0620 /4230-565

Endrődön 2 szobás, galé
riás , kon vektoros, sz igetelt kis
ház el adó . Érd.: 06 70/566
7344, 0670 /575-1 307

Endrődön a Tamási Áron út
15 szám alatti 2 szoba, konyha,
kamra, verandás kis ház gaz
dasági épü lettel , 1100 négyzet
méteres telken eladó. Villany
az épületben, víz az udvarban,
szennyvíz csonk a telken belül.
Irán yár : 2 millió Ft. Érdeklőd

ni: 0630 /9452-11 8, 0670 /6040
802. Kív án csiskodók kérem
kímélj enek.

Gyom án a Wesselényi út 9.
szám alatti lakóház sürgősen

eladó! Jó álla potban van,
ö ss zk ö zmű ves, nag y telken
mindenhez közel a város köz
pontjában . Érdek lő dni lehet
telefonon: 0670/331-4357 vagy
0670/362-3 627.

Hunyán három szobás,
összkomfortos ház nagy portá-
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Érdeklődni: 0670/368-5887
Babetta segédmotor eladó .

Irányár: 30 ezer Ft. Érd .:
0630/484-6341

Jó állapotú lemez fürdőkád

és stabil fehé r gyerekágy
eladó. Érd.: 0666/386-809

Albérlet kiadó egyedülálló
nő részére. Ugyanitt régi öntött
bog rács lábakkal eladó. Érd .:
0670/260- 9260

Veszélyes fák kivágása,
tizifa aprít ás, kertek , udvarok
kaszálása, fűnyírás, elhanya
golt telk ek rendbetétele. Tel:
0670/283-0347

Nyáron előkészítő, fel
zárkóztató, pótvizsgára, kö
zépiskolai felvétel ire felké
szítő foglalko zások indulnak
általános iskolásoknak. Érd.:
0630/856-3218

Nem használt, elromlott,
feleslegessé vált hűtő , vagy
fagyasztós zekrényét ingyen
elfogadom. Hívjon, házhoz
megyek. Egyeztetni telefonon
lehet: 06661789-189

Tavaszi munkákból, met
szésbő l, gallyakat befogadunk.
Nagyobb mennyiség esetén
elszállít ásban tudunk segíteni.

Egye ztetni telefonon leh et:
06661789-1 89

Nyaralók, házak takarítá
sát, vendégfogadást, fűnyírást,

kert gondo zást vállalok. Ér
deklődni tel efonon lehet:
0670/580-35 38

23 db malac eladó . Érdek
lődni: 0620/3707-191

Sportbabakocsi, teknősbé

ka alakú homokozó, baba
fürdőkád eladó. Endrőd ,

Szélmalom u. 24. Telefon:
0620/2426-077. Ugyanitt vá
lasztási malacok eladók.

Hirdessen Ciberével ked
vező áron . Gyors és hatékony.
Tel.: 0670/230- 5468

Ha a hideg telet egyedül
töltötted, nem gondolod, jobb
lenne korban hozzád illő igaz
barát oldalán, magányos férfi
val a hátralévő időt egyi.itt töl
teni ? 73 évig váram a szer
kesztőségbe a levelet. Jelige:
"Hit, remény, szeretet"

Az ENCI terület én eladó
egy 120 m'-es üzemcsar
nok+irod a+mosdó. Ipari áram
mal ellátva! Irányár: megegye
zés szerint. Érdeklődni tele
fonon lehet: 0670/3819-784

i:

, .

AHármas-Körö s.Pálinka Malnufaktúra
megköszöni az érdeklődőknek

a nagyszámú részvételt a
Cefrekészítés ABC-je című

szakmai rendezvényével kapcsolalosan.
Arendezvényen elhangzott szakmai anyagot

a következő internet helyen találja:
htitp://www.hunigi .hu/szakmai.napok

APálinka Manufaktúra
minden pálinkakészítőnek

sok sikert és bő termést kíván :

Ignácz Tiborgyümölcspálinka készítő

Telefon: 0620/5425007 vagy
e-maii : ignaczneilles.erzsebet@upcmail.hu

. www.hunigi.hu

Szaküzlet (Juhász István) Mezőtúr , Rákóczi út 12.

Kínálatunkból:
Villanyszerelési anyagok, vifágítástechnika,
gázkészűlékek· és alkatrészek, munkaruházat!
Áruhitel!

PAPÍR

.,
Munkaruházat:
Cipők, bakancsok, csizmák 37-46-as méretig!

VILLANYSZ 'RELÉSI MUNKÁK
REGISZTRÁLT VILLANYSZERELŐV EL

SAJÁT ÁRU KÉSZLETBŐL!

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

Tapír-Papír
Gyomaendrőd , Kossuth u. 31.
- Mezötúri , egyedi gyártású fazekas termékek
- Játékok, társasjátékok nagy választékban
- Exkluzív kiadású könyvek akciós áron
- írószerek
Gyomaendrődön alegnagyobb választékkal várja kedves vás árt élt aTapír-Papűl

.Orvosi ügyelet:
Mentőállomás:

Tűzoltóság:

Rendőrség :

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

ifj. Putnoki Lajos
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek!

A gyászoló család

Gyomasz:olg Kft.
Temetkezéssel kapcsolatos

ügyintézés
hétfő-péntek: 7-15 óráig!

Telefon: 0666/386-233
Az ügyelet ideje alatt (hétvégén és ünnepnapokon

éjjel-nappal) hívható:
Cs.őke János: 0666/285-065, 0630/630-8097

Temetkezési iroda: Gyomaendrőd , Ipartelep u. 2.

Gyomae nd rőd i Szó-Beszéd - hírdetésfelvétell Telefon: 0670/22·632-99



Ez aszám szól alegszebben
Tévé, internet, telefon - OFt havi díjjal
Válaszd új Invilág S csomagunkat bevezetőakcióban, mert most 2 éves, határozott idejü
szerződés esetén ahány szolgáltatást rendelsz, annyi hónapon át élvezheted havidíj-mentesen:

• a 36 tévé- és rádiócsatornát,
• az 5 Mbit/s sebesség ü internetet
• és a kedvező percdíjakat.

Ráadásul új csomagodhoz 90 napon keresztül díjmentesen kipróbálható extrákat
is rendelhetsz. Az Invilág S csomag három szolgáltatás esetén a 4. hónaptól havi 4990 Ft.

Az adott lakcímen elérhetőajánlatokról és szolgáltatásokról további információkat
a)egközelebbi Telepontban, weboldalunkon vagy a 12SS-as telefonszámon kaphatsz.

Telepontjaink: Békéscsaba, Csaba Center,
Andrássy út 37-41. és Szent István tér1.
Kapcsolattartónk: Pintér lajosné (Tel.: +36209299313)

(91288
www.invitel.hu

Al . janlill 1013.m.ljV\Hő! viu w onJSIQkri nyfl, m~hill a 'OIOU ItiülelekenillADSl ts IPTV Ir<llnoMgiJvill lt ftdt l11101g.lllaUli tfl~l flü nkö n ~I ül. új (~kik u ~ lm ú 1 1 90

up b.nnfmItndfl ~Wfk ~óll ltt6i u m Odhl t lu Jn\'il tlnt ll Llk'lI l.lgl eliifile löt rt '>lt le.Al SlI. in l e ' ~ fW.omag km.!'!le· h rttlöhki sf i)m~ ge s.oOJO,~ Mbil/l. 931antJIl

1(· t i ftltOl lt~ ItbtsSbjf 1.0010.19Mbil/s.Al tlól,leloijogyju on) IwI.lrOlo\t idÓll belühfeImondáSil esetenil ! r l5linló l ill Ám Iw ir'lh kolMrfíltt t libiteltltlhfg teeeu
Ale lltlf lfk ról úlJ~WllolgJ l fllln koll,dll nt bO'jf b!l lf l 'ri l íllo~tí\t. A dJjakal í U!lfrl, lmmíl ,

@@Q),

invítel



Ára: 249 Ft

22. évf. &. szám FÜGGETLEN VÁROSI LAP 2013. június
Felelős szerkesztő: Hornok Ernő • Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Hősök ' útja 51. • Nyomtatás: Print2000 Nyomda

Telefon: 06-70/22-632-99 '. Kiadja: Rekline Stúdió Egyéni Cég • Felelős kiadó: Hornok Ernő • E-maii: szobeszed@gmail.com

Uj városközpontot is terveznek
2. oldal



2 Szó-Beszéd

Új vá osköz ontat is ter ezne
Félévi interjú Várfi András polgármesterrel

2013. június

Sok új do nságot hozott Gyoma
endrőd életében az idei esztendő első

hat hónapj a. Az idén bekövetkezett
változásokról, a folyamatban lévő

fejlesztésekről és az elkövetkezendő

időszak terveiről Várfi András pol
gármester beszélt lapu nknak.

Járási központ
- Január elsejétőljárás i székhely lett

Gyomaendrőd . A járási központ a régi
városháza épü leté ben kez dte meg
működés é t , ezzel egyidőben pedig a
helyi önkormányzat a Selyem utca
124. szám alatti egykori iskolaépüle tbe
költ özött. A járási hivatalban kapott
helyet az okmányiroda, a munkaügyi
központ és a tankerületi igazgatóság,
va lam int rövidesen kialakítjuk a kor 
mányablakot is. A földhiva tal kivéte
lével igy minden járási feladatot
betöltő intézmény a Szabadság téri
épületben található . Ugyanakkor az új
városházi épüle t földszintj én nyílt meg
idén tavasszal a városi könyvtár, a
l egfelső szin ten pedig a közmunkások
fog lalkoztatásának kö szönhetően I I
asszony vanja a munkaruhákat. Úgy
gondolom, hogy a város mindenkép
pen gazdagodott azza l, hogy járási
székhely lett. A régi városháza
épü letének be lseje szintén teljesen
megújult, a nagyteremben már az idei
első esküvőt is megtartották. Jelenleg a
Szabadság téri épület homl okzat
felújítása zaj lik - tájékoztatta lapunkat
Várfi András polgármester.

Aváros pénzügyei
rendben vannak

Másik fontos idei változásként
emlí tette, hogy iskoláinknak immáron
nem az önkormányzat a fenn tartója,
hanem a Klebe lsberg Intézmény
fenntartó Központ. Ide tartozik a Kiss
Bá lint Általános Iskola, a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola, a művészeti

iskola és a ped agógiai szolgálat.
- Rendkívül fontosnak tartom, hogy

a képviselő-testület elfogadta a város
idei kö ltségvetését, amely hiányt nem

Vádi András

tartalmaz. Emellett egy lényeges lépés
is tör tént: a kormányadósságrendező

programjának köszönhetően a város
svájci frankos kötvénytartozása is ren 
deződött. Úgy gondolom tehát, hogy
Gyomaendrőd, rövid- és hosszútávú
pé nzügyei ren dben vannak, így már
lehet a jövő építésén gondolkodni.
Többek között azon, hogy az új
városháza körn yékén, kia lakí tanánk
egy új városközpontot, ame lyet körül
tekintő tervezés után szeretnénk jórészt
pályázati pénzekből megvalósítani 
mondta a városvezető .

Új beruházások
Várfi András a j elenleg zaj ló

beruházások között a legfontosabbnak
tarja, hogy hamarosan megkezdődhet

az a mintegy 1 millárd forint értékű

munka, melynek során korszerűsíti a
város a szennyvíztisztító telepet. A
közbeszerzést követően már kiválasz
tották a nyertes kivitelezőt, s a beru 
házás végén a városban keletkező

szennyv izet a ma i előírásoknak meg 
fe lelően tudják majd kezelni, tisztítani.

A belvízprogramok közül Várfi
András a Fűzfás zugi , a Csókási zugi
és a Hantoskerti holtág iszaptalanításá t
említe tte, amely napokon belül meg
kezdődik . A Hantoskerti holtág ese-

tében a mederkotrás második üteme
folytató dhat. A munkálatok végén
javulhat a holtágak vízminősége, tisz
tább lesz a környezet és a vízparti
ingatlanok értéke is nőhet.

- A belvízprogramjainknak köszön
hetően ma már nem vo lt arra pé lda,
hogy lakó inga tla nt veszélyeztetett
vo lna a belvíz - tette hozzá a po l
gármester.

Épül az aluljáró
A városban olyan beruházások is

vannak, amelyeke t nem az önkormány
zat finanszíroz, hanem állami pénzből

valósulnak meg . Ilyen például a foly
tatódó vasútkorszerűsítés, amelynek
során a Gyoma-Békéscsaba között i
vonalszakasz felújítása fo lyik. E
munka során épü lhet meg a Fő úti
vasúti átjáróban az aluljáró.

- Most k észül az elkerülő útszakasz,
amely az OMV benzinkút körül elha l
adva, a síneken át a Pe nny Market
parkolój án keresztül viszi el a ké t
irányú forgai mat az aluljáró építés ide
jén. Várhatóan 2014. végére átadják
majd az aluljárót, és ezután zavarta lnul
lehet közlekedni Gyomaendrőd egyik
végéből a másikba. Ezze l még inkább
egy várossá válhat Gyomaendrőd 
mondta végül Várfi András polgár
mester.

Első osztályúborovi fenyőből ajtók,
ablakok készítése!

Konyhabútorok, gardróbszekrények,
készítése egyedi méretben

bútorlapból vákumfóliázolt felülettel vagy tömör fából!

Telefon: 063019554·571

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

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 107.

Telefon: 06661285·127
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Megújult aKner Múzeum

Épül az elkerü lő út

........_•••_._. .M._ H.• •ANY D BIZTON SÁG I NYOMDA
_ ' SF C Ull l T Y PR I~J T ING CO M i>.\ N Y

PAPP LAJOS,

A Gyomai Kner Nyomda Zrt. és

az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

(korábbi nevén Állami Nyomda)

szomorú an tudatja, hogy

A Gyomai Kner Nyomda Zrt. idén
tavas szal kezdte meg a Kner Ny omda
ipari Múzeum ép ület ének felújítását. A
munkálatokat egyrészt az ind oko lta ,
hogy a falak felvizesedtek és ennek
kívül, belül már látható jelei voltak, más
részt pedig az elöregedett nyí1ászárók
miatt hő szigetelési gondok is adódtak.

Fazekas Péter vezérigazga tó lapun k
nak elmondta, hogy a felújítás költ
ségeinek nagyobb részét a nyomda saját
erőből finanszírozta, de sikerült pályáza
ti pénzt is kapni a munkához.

A helyi kivitelező cégnek köszön
hetően kívül és belül is megújult az
1925-ben épült egykori lakóház: a fala
kat kifestették, felújították a parkettát, új
bádogozást kapott a ház, új műkő fedi a
lábazatot, felúj ították a díszes rácsokat,
korlátok at. Az épület előtt álló két fenyő

fát a falak és a tető állagmegóvása miatt
kivágták. Bár a küls ő mun kálatok még
folynak, a múzeum június l-től szeptem
ber végéig csütörtöktő l vasá rnapig na
ponta 10-16 óráig válja látogatóit. A nyit
va tartást az el őző évekhez hasonlóan
Gyomaen drőd Város Önkormányzata
anyagilag is támogatj a.

a magyar nyomdaipar kitüntetésekkel

elismert vezetőj e és meghatározó

személyisége, aki 1 992-től 2009-ig

a Gyomai Kner Nyomda Zrt.

nagyra becsült vezérigazgatója volt,

2013. május IS-én elhunyt.

A magyar nyomdászok, a két nyomda

vezető i és dolgozói osztoznak a család

gyászában, megőrzik emlékét.

során találtak oly an rej tett hibákat,
am elyek a j árdaszintről nem voltak
láthatóak. Ezért a kivitelezési költ
ség ek a vártnál jelentősen magasabbak
lesznek .

Ebben az évben Európai Uni ós for
rá sból , TIOP pályázat keretében vár
hatóan megkezdődik az épületen belül
a korm ányablak kialakítása - táj ékoz
tatta lapunkat a Békés Megyei Kor
mányh ivatal.

ipartelep utcába, a benzinkutat megke
rülve , a feltöltött bányató szélén elhalad
va visszakanyarodik a Fő út mellé, átha
lad a vasúti síneken és a Penny Market
parkolój án keresztül fut ki újra a Fő útra.

Az elkerü lő út építését június 21-én
kell az ép ítő cégnek befejeznie, s a leasz
faltozott út műszaki átadására is sor
kerü lhet. Az aluljáró építésést követően
az út az Endrőd felő li oldalon megmarad,
a Penny Market parkolóját pedig helyre
állítják és újraaszfaltozzák.

A január l-től jarasi hivatalként
m űk öd ő régi gyoma i váro sháza épü
letében minteg y 6 mi llió forint ér ték 
ben felújították és berendezték a
nagytermet. Megkezdődött az épület
homlokzatának felújítása is. A mun
kálatokat a Kopp Kft. végzi , a szer
ződés szerinti ki vit el ezési határidő

20 13. június 28. A kivitelezés szerző

dés szerinti öss zege 4,6 millió Ft,
azonb an a munkál atok me gkezdése

Mint arró l lapunkban már többször
be számoltunk, idén tavasszal elkez
dődtek a Fő úti vasúti aluljáró építésének
előkészületei . Az aluljáró kivitelezése
idejére a Fő út, azaz a 46. számú út for
galmát el kell terelni. Az elterelő út most
készül , s bár a forgalom két irányú lesz
rajta, a kanyarok és persze a vasúti forga
lom miatt várhatóan körülményes és
lassú lesz a városon történő áthaladás.
Az Endrőd felől érkező forgalom az
OMV benzinkút előtt bekanyarodik az
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A Kn er Múzeum ablakain be lehet kukucsk ální.;

ny
észít maketteket

á Z

- Tavaly már a váro si képt ár felaján
lott egy kiállítási lehetőséget, de még
nincs annyi bemutatni va ló makettem,
ho gy me gtö ltsek egy különtermet.
Talán jövőre megnyílhat a kiállítás,
hiszen a városháza makettja ut án hoz
zákezdek a gimnázium épületéhez,
majd a Gyomai Katoli ku s Templom-

fából , a tetőcserepeket pedi g orvosi
spatulákból raktam ki . A mú zeum ab
lakain bekukucskálva egy-egy m úzeu
mi kiállítási rész let is látható odabent.

Tavaly készült el a Gyomai Refor
mátus Templom mása. Még Sipos es
peres úrtól kaptam meg a templ om pon
tos méreteit, s ennek alapján készült el

ini Gyomaend rőd : aváros neves épületei rő l

F ház a - é a üas
Régi álm a vá lt valóra Beinsch róth

Károlynak, aki nyomdászként mind ig is
arra vá gyo tt, hogy egyszer épüle t
maketteket ké szítse n. Amikor a Kner
Nyomdából nyugdíjba vonult, nekilá
tott álmai megvalósításának. Mellesleg
meg kell jegyeznünk hogy Bein schróth
Károly nem isme retlen a gyomae nd
rődiek előtt, hiszen az elmúlt évtizedek
ben öt novell ás- és verseskö tete jelent
meg. Nyaranta a Kner Nyomdaipari
Múzeum tárlatvezetőjeként még ma is
dolgozik.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy
egyszer két hétig táppénzen volt otthon,
de nem tudott nyugton maradn i, és
épített egy kis templomocskát fából. Az
igazi alko tókedvet azonban a nyugdíj as
évek hozták meg.

Elk észült - az erdélyi utazásai em
lékét megö rökítendő - egy erdélyi
templom , majd a gyomai evangélikus
templom kicsinyített mása következett.
Persze nem annyira kicsi a makett,
hiszen a torony magassága 80 cen
timéter. A mester különböző fot ók és

Pihen a mester a két gyomai templom között Készül a régi városháza makettjének váza

rajzok alapj án "vette le" a viszony lag
pontos arányoka t. A templom makett
anyaga fából ké szült, a torony pedig
vörösrézből van.

- Ezután jött az az ötletem, hogy
ilymódon örökítem meg a híres gyom ai
és endrődi épüle teinket. A Kner Nyo m
da egykori dolgozójakén t adódott a
következő munka : a Kn er Mú zeum
épületének elkészítése, melye t 1:50
arányban csináltam meg ugyancsak

az l :125 méretarányb an, fábó l. A to
rony anyaga vörösré z, a templom csere
pei pedig j égkrémes pálcikákbó l álltak
össze.

- Megjegyzem, hogy mindkét gyo
mai templom tornyába megszélaltat
ható harangocskát szereltem - mondj a
büszkén a mester, aki most kezdett
hozzá a régi gyoma i vá rosháza l :100
ará nyú makettjéhez . A városház a a ter
vek szerint idén őszre k észül el.

hoz. Ez után az endrődi templom és az
Endrődi Tájház következik - tudtuk
meg Beinschróth Káro lytó l, aki rem éli
hogy a szarvasi M ini Magyarországho z
hasonl óan az ált ala készített Mini
Gyomaendrőd is turisztikai látványos
ság lesz egyszer.

Addig is szorgalmasan dolgozik,
kikapcsolód ásként parafadugókból
úgynevezett dugóházakat is gyárt, ame
lyeket pers elyként is lehet használn i.



Május első napj án mint "szerve
zetlen", nyu gdíj as nyomdászok , elin
dultunk hárman Gyomaendrő drő l

Hu nyára egy jó kis kerékpártúrára.
Indulás reggel 8-kor, érkezés

negyed tízkor. A pacsirták, a gerlék és
a kitelj esedő tavasz végig elkí sért ek
bennünket. Tudtuk, ho gy Hunyán van
Szabó Béla és nej e álta l létrehozott
falumúzeum. Tudtuk, hogy létez ik,
gondo ltuk, szerény, de óriásit téved
tünk. Ez a múzeum egy múltat őrző,

Hunya éle tébe jól i lleszkedő, csodá
latos gyűj temény. De kezdjük az ele-

j én: Hunya, Óvoda ú t 8. Szerény,
kö rny ezetbe illő vert falú ház, zö ld
növén yzettel befutva; megszámlál
hatatl an régi parasz ti és egyéb kel
lékkel.

A go ndos múzeumi tu lajdonos a
tornácon leültetve, pálink ával és borral
fogadott bennünket , a "tiszte lt lát o
gatóka t" . Rövid tájékoztatás után el énk
tárul t a múlt, elődeink éle tformája. A
gango n szövőszék, seprűkötő eszköz,
és megann yi régi használati tárgy. A
szo bában gazdag a látn ivalók tárháza,
keme nce, sublót, szentképek, bibli ák ,
bölc ső , gy ermekzáras borotvatartó és
megszámlálh atatlan egyéb használati
tárgy. Azután következett a kon yh a,
kamra, me lléképületek, udvar, pajta. A
földtől a plafoni g megtalálható a suba,
edé nyek, eszközök, rádi ók , hangsze
rek , ka tona i föl szerelések, no de ne
soroljam tovább . Ezt látni kell !

a Kner téren ,

Új igazgató
a hulladéklerakóélén

5

Berke s Zsuzsanna három évi g
irányította a Gyomaendrődi Regionáli s
Hulladékler akót. Megbízatása idén
lejárt, ezért pályázatot írtak ki az állás 
ra. A hull ad ékl erak ó 9 tul ajdonos
önkorm ányzata bírálta el a beérkező 12
pályázó ajánlatát, s közülök a bék és
szentandrás i Hamza Zoltánt tal álták a
legalkalmasabb nak, így július l-től öt
éven át ő vezeheti a gyomaendrődi hul
ladéklerakót.

Várja kedvesvásárlóit, a

Bennelesznek atévében
A Vidé kfej lesztési Minisztérium

megb ízásából az ECHO TV rip ort
sorozatot kés zít a vidéki élet me gszer
vezéséről ő nkormá nyzatokkal , okt atási
- ké pzési in téz ményekkel, civ il és
egyé b szervezetekk el. Május 22 -é n a
stáb Gyomaendrődön forgatott.

A Tisza Kálmán Szakképző Iskol a
szakoktatói és tanulói ism ertett ék a
mezőgazdasági , gazdaass zo ny- fa lusi
vendéglátó képzés során szerzett ta
pasztalatokat és ismereteket, a gyakor
latban is bemutatták az ételkészítés, te
rítés és programszervez ési modulok
tartalm át.

Különösen érdekesek voltak diák
j aink és tanáraink élmé nybeszámo lói
az olasz, fra ncia és lengyel farmokon
szerzett tapasztalataikr ól, am elyeket a
Leonard o da Vinci tanulói és szakok
tatói Mobilitási programok m egvalósí
tá sa során szereztek Uniós partne
rekn él .

GARDROB

TURI

Szó-Beszéd Szerkesztősége Telefon: 0670/22-632-99

Szó-Beszéd

- Honn an jött a múzeum ötlete 
kérdezem Szabó Béla tulaj donost és
feleségét?

- Mi már idősek vagyunk, érté
ke ljük a múltat . Tulajd on képp en 13
éve kezdődött el ebben a vert fal ú
házb an , amit erre a cé lra vásároltunk
meg . A gyűj temény fe lét Hunya
lakossága adta önzetlen adományként,
a többit innen-onnan gyűj töge ttük

össze. 1997-b en ny itottuk meg a
mú zeumot és azóta is folyton gyara
po dik a gyűj temény. Nekünk már ez az
életünk. Nincs belépő. Célunk az, hogy

a f iatalok isme rjék meg va laho l
szüleik, nagyszül eik sze rszámait, vis e
letét , ezá ltal a sorsuk at. Mú zeumunk at
bemutatt a már a tév é, m egj el ent ek
cikkek újságokban , sőt könyvb en is
bemutatkoztunk.

Mindenkinek ajánljuk megnézni ezt
a gazdag gyűjteményt, aki Hunyán jár!
Elköszönés után, rövid tanácskozás
eredmé nyeként Mezőberény irán yába
indultunk haza. A rövid mezőberényi

városn ézés után irá ny a gát , Körös
tarcsa irányába. A Petőfi emléktá bla
előtt tisztelegve, néhány felvétel ut án
az áradásból medrébe visszatérő Kö
rösök, vijjogó, cs ivi telő madarak kísér
tek benn ünket vissza Gyomaendrődre.

Beinschrót h Károly

mH yá
,

m zeFal
2013. június
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Szó-Beszéd Szerkesztősége
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A kazángyártás szezonális jellege
miatt, illetve a dolgozók számára a
fol yamatos munka biztosítása érdeké
ben szem előtt tartj ák a több lábon
állá st. Így jöhetett létre az a több mint
öt év e tartó ném etországi kapcsol at ,
melynek keretében az autó iparban
használatos különböző speciális kon
ténerek gy ártását végz ik a M ercedes
számára.

- A piacon kemény harcot kell vív
nunk, hiszen rengeteg a bel- és külföl
di gy ártó, rengeteg a miénkhez hason
ló termélc Csak akkor lehetünk piac
és vers enyképesek, ha foly amatos an
fejlesztjük a gyártási techonológiák at
és emellett a minőségre is figyelünk.
Ennek érdekében évről-évre pályázati
segítséggel modernizáljuk üz em ünket.
A cég dolgozói között pedig egyre több
a fiatal szakember, ak ik az idősebb ,

tapasztalt generációval együtt v ihetik
sikerre a nagymúltú cég et - mondta
Toldi Balázs kereskedelmi igazg ató.

H.E.

A faapríték tüzelésr e is alkalmas Biomax kazán tesztelését végzik

mányos szil árd tüzelésre. Egy ko ráb
ban indult kormányprogram pályázat i
lehetőséget bizto sít az önk ormá nyza
toknak ah hoz, ho gy ilyen bere nde
zéseke t vásáro lj anak és haszn áljanak
intézményiekben. A közmunka pro g
ramhoz kap csol ód va u gyan is a tele
pülések en és azok környékén be 
gyűj t ö tt növ ényi szárakat, gallyaka t
fe laprítva és kiszár ítva leh et eltüze lni
ezekben a berendezésekb en - tájékoz
tatt a lapunkat Veres Lajos fejlesztő .

Az új fejlesztésű , faaprítékot is
eltüzelő ka zán tart ályába egyébként
egy köbméternyi tüzelőanyag fér, ami
akár egy napi g tartó fo lyamatos fűtést

biztosít anélkü l, hogy a tűzre rakni kel 
lene.

A gyomaendrődi cég idéntől egy
n émet váll alat megrendelésére saját
k ivite lezésben gyárt faelgázosító, víz
teres kanda llókat.

- Megfeleltünk a szigorú német
műszaki és minőségi elvárásoknak, és
a német fél már me g is rendelte az első

tételt - mondj a Csaba Attila, a gyoma
endrődi vá lla lat műszaki vezetőj e , aki
biztos abban is, hogya szigorú minősé

gi követelményeknek való megfelelés
az üzem más term ékeiben is tükröződ

ni fog.
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A gáz
r.

éstől a bi ' .19
,

j f • tésü zánok drőJe a

Hőterm Calida

U gyan csak saját fejl esztésű te r
mékük az idén pi acra dobott Bi om ax
nevű faapríték tüzelésű kazán, ame lybe
saját tervezésű és kivitelezés ű spec iális
égőfej et épí tettek be.

- A kazán alternatív tüzelés i lehe
tőséget kínál: néh ány perc alatt átá l
líth ató a faa príték tüzel ésről a hagyo-

A Hőtechnikai és Gépipari Kft. 
közismert nevén a kazángyár 
1967-es megalakulása óta folyama
tosan fejleszti termékská lájá t, iga
zodva a piaci igényekhez és elvárá
sokhoz. A gáztüzeléses kazánok mel
lett már évekkel ezelőtt hozzákezdek
a szilárd tüzelésű kazánok és kan
dallők gyártásához melyeket folya
matosan korszerűsítenek és új, saját
fej lesztésű megoldásokat építenek be
termékeikbe.

A gyomendrőd i vállala t a múlt
évbe n jelent meg a piacon egyik új ter
mékével , a Hőterm Ca lida nevű víz
ter es lemezk andall ój ával. A kand all ó
víztere saját fejlesztésű megold ást tar
talmaz: egy a hagyományo s megol 
dásoknál sokka l jobb hőhasznosítású

úgyneve zett csőspirál hőcserélőt épí
tett ek bele. Az első szé r iában 30 0
darab Hőterm Calida készült el, melyet
már éli ékesítettek is.
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Ta szi halte ep' é

Thürmer Gyula táblát avatott Endrődön

Verso Biztosítási Alkusz Kft.

Tájékoztatom
Ügyfeleimet,
hogy irodám

Telefon:
0666/789-539,
0620-9208-659

Dr. Szendrei Éva
ügyvéd

Stancolt és hagyományos

papírdoboz :-CJ.
gyártása minden R~
méretben! ~~
Szitázás, ~~r~oo8QlS'fiii1ó "fl"

szitaforma készítés, www.rozakft.hu
kasírozás!

Telefon: 0620/9142122

Gyomaen drőd , Ipartelep u. 1/1 .

Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa
biztosítások teljes körü ügyintézése.
- kárfel mérés, korrekt, gyors kárrendezés,
- vagyonbiztosítás
(lakás, üzlet, üzem, stb)

- kötelező felelősség

- Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugd íj-előtakarékosság

- egyéb módozatok

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

Gyomaendrőd,

Fő út 173·179.1A. fsz. 1. sz.
alá költözött

(A Rostélyos Húsbolt mellé!)

a parancso lgató uraságok és kiszo l
gálóik ostorcsapásaira.

Az emléktábla szövege a követ
kező: "Örökös tanulságként, soha töb
bé csel édsors !"

Gál Ferenc és B ánhegyi József
elmondták, a Munkáspárt nemcsak az
ipari, hanem az agrárproletariátus párt
ja is. A nincstelen agrármunkások bére
sek, cselédek nagy számban éltek
Békésben, ezen belül Endrődön . A
cselédsorsú nép megérdemli, hogy
emléket állítson neki az utókor, illetve
a szegények a saját bőrükön érzik ma is
a cselédsorsot.

A Munkáspárt avatott emléktáblát
az endrődi volt tanácsháza falán a
cselédek emlékére. Dávid István, a párt
endrődi alapszervezetének elnöke
kezdemé nyezte az emléktábla-állítást,
a gyomaendrődi képviselő-testület pe
dig engedélyezte ezt.

Az avatóbeszédet Thürmer Gyula, a
Munkáspárt elnöke tartotta. Gál Fe
renc, a párt megyei elnöke és Bánhegyi
József elnökhelyettes hangsúlyozták: a
tábla az 1935-ös cs end őrsortűz

áldozatainak emlékhe lye köze lében
található, és mindkettő ernl ékeztet a
megaláztatásra, a kiszolgá ltatottságra,

Dr. Csoma Antal a Körösi Halász
Szövetkezet elnöke 20lO. végén kezde
ményezte, hogy a horgászati l ehető ség

javítása érdekében indítsanak el a
várossal közösen egy 3 éves programot a
Hantoskerti holtágon. Az idegenforgalmi
szempontból frekventált helyen lévő

holtágba a halászati jog bérleti díjának
értékében 2-3 nyaras pontyot telepít a szövetkezet, amely mellé még ugyanilyen
értékben és mennyiségben további halat helyez ki. A halasítási program folytatódik,
addig, ameddig a halászati jog bérleti szerződése szól. Május 7-én a I-lantoskerti
holtágba összesen mintegy 40 mázsa 2-3 nyaras pontyot helyeztek ki.

Cégek, vállalkozások 'figyelem!
Szeretné irodaszer beszerzését hatékonyabbá tenni? Vásároljonüzlelünkbenkedvezményesen!

5.000 Ft feletti vásárlás esetén 15% kedvezményt adunk!
Havi egyszeri számlázás, kiszállítás megegyezés szerint!

VÁSÁROLJON JÓT, JÓÁRON!
Color ShopPapírbolt Gyomaend rőd , Petőf i u. 4.Telefon: 0666/284-552



Kner Imre t ér I www. gellai.hu
0 6 66 285 840 I 06 30 62 7 8234

----~
HŐTERM PELLET
automatikus adagolású kazán. Fapellet
eltüzelésére 300 literes pellettároló
tartállyal. Automatikus fatüzelés,
vagyis pellettüzelés agáztüzelésű

berendezések komfortjával.
Hőterm Carbon melegvizes kazánok
pellettüzelésre specializálva, kiváló
hatásfokkal,egyszeríí kezelhetőséggel,

automatizált műkődéssel
Ferroli Sun Pl .1-' ';,i~"
típusú pellet- l ) lX- . ' •
égővel . . j ':"!f~~--n
felszerelve. '~"'~Y~

uri'- - \.' . .'''l

.............~~
<::p'"

~ ""'Sziluett
fit ness klub tE szoláriu m

. :. . .. :

omaendro"dIwww.lluetlurdo.hu
www.facebook.com/llgetfurdo
e lm: l!.n'b.1 L11l'\2. I Kotl,dln..l. : ' •. U 756Q.20.un'o
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55 éve érettségiztek Gyomán

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

..~.

Jenei László a szervezők nevében köszön
tötte a megjelenteket.

Várfi András polgármester átadta az
Emléklapokat. Azzal búcsúztak el egymás
tól a résztvevők, hogy jövőre, a Ginmázium
felmállásának 60. évfordulóján egy bensősé

ges ebéd keretében, majd 5 év múlva, a 60.
érettségi találkozón remény szeli nt változat
lan létszámban találkoznak. Addig is min
denkinekjobb egészséget kívántak.

Óriási arany- és ezüstékszer választékkal,
20-40 százalékos kedvezménnyel
várjuk kedves vásárlóinkat!
Használt megunt aranyékszereit most rendkiv ül
kedvező áron számítjuk be új ékszer vásárlása esetén!
Törtarany felvásárlás a legmagasabb napi áron!

Átmenetileg pénzügyi gondja van? Mi megoldjuk!
Zálogfiókunk aranyékszerekre kedvező

záloghitelt nyújt , a záloghitel költsége felére :--.
csökkent!
Érdeklődjenek kedvező feltételinkről!

Telefon: 06-70/354-8915

BERILL ÉKSZERÜZLET
Gyomaendrőd, Fő út 222.

egymást. Sajnos 4 fő öregdiák elsősorban

egészségi okok miatt nem tudta vállalni a
részvételt, de anyagi hozzájárulásukkal
elősegítették azt, hogy elhunyt 9 tanárjuk és
4 elhunyt osztálytársuk sirját hagyományo
san megkoszorúzhassák a találkozó előtt.

Az egyéni és csoportképek elkészülte
után az osztályteremben Feke te László
tiszteletbeli osztályfőnök köszöntötte a meg
jelent tanártársakat és Vádi András polgár
mestert Solymosi János, Herzberger Tibor,
Szabó Tibor, Kovács Gábor személyében

Kner Im re t ér I w w w .gellai.hu

06 66 282 440 I 06 30 33 26 075

A Gyomai Gimnáziumban 1958-ben
érettségizett az első végzős osztály. A 32
érettségizett közül ma még 28-an élnek. Az
osztály mindig híres volt arról, hogy nagy
volt az összetartás közöttük. Az érettségi után
minden 5. évben megtartották találkozóikat,
de részt vettek a Ginmázium megalakulásá
nak 50. évfordulóján is. Május 18-án idős,

részben megőszült, hajlott hátú, mankókkal
és rokkant kocsikkal felszereit öregdiákok
gyülekeztek a Ginmázium előtt 24-en, és a
még élő 5 tan árjuk nagy örömmel köszöntve
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Ó ka Sanyi i dulhat Európa leg-obb-ai közöt
Kajakosbr vúr a szegedi válogató versenyen!

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség
május 24-26 között rendezte meg
Szegeden Maty-éri pál yán az idei
első felnőtt Európa és világbajnoki
válogatót és ifjúsági rangsoroló
versenyt. A felnőtt válogató nyer tesei
kép viselhetik hazánkat június kö
zepén az Európa Bajnokságon Por
tu gáliában.

A Körő s Kajak SE színe iben a a fe l

nőtt vá logatón K ovács László , Gell ai
Tamás és Tó tka Sándor sze repelt.

Tótka Sándor 20 0 méteren egyes
ben és páro sban is nyert ! Ezzel rész
vé te li jogot szerzett az EB-n va ló
részvételre, ahol egyénibe n áll rajtvo
nalhoz a 20 0 méteres olimpiai távo n. A
szeged i vá logatón az o limpiai 6 .
hel yez ett Dudás Miklós t győzte le.
Tótka mögött a 3 . lett az a M olnár
Péter, aki a felnőtt európa bajnoki ezüst
érmes volt ké t éve.

Tótka Sanyi a pároso k versenyében
is nyert Bán Krist óffal a 200 m éteres
ve rsenyen, maguk mögé utasítva pél
dául a Sík Márton - Be é István párost ,
akik taval y kép viselték hazánkat az
EB-n.

- Szuper ez a hétv ége - lelkendezett
a mindössze 18 éves Tótka.

- Tavaly még fél hajóval kaptam k i
Dudás Mikitől, az idénre s ike rü lt
előbbre lép nem. Pedi g nincsenek extra
dolgok a felkészül ésemben, nem j árok
sp eedfitnesz re, semmire . Kovács Gá
bor edzőm a hagyományos utat járja be
ve lem, és ez nálunk nagyo n működik .

Gábo r fantasztikus edző.

Tótka Sanyi lapunk kérd ésére el
mondta, hogy egyenlőre nem készül
átigazolni más egyesületbe, továbbra is
a Gyomaendrőd i Kö rös Kajak SE.
szí ne iben folytatj a a ve rse nyzést.

Tótka jogot szerzett az indulásra a
po rtugáliai Mo nte mo r-o-Velhóban jú
niu s kö zepén sorra kerülő Euró pa
bajnokságon, és az augusztu s végén
rajtoló, dui sburgi világbaj noksággal
kapcsolatban is előnybe került a júl ius
köz epi második válogató el őtt.

- V árakozáson fe lü l szerepe lte k
versenyzőink Szeg eden a rendk ívü l
e rő s mezőnyben . Büszkén mond
hatom, hogy a Körös Kajak szá mára
j ók indult az id ei szezon - m ondta
Kovács Gábor az egyesület edzőj e .

Gella i Imre a K örös Kajak SE.

eln öke lapunkat táj ékoztatta arról ;
ho gy a gyomaendrődi egyesület többi
résztvevő versenyzője is sz épen tel
jesített Szegeden. Ifjúsági kategóri 
ában Lövei Fanni, Lövei Kitti és Paulik
Natál ia ve rse nyzett és mindannyian
döntősök voltak. A Lövei testvérek
egyébként a május 17-19-i maraton
m agyar bajnokságon eredményesen
szer epeltek, s ez zel kijutottak a
Maraton EB -re.

Kovács Lá szló , aki a DÉMÁSZ
Szegedtől igazolt ho zzánk, több szám 
ban sz intén a döntőig jutott Szegede n.
Tótka Sándorral p árosban a K-2 500
m éteren 3. lett. Gellai Tamás a felnőtt

mezőnyben négy számban szerepe lt és
500 méteren a C döntőben 3. lett ,
párosban B döntőben 4. helyen
végzett. A Maraton Magyar Bajnoksá
gon május közepén zaj lott Győrben,
ahol a legfiat alabbak is me gmutatták
tudásukat: Ge csei Gergő m araton ma
gyar bajnok lett, Szá ntó Milán 3.
hel yen végzett . Tímár D óra - Varga
Zsanett párosunk a hatodik helyen ért
célb a - tudtuk meg Ge llai Imrétől.

Átad ák az a-á dék mászók '1
Május 24-én délel őtt egy rövid

ünnepség keretében átadták a Mamu
tec Hungary Kft. által a városnak
adományozott köztéri játékot, egy
nagyméretű piramis mászókát. Az
Október 6. lakótelep játszó terén
felépített játék avatásán részt vettek a
gyártó cég tulajdonosai és cégve
zetése mellett a sváci, németországi
és gyomaendrődi üzem dolgozói is.

A Mamutec Hungary Kft. Gyo
maendrődön mintegy nyolcvan kü
l önb öző . méretű kötelet és pántot
készít polipropilénből , poliészterből

és poliamidból.
Március közepén adták át a

Mamutec Hungary Kft. körösladányi
út melletti üzemében az új 1400
négyzetméteres ipari csarnokot. A
beruházás uniós támogatással való
sult meg. A csarnok ünnepélyes ava
tásakor a svájci tulajdonos, Patrick

Ullmann egy 4 millió forint értékű

mászópiramissal is megajándékozta
a város gyermeit.

A játszótér avatóünnepségén
Várfi András polgármester elmondta,
örömteli, hogy Gyomaendrődön fo
lyamatosan fejlesztenek a külföldi
tulajdonú vállalatok is, ami egyben új
munkahelyeket is jelent. Hozzátette:
aki játékokat gyárt, az bízik a
j övőben.

Az átadáson Patrick Ullmann
mellett itt volt Christian Schieren
beck, a Mamutec németországi társ
vállalatának ügyvezetőj e is. Csipai
Béla a gyomaendrődi cég ügyve
zetője elmondta, hogy az építkezés
folyamán a város minden segítséget
megadott ahhoz, hogy az épület
mihamarabb elkészülhessen. Ezzel
az ajándékkal ezt próbálták meg
hálálni.
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Eltörték a kezét, de ' y is yözII tt
Pocsaji Zsoltot eddig nem tudták legyőzni

Megújult
aColor Shop
Papírbolt!
Gyoma, Petőfi u.4.Telefon:66/284-552

Akció!
Gyűjtsön össze
15 Color Shop
emblémát* és
a következő vásárlásból

15 %árengedményt kap!
'1500 forintonként 1db emblémát adunk!
Azakció2012. április 2-án kezdődött!

Erzsébet-utalványt elfogadunk!

Győzö tt Pocsaji Zsolt!

Május l 8-án rendezték meg Békés
csabán a Fight Night II. elnevez ésű

küzdősport gálát, ahol a gyomaendrődi

Pocsaji Zsolt Thai Box sza bályrend
szerben versenyze tt a budapesti Vitéz
Attila ellen. A 3x3 perces küzde lem
végén a gyomaendrődi sportoló pon
tozásos győzelmet szerzett úgy, hogya
küzde lem közb en eltört a jobb kézfe
jének csontja. Pocsaj i azonban törött
kézzel is végig küzdött, s végül győ

zött.
A 24 éves Pocsaji Zso lt az East

Warriors MMA Gym nevű békéscsabai
egyesület színe iben versenyzett. Itt
sportol már múlt év novembere óta, s
azóta három versenyen van túl, s mind
hármat győzelemmel fejez te be . Az
első kettőt kiütés sel nyerte, most pedig
pontozással győzött.

Pocsaj i Zso lt egyébként három éve
jegyezte el magát a küzdősporttal még
ittho n Gyomaendrődön Váradi Zoltán
edzőtő l tanu lt. Mostani edzői Békés
csabán Kiss Káro ly, Gabnai Csaba és
Niedermayer Zso lt. Törii tt k ézzel is győzött

AUTÓSOK FIGYELEM!

Műszaki

vizsgáztatás
akciósáron: 22.OOO Ft
Eredetiség-vizsgálat!
Varga Béla, autószerelő mester

Telefon:

0666/610-650, 06301600-42-30

5500 Gyomaend rőd , Csokonai u. 37.

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság

RÉGI BÚTOROKAT,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben a helyszínen fizetek!

Telefon: 0630/9-533-594

Lovaglás a való jelentkezés
Hétfőtól·Vasárnapig 16 órától 20 óráig.

Bejelentkezní: 06/30-956-81-55



Település
Gyomaendrőd

Dévaványa
Makó
Csorna
Sarkad
Dombóvár
Budakeszi
Balatonalmádi
Tata
Üllő

Gyomaendrőd nye t a Kih ívás
12

Jól szerepeltek a Békés megyei
települések a Kihívás Napján 
elkészült az értékelés.

Május 22-én, szerdán rendezték
meg a Kihívás Napját. Hazánk leg
népszerűbb lakossági sportesemé
nyén Békés megyéből kilenc
település vett részt, amelyek szép
eredményeket értek el.

Az V. kategóriában Gyomaend
rőd végzett az élen , és elnyerte a
"Magyarország legsportosabb tele
pülése" címe t. Ebben a kategóri-

Szó-Beszéd

apján
ában Dévaványa lett a második,
Sarkad az ötödik helyet szerezte
meg.

Hely ezés
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2013. június

o Ü yfélszolgálat
Az áramszolgáltató áprilistól heti

két alkalommal tati ügyfélszolgálatot a
Selyem úti városháza épületében. Ked
di napokon délelőtt 8-12 óráig, csütör
tökön pedig 14-18 óráig várják az
ügyfeleket a személyes ügyintézésre.

Itt volt dr. Zacher
Április l 9-én , pénteken a Kis Bálint

Általános Iskolába látogatott dr.
Zacher Gábor, a budapesti Péterfy
Sándor Utcai Kórház toxikológus főor

vosa. A délelőtt folyamán egy érdekes
előadást tartott a 7-8. évfolyamosok
számára a tudatmódosító szerek hatá
sairól. Felhívta a figyelmet a kábító
szerek és egyéb egészségkárosító,
bódító anyagok veszélyeire, hogy azok
megváltoztatják azok használóját, aki
így viselkedését, cselekedeteit nem
tudja befolyásolni , irányítani, olyan
dolgokat tehet, amelyet normális
k ör űlm ények között nem tenne.

Rem élh etjük, hogy mindenki szá
mára nagyon hasznos és tanulságos
volt a toxikológiai előadás.

I Ő lett a kétb tos zól 'v II
Idén május 18 - 20. között rendezte meg a Magyar

Majorette Szövetség az Országos Mazsorett Bajnokságot
Orosházán, három korcsoportban, több kategóriában. 28
település több mint 600 mazsorett táncosa versenyzett. A
Színfolt Mazsorett Csoport is nevezett a versenyre, a
következő eredményekkel tértek haza a legnagyobbak, a
versenytáncosok: Latyák Brigitta: kétbotos szólójával első

helyezett lett.

Zászlós mini kategória: negyedik helyezés.
Mix Mini kategória: hatodik helyezés.
Latyák Brigitta - Polányi Aliz páros a: hetedik helyezés.
Köszönöm a mazsorettek egész éves munkáját, a szül ők

támogatását! A nyáron is folyamatosan a próbálunk a fel
lépések és az Európa Bajnokság miatt, valamint a táborok is
megrendezésre kerülnek.

Hunya Jolán, mazsorett csoport vezető
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: Verespatak • Véf és afamy i Hősök Napja

Románia döntött? Aromán kormányaMediafax hírügynökség szerint önálló
céget alapítana a verespataki bánya újraindításához. Ezek szerint a múlt és a

környezet védelme helyett a magas bevételt választották.

Manipuláció és néphül yítés, ha
zugság mesterfokon. Ara nybánya a
népért? A jóindulatú, szívét-lelkét a
népé rt feláldozó, Erdély szegényeit
segíteni akaró nemzetközi aranylob
bi, humanitárius gerilla-marketinggel
támad. A báránybőrbe búj t farkasok
nyálcsorgató aranyláz-gyalázat ának
álcázása pedig - "Verespatal{ Pro
jekt" (Proiectul Rosia Montana) né
ven mesteri fokon folyik.

"Megöl a disznófejű Nagy úr,
Éreztem, megöl, ha hagyo m,
Vigyorgott rám és ült meredten:
Az aranyon ült, az aranyon,
Éreztem, megöl, ha hagyom. "

A "disznófejű Nagyúr" humanitárius
álarcot öltve támad. Alig várja, hogy
munkahelyhez juttassa azokat az embe
reket, akiknek munkahelyeit globaliz
mus címen sikerült megsemmisíteni az
utóbbi 20 évben. Vérforraló az a ciniz
mus, mellyeJ az aranylázukat minden
igyeke zetükkel .J ájkoltani' ' akarják
immár a fészbúkon is. Lám, az emberek
h üly ithet őek , lám az emberek aranyra
gerjednek, főleg ha már nem jut
betevőre sem. Több mint 56.000-en
.J ájkolj ák" ezt a szemfényvesztő

hazugságot. Csak tudnám, hogy azok az
emberek, akiknek lassan kenyérre sem
futj a, nem hogy internetre, miként
iratkoznak fel erre a néphülyítő global
ista oldalra, ahol már jó ideje a disznófe
jű Nagyúr csalogatja negédes hazugsága
szirén dallamaival az újkori aranylázzal
megbabonázható szürke emberi
masszát.

A PR fogások persze és az elit
kreativitása mint tudjuk kimeríthetetlen,
akárcsak anyagi forrásaik. Ha valamit
nem tudsz erőszakkal átvinni, akkor
lassú víz partot mos technikával, addig
nyomatod a humanitárius köntösb e
öltöztetett környezet és emberpusztító
hazugságot, hogy a végén már mindenki
elhiszi : igen, az érzékeny lelkű arany
mániások valóban pusztán csak azért

akarják az ország aranyát kitermelni és
kivinni az országból, hogy nekünk jó
legyen. Ja, hogy a hivatalos verzió nem
így szól? Hanem arról regél, hogy mind
ebből majd az ország aranykészletét
fogják feltölteni és munkahelyeket fog
nak teremteni? Hogy nem is környezet
pusztító ciános technológiával fogják
tisztítani majd a Földanyánk méhéből

kitépett aranyat?

" Sertés testét, az undokot. én
Simogattam. Ő remegett.

" Nézd meg. ki vagyok" (súgtam neki)
S meglékeltem a fejemet,
Agyamba nézett s nevetett. "

Meddig simogatjuk még ezt az
undok testet? Mikor fogunk már rájönni
arra, hogy az arany nem ehető? Tudom,
tudom, jelenleg minden vele mérhető és
érte vehető , de ki az az emberi lény, aki
akárcsak egy arany-molekul át is sikerül
elvigyen földi lét dimenziójából oda,
ahol már értelmetlenek a hazugság ok,
mert önMAGának nem hazudhat többé
az Ember? A tiszta emberi tudat ragyo
gása mikor lesz már vonzóbb az arany
illúziójának csillogásánál?

" És osszecsaptunk: Rengett a part,
Húsába vájtam kezemet,
Téptem, cibáltam. Mindhiába.
Aranya csörgött. Nevetett .
Nem mehetek, nem mehetek.

Ezer este m últ ezer estre,
A vérem hull, hull, egyre hull,
Messziről hívnak, szolongatnak
És mi csak csatázunk vadul:
Én s a disznófejű Nagyúr. "

A kard kora lejárt. Mégis csatázunk
vadul. Verespatak a l emenő Nap
fényének aranysugarában még látszólag
békésen kivár. A települést valójában
már felvás árolt ák. Láthatatlan kezek.
Bankok, multik, orvvadászok.

VÉRespatak. Vér és arany. Hol a
kiút? Van-e kiút a hazug propaganda
által elbolondított tudat mátrixából?

Május 26-án a Hősök Napján engesztelő

szentmise volt a hősökért az endrődi Szent
Imre katolikus templomban, a Gyomai
Református Templomban pedig hálaadó
istentiszteletre várták az emlékezőket.

Endrődön a Hősök terén koszorúzással ért
véget a megemlékezés.

A h ősök napjának ötlete már az első

világhábor ú első esztendej ében megszü
letett, 1917-ben pedig törvénybe is iktatták.
A háború még tartott, mikor megkezdődött
az emlékművek felállítása, aminek a tria
noni diktátum sem tudott gátat szabni.

Május utolsó vasárnapját 1925-ben
nemzeti ünneppé nyilvánították, a második
világhábor ú után azonban kiirtották a
hősök napját. A kommunizmus évtizedei
ben így csupán a családi asztalnál vagy a
temetőben meggyújtott gyertya maradt.

A kőbe vésett nevek mögött olyan hősök

állnak, akik életűket adták a hazáért.
Emlékművek ezrei hirdetik szerte a
Kárpát-medencében a nemzetünkért felál
dozott életeket, sorsokat.

LOVAsrÁBOR
AMunor Lovas Baráti Kör

immár 5. alkalommal szervezi meg

nyári lovas táborát,
mely új programokkal

és lehetőséggel bővült mind
kezdő és haladó lovasoknak.

Aváltozatos programjaink közül
néhány:

miniélménypark
erdei kalandok

strandolás
ijászkodás és
10vasjátékok

Atábornak Kősziget ad otthont, Dévaványa
és Gyomaendrőd között. Sátorozásra

és bentalvásra is van lehetőség!

Időpontok:

1. Június 24-28.
2. Július 8-12.
3. Július 22-26.
4. Augusztus 5-10.

Érdeklőd n i : Murányi Nóra
Telefon: 0630/341·3994
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Malacot, sü l dőt, hízót, nagysúlyú
hízót, rágott kocát

vennénk készpénzért!
Telefon: 0630/296-4775

Földet bérelnék
Gyomaendrődön.

Telefon: 0620 /945-0765

Eladó l db öss zecsukha tó
önhajtós , új állapotban l é vő

ker ekess zék, házhoz szá llítva.
Ár.: 20 ezer Ft. Érd.: 0670/943
5614

Horgász ladik, aut ó tet őesc 

magtartó , nagy filodentronok,
aranyozott 12 karos szép csillár
eladó. Ár : 5 ezer - 35 ezer Ft.
Érd.: 0630/226-963 1

cionált, konyhabútoros , új fű

t ésrendszer ű 2 szobás lakás
eladó! Telefon : 30/3493-740,
30/43 19-633

A V ásártéri ltp -n 3 szo bás
lakás garázzsa l eladó . Irányár :
8,2 millió Ft. Érd .: 063 0/562
5754,0630/826-0374

Gyomán, a Vásártéri ga
rázssoron, újrab etonozo tt, vi l
lanyos garázs eladó vagy kia 
dó . Telefon: 30 /3493-740,
30/4319-633

Gyomaendrődön a Kol
mann lakótelepen első eme leti,
fe lújított, három szobás, első

emeleti lakás eladó . Érdeklőd

ni: 0620/427-2132 telefono n.
Ifjúsági lakótelepen 2,5

szo bás, normál állapotú lakás
garázzsal együ tt eladó . Érdek
l ődni: 0630/65 88-961

KERT, TELEK
Kecsegés-zugban horgász

telek eladó. Érd.: 0630/36 7
0840 vagy 0630/99 8-5096

EGYÉB
Benzinmctoros szivattyú, 4

heng. IFA adagoló, kis fű sze

gé lynyíró, akk us csavar húzó
eladó . Érd .: 0620/972-9796

Teljesen felújít ott Sim son
Schwa lbe érvényes forga!mival
eladó . Irányár: 110 ezer Ft.
Érd.: 066/386-983 du. 13-20-ig

Nyáron előkészí tő, felzár
kóztató, pótvi zsgára, k özepis
kolai felvétel ire felkészítő

fog lalkozások ind ulnak álta-

LAKÁS

0666/386-983 du . 13-20-ig.
Endrődön 2 szo bás, galé 

riá s, konvektoros, szigetelt
kisház eladó . Érd.: 0670/566
7344 vagy 0670 /575-1307

Gyomán a Zr ínyi u. 19/ l .
sz . alatti 5 szobás, é tkezős,

vegyes ille tve gázfűté s es ház
eladó . Érd. : 0670/566-7344

Hunyán 3 szobás összkom
fortos ház nagy portával eladó.
Érd .: 0670/566-7344

Gyomaendrőd központjá
ban a Fő úto n családi ház,
alsóépülettel, nagy kerttel ela
dó . Kiválóan alkalmas üz
lethelyiség kia lak ítására. Ér
deklődn i : 0620 /427 -2 132 tele
fonon .

Gyo mán , a Hősök utcában
összko mfortos parasztház 2,5
szobás, ko nvektoros fűt é s s el

eladó. Irányár: 2,8 m ill ió Ft.
Érdeklődni : 0630/49-83- 521

Gyomán a Vásártári lakóte
lepen 3. emeleti két szobás, klí
más, riasztós lakás eladó. L ár:
4,7 mill ió Ft. Ugyani tt Gyo
mán hőszigetelt, kétszintes ház
eladó , összkomfortos 80 nr-es
alsóépülette l, garázzsal. Irány
ár: 15,5 millió Ft. Érdeklődni :

0620/423-05-65
A Sugár utca 16. sz. alatti 2

szobás ház eladó . Ir. ár : 1,4
millió Ft. Érd .: Gyomaendrőd ,

Fő út 24.

Vásártéri ltp-en erké lyes,
műanyag nyílászárós+redő

nyös lakás eladó. Irányár: 5,4
mill ió Ft. Érd .: 0630/670-9090

Október 6. ltp-en 2 szo bás
lakás eladó vagy kertes házra
cseré l h ető. Ár: megegyezés
szeri nt. Érdeklődni : 0620 /576
7879

Október 6. ltp-en 2 szobás 3
emeleti lakás eladó vagy kertes
házra cseré lhető . Érdeklődni :

0630/356-2449
Vásá rtéri ltp- en 2 eme leti

56 m'- es lakás eladó. Érdeklőd

ni lehe t: 0670/279-8040 vagy
0620/347-0538

Vásártéri ltpe-n 2 szobá s
erké lyes 3. emeleti lakás sür
gősen eladó . Érdeklődni lehet:
0620/805-442 1

Gyo mán, Vásártéri ltp-n
telj esen fe lújí tott, légkondí-

Gyomán (Magtár/apos) 3
szobás összkomfortos felújított
fürdőszobával há z eladó.
Ifjú sági ltp-i lakáscsere is
érdekel. Érd.: 0670/524 -33 10

Gyomán a Petőfi úton ela
dó egy igényesen felújí tott
parasztház te ljes közrnűvel

ellátva. 3 szoba beépített kony
haszekrény. Érd.: 067 0/3 89
0654

Bethlen Gábor utcában 3
szo bás , tetőteres ház eladó.
Irányár: II mi llió Ft. Ugyanitt
szekrények , rekamiék, hármas
tükör, 12 ezer Ft/db eladók.
Érd.: 0670 /545-3558

Gyomán a Gárdonyi Géza
utcában sze rke zeti leg jó álla
potú, kü lső tatarozást igénylő

összkomfortos parasztház ela
dó. Irányár: 3 mill ió Ft. Érd .:
0670/245 -2295

Gyo mán kertes ház eladó
vagy lakótelepi lakásra cseré l
hető . Érd. : 0630/544-464 1

Gyo mán az Arany János
utca 16. sz. alatt 4 szoba össz
komfortos ház eladó . Érd .:
0620/526-6573

A kondo rosi útról közvetlen
bej áróval, tanya nagy me l
léképülette l 3 fázisú árammal
1439 m'-es területtel eladó .
Irányár : l mill ió Ft. Érd. :

Irányár: .

Érdeklődni : .

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

nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen küldik be
megjelen tetés céljából! A szelvényen a megje lölt helyre kell
beírni a kívánt szöveget és a szelvényt levelezőlapon vagy
borítékban elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd , Hősök útja 51. Egy apróhirdetés szövege
l ehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet ! A hirdetések
szövegéért fele lősséget nem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: .

Címe: ..

Az apróhird etés szövege: .

Gyomaendrőd központjá
ban Napkeleti u. 4. sz. alatti 2
szobás gázfűtéses családi ház
nagy mclléképülettel 1440 m2

_

es telekkel eladó . Irányár: 3,45
millió Ft. Érd .: 0620/4 13-2770

Endrődön a Tamási Áron u.
13. sz. ala tt, komfort né lküli
paraszth áz, nagy portával, ol
csón eladó . Irányár: 2,2 millió
Ft. Érd.: 0630/563-6073 vagy
0630/705-1287

Gyomaendrőd, Gárdonyi
Géza u. 17. sz. alatti ingatlan
s ü rgős en eladó . Irányár: 2,5
millió Ft. Érd. : 0670/665-1 731

Gyomán a Rákóczi u. 29 .
sz. alatt jelenleg orvosi ren
delőként m űkődő ház eladó.
Irányár: 20 millió Ft. Érdeklőd
ni telefonon : 0630 /367-0840
vagy 0630/998 -5096

Gyomaendrődön a Temp
lom zugban vízpartra menő

4614 m/-es telk en ingat lan
eladó. Villany és fúrott kút van.
Váll alkozásra is alka lmas .
Irányár: 2300 FUm2 Érd .:
0670/943-8212

Endrődön a Sugár u. 46. sz.
alatt komfortos parasz tház
eladó . Irányár: 4 millió Ft.
Érd.: 0620/245- 1262

HÁZ
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Gyomaszolg Kft.
Temetkezéssel kapcsolatos

ügyintézés
hétfő -péntek: 7-15 óráig!

Munkaruházat:
Cipők, bakancsok, csizmák 37-48-as méretig!

VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK
REGISZTRÁLT VILLANYSZERELŐVEL

SAJÁT ÁRUKÉSZLETBŐL!

Kedvező árakkal várja vásárláit aBALUVILL!
Nyitvatartás: hétfő-péntek : 7.30-17.30 * Szombat: 7.30-12.00

Telefon: 0620/9777-946 Telefon/fax: 0656/354-544

BALUV LL

Kínálatunkból :
Villanyszerelési anyagok, vi/ágítástechnika,
gázkészülékek- és alkatrészek, munkaruházat!
Áruhitel!

Szaküzlet (Juhász István) Mezőtúr , Rákóczi út 12.

Temetkezési iroda: Gyomaendrőd, Ipartelep u.2.

Telefon: 0666/386-233
Az ügyelet ideje alatt (hétvégén és ünnepnapokon

éjjel-nappal) hívható:
Csőke János: 0666/285-065, 0630/630-8097

Minden pálinka keszitánekbő termést kívánok !
Tisztelettel: Ign ácz Tibor gyümölcspálinka készítő

Tel.: 0620/5425007 vagy e-mail:ignaczneilles.erzsebet@upcmail.hu . ~.:

www.hunigi.hu
. .

: ;..'; ; ; , ,. ' , , : :

Tisztelt bérfőzetők : érik a cseres~nye, meggy .
és á sárgabarack! Fontosabb teendőink röviden:
A műanyag hordóinkat alaposan tisztítsuk meg.
A tejesen érett gyümölcsöket szükség esetén mossuk meg,

. idegenanyagokat távolítsuk el. .
Minden gyümölcsötalaposan táljunkfel (aprítás-zúzás,
minélpépesebb állage lérése a cél!) .
Minden gyümölcs-cefre savtalialmát 3pH -ra állítsuk be lO
% -08 savakkal (foszforsav, borkősav, kénsav) kivétel
a meggy!
Nagyon fontos: a barack magját az erj edés kezdetén el

i: ' kell távolítani, rnert amigdalintar talma cián ter
melődéshez vezethet!
Lehetőség szerint a cefrézéskor a következő adalékanya
gokathasználjuk: fajélesztők, pektinbontók, aromafeltáró
enzimek, tápsók (a.pálinkafözdébenkaphat óakl)

mal ellátva! Irányár: megegye
zés szerint. Érdeklődn i tele
fonon lehet: 0670/3819-784

Leinformálható gondo-
zónőt keresekidős hölgy mellé
heti 5 napban. Telefonálni az
esti órákban: 0620/543-7210

Utánfutó, pótkocsi javí
tása, felújítása! Kerítés, kapu,
korlát, terasztető, stég stb. ké
szítése, javítása! Telefon:
30/8369260

Kipufogódobok, rendsze
rek javítása, készítése! Karos
szérijavítás! Telefonszám:
0670/51 44641

A projekt az Európai Unió
támogat ásával va lósul meg.

'MAGYARORSZÁG.MEGÚJUl. .

lános iskolásoknak. Érdeklőd 

ni: 0630/856-3218
Hirdessen Ciberével ked

vező áron. Gyors és hatékony.
Tel.: 0670/230-5468

Ha a hideg telet egyedül
töltötted, nem gondolod, jobb
lenne korban hozzád i llő igaz
barát oldalán, magányos férfi
val a hátralévő időt egyiitt töl
teni? 73 évig várom a szer
kesztőségbe a levelet. Jelige:
"Hit, remény, szeretet"

Az ENCI területén eladó
egy 120 m'-es üzemesar
nok+iroda+mosdó. Ipari áram-

Körösladány Város szennyvízcsatornázása
II. ütem és aszennyvíztisztító telep bővítése

KEOP-1.2.0/09-11-20011-0022
Szennyvízcsatorna hálózatának bővítését kezdte meg

Körösladány Város Önkormányzata. A beruházás 2014 őszén

fejeződik be az Európai Unió és a MagyarÁllam támogatásával,
melynek összege meghaladja az 1,7 milliárd forintot.

Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütemés a szeny
nyvíztisztító telep bővítése című pályázat megvalósításaújabb sza
kaszba érkezett. A projekt konkrét célja a hazai és az uniós
irányelvek figyelembevételével a szennyvíz elvezetési infrastruk
túra komplexkiépítéseés a környezetterhelés csökkentése.

A város KEüP -1.2.0/09-11 -201 1-00n azonosító számú
pályázatának közbeszerzési eljárásában kiválasztott kiv itelezője:

Duna Aszfalt Kft.-A-Híd Zrt. Konzorcium. A munkaterület
átadása2013. 02. l3-án történt meg.

A közbeszerzési eljárástkövetően a közelmúltban a mérnök
szervezet kiválasztása is megtörtént. Ajövőben a Grontmij Canor
Kft. látja el a FlDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatokat a
kivitelezéssorán. Az Európai Unió és a MagyarÁllam általnyúj
tott támogatás összege: l 702 310164 Ft, amelyhezj elent ő s saját
erő szükségletét az önkormányzat és a lakosság biztosítja. A
beruházás várható befejezésének időpontja: 2014. 09. Ol. A
beruházás során Körösladány város tejes területén az alábbi
paraméterekkel kerül kiépítésre a szennyvíz elvezető hálózat:

Bekötés (gravitációs+nyomott): l 074 db.
Bekötő vezeték(gravitációs+nyomott) : 10 822 fm.
Gravitációs gerincvezeték: 20 155 fm.
Nyomóvezeték és vákuumvezeték: ] l 901 fm.
Átemelő (hálózati): II db.
Hálózat rekonstrukció: 2,8 %.
A lakosságtól a város vezetői a munkavégzés során fel merülő

közlekedési nehézségek miatt türelmet kérnele Atovábbi lakossá
gi bekötések céljából a Körösladányi Csatornamű Beruházó
Víziközmű Társulat képviselője válja a j elentkezőket, annak
érdekében hogy a jövőben ne kelljen megfizetni a talajterhelési
díjat, melynek összege 1800.- Ft/m'.--



Ez aszám szól a legszebben
Tévé, internet, telefon - OFt havi díjjal
Válaszd új Invilág S csomagunkat bevezetőakcióban, mert most 2 éves, határozott idejű
szerződésesetén ahány szolgáltatást rendelsz, annyi hónapon át élvezheted havidíj -mentesen:

•~ 36 tévé- és rádiócsatornát,
• az 5 Mbit/s sebességű internetet
• és a kedvező percdíjakat.

Ráadásul új csomagodhoz 90 napon keresztül díjmentesen kipróbálható extrákat
is rendelhetsz. Az Invilág S csomag három szolgáltatás esetén a 4. hónaptól havi 4990 Ft .

Az adott lakcímen elérhetö ajánlatokról és szolgáltatásokról további információkat
a legközelebbi Telepontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon kaphatsz.

Telepontjaink: Békéscsaba, Csaba Center,
Andrássy út 37-41. és Szent István tér 1.
Kapcsolattartónk: Pintér lajosné (Tel.: +36209299313)

(91288
www.invitel.hu
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22. évf. 7. száÍlI FÜGGETLEN VÁROSI LAP . 2013. július
Felelős szerkesZtő: Hornok Ernő • Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51. • Nyomtatás: Print2000 Nyomda

Telefon: 06-70/22-632-99. Kia~ja: Rekline Stúdió Egyéni Cég • Felelős kiadó: Hornok Ernő· E-maii: szobeszed@gmail.com

Július t-iével járási rornauoy' rete
renssé nevezték ki a gyomaendrődi Va
gyon Dezsőt, aki lapunknak elmondta,
hogya beosztás elnyerésében szakmai
tapasztalatai, eddigi munkája, jártassága
volt adöntő . Feladata lesz acigány lakos
sággal való kapcsolattartás, az informá
ciók eljuttatása a járásban élő romákhoz,
valamint a hivatalos ügyek intézése.
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A Ö ös"k V~d ' éért Egyesü t e zen fo adta e ,
h Ymunk'ja egyen az embereknek...

A legutóbbi képviselő-testületi

ülésen úgy tűnt, mintha a város
fejl ődésének egyik gátja a Körösök
Vidékéért Egyesü let önkormányzati
képviselőinek viselkedése lenne. Mí g
az általuk oly kedves csoportosulások
nak gondolkodás nélkül szavazzák
meg a több milli ós összegeket, addig a
mo st alakítandó szociáli s szövetkezet
létrehozását minden eszközzel, legfő

képp akadékoskodással , mondva
csinált indokokkal igyekeztek meg
akadályozni a júniusi testületi ülésen.

Az országban több településen is
létrehoznak szociáli s sz övetkezetet ,
ahol nehéz sorsú, eddig például köz
munkásként dolgozó emberek keres
hetik meg a megélhetéshez való pénzt.

Mint azt dr. Csorba Csaba jegyző

elmondta, a szociális szövetkezet
megalakulása után az első esztendőben

30-40 ember belépésével számolnak, s
a sz övetkezetben részjegyet vásároló
önkormányzat a városi földek bérbe
adásával is tudja segíteni az emberek
megélhetését.

A szöv etkezet a hatályos törvények
szerint működhetne, s ez lehetőséget

adna néhány év múlva akár száz
családnak is a megélhetésre. Az önkor
mányzat mo st egy 10 ezer forintos
részjeggyel lépne be a szövetkezetbe
és 200 ezer forinttal segítené a szöv et
kezet megalakítását, bejegyzését. Az ,
idő sürget, hiszen szeptembertő l euró
pai uniós pénzekre pál yázhatnak az
ilyen jellegű szövetkezetek.

Több mint másfél órás vit át ger
jesztett az e lőterj esztés . A Körösök
Vidékéért Egyesület tagjai mintha
előre megbeszélték volna, hogy ezt az
ügyet nem támogatják, talán mert nem
akarták hogy gyomaendrődi családok
munkalehetőséghez jussanak a jövő

ben?!
Az akadékoskodásban és az ért et

lenkedésben élen járt Poharelec László
képviselő, akit a vitában többen is
megvádoltak azzal , hogy ő már azt
nézi, hogy az egé sz sz övetkezetesdibő l

neki milyen haszna származhat majd .
Arnóczi István jobbikos képviselő

csodálkozott, hogy Poharelec képvi-

selő a munkahelyteremtés lehetősége

ell en van akkor, amikor ő 30 milliós
munkahelyteremtőtámogatáshoz jutott
az elmúlt évben...

A vita elmérgesedésével egyre
inkább nyilvánvalóvá vált, hogy amit a
Vár fi András polgármester ve zette
jobboldal akar, azt a Körösök Vidé-

kéért Egyesület mindenképpen meg
akadál yozni igye kszik.

A polgármester szünetet rendelt el.
A folyosón és az udvaron a Körö sök
Vidékéért Egyesület képviselő lázas
telefonálásokba kezdtek, talán " szak
tanác sadójukat" hívták, hogy mo st
akkor miként is szavazzanak?

A testület végül elfogadta a szo
ciális szö vetkezet létrehozását csupán
Poharelecz László és Fül öp Zoltán
szavazott nemmel.

Ugyanezen az ülé sen nem támogat
ták a Körösök Vidékéért Egyesület
képviselői a Békés Megyei Kormány
hivatal kérését, me ly szerint a volt
gyomai városháza felújításáho z j árul
jon hozzá az önkormányzat.

A kormányhivatal 4 millió forintnyi
összeget kért , az önkormányzat viszont
ennek a felét szánt a volna az épület
felújításáho z támogatásként. A kérés
azonban nem kapta meg a képviselők

többségének támogatását. Toldi Ba
lázs , Fülöp Zoltán , Poharelec Lás zló
nemet mondott a támogatásra, a
Körösök Vidékéért Eg yesület többi

képviselője pedig tartózkodott.
Andó Ágnes, a Gyomaendrődi

J árási Hivatal vezetője egyébként
elmondta, hogya Szabadság téri pat
inás épület küls ő felújítása július
közepére elkészül. A volt városháza
épülete mályva szín ü lesz, fehérre fes
tett díszítésekkel.

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

Gyomaendrőd , Bajcsy u. 107.

Telefon: 06661285·127
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Farkas Zoltánné eddigi munkásságát,
szakmai, pedagógiai felkészültségét.
Farkasné munkáját és az iskola tevé
kenységét egyébként 200G-ban az akko
ri miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc is
megemlítette . Gyurcsány még az évérté
kelő parlamenti beszédjére is meghívta
az igazgatónőt.

A képviselő-testületi ülésen Lehocz
kiné Tímár Irén képviselő felolvasta
Dankó Béla országgyülési képviselő

levelét, melyben "kizárólagosan"
Far kas Zoltánnét biztosítja támo
gatásáról.

A képviselők közül kilencen támo
gatták Farkasné újbóli kinevezését,
három képviselő pedig tartózkodott.
Miután az iskola tantestülete, majd a
képviselő-testület is véleményezte az
iskolaigazgatói pályázatokat, a Klebels
berg Intézményfenntartó Központ Szar
vasi Tankerület ének igazgatója, Ke
penyes András mond véleményt. A
végső döntést Balog Zoltán, az Emberi
Erőforrás ok Minisztere hozza meg
várhatóan július közepén.

Az ügy több kérdést is felvet a szem
lélődőben . Az egyik, hogy egy fo
lyamatban lévő pályáztatást miért
kívánják egyesek befolyásolni, s miért
avatkozik be a politika olyan kérdé
sekbe, ahol a szakmaiság lenne az elsőd

leges?

A tünteték egy csoportja a képviselő-testületi ülésre is bevonult

Irén, aki egyb en önkormányzati képvi
selőként az oktatási bizottság elnöke is.

A Körösök Vidékéért Egyesületnek
nem titkoltan fontos , hogyemberük,
Farkas Zoltánné - aki szintén tagja az
egyesületnek - maradjon az igazgatói
székben, s úgy tűnik ezért minden követ
megmozg atnak.

Várfi András polgármester a
legutóbbi képviselő-testületi ülésen 
ahol a tüntető pedagógusok és a szülők

egy csoportja is részt vett - elmondta,
hogy furcsállotta, hogyaKörösök
Vidékéért Egyesület önkormányzati
képviselője, Toldi Balázs kérte meg
néhány nappal ezelőtt a tüntetéshez a
közterület-foglalási engedélyt.

Vádi András megérti, hogy egyesek
szimpátiájukat ilymódon fejezik ki, de
szerinte az már nem fér bele a demokrá
ciába, hogy egy bizonyos egyesület két
képviselője korábban azt követelte a
tőle, hogy a másik pályázóval vonassa
vissza benyújtott pályázatot, mert ha
nekik nem tetsző döntés születne , akkor
más ügyekben keresztbe tesznek. ..

Az önkormányzati ülésen Toldi
Balázs kérésére nyílt ülésen tárgyalták a
pályázatokat. Az ülésen nem vett részt
Szabadka Mariann. Az ülésen a szülői

munkaközösség vezetője, Tímárné Tóth
Adrienn 911 - Farkasnét támogató 
aláírást adott át a polgármesternek, majd
Gellai József az iskola tanítója méltatta

a s ''' ~ők és a e gógus kaválros áza el"
Félnek, hogy új igazgató lesz a Róz:sahegyiben

'~ ~~.
I

Farkas Zoltánné

Határidőre egyébként két pályázat
érkezett: az egyiket Farkas Zoltánné, a
másikat a Rózsahegyi iskola egykori
tanára Szabadka Mariann nyújtotta be .
Június 24-én az iskola tantestülete
véleményezte a két pályázatot, 37-en
Farkasnét, s csak ketten támogatták
Szabadka Mariann pályázatát. A tan
testületi ülésen a Körösök Vidékéért
Egyesület önkormányzati képviselői is
résztvettek, pontosabban közülük
Poharelec László, Fülöp Zoltán és
Nagyné Perjési Anikó. Ott volt a tan
testület tagjaként Lehoczkiné Tímár

- Mi szer étjük Marikát, azt akar
juk, hogy továbbra is ö legyen az igaz
gató - mondta a Rózsahegyi általános
iskola egyik pedagógusa azon a szim
pátía tüntetésen, melyet június 27-én
délután rendeztek Gyomaendrődön,a
városháza előtt.

Úgy tűnik sokaknak rendkívüli
jelentőséggel bír, hogy ki lesz az igaz
gató a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskolában. Farkas Zoltánné, Marika 
akit beosztottjai is nagyon szeretnek 
immáron 10 éve irányítja az endrődi

iskolát, s mivel megbízatása idén év
közepén lejár, az emberi erőforrások

minisztere pályázatot írt ki az igazgatói
állásra. Idén januártól egyébként már
nem az önkormányzat, hanem a Kle
belesberg Intézményfenntartó Központ
működteti az iskolát, ezért nem az
önkormányzat, hanem az említett szerv
tesz javaslatot a kinevezésekről is.
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Egyre agresszívebben zaklatják a gyanútlan embereket a termékbemutatók szervezői

"Egészséges" fazék 500 zer for-n ér .
iBeesalagatjákaz embereket egy ingyen ebéddell...

Várja kedves vásárlóit, a

EONügyfélszolgálat

Első osztályú borovi fenyőből ajtók,
ablakok készítése!

Konyhabútorok, gardróbszekrények,
készítése egyedi méretben

búlorlapbólvákumfóliázottfelülettel vagy tömör fából!

Telefon: 0630/9554·571

a Kner téren,

RDROBE

TURI

A fogyasztóvédők azt ajánl j ák,
hogy legyünk óvatosak, köriilteki ntőek

és ha mégis vásárolnánk egy term ékbe
mutatón , addig ne írjunk alá semmi
lyen adásvé te li- vagy kö lcsönszer
ződést, amíg át nem olvas tuk annak
minden pontját, be leértve az apró betűs

rés zeket is .
A termékbemutatókra a távoll evők

között kö tött kereskede lmi szerz ő d é

sekről szó ló kormányrendelet előírása

vo natkoz ik, amely szerint az adásv é
telt ől , a termék átvételétő l számítva,
nyolc munkanapon belül indoklás
nélkül elállha t a vevő . Egyes cégek
elhallga tják ezt az info rmációt, vagy
miután kiárus ították készletük et, meg
szűnnek, vagy elérhetetlenné válnak,
így nincs kinek ben yújtani elállási
igényünket.

Az áramszolgá ltató ápri listó l het i
két alkalommal tali ügyfélszolgálatot a
Selyem út i városháza épületében. Ked
di napokon d élelőtt 8- 12 óráig, csü tör 
tökön pedig 14-18 óráig várják az
ügyfeleke t a személyes ügy intézésre.

helyszínen derül ki számukra, ho gy
termékbemutatóra és a termékek érté 
kes ítésére kerül sor. Betegségekről

hangzanak el kü l önböz ő előadások,

maj d l ehető s éget biztosítanak az
álta luk megvásárlásra kínált term ékek
kipróbálására.

A fogyasz tóvé de lmi szakemb erek
több alka lommal szem bes ültek azzal,
hogy az árube mutatót szervező vá l
lalkozások esetében előfordult, ho gy a
termék betegségek re vonatko zó
gyógyhatását hangs úlyozták, mik öz
ben ez t dokurnent álni, szakvélemé n
nye l alátámasztani nem tudták. Szin tén
jellemző volt, hogy gyógyászati
segédeszköznek minősülő terméket
üzleten kívül i kereskedelem útj án
kívántak értékesíteni, mely jogszabály
ba ütközile

Eladásra kí ná lnak gyakran sil án y
minőségű, másho l, pé ldá ul pi acokon
viszony lag olcsón me gvásárolható
eszközöket, pé dául edényk észletet,
ame lynek gyógyhatású előnyeit hang
súlyozva az árát is százezrekre tup íroz
zák fel.

A gátlás ta lan szervezők és ügy
nökök újabb és újabb módszerekkel
próbálják a j ellemzően idős embereket
vásárlás ra bírni . Ezek közül az egyik
legfel háb orítóbb , amikor a rendez
vé nyen "sorsolást" tartanak. Ezen az
összegyűltek előtt nagy csinnadra ttával
"győztest" vagy "győzteseket" hird et
nek, akik úgy tudj ák komo ly, akár 100
ezer for intos nyereményre számíthat
nak. Csak később derül ki számukra,
hogy ez t a pén zt nem ka pják meg,
han em vásárlás esetén az akár félmillió
forintot is meghaladó vételárból " levo
násra kerü l" .

Előfordult olyan eset is , amikor a
" szerencsés nye rtes nek" a jelenlévők

előtt át is nyúj tották "nyereményét",
majd a fo lyosón egész egyszerűen

elvették tőle - mondván, nem gondolja
ko mo lyan, hogy ezt a pénzt valóban
neki adják, ané lkü l, hogy vásárolna
va lamit.

- Fe hívo tt telefonon egy no es
kö zölte, hogy szeretette l me ghí v egy
gyomaendrődi szállod ába egy egész
ségügyi áll apotfelm érésre és tanács
adásra. N ekem már gyanú s volt a
dolog, amiko r azt mo ndta, ho gy egy
h ő fé nyk épet készíte nek ró lam, ami
több tízezer fo rintba kerül nagy
mag ánklinik ákon, de nekem most
ingyen megcsin álj ák, csak menj ek el a
megadott időpontban . Amikor nemet
mond tam , azzal fenyegetőzött az addig
igen ke dves hangú nő , hogy ha nem
megyek el az egészségfelmérésre,
akkor azt rávezetik az egészségügyi
kartonomra - mon dja egy gyo maend
rődi nyug díjas, aki vég ül mégis elment
a találk ozóra. Mintegy 40 sorstársával
volt kénytelen végighallgatni ilyen
olyan eladásra kínált víztisztít ó, fazék,
ágybetét és salátareszelő egészségre
gyakorolt előnyei t , majd a végén ezek
50-100-20 0 ezres ára it.

- Még a wc -re sem mehettü nk ki ,
durván rászólt az előadó arra , aki eset
leg kételkedni mert a termékek hatá
saiba n - mo ndja emberünk.

A termékbemutatók szervezői nem
ismernek lehetetlent: a legújabb trükk
jük, hogy külföld i cég magyarországi
képviseleteként mutatkoznak be, így
prób álj ák me g hitelesebbé tenni ter
mékeiket, szolgá ltatása ikat.

A Fogyasztóvédel mi Felügyelő

ség hez a tava lyi év folyamán számos
kérelem, köz érdek ű beje lentés érke
zett, melyek alapján megállapítható,
hogy az árubemutatókat szervező vál
lalkozások túl nyom órészt szemé lyre
szóló meghívókat j utta tnak el az
idősebb korosztály részére , va lamin t
telefonon keresik meg a délelőtti órák
ban otthon tart ózkodó, valószínűsít

hetően nyu gd íj as vagy beteg embe 
reke t.

Egyre inkább elterjedt, hogy az
árubemutatókra burkolt for má ban
invitálják a fogyasztókat, tehát egész
s égnapra, egészségügyi felmérésre,
vizsgá latokra hívják meg őket, majd a
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J ún ius 30-án délelőtt 9 órakor
szentmisével (Czank Gábo r plé
bá nos celeb r álta) kezdődött meg a
ró mai ka tolikus Szent Imre temp
lomban az Üldözött Gazdák Em
lékművének avatóünnep sége Endrő

dön, ahol a Rá kosi-korszakban csak
nem 300 családot bélyegeztek meg
kuláknak.

Mint az emlékművekkel, emlékhe
lyekkel , emléktáblákkal teli Hősök

terén me gtartott eml ékünnepségen
elhangzott, jelenleg is tar t a meghur
colt , vagyonukbó l ki forgatott gyo mai ,
endrő d i és hunya i parasztcsaládok
neveinek összegyűjtése. Elsőként Vádi
András pol gárm ester lépett a mikro
fonh oz, ak i megkül önb öztetett
szeretettel köszöntötte az endrődi szár
mazású dr. Turi-Kovács Béla fideszes
országgytl ési képviselőt, a Kisgazda
Pol gári Eg yesület-Kisgazda Pol gári
Szövetségpár t elnökét, a községben
nev elkedett dr. Latorcai János keresz
t énydemokrata orsz á ggyű l é si kép vi
selőt, az Országgyűlés alelnökét és
Erdős Norbert fideszes országgyűlés i

képviselőt, kormánym egb ízottat , a
Békés Megyei Kormányhivatal vez e
tőj ét.

- Amikor átgondoItam a Hősök

terén helyet kapott emlékműveknek a
keletkezés történe té t, meg kelle tt
állap ítanom, hogy soha nem valami
ellen, hanem valamiért születtek meg 
mondta Gyomaendrőd polgármestere.

- Ol yan igaz ügyek mellett , ame 
lycknek élniük kell . A gyalázatos
gaztetteknek pedi g soha többé nem
szabad megism étl ődniü k . A most
fela vatandó Üldözött Gazdák Emlék
műve is a megb ékélé st szo lgálj a.
Amikor elmegyünk mellett e, gondo
ljunk arra: semmikor sem forduljon elő

az, hogy dolgos , derék emb ereket csak
azért üld özzenek, különböztessenek
meg hátrányos módon, mert több re
vágynak, több et akarnak tenni.

A Gyomaendrőd i Zeneb arátok
Kórusána k fellépése után dr. Turi 
Kovác s Béla, dr. Latorcai János és
Erdős Norbert lepl ezte le az Üldözött
Gazdák Emlékművét a Hősök ter én.

A parl am ent 201 2. március 26- án
szavazta me g Varga László KDNP-s

országgyűlési képviselő indítványára,
hogy ezentúl minden június 29., Péter,
P ál napja, a hagyomány szerint a
betakarítás, az aratás kezdetének napja ,
a parasztság napja a kuláküldözés ide
j én tönkretett magyar gazdák emlék
napj a. (Csupán a Demokratikus
Koalíció képvi s elői voksoltak ellene,
illetve tartózkodtak.)

A ku lákemlékművet a korábban
Endrődön szol gálatot teljesített Iványi
László hunyai plébános szentelte fel és
áld otta me g, miközb en arra emlé
ke ztetett, ho gy dolgos parasztem
bereket semmiztek ki, fosztottak meg
mindenüktől , tettek föld önfutóvá ,
üldöztek el a szülőföldjükről a csal ád
jaikkal együtt. Jézus Kris ztus kereszt
fán elhangzott utolsó szavaival az
üldözőkért is fohászkodott : "Bocsáss
me g nekik, Uram, mert nem tudják,
mit cselekszenek. " Szolgáljon ez az
em l ékmű a tiszteletnek és a megb o
csátásnak, tette hozzá a plébános.

A Ráko si-korszakban, 1948-1956
között meghurcolt endrőd i gazd ákra az
Endrődön 1935. december 2-án sz ü

letett dr. Turi-Kovács Béla emlékezett.
- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez a

kicsiny, de nagyon meg hitt tér mára az
emlékhelyek sokaságát fogadta be.
Nekünk, magyaroknak, fájd alm as, de
sokszor dicsőséges időszakokat idéz
fel. A mai napi g hiányzott innen egy
emlékműű, amely a szü le inkrő l , az
őse i nkrő l szó l. Azokró l, akiknek
köszönhetjük, hogy itt vagyunk, akik
itt, ezen a tájon hont és hazát alapítot
tak. Igen, azokró l, akik a magyar föld
megtartó i voltak a magyar
gazdálkodókról, a magyar parasztok
ról. Ne szégyelljük kimondani, így,
ahogyan mos t mondtam: a magyar
parasztokról. Büs zke vagyok rájuk,
azokhoz hasonlóan, ak ik régebbi
időkre vezetik vissza a családfájukat.
Emlékezzünk rájuk, barátaim! Az első

világháborút, a tri anoni ors zág
csonkítás t követően a kisgazdapárt
veze tte paraszti társadalom képes volt
olyan egye zsége t kö tni az ur alkodó
osztályoka t képviselő gróf Bethlen
Istvánnal , ame ly tíz év alatt gazdasági
csodát ere dmény ezett . A második
világháború utáni első nemzetgyűlés i

képvi selő-választásokon pedig nem
csak a kisgazdapárt nyert, hanem a
magyar szövetség.

- A kommunista Ráko si Mátyás
1948. augusztus 20-i, Kecskeméten
elhangzott hírhedt beszéde indította
meg a kuláküldözést, amely voltakép
pen az egé sz magántulajdonon ga z
dálkodó parasztság fel számolására
irányult. Eleinte 25 katasztrális hold,
alig 14 hektár volt, majd 8 hold lett a
kul ákká, gazdag paraszttá va ló nyi l
vánítás alsó határa. Ezen a helyen nem
lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy
a magy ar parlam ent június 2 1-én
szavaz ta meg a magyar vid éknek, a
magyar mezőgazdaságnak reformokat
hozó földtörvényt. Nem hiszem, hogy
hibátlan törvényt fogadtunk el, nem
hiszem, hogy nem szorul még
módosításokra, de kisgazdaként is
azért szavaztam meg jó szívvel, mert
véde lmet ad a termőföldtulajdonnak a
külföldi tőke részéről leselkedő hata l
mas ves zéllyel szemben. S nem lehet
ma nem megeml ékezni arról az ember
ről, a k örűnkben helyet foglaló dr.
Latorcai Jáno sról (tizennégy éves
koráig éit Endrődön - a szerző) , az
Országgyűl és kereszt énydemokrata
a l e lnökérő l , a földtörvényt ervezet
zárószavazásának levezető elnökéről.

Példamutatóan, a törv ényesség keretei
között vezette le az ülést az ilyen vagy
olyan okok miatt obstrukciót e lkövető

ellenz éki orsz ággy űl ési képviselők

akarata ellenére. Túl ságosan kevesen
vagyunk ahhoz, drága barátaim , hogy
egymás ellen vívj unk ádáz és ö l döklő

küzde lmeket. Akkor leszünk h ű s ége

sek az egykori üldö zött gazdákhoz, ha
itt és most erősen megfogadjuk, hogya
magyar termőföldet közös erővel az
utol só leheletünkig megvédjük, és azt a
sajá t kinc sünknek tekintjük.

Dányi László
hir6

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon: 0670/22-632-99

E-maii : szobeszed@index.hu
www.szo-beszed.hu
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Milyen jó, ha van egy kis aranytartalék
Régebb en nem is volt ké rdés , hogy ara nyat vásároljunk-e

neves alkalmakra szeretteinkne k. péld ául ball agásra, dipl o
maosztóra, keresztelőre, Így évek alatt összegyűlt egy szép kis
értéká lló családi aranytartalék.

Ma már az ajándékozási szokások is megválto ztale Inkább
mobiltelefont, számítógé pet, és más berend ezéseket vásá rolnak
ajándékba az emberek. Persze ezek is fontosak az ember életében,
csupán az a baj, hogy ezek a tárgyak néhány év múlva már elavul
tak lesznek , arró l nem is beszélve, hogy 20-30 év múlva nem fog 
nak kisegíteni bennün1<et a bajb an, nem kapunk értük kenyeret,
gyógyszert, tűzifát.

Főleg napj ainkban érzékelhetjük ezt, hiszen a sok-sok évvel
korábban vásárolt, vagy ajándékba kapott ara nyékszereink ma
milyen jó szolgá ltatot tehetnek, ha bajba jutunk. Amikor nincs
munkahely, nem juthatunk hite lhez, vagy ha irreálisan magas ka
matozású hitelt ajánlanak, akkor segíthet a csa ládi aranytartalék.

Ebben nyújt segítséget a Gyomaendrődi Zálogház, ahova bevi
hetik ékszereiket és meglepődhetnek ügyfeleink, amikor kiderül,
hogy a mérlegre került aranytárgyaik milyen sokat is érnek !

Jó hír az ügyfelek számára, hogy 2012 . októberétő l egy új ren
delet alapján a záloghitel kö ltségei fel ére csökkentek. Korrekt
feltételek mellett perceken belül kés zpén zhez juthatnak!
Forduljon zá logházunkhoz bizalommal, érdeklődjenek felté
teleinkről.

Nálunk minden arany, ami fénylik!
Immáron het edik éve családi váll alkozásban

működtetjük ékszerüzletünket. Lányunk, Anna egy
köztiszteletben álló kedves család által jutott ahhoz a
bérleményhez, amelyben ma is az ékszerüz let mű
ködik. Az elmúlt években nagyon me gszerette
Gyomaendrődöt és az itteni emb ereket. Sok vásár
lóját már szemé ly szerint ismeri és szem élyre szabot
tan szerzi be a különlegcs ékszereket.

Term észetesen minden igényt sze retnénk
kielégíten i, minőségben , árakban és szo lgá latkész
kiszolgálásban.

Anna az utóbbi időben nem sokat tud ott az üzlet
ben tartózkodni népes kis csa ládj a miatt , ugyanis
három gyermeke született. Ahogy cseperednek a
gyerekek, úgy igyekszik ő is egyre többet az üzletben
lenni , várva kedves vásárlóit. Természetesen addig is
helycttesítéssel oldjuk meg az értékesítést.

Fő tevékenységünk az arany - és ezüstéksz er
eladás, kínálatunkban megtalálhatók a klasszikus és a
fiatalos, modern ékszerek fehérarany kivitelben is.
Sok tavaszi újdonsággal készülünk a ball agási sze
zonra. Ezúton mondunk kösz önetet min den kedves
vásárlónknak és a hűségüket folyamatos akciókkal
igyekszünk meghálálni !
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Republic koncert a für őben

2013. július

Velünk volt Cipő az égbő l. Több
Republic-r aj ongó így foga lmazo tt
június 8-án a gyomaendrődi Lige t
Fürdőben . Belépéskor minden koncert
jegyhezjárt egy gyertya. Az emlékezés
gyertyája. És a koncert végén gyúltak a
fények, Cipő énekelte a 67-es uta t:
Csillagok, csillagok...

Előtte volt Szá llj el kismadár is,
ahogy kell. A dobok mögött ütötte a rit
must Nagy László Attil a mellett
Sza tmári Szatyi László fény- és
hangtechnikus, Németh Dezső gyo
maendrődi vállalkozó, többek között
neki köszönhető , hogy l-í-szer ját
szott Gyomaendrődön a zenekar.

- Az utolsó kettő az Ignác érdeme
- mondta Németh Dezső , aki a
Republic Fonogram-közönségdíját
kapta meg meglepetésként a zenekartól
a szo mbati koncert közben . Vass
Ignácot, a gyomaendrődi Liget Fürdő

igazgatóját is a színpadra hívt ák, aki
most nem zenélt, hanem besöpörte az
elismeréseket, hogy egy élő koncertre
ennyi embert sikerült behoznia.

- Osztálytársa voltam D. Nagy
Lajosnak, a Bikini frontemb erének ,
játszottam alá gitáron, de be kell val
lanom, ő többre vitte. Nem fürd ő - , ha
nem zenekarvezetésből - ecsetelte Vass
Ignác .

Mind enki izgult, hogy mennyien
gyűlnek össze az árny as fák alatt a
Szatmári Szatyi László stábj a által
felépít ett színpadon. A Republi c Cipő

nélkülisége megosztja a rajongótábort,
ugyanakko r az alapbanda, Boros
Csaba , Patai Tamás, Nag y László
Att ila, és Szab ó András hegedis
vallják, Sipos F. Tamással nyertek.

Sipi jö tt, énekelt és győzött. Más
az aurája , a hangja, a kiállása, mint

Aratást vállalok,
versenyképes áron!
Tel: 06705694245"

Szó-Beszéd

C ipőnek, de amit Cipő írt, énekelt, azt
tovább kell vinni. Sipos F. Tamás a
legszem élyesebb Cipő-nótákat kerülte,
nem szólalt meg a Kék és narancssár
ga, valamint az Engedj közelebb sem.

Összetartó a Republ ic-stáb , Brúnó,
a sofőr, egyben csörgős mellett jött a
Repub lic-póló- és cd-árus, a hangosítő ,

a fényesítő , akarom mondani fénytech
nikus, és még sokan mások a háttérből.

Nagyon leegyszerűsítve a dolgot: ha
Republic-koncert van , akkor van dol
guk és fizet ésük, ha ninc s Republic
koncert, akkor nem kell a hang és a
fény sem.

Na és akkor a Tamás. A Patai Tamás
hívta Sipos F. Tamást. Óriási a hangja
és óriási a C ipő iránti tisztelete. A
legszemélyesebb Cipő-nótákat nem
énekelte Gyomaendrődön sem. Mégis
csodálatos hangulatot csiná lt. És a
végé n csak megszólalt Cipő . A 67-es
utat -Csillagok, csillagok - csak ő éne
kelhette.

Kihunytak a fények, sorban állt a
zenekar, és ahogy mellettem egy
Republic-rajongó mondta: velünk volt
C ipő az égből.

Ny. L.

Hirdetésfelvétel:
Szó·Beszéd Szerkesztősége

Telefon: 0670/22·632·99
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Tájékoztatom
Ügyfeleimet,
hogy irodám

Gyomaendrőd,

Fő út 173-179.1A. fsz. 1. sz.
alá költözött

(A Rostélyos Húsbolt mellé!)

Dr. Szendrei Éva
ügyvéd

Telefon:
0666/789 -539,
0620-9208-659

Stancolt és hagyományos

papírdoboz ......
gY'rtása rnlndsn b~
méretben! q r.
Szitázás, P~[~bb'Ql~ "Ff,

szitaformakészítés, www.rozakft.hu
kasírozás!

Telefon: 0620/9 142122

Gyomaend rőd , Ipartelep u. 1/1 .

Versa Biztosítási Alkusz Kft.

Generali, Hungaria, Garancia,
ABAegon, 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

Gyomaendrőd i képviselet:
Kiss Lajosné (Eva)
Gyomaendrőd , Madách u. 2/2.
66/284-989, 20/359-6842
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HŐTERM PELlET
automaíikusadagolásúkazán.Fapellet
elHizelésére 300 literespellettároló
tartállyal. Automatikus fatüzelés,
vagyis pellettüzelés agáztüzelésű

berendezések komfortjával.
Hőterm Carbon melegvizeskazánok
pellellüzelésrespecializálva, kiváló
hatásfokkal, egysze rű keze lhetőséggel,

automatizált működésse l
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Gyomaendrődi

faipari vállalkozás
1 fő bútortervezö/
gyártáse ökészítö
kollégát keres!

Telefon: 0670/3965-965

Óriási arany- és ezüstékszer választékkal,
20-40 százalékos kedvezménnyel
várjuk kedves vásárlóinkat!
Használt megunt arany ékszereit most rendkivül
kedvező áron számítjuk be új ékszervás árlása eset énl

Törtarany je/vásárlás a legmagasabb napi áron!

Átmenetileg pénzügyi gondja van? Mi megoldj uk!
Zálogfiókunk aranyékszerekre kedvező

záloghitelt nyújt, a zálogh itel költsége felére ' -:-'
csökkent! .
Érdek1ődjenek kedvező feltételinkről !

Telefon: 06-70/354-8915

BERILL ÉKSZERÜZLET.
Gyomaendrőd, Főút 222.

:A.:

Gellai
G YO M A E N D RÓ D

Kner Im re tér I www.ge tla i.hu

06 6 6 282 440 I 0 6 3 0 33 26 0 7 5

a besenyszegi játszótéren!
2013. július 27-én szombaton délután 15 órától!

CIBERE GYERMEKNAP
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Visszaszerzi a Bethlen eve Francia d·ákok

A felsőfokú szakképzésben (BTS)
résztvevő francia diákok szakmai
gyakorlata Gyomaendrődön zaj lott
június végén.

A Leonardo da Vinc i program
intézményi projekt partnereink tanulói
Gyomaendrődön gyűjtötték a szakdo l
gozataikhoz szükséges információkat
és tapasztalatokat, közösen gyakorla
toznak gyomaendrődi szakisko la tanu
lóival.

A Vidékfej lesztési Mi niszté rium
osztályvezetője Kiss Zo ltán, aki
Gyomaendrődön tartózkodott, hasz
nos információkat adot t a francia
főiskolásoknak a hazai agrárpolitika
aktuális kérdéseirő l és válaszolt a
külföldi tanu lók kérdéseire is.

Az intézmény gyakorlati helyén - a
Tímár Panzióban - a franc ia tanul ók
megismerkedtek a magyar ven dég 
látással és gasztronó miával is.

Tapír Papír Gyomaendrőd, Kossuth u. 31.

Nyár közepén gondoljon az iskolakezdésre is!
Tanszerek széles választékban.
Converse, Nike, Puma, Adidas, Budmil
(mosógépben mosható 2 év garanciával)
iskolatáskák, hátizsákok.
Hozzák magukkal a 10 %kedvezményre jogosító kupont.
Beiskolázási utalványokat elfogadunk.

_~J--- (Önkormányzati, Ticket, Sodexo stb.)

Szeptemberig kívánunk tartamas nyári
szünetet, ehhez ajánlatunk:
- vízipisztolyok, vizibomba,
. medencék,
. karúszók, úszómellények,
- úszószemüvegek,
- búvárfelszerelések,
- matracok.

Vargáné
Varczába Éva

köszön tötte, örömmel tapasztalva az
érdeklődők, beiratkozók sokaságát,
hiszen - mint k ifej tette - Gyomaendrőd
és térsége jövője a szakképzett fiatalok
kezében van. Ismerve a he lyi képzés
szí nvonalát egyetértett a szülők és a
diákok iskolaválasztási dö ntésével,
egyben sok sikert kivánt a továbbtanu
láshoz.

Davidovics László igazgató a reális
célok kitűzésére, a kitartásra, de adott
esetbe n a rugalmas szakmaváltásra
hívta fel a figye lmet, mindezekben az
iskola felkészült pedagógusai segíteni
tudn ak.

A be iratkozási adminisztrációra
való várakozás alatt a pék tanul ók
helyben sütött, még forró perecekkel, a
mezőgazdaság i gazdaasszony szak
irány tanulói pedig ízesített palacsin
tákkal kínálták a sorban állókat.

Június 28-án az iskola tanévzáró
ér tekezleté n Várfi András polgár
mester javasolta: a tant estül et b ízza
meg Davidovics László igazgatót,
hogy j árjon el a vidékfejlesztés i mi 
nisztér iumnál, hogy a szakiskola
kaphassa vissza a Bethlen Gábor nevet.
A tantesület egyöntetűen támogatta a
polgármester javaslatát.

Időpontok:

1. Június 24-28.
2. Július 8-12.
3. Július 22-26.
4. Augusztus 5-10.

AMunor Lovas Baráti Kör
immár 5. alkalommal szervezi meg

nyári lovas táborát,
mely új programokkal

és lehetőséggel bővült mind
kezdő és haladó lovasoknak.

Aváltozatos programjaink közül
néhány:

mini élménypark
erdei kalandok

strandolás
ijászkodás és
10vasjátékok

Atábornak Kősziget ad otthont, Dévaványa
és Gyoma endrőd között. Sátorozásra

és bentalvásra is van l ehetőség!

LOVAsrABOR

Érdeklődn i : Murányi Nóra
Telefon: 0630/341·3994

Kellemes meglepetések sora érte
június 26-án a gyomaendrődi Tisza
Kálmán Szakk öz ép- és Szakiskola
kapuján belépő tanulókat és az őket

elkísérő családokat, akik a jövő tanévre
való beiratkozás első napján megjelen
tele.

Szinte a teljes szakképzési kínálat
szemléltetésére az ud varon kisáll atok
simogatására, mezőgazdasági gépek,
traktorok megtekintésére volt lehető

ségük, sőt ez utóbbiak vezetésével is
megpr ób álkozhattak. Az épületben a
lovászat néhány kulisszat itkát ve titet 
ték, de makettek kiá llításával a mez ő

gazdasági gépészek is bemutatkoztak.
Az érkezőket az eseményen megje

lenő Várfi An drás , polgármester
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Erzsébet-utalványt elfogadunk!

UTÓSOK FIGYEL Ml

'1500 forintonként 1dbemblémát adunk!
Azakció2012. április 2-ánkezdődött!

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

Akció!
Gyűjtsön össze
15 Color Shop
emblémát* és
a következő vásárlásból

15 %árengedményt kap!

Megújult
aColorShop
Pa írbolt!

örösön

tempóban ugyan, de nagy lelkesedés
sel evezett fel a legendás "S" kanyaros
kajaktáborok helyszínéig.

Kis pihenő után ismét a gyomai híd
felé vették az irányt a hajók.

Visszaérve a hosszú és kimerítő

evezésből a csónakháznál babgulyással
enyh ítették éhségüket a megfáradt
evezősök.

Nagy élményben volt részük a
rés ztvevőknek , hiszen sokan először

csodálhatták meg a folyót "belülrő l" ,

és eme llett egy igazán jó hangulatú
vízi túra részesei lehettek.

Akik kedvet kaptak a sárkányha
józáshoz, azokat szeretettel várj ák
edzéseikre a Gyomaendrődi Vízi 
sz örnyek kedden és csütörtökön 18
órá tól a gyo mai közúti hídnál l évő

Halász István Csónakház hoz.

II, ..
IZ ~ Z rnye a

Sárkányhajózásra várják az ér eklődőket

20 13. június IS-én három sárkány
hajó tartotta rettegésben a Hármas
Körös Gyomai szakaszán násztáncukat
járó kérészeket, s a vízben addig nyu
godtan úszkáló halakat.

A kánikula ellenére közel 60 evezős

gyü lekezett a Halász Istv án Csónak
háznál. Rövid bemelegítés és oktatás
után tették vízre a sárkányhajókat. A
kék hajót egy gyomaendrődi baráti tár
saság tagjai töltötték fel, a piros hajóba
a Mezőberénybő l érkezett Alföld
Turista Egyesület tagjai ültek be
néhány békéscsabai fiatallal és
gyomaendrődi sárkányhajóssal kiegé
szülve .

A helyi sárkányt a Víziszörnyek
mellett helyi lakosok töltötték fel. A
három hajó legénysége különböz ö
evezési tudásukra való tekintettel más

Műszaki

vizsgáztatás
akciós áron:22.000 Ft
Eredetiség-vizsgálat!
Varga Béla, autószerelő mester

Telefon:

0666/610-650, 0630/600-42-30

5500 Gyomaend rőd , Csokonai u. 37.

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság

RÉGI BÚTOROKAT,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben a helyszínen fizetek!

Telefon:0630/9-533-594

Lovaglásra való jelentkezés
Hétfőtől-Vasárnapig 16 órától 20 óráig.

Bejelentkezni: 06/30-956-81-55
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Ebben a tanévben óvo dánk három

csoporttal , öt óvodapedag ógussal, két
dajk ával m űködött . Igyekeztünk gyer
mekeink életét sz ínesebbé, vá ltoza
tosabb á tenn i. Októberben a "Tök jó
nap" keretein belül "tökmaggá" ava t
tuk kiscsoportosainkat.

Gyerekekkel , szülőkkel egy ütt
készültünk a jeles napokra, ünnepekre.
Ad vent i és húsvéti j átszóházzal ked
veskedtünk nekile Márciusban a kis
térségi óvod ákkal együtt k ő z ö s va
csorát re ndez tünk, melynek bevéte
l éből udv ari j átékain kat újítottuk fel.
Köszönjük a minket támogat ó vállal a
tok, vállalkozók és szülők segít ségé t.
Próbáltuk szé píteni udvarun kat, ápril-

isban a Föld Napj a alkalm ából közös
ült etést sze rveztünk a cs aládokkal.
Nemcsak az üres virágládákat töltöttük
me g a gyerekek által hozott szebbné l
szebb palánták kal, han em fa
cse metével, virágos cserjékkel is
gazdagítottuk az udvar zö ld terül etét.
Célu l tüztük ki , hogy pályázunk a zöld
óvoda címre, sze lektív hullad ék
gyűj téssel prób áltuk csökkenteni
ökológi ai lábnyomunkat. Itt nem áll
tunk meg az ud var szépítésében, ismét
a szülők segíts égét kérve lefestettük
udvari j átékainkat , amelye k kitűnő

minősítést kaptak biztonságtechn ikai
szem pon tbó l. Májusban mindhárom
csoport anyák napi m ű sorral kedv es
kedett az édesanyá knak.

Szó-Beszéd

argaréta Óvodá an
Nagycsop ortosainkat kirándulni

v ittük Túrkevére, a Fekete István
Oktató központba. Sikerült megval ósí
tani három het es " Pünkösdi " proj ek
tünket, melynek keretein belül óvo dá
saink megism erkedtek a pünkösd
ünnepk örével (pünkösdi dalok, ételek,
népszokások).

Kiemelt programként látogatást
tett ünk az Endrődi Tájházba, majd a
gyerekek vásáros m ű sor ának előa

dás ával zártunk, melyhez egy kiállítást
is rendeztünk a szü lők ált al ren
del kezésünkre bocsájt ott népi hasz
nál ati tárgyakb ól. Nagycsopo rtosaink
évzáró műsorral búcsúztak és ballagtak
el óvodánktól.

Ezúton is szeretnénk megköszönni
a szülők és nagyszülők od aadó segí t
ségé t mellyel könnyítették munkán
kat, s tették szebbé a gyerekek minden
napjait, ünnepeit.

A következő 2013 /20 l4-es tan
évben az óvo da két csoporttal működik

tovább . Ez lehetőséget ad arra, hogy
tornaszobát alakítsunk ki . Örömteli hír ,
hogy me gn yertük az OTP Bank
pályázat át, lOO ezer forint öss zegben
torn aszereket és falfestés t kapunic

Továbbra is szeretettel várjuk a
beiratkoz ó kisgyermek eke t ebbe a
foly amatosan szépülő, csal ád ias
hangul atú kis óvodába.

Margaréta Óvoda
nevelőtestülete

2013. július

i iKis Bálint Napok: ..
I sokszíllűek vagyulilk
I . . ..
'.

Az idei Kis Bálint Napok mottója:
Ünnepeljük együtt a sokszin ű séget í És
valóban változatos, érdekes, derűs prog
ramok vár tak diákokra, tanárokra,
szü lőkre egyaránt a Kis Bálint Általános
Iskolában .

Júniu s lO-én a megh ívott előadók

rendhagyó óráj ával kezdődött a pro g
ramsorozat, amelynek témája rendkívül
széles skálájú volt - irodalom , törté
nelem, színés zet, körny ezetkultúra,
egészségtan, vit akul túra, zene közül
választhatt ak a tanulók.

Az előadások után következett a Kis
Bálint emlékünnepség, az irodalmi szín 
pad és az énekkar tagj ai az iskola
névadójának tiszteletére líra i műsorral

készültek. Ágostonné Fark as Má ria
igazgatónő beszédében hangsúly ozta a
tanár-diák kapcsolat harmonikuss ágát,
folyamatosságát. A Hősök úton l évő

kopjafánál helyezték el a diákok az
emlékezés koszorúit. Kiderült az is, ki
lett az idei Kis Bálint - díjas felnőtt és
diák kategór iában . F. Nagy Lajosné
iskolat itkár és Deli Csenge 8. b osz tá
lyos tanuló kapta a névadóról elnevezett
díj at. A Diákönkormány zat nevében
Kón ya Márta tanárnő és Kereid Irén
tanítónő további díjakat adott át. Az év
pedagógusa - díjat Hunya Jolán tanárnő
vehette át. Az év diákja: Czikkely
Hanga lett, az év szülőj e pedig: Szabóné
Farkas Beáta. Legjobb közösség - díjjal
jutalmaztálc a 4.b osztályt. Az idei
tanévtő l egy új díjjal gazdagodott a Kis
Bálint Általános Iskola tanulóifjúsága:
minden évben az a sportoló kaphatja
meg a Halász István - díjat , aki méltó rá!
Halász István - díjat kapott: Tímá r Dóra
8.b osztályos tanuló, a kajak sportban
nyújtott kiváló teljesítményéért.

A második nap legérdekesebb prog
ramja: Majka és Curtis koncertj e volt ,
amely et a Gyer mek ekért Alapítvány
szervezett az iskola diákjainak és az
érdeklődőknek . Jó hangulatú, gazdag
programb an bővelkedő tartalma s két
napot tölthetett együtt tanár, diák és
szülő egyaránt.
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Választókerületi tisztségválasztás
a Demokratikus Koalíciónál

Ragyogó sikerek rajzpályázatokon
A tehetséges gyermekek felismerését és

gondozását kiemeIt feladatunknak tartjuk,
ezért is igyeks zünk minél több rajzpá
lyázaton részt venni . Szeptembertől

júniusig folyamatosan alkottak a gyerekek,
számos témában, változatos technikákkal
és sok sikerélménnyel. Büszkén mond
hatjuk el, hogy országos, megyei, körzeti
és helyi versenyeken is lehe tett hallani
óvodásaink nevét a díjazottak között.

Az idei tanév eredményei :
SZALÓK.I LOLITA - Maci csoport
megyei I. helye zett - Alfőldv í z: Életet

adó vizeink, járás i I. helyezett
Internetvers fesztivál: Weöres Sándor ver
sillusztrác ió, váro si I. hely ezett- Kis
Bál int Ált. Isk .: "Iciri-piciri" meseil
lusztráci ó.

CSIKÓS ÁDÁM - Süni CSOPOlt

országos III. helyezett - Fair Play:
Kedvenc játékom, mcgyei III . helyezett és
körzet i I. hely ezett : Közlekedésbiztons ág
gyerm ekszemmel , járási kiemeit dicsérő

oklevél - Internetvers feszti vál: Weöres
Sándor versillus ztráció .

KAKAT! TAMÁS - Süni csoport
országos II. helyezett - General i

Bizto sító: Egészséges életmód, megyei V.
hely ezett -Kö zlekedésbiztonság gyermek
szemmel , járás i kiernelt dicsérő oklevél 
Internetvers fesztivál: Weöres Sándor ver
sillusz tráció, váro si különdíj - Kis Bálint
Ált. Isk: Iciri-piciri meseillusztráció.

ALMÁSI KRISZTIÁN - Brck i csoport
körzeti különdíj - Közlekedésbiztonság

gyermekszemmel
SALV TAMÁS - Maci csoport

A Demokratikus Koalíció Békés 2.
Választókerületi Szervezete június 6
án Gyomaendrődön tartotta tisztség
választó taggyűlését.

A taggyűlés megválasztotta az
elnököt, az elnökség tagjait és mega
lkotta a szervezet szervezeti és
működési szabályzatát.

Elnök lett Babos László , ügyve
zető alelnök Sonkolyné Szekerezés
Margit. Az elnökség tagjai : Szécsi
Lászlóné és Katona Tamás.

A szervezet címe: 5500 Gyomaend
rőd, Kiss Lajos üdülőtelep 73. E-maiI:
babos .laszlone@upcmail.hu Telefon :
0670/457 -99-01

megyei különdíj - Közl ekedésb iz
tonság gyermekszemmel

IZAKATI LILI - Maci csoport
járási V. helyezett - Internetvers fesz

tivá l: Weöres Sándor versillu sztráció
MEDVE DORKA - Breki csoport
megyci kiállítás díja zottja - Közleke

désbiztonság gyermekszemmel, j ár ási IV.
helyezett - Internetvers fesztivál: Weöres
Sándor versillus ztráció.

BEINSCHRÓTH ENIKŐ - Breki cs.
járási kiemeIt dicsérő oklevél - Internet
vers fes zti vál - Weöres Sánd or vers
illusztráció.

TÍM ÁR FANNI - Breki csoport
me gyei kiállítás díjazottj a - Kő zleke

désbiztonság gyermekszemmel.
GUBU CZ PANNA - Süni csoport
járási kiem eit dic sérő oklevél 

Internetvers fesztivál - Weöres Sándor ver
sillu sztráció, megyei kiállítás díjazottja 
Közlekedésbiztonság gyermekszemmel.

RAFAEL VIRÁ G - Süni CSOPOlt

megyei kiállít ás díjazottja - K özle 
kedesbiztons ág gyermekszemmel.

Az Iciri-piciri Me semondó Verseny

Képvi selője : Babos László vk .
elnök.

A taggyűlés felhívással fordul a
választókerület demokratikus elkö 
tel ezettségű lakóihoz, a Demokratikus
Koalícióval szimpatizáló emberekhez,
keressék a kapcsolatot a DK
szervezetével a fenti elérhetőségeken.

Készüljünk együtt a jövő évi választá
sok ra, próbálj unk vá lasztókerü le
tünkb en is kial akítani más demok
ratikus szervezetekkel olyan együtt
működést , amel y eredményeként
kormányváltásra kerül sor 2014-ben.

Babos László
elnök

eredményei:
CSÁNYI BOGLÁRKA I. helyezett
MEDVE DORIZA I. helyezett
MOLNÁR NÓRA III. helyezett

"Zöldovis" hírek
A nevelési év fo lyamán mindig

igyekeztünk gyermeke ink figyeimét a
környezet felé irányítani. Növény- és állat
fajo k tisztelete, megbecsülése; a szülőfö ld ,

a lakóhely az ehhez kapcsolódó személyek
megismerése, szeretete vezet el a környe
zettel való pozitív viszo ny kia lakít ásához.
Feladatunk: érzelmi nyitás a környezet
felé, fák, növények védelme, ápolása, faül
tetés, állatvédelem, a hulladék helyes ke
zelése, egészséges táplálkozás , energia
takarékosság.

Óvodánkban a mianyag, pap ír és
kupakok szelektív gyűjtéséhez me gte 
remtettük a feltételeket. A szerves hul
ladékot komposztálóba raktuk. Őssze l

segitke zt ünk a lombhulladék takari
tásában. Kertünk gesz tenyefáinak termé sét
egy gyógynövény feldolgozó cég felé
továbbítottuk.

Télen nagy figyelmet fordítottunk
madaraink gondo zására , etetésére. Számo s
madáretetőt és madárit atót helyeztünk el.
A Viz világnapján vár osunk vi zeiről

szereztünk közvetle n tapas ztalatokat. A
Föld Napján pedig udvarunk kiskertjeit és
balkonjait ültettük be virágpalántákkal,
növényekkel. Akt ívan részt vettünk a
város i szemétgyűj tésben .

Május végén pedig a szülők seg ítségé 
vel csatlako ztunk a Kis Bálint Általáno s
Iskola álta l szervezett papírgyűj téshez .

Terveink k ö z őtt szerepel, hogy szeptem
berben újra hulladékgyűjtést tartunk, ezért
kérjük a Kedves Sz ül őket, ismerősökel,

hogy ne dobják ki az otthoni új ságpapírt ,
műanyag palackot és kupakot.

Gyermeknapon
Május végén nagyszabású Gyerm ek

napot rende ztünk a Kistérségi Óvoda vala
mennyi gyermekének, s vend égül láttuk a
hunyai óvodásokat is. A délel őtt első

felében mozg ásos-ügyess égi akadá lypá
lyák, vidám feladatok, játéko k és fino msá
goldcal megterített asztalok várták a
csemetéket. Az ovi udvarán hamarosan
felpörögtek az új kismotorok és játék
fmyír ók, amelyeket e szép nap alkalmából
vettek birtekukba a gyere kek. Délut án
mindenki lufival és labd ával a kezében,
vidáman indult haza.

Szeretnénk megköszönni dr. Csoma
Ant al Gáborné, Ág ika óvónéninek gyer
mekn api ajándékait.
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" próhirdetését e-maIl-en is elküldheti!

szobeszed@gmail.com

Földet bérelnék
Gyomaendrődön.

Telefon: 0620/945-0765

Tapéta és tap éta szegő

50%-o s áron eladó. Érd.:
0630 /47 1-9279

N.B és F N.B műlép 2500
Ft/kg áron eladó . Érd .:
0630 /471-9279

Gödör Söröző kiadó a Fő

úton. Bármilyen tevékenységre

Gyomán , Vá sártéri ltp -n
teljesen felújított , l égkondi
cionált, kon yhabútoros , új fű

tésrendszerű 2 szobás lakás
eladó! Tele~on : 30/3493-740,
30/4319-633

Eladó : db kemping
kerékpár, 1 db 26-os női

kerékpár, 2 db íróa sztal. Érd.:
063 0/523 -1544

E ladó: babakocsi, nagytel
j esítményű , egyfá zisú cirku la,
nagy hentesasztal , egy 100
éves varrógép, szennyestartó,
stb eladó . Érd.: 0630/592 -6762

EGYÉB

KERT, TELEK
Bónom-zu gban vízparti

te lek elad ó. Irány ár : 1,8 mi llió
Ft. Érd .: 0630/47 1-9279

Gyomán Kecsegés-zugban
(Sulekkert) vízparti horg á s z
te lek eladó . Érd. :06-30-3 67
0840, vagy 06-30-998-5096

Vietnámi malacok kap
hatók, kannal búg atás válla lok.
Érd.: 0670/261-0648

Benzinmotoros sziva tty ú
lábszeleppel, szívócsővel, 4 db
Tisza-2 szórófejjel eladó. Érd .:
0620 /972-9796

Kipufogó dobok , rends ze
rek j avítása kés zí tése . Érd .:
0670/5 14-464 1

Ponyvás utánfu tó , Trabant
e lső futómű , gázfőző pa lack
kai, vas -cemen tváj úk, üstök,
terményzsákok 7q mérleg , mg .
fogas , kaktuszok, tart óoszlo
pok, babakocsi, Si nger var
rógép, l áncfűrész eladó. Érd .:
66/436 -086

Il lalacot, sü l dőt, hízót, nagysúlyú
hízót, rágott kocát

vennénk készpénzért!
I Telefon: 0630/296-4775

lan surgosen elad ó. Érd .:
0670/665 -173 1

Gyomaendrőd kö zpont-
jában a Fő úton családi ház,
alsóépülette l, nagy kertte l
elad ó, Kiválóan a lkalmas
üzlethelyisé g kialakítására.
É rdek l ő dn i : 062 0/427-2132
telefonon.

LAKÁS
Gyomán a Vásártéri

lakótelepen 1. emeleti lakás
eladó, azonnal beköltözhető .

Ár.: megegyezés szerint. Érd.:
0630 /223-2183

Gyomán a Vásártári lakó
telepen 3. emeleti két szobás,
klím ás, riasztós lakás eladó.
Irányár: 4,7 mi llió Ft. Ugyanitt
Gyomán hőszigetelt, kétszintes
ház elad ó, összkomfortos 80
nm-es alsóépülette l, garázzsal.
Irányár: 15,5 millió Ft. Érdek
l ődni : 0620/423 -05-65

Gyomaendrődön a Kol
mann lakótelepen első emeleti ,
felújított, háromszobás, első

emeleti laká s eladó. Érdeklőd
ni: 06204272132 telefonon.

Vásártéri lakótelepen , 4
lakásos tömbben, felúj ított,
első em eleti erkél yes , j ó
elosztású lakás eladó. Kívülről

8 cm-es hőszigeteléssel. Nyí 
lászárók és a villanyveze tékek
kicserélve, laminált parketta,
beépített kon yhaszekrény. A
lakáshoz zá rt udvar rés z,
garázs, táro ló he lyiség és
padl ás rész is ta rto zik. Érd.:
20/568-98-55 telefonszá mon .

A Vásátéri ltp-en 2. eme leti
56 m' -es lakás eladó. Érdeklőd

lll : 0670/279-8040 vagy
0620 /347-0538

Gyomán a Vásártér i ltp-en
1 szobás föld szinti lakás azon 
nali be kö ltöz éssel eladó . Ár.:
megegyezés szerint. Érd.:
0630 /576- 1140

Október 6. ltp-en 2 szobás
lakás sürgősen elad ó . Érd. :
0620/5767-879

Okt óber 6. ltp-en déli
fekvésű 2 szo bás 3. emeleti
lakás eladó. Érd.: 0630/356 
2449

Ifjúsági lak ótelepen 2,5
szobás , normál állapotú lakás
garázzsal együtt eladó . Érdek
lődni : 0630 /6588-96 1

Endrődi részen Sugár u. 46.
sz . al at t komfortos hosszú
parasztház eladó . Irány ár : 4
millió Ft. Érd. : 0620 /245-1262

Nagylaposon két szobás
ház elad ó. Irányár: 2 millió Ft.
Érd .: 0630/483 -6284

Gyomán az Arany János út
16. sz . alatt 4 szobás összkom
fortos ház eladó , Érdeklődni :

0620/526-6573
Bethle n Gábor utcában 3

szobás , tetőteres ház eladó.
Irányár: 11 millió Ft. Ugyanitt
szekrények, rekami ék, hárm as
tük ör, 12 ezer Ft/db eladók.
Érd.: 0670/545-3558

Gyomaendrődön a Temp 
lom zugba n vízpartra menő

ingatlan eladó, villa ny és fúrott
kút van. 46 14 m' -es v ál
lalkozásra is alkalmas. Irányár.:
2300 Ft/rn' Érd.: 0670/9438
2 12

Gyomán kertes ház eladó
vagy lakóte lepi lakásra cserél
hető . Érd .: 0630 /544-4641

Gyomán a Rákóczi u . 29 .
sz . alatt jelenleg orvosi ren 
delőként m űköd ő ház eladó.

Irányár: 20 mill ió Ft. Érdeklőd
ni: 0630/367-0840 vagy
0630 /998-5096

Gyomaendrődön a Gárdo
nyi Géza u. 17. sz. alatti ingat-

I rányár: .

Érdeklődni: .

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

nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a sze1vényen küldik be
megje lentetés céljából! A sze1vénye n a megje lölt helyre kell
beírni a kívánt szöve get és a szelvényt levelezőlapon vagy
borítékban elküldeni a következő címre : Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés szövege
lehető leg ne tarta lmazzon 15 szónál többet! A hirdetések
szövegéért fele lősséget nem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: .

Címe : ..

Az ap róhirdetés szövege: .

HÁZ
Gyomaendrőd központjá

ban Napkeleti u. 4. sz, alatti 2
szobás g á zfű t éses családi ház
nagy melléképülettel 1440 m2

_

es telekkel elad ó. Ár.: 3,4 mil
lió Ft. Érd.: 0620 /413 -2770

Endrődön 2 szobás, gal é
ri ás, konvektoros, sz igetelt kis
ház eladó . Érd. : 0670/566
7344 vagy 0670 /575-1307

Endrődön a Tamás i Áron u.
13. sz. alatt , komfort nélküli
pa rasztház, na gy portával, ol
csón eladó . Irán yár: 2,2 millió
Ft. Érd.: 0630/563-6073 vagy
0630/705-1287

Gyomán , a Zríny i Ú. 19/1.
alatti 5 szobás, étkezős , vegyes
illetve gá zfű téses ház eladó.
Érd .: 0670/566-7344

2,5 szobás, vegyes tüze
l és ű -rg áz, közművesített, alá

falazott ház eladó a Hősök

útj án . Sürgős! Ár.: megegyezés
szerint. Érd.: 0630 /477 -1870

Gyomán 3 szobás ő sszkom

forto s kertes ház, kis telekkel
eladó. Vegyes--gá zfűt éssel .

Érd.: 0670 /388 -9007
Endrődön a Csókási Bé la

tér 9. szám alatt , két szobás
öss zkomfortos kertes lakóh áz
eladó . Irányár : 4,3 mi ll ió Ft.
Érd .: 0666 /386-417



Családi Vasárnap
aDreher Söröző Étteremben!

vagy e-maii: ignaczneilles.erzsebet@upcmail.hu
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A HÁRMAS-KÖRÖS PÁLINKA MANUFAKTÚRA
közleménye
Az erjedés minőségi záloga a higiéna mellett az
adalékanyagok használata: .
Pektinbontóés aromafeltáró:
LallzymeHC, 2g/hl cefre, 855 HUP/lOg
Pajélesztők: ,

-Uvaferm Danstil A, 20 g / hl cefre 237 HUP/ 20 g .
, -Uvaferm 228, 20 g/hl cefre409 HUP/ 20 g
-Uvaferm CM, 20 g/hl cefre 335 HUP120 g
Élesztőtápanyag: .,
-Uvaferm Uvavital,2xlO g/hl cefre 221 HUP120 g ..

Aromafeltáró enzim:
kész cefr ébe, Lallzyme Béta, 5 g/hl 855 OOP/lO g
Habzásgátl ó: Poamsol, 3-10 g/hl cefre 545 HUFlI OOg
Részletes leírástakövetkező webhelyen találják: .
http://www.hunigi.hu/adalekanyagok~hasznalata

WWW.HUNIGI.HU
Minőségi cefre> minőségi pálinka ,
Minden-pálinka készítőnek bő termést kívánok!

.. Tisztelettel: Ign áczTibor gyiimölcspálinka készítő ,

-Tel.: 0620/542-5007

• •• .- • • • • • ,'.: ; -. , : ••• ; . " -' 0 ' . 0 •• •• •• • • •• ••• ; '-;; . : •• • • • ••• •• • •••• • •'" . oo • •• • • • • .• • • • •• • • • , , , ••• ~

Kipufogódobok, rendsze
rek javí tása, készítése! Karos
szérijavítás! 0670/5144641

Karosszériajavítás! Ka-
rambolos, korrodalt autók
javítása ! Kipufogó dobok,
csövek javítása.készít ése! Tel.:
0670/5935171

Nem használt, elromlott,
feleslegessé vált h űt ő , vagy
fagyasztósz ekrényé t ingyen
elfoga dom. Hívjon , házhoz
megyek. 06661789-189

Pentium IV-es számítógép
17"-os monitorral, billentyű

zettcl, egérre j egyben eladó.
Érdeklődni : 0620/554-3121

"'"'
~~ ~~h ~
t~ v ~ ~
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J úlius 7. Málnakrém leves túrógombóccal. Cigánypecsenye,
tepsis burgonya. Kovászos uborka. Gundel palacsinta.

dohánybolt,butik stb. Irányár:
megegyezés szerint. Érd.:
0620/370-3855

Nyáron előkészí tő, felzár
k óztat ó, pótvizsgára, közé pís
ko lai felvételire felkészítő

foglalkozáso k indulnak általá
nos isko lásoknak . Érd .:
0630/856-3218

Kacagó gerle akcó ! 3-at
fizet , 4- et vihet! Érd .:
0670/261-0648

Utánfutó, pótkocsi javi 

tása, felújít ása! Kerítés, kapu,
korlát, terasztető , stég stb. ké
szítése , j avítása! Telefon:
30/8369260

Július14. Orjaleves daragaluskával. Kijevi csirkemell, rizi-bizi,
tartármártás. Darázsfészek. A L

I]

II

Július21. Görög gyümölcsleves. Körösi finom falatok,
burgonyapüré, tsatsiki saláta. Tepertős papucs

Július28. Erdei gyümölcsleves hidegen. Sertéscsülök Pékné
módra, tepsis burgonya, párolt káposzta. Paraszt kifli.

Ára: 950 Ft/adag
Telefon: 06661386·444, 06201980-8842
SZÉP kártyát és étkezési utalványokat elfogadunk!

www.timarpanzio.hu

Szeretné gyermeke tanszereit
egyszerűen ésolcsón,

de minőségi termékekből megvásárolni?
Ezt nálunk megteheti!

MINDEN VÁSÁRLÓNK
AJÁNDÉKOT KAP ASORSJEGY MELLÉ!

Önkormányzati és bármilyen más
UTALVÁNYÁT NÁLUNK BEVÁLTHATJA!

Alegnagyobb válaszlékból válogathat eladóink segítségével!

Szaküzlet (Juhász István) Mezőtúr, Rákóczi út 12.

Kínálatunkból :
Villanyszerelési anyagok, világítástechnika,
gázkészülékek· és alkatrészek, munkaruházat!
Áruhitel!

Munkaruházat:
Cipők , bakancsok, csizmák 37-46-as méretig!

VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK
REGISZTRÁLT VILLANYSZERELŐVEL

SAJÁT ÁRUKÉSZLETBŐL!

Kedvező árakkal várja vásárlóit aBALUVILL!
Nyitvatartás: hétfő-péntek : 7.30-17.30 * Szombat: 7.30-12.00

Telefon: 0620/9777-946 Telefon/fax: 0656/354-544

Gyomaszolg Kft.
Temetkezéssel kapcsolatos

ügyintézés
hétfő-péntek: 7-15 óráig!

Color Shop Papírbolt
Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.

Telefon: 0666/284-552

Gyomaendrődi Szó·Beszéd • hirdetésfelvétel! Telefon: 0670/22·632·99

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.



Ez aszám szól alegszebben
.Tévé, internet, telefon - OFt havi díjjal

Válaszd új Invilág Scsomagunkat bevezetőakcióban, mert most 2 éves, határozott idejű
szerződésesetén ahány szolgáltatást rendelsz, annyi hónapon át élvezheted havidíj-mentesen:

• a 36 tévé- és rádiócsatornát,
• az S Mbit/s sebességű internetet
• és a kedvező percdíjakat.

Ráadásul új csomagodhoz 90 napon keresztűldíjmentesen kipróbálható extrákat
is rendelhetsz. Az Invilág S csomag három szolgáltatás esetén a 4. hónaptól havi 4990 Ft .

Az adott lakcimen elérhetőajánlatokról és szolgáltatásokról további információkat
a legkőzelebbi Telepontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon kaphatsz.

Telepontjaink: Békéscsaba, Csaba Center,
Andrássy út 37-41. és Szent István tér1.
Kapcsolattartónk: Pintér Lajosné (Tel.: +36209299313)

(91288
www.invitel.hu
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Átpo iti zá l .igazgatóvá aszta a Rózsa eg •
I e

Mint arról lapunk előző számában már beszámoltunk, a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgatói állására
pályázatot írt ki a fenntartó , a Klebelsberg Intéz
m ényfenntart óKözpont. Lejárt ugyanis a jelenlegi igazgató
Farkas Zoltánné 5 éves megbízatása.

Határidőre Farkasné mellett a Bethlen Gábor Szakképző

Iskola egyik tanára, Szabadka Mariann is benyújtotta
pályáz atát az állásra. Lapzártakor még döntés nem
született, ám az iskola pedagógusai, a szülők egy része a
Körösök Vidékéért Egyesület önkormányzati képviselőinek

segítségéve l és támogatásával szimpátiatüntetésen próbál-

tak nyomást gyakorolni a k épvisel ő-testületre , valamint az
ügyben döntést hozókra hog y Farkasné maradjon újabb 5
évre az iskola élén.

Az ügyben még a körzet orsz ággyűlé si képviselője is
megszólalt, ak i Farkasnét biztosította támogatásáról. A
helyi baloldal által átpolitizált igazgató választás kapcsán
cikkek jelentek meg a megyei sajtóban, sőt a kurucinfón is.
Ezeket olvashatj ák most lapunkban.

Az gyomaendrődi iskolaigazgató választás eredmé
nyéről szóló döntést lapunk következő számában
olvashatj álc

Gyurcsánynál járt a gyomaendrőd i fideszes honatya jelöltje
Honi erkölcsi állapotaink közepette

is példátlan közéleti , politikai iskola
mutyi borzolja a Hármas-Körös-parti
kisváros, Gyomaendrőd lakóinak
kedélyét azóta, hogy megtudták,
milyen háttéralkuk mentek végbe egy
egyszerű általános iskola-igazgatói
pályázat kapcsán.

Kezdődött azzal , hog y június 27 .,
László napjára Toldi Balázs, a közis
meit baloldali politikus, dr. Dávid Imre
volt polgármester vezérelte Körösök
Vid ékéért Egyesület (a kuruc.info
máris elnevezte a civil egyesületet
vörösök vidék éért egyesületnek)
önkormányzati képviselője közterület
foglalási eng edélyt kért előzetes

demonstráció végett, néminemü be
folyásolási szándékkal az új városháza
elé, a képviselő-testület ülése előtt.

Miritha a városanyák és városatyák
jogában állna dönteni az igazgatói
pályázatokról. A jó népek egyébként
azt hitték, a szülői munkaközöss ég
elnöke, Tímárné Tóth Adrienn felka
rolta csoporto sul ás láttán, hogy a
közeli szupermarket hirdetett akciós
vásárlást.

A sajnálatos előzményekről. A
néhai , endrődi sz ü let ésű színészről ,

pedagógusról, Rózsahegyi Kálmánról
elnevezett álta lános iskola (pontos
nevén Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola és Diákotthon) jelenlegi igaz
gatónője, Farkas Zoltánné érdek
lődésünkre nem is tagadta, hogy 2006
ban részt vett a parlamentben
Gyurcsány Ferenc szocialista mini sz
terelnök évértékelő beszédén...

Január 31-én Gyomaendrőd őri járt,
lako ssági fórumot tartott a Hídfő

étteremben a Demokratiku s Koalíció
adóbevallások alapján 2012-ben 88
millió forintot keresett és talált elnöke,
Gyurcsány Ferenc országgyűlési

képviselő, és mmo véletlen, a
Poharelec László önkormányzati kép
viselő (Körösök Vidékéért Egyesület)
Fészek Panziójában szállt meg .

Farkas Zoltánné (interjút adott hír
port álunknak, de bet űr ől-betűre át
akarta nézni) egyetlenegy ellenfele, a
Rózs ahegyi általános iskola egykori
tanára, Szabadka Mari ann hiába adott
be a szakemberek szerint jóval nívó
sabb pály ázatot, azza l vádolták meg,
hogy a Fidesz szekerét tolja . Dankó
Béla, a szarvasi választókerület
fideszes országgy űl é si képviselője,

Kondoros polgármestere ettől függet
lenül valamiért levélben biztosította

kizárólagos támogatásáról Farkas
Zoltánnét, amelyet Lehoczkiné Tímár
Irén képviselő , az oktatási bizottság
elnöke, a tantestület tagja fel is olvasott
a képvi selő-testület ülésén. Kérd é
sünkre azt válaszolta a fiat al kor
mánypárti honatya, nem tudta, hogy
milyen kapcsolatban állt, áll Farkas
Zoltánné, a Körösök Vidékéért Egye
sület alapító tagj a a bukott szocia lista
mini szte relnökkel.

Nyil atkozott Dankó Béla, Várfi
András, Fekécs László, a Klebelsberg
Inté zményfenntaró Központ Gyoma
endrődi Tankerületének igazgatója és
Gell ai József tanító, a tantestület tagja,
volt alpolgármester (önzetlen támo 
gatásáról ' bizto sította Farkasnét a
képviselő-testületi ülésen) is, ám
egyel őre , indulásképpen - enny i.
Ennyi?

Kepenyes András, a szarvas i
tankerület igazgatójának vél eménye
zési eljárása után valószínűleg július
31-én Ba log Zoltán emberi erőforrások

minisztere hozza meg Budapesten a
sajnos kimondottan politikai színezetet
öltött oktatási-nevelési ügyben a végső

döntést.
Tö rékeny polgári demokráciánk

közepette apróságnak tűnik, mégsem
az. A Körösök Vidékéért Egy esül et két
önkormányzati képviselője attó l a
cé ltól vez érelve kereste fel fenyegető

jelleggel hivatalában V árfi András pol
gármestert, hogy vonassa vis sza
Szabadka Mariann pályázatát.

Dányi László
. hir6
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Cikk akuruc.infón
Nyíltan lepaktált a vörösökkel a Fidesz ország

gyűlés i képviselője - Dankó Béla háttéralkuja
Egy közelgő iskolaigazgató-válas ztás kapcsán

furcsa politikai egyezkedésnek lehetnek tanúi a
Békés megyei váro s, Gyomaendrőd lakói. Egyre
többen teszik fel a kérdést, miért történhet meg az,
hogy a fidesz es városvezetésse l szembe megy a
körzet fideszes országgyűlési képviselőj e , Dankó
Béla.

Milyen szándékok vezetik Dankó Bélát,
amikor háttéralkut köt azza l a nem titkoltan
baloldali szimpatizánsokat, hervatag szocialis
tákat, gyurcsányistákat tömörítő csoportosulással,
amelyik Körösök Vidékéér t Egyesület néve n
próbálkozik a helyi hatalom megs zerzésével. A
helyi választások közö tt i idő szakban aktívan
munká lkodnak azon is, hogy önkormányzati
intézményeik élére saját embereiket ültessék.

E politikai csoportosulás régi tagj a a Rózsa
hegyi Kálmán Általános Iskola igazgatója, Farkas
Zoltánné is, aki immáron tíz éve irányítja az
intézményt, s aki 2üü6 -ban büszkén adta hírül,
hogy rész t vehe tett Gyurcsány Ferenc akkori
miniszterelnök évértékelőjén:

"Bármilyen kormány is legyen hatalmon, egy
isko laigazgató számára megtiszteltetés, ha intéz
ménye eredményeit az éppen hivatalban lévő

miniszterelnök elismeri." Mindehhez kapcso lódva
Farkasné megjegyzi: a meghíváskor nem firtatták
pártszimpátiáját.

Nos, Farkasné pártszimpátiáját nem kellett sem
akkor, sem most firta tni, azt Gyomaendrődön is
minden közélet iránt érdeklődő embe r tudj a ...
Hogy a balold al számára oly kedves Farkasné
további öt évre még igazga tó lehessen, beindult a
háttérmutyi . A már említett Körösö k Vidékéért
Egyesület két prominens önkormányzati képvi 
selőj e felkereste Várfi András fideszes pol
gármester t azza l a köve telésse l, hogy Farkasné
újabb kinevezése számukra rendkívüli jelen
tőséggel bír, ezért a polgármester vonassa vissza a
másik j elentkező - egyébként minden téren jobb 
pályázatát, ellenkező esetben a Körösök (vörösök)
Vidékéért Egyesület önkormány zati képviselői

többé soha semmit nem szavaznak meg a testületi
üléseken. . .

S itt jön be a történetbe Dankó Béla, a
választókerület fideszes országgyűlési képviselő

je , Kond oros polgármestere, aki valamiféle hát
téralkut kötve a baloldalIal, szintén a rég i jó
e lvtársnő , Farkas Zoltánné újraválasztása mellett
tette le a voksát, sőt ígéretet tett, hogy a megfelelő

döntési szinteken is segít.
Vajon mit ígért a baloldal Dankónak, s mit

kapha tnak Dankótól a szocialisták? ...

Szó-Beszéd

Tisztelt Szülők, ' Diákok!

Agyomaendrődi

BethlenAgrár Kft.
ösztöndíjat ajánl

mezőgazdasági gépészeti szakközépiskolába
vagy mezőgazdasági gépészetiszakmunkásképzőbe

járó diákok részére tanulmányaik idejére,
tanulmányi eredménytől függően.

Gyomaendrődiek, vagy
Gyomaendrőd környékiek előnyben!

Nem csak első,

hanem másod-, harmad- és negyedéves
diákok isjelentkezhetnek! .

Jelentkezés:
2013. szeptember 15-ig Tóth Lászlónál,

a0630/3316..721 telefonon.

Családi Vasárnap
aDreher Söröző Étteremben!
Augusztus 4.Orjaleves csigatésztával.Szezámmagos csirkemell,
burgonyapüré. Uborkasaláta. Mákos guba.

Augusztus 11. Mediterrán qyűm ö l cs l eves , Grillezett pulyka javasajtmártással,
párolt rizs. Barackos lepény.

Augusztus 15. Vaníliáskörteleves. Marha lábszárpörkölt vajas galuskával.
Kovászos uborka. Túrógombóc.

Augusztus 20.
Ponty halász/é. Haltepertős túrós csusza. Gyümölcs.

Augusztus 25. Májgaluska leves. Rántott sertésszelet, sült
burgonya, káposztasaláta. Vargabéles.

Ára: 980 Ft/adag
Telefon: 0666/386-444, 0620/980-8842
sZÉP kártyát és étkezési utalványokat elfogadunk!

www.timarpanzio.hu

Hirdetésfelvétel:
.0670/22·632·99
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K"zel é tu a k"zt rület neve változhat
anyár égén

TátkaSándor
két számban

indul avilágbajnokságon
Harminckilenc versenyzőbő l álló

csapat képviselheti Magyarországot a
németországi Duisburgban az augusz
tus 29. és szep tember 1. között sorra
kerülő kajak-kenu világbajnokságon.

A szakmai bizottság, majd a
szövetség elnöksége jóváhagyta Storcz
Botond szövetségi kapitány tervezetét,
mi után a júliusi válogató csaknem
minden szám ban választ adott a nyitott
kérdésekre.

A világbajnokságon Kovács Gábor
edző tanítványa Tótka Sán dor, a
gyomaendrődi Körös Kajak SE fiata l
versenyzője két számban áll raj thoz:
K- l 200 méteren és a K- l 200 méteres
váltóban indul Duisburgban.

Várfi Andrást ismét
a Fidelitasalelnökévé

választották
A Fide litas tisztújító kongresszusán

20 ll . után ismét megválasztották a
gyomaendrődi ifjab b Várfi Andrást az
országos szervezet alelnökévé.

- 2000 -ben léptem be a Fidelitasba,
Gyomaendrődön voltam a helyi cso 
port alelnöke és elnöke, a megyei
választmány egyik alelnöke is az évek
alatt, és ahogy mos t, két éve is az
országos szervezet alelnökévé válasz
tottak - beszélt eddigi pályafutásáról
ifjabb Vádi András .

Hozzátette, hogyaközeljövőbe l i

feladatok között szerepel a további
szervezetépítés, hiszen még van nak
olyan települések a megyében, aho l
nincs helyi csoport. Emellett a fiata-

' loldcal is kieme lten foglalkoznak, a
kongresszuson is szóba került a 18 és
35 év közö ttiek vállalkozóvá válásának
elősegítése, a hátrányos helyzetben é lő

fia talok esélyeinek növelése, akik a
fog lalkoztatás teré n számíthatnak
támogatásra.

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon: 0670/22·632·99

E-maii: szobeszed@index.hu
www.szo-beszed.hu

Gyomaen drőd Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a
XX. századi önkényuralmi rendsze
rekhez köthető elnevezések tilalmáról
szóló törvény alapján döntött arról,
hogy az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esé lyegyen
l őségi Bizottság készíti elő az ön
kényuraimi rends zerhez köthető sze
mélyekről és fogalmakról elnevezett
közterületi nevek módosítását.

A névmódosítást előkészítő sza
kértői testül et 2013. március 25-i
ülésén letette az előzetes névmó
dosítási javaslatát azzal, hogy a
képviselő-testü let kérje ki az MTA
állásfoglalását. A képviselő-testületi

döntést követően ápri lis 3-án a pol
gármester levélben keres te meg a
Magyar Tudományos Akadémiát a
képviselő-testület álta l javasolt 18

ÚJ GUMIK!
Szerelés,javítás,
centírozási
Katona György
gumijavító

Gyomaendrőd , Bajcsy u. 107.

Telefon: 0666/285-127

Gasztrotúrák
Megjelent a Körös menti ízek

című gasztronómiai érdekességeket
és 169 hagyományos, már-már
elfeledett ételreceptet tartalmazó
színes könyv, ame ly a Hármas
Körös vidékére kalauzolja el az
olvasót.

Szerzője Homok Ernő, gyoma
endrődi újságí ró, aki Békés megye
északi részének, a Hármas-Körös
vidékének konyháját mutatja be.
Eze n a viszonylag kis terü leten
egyedi, máshol nem fellelhe tő

gasztronómia alakult ki a táj
adottságainak és az itt élt, itt élő

magyar, szlovák, sváb népességnek
köszönhetően .

közterület i névvel kapcsolatos állás
fog lalásának kialakí tására. 2013 .
máj us 27-én az MTA Jogi
Főosztályától kapott tájékoztató szerint
a helyi kötődésű nevek ügyében az
MTA Bölcsészettudományi Kutató
Központja folytatja le a sz ükséges
tudományos kutatás t. A többi
közteliilet név esetében pedig már
született állásfog lalás.

Figyelemmel arra, hogy további
névmódosítási és új közterül et eln
evezési javaslatok is érkeztek, illetve
egyes változtatásra ítélt közterületi eln
evezésekhez még nem érkeztek név
javaslatok, így a képviselő -testü let

elhatároz ta, hogy széles körben kíván 
ja meg ismerni a lakosság és a he lyi
k özöss égek véleményét az MTA
végleges állásfogalásának megérke
zéséig.

Első osztályú borovi fenyőből ajtók,
ablakok készítése!

Konyhabútorok, gardróbszekrények,
készítése egyedi méretben

bútorlapból vákumfóliázolt felületlel vagy tömör fából!

Telefon: 0630/9554·571

EO ügyfélszolgálat
Az áramszolgáltató ápri listó l heti

két alkalommal tart ügyfélszo lgálatot
a Selyem úti városháza épületében.
Keddi napoko n dé l előtt 8- 12 óráig,
csütörtökön pedig 14-18 órá ig várják
az ügyfeleket a sze mé lyes ügyinté
zésre.

Várja kedves vásárlóit, a

RD OB

URI

a Kner téren,

a 8iluett Fitness mellett!
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ASkylo ee ' j II zemcsarnokot avatott
5

A Skylotec Hungary Kft. gyoma
endrődi üzemében új gyártócsarnokot
adtak át július 19-én. A már meglévő 
200S-ban épült - ISOO m' -es - csarnok
mellé egy újabb hasonló méretű

épületet emeltek.
A beruházás költsége 214 millió Ft

volt, melynek felét, 107 millió forintot
támogatásként kapták az új Széchenyi
Terv keretében. A 2006-ban alakult
német tulajdonú vállalat az új üzemc
sarnok avatását követően újabb gyártó
sorokkal bővíti üzemét, s ennek
köszönhetően már újabb 22 dolgozót
vett fel.

A csarnok avatásán részt vettek a
cég német tulajdonosai mellett Vádl
András polgármester, valamint Dankó
Béla a körzet országgyűlési képviselő

je is. A munkavédelmi és sport heved 
erek , illetve ezek kiegészítőinek

gyártásával foglakazó Sky lotec
Hungary Kft. munkájáról és jövőbeli

terveiről Vadava János és Homok Béla
ügyvezetők tájékoztatták a meghívot
takat, majd dr. Kai Rinklake német
tulajdonos mutatta be a a cég
tevékenységét.

•, -- MAGYARORSZÁG MEGÚjUL

Aprojekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.

Akülföldi cégekbe uházásai Gyomaendrődön és MezőtÚ.ron

Gyomaendrődön és a szomszédos
Mezőtúron műkődő külfőldi tulaj-
donú vállalatok folyamatosan fej
lesztik gyártókapacitásukat.

Városunkban idén a svájci tulaj 
donú Mamutec Hungary Kft. és a
német Skylotec Hungary Kft. adta át
új üzemcsarnokait, jelentősen nö
velve ezzel a gyártókapacitást és
emellett bővítették a dolgozói Iétszá
mot is.

A szomszédos Mez őt úron az elek
tronikai alkatrészeket gyártó német
RAFI Hungária Kft.-nél áprilisban
tették le az új, harmadik üzemcsarnok
és raktárépület alapkövét. A csarnok
építése kiemeIt jelentőségű, kife
jezetten elektronikai eszközök gyár-

tására szolgál majd. Az l milliárd
forintos beruházás megvalósulását
követően az 1991-ben alapított vál
lalat termelőterülete 2700 m'-rel, a
raktár területe 700 m'-rel és az iro
daterület 1000 nr-rel bővül, valamint
körülbelül 40 munkahelyet jelent
majd a munkavállalók számára.

- A termékpalettánk nagyon
széles. Az egyszerű vasalógép kap
csalótól kezdve az ipari robotok
vezérléséig mindent gyártunk. Úgy
gondolom, hogy az autóiparra és a
Kuka termékcsaládra lehetünk a leg
büszkébbek. A Kuka Németor
szágban - sőt mondhatom, hogy
világviszonylatban is - egy nagyon
ismert márka, az első 3 ipari robot-

gyártók egyike. Ezekhez a robo
tokhoz felhasznált elektronikának a
90 százaléka itt készül Mezőtúron. Az
elmúlt 20 év azt jelzi, hogy az
anyavállalat elégedett a munkánkkal,
elégedett azzal a minőséggel, amit mi
agyártásban megvalósítunk és
elégedett azzal a szállítási határidővel

is, amivel ezeket a termékeket
legyártjuk. Ezt is bizonyítja, hogy
már a harmadik csarnok valósul meg
nálunk, Mezőtúron - mondta Tóth
Lajos, a RAFI Hungária Kft.
ügyvezetője.

Minden ellenkező híresztelés
ellenére tehát a külföldi beruházók
bizalma töretlen a magyar gazdaság
iránt.
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Nagy László ésa Rostélyoscsapata nyert a karcagi tözöversenyen

Benke Laci bá csi, a zsű ri elnöke adta át az elismerést

A gyomaendr ődlek a győztesnek járó serleggel

eln öke bejelentve a 6. aranyé rmest,
Nagy László személyében, aki egyben
egy évre a vándorserleg birtokosa lett.

Így az a helyzet alakult ki, hogya
karcagi birkap örkölt hungarikummá
minősítésének első évében, Karcagról,
a birkapö rkölt fővárosábó l gyomaend
rődi hozta el az első díjjal járó ván
dorserleget.

gyűlés i képvisel ő - Szarvas pol
gárm estere - is megláto gatta a főzőhe

lyet.
Az eredményhirdetés nagyon

elhúzódott és már a 6-6 bron z, ezüst,
díjak kio sztása után minden rem ény
szertefoszlott, - a gyomaendrődiek

felállva indultak volna kifelé a sátor
ból, amikor robbant a bomba és a zsűri

Jelentő s siker t könyvelh etett el
június 29-én a Xv. Karcag i Birkafőző
Fesztivált szervező Karcagi Birkafőző

Egyesület. Ezen a napo n adt a át
Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi
niszter az egyesületnek a Hungarikum
Bizottság május 30-i határoz atát, ami
szerint hungarikum lett - elsőként az
ételek közül - a karc agi birkapörkölt.
A mini szter is megerősítette , hogya
karcagi birkapörkölt hoss zú ideje az
UN ESCO nemzeti örökség listáj án is
s zereplő kül önlegesség, mel ynek
alapján mélt ó helye van a hunga
rikumok között is, miképpen jó e
séllyel indul majd a megmérettet ésben
a bajai halászlé vagy akár a szegedi
paprik a is.

Több ezren látogattak ki a karcagi
múzeumparkba a fesztiválra, ahol 173
főzőhelyen 27 1 birkapörköltet főztek a
helyi, a vidékről és külföldről érkezők.

Köztük volt két gyomaendrődi csapat.
A taval yi sikeren felbuzdulva,

amikor Nagy László a Halgasztro
nómiai Egy esület csapatát segítette a
főzésre alkalmas birka kiválasztásával
és előkészítésével a főzésre, ez alka
lomm al úgy osztották meg a munkát ,
hogy az un. logi szt ikai feladatokat 
nevezés, főzőhelyek kiválasz tása,
főzési technika, asztalok biztosítása a
Halgasztron ómiai Egyesület feladat a
lesz. A főzésre szánt 4,5 éves birka biz
tosítása, kiválasztása és főzésre való
előkészítése Nagy László feladata lett.

Ugyanakkor a nyerési esé lyek
növelése érdekében, megfelezve a
főzésre szánt 40 kg birk ahúst, külön

r indult Nagy László a Rostélyos Kft.
csap ata és Jenei László vezetésével a
Hal gasztronómi ai Egyes ület nép es
csapata.

A kivá lasz tott öreg birka ráhozta a
szív baj t mindkét csapatra, mert a
meghatározott idő előtt 15 perccel
sikerült leadni zsűri zésre . Egyébként
mozgalmas délelőttje volt mindkét
csapatnak, mert a zsűri elnöke - Benke
László - és több tagja, a társadalmi
zsűri tagjai, valamint V árfi András pol
gár mester, Bab ák Mihály orsz ág-
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Kneropolisz, azöld mintaváros
2013. augusztus

Aktív tevékenységgel telt az elmúlt
hét a Gyomaendrődi Kner Imre
Gimnázium Disputaköre számára: a
semmiből kelle tt működő várost
teremteniük, ezután pedig a városban
felmerülő problémákat ke llett
megoldaniuk. Így jött létre Kneropo
lisz.

A Disputakör tagjai a Szólj be(le)! 
Párbeszéd helyben program keretén
belül töltöttek egy hetet Bükk
szentkereszten. A programot a Demok
ratikus Ifjúságért Alapítvány, a
Fiatalok Lendületbe n Program és az
OSYouth támogatta. Célja, hogy a
középiskolás fiatalok felismerjék a
közvetlen környezetükben felmerülő

problémákat, és a disputa-módszer
segíts égével megol dási javaslatokat
vázo ljanak fel, együttműködve a helyi
közélet szereplőivel.

A gimnazisták a program előké

szít ésében a város képviselő -testü

letének tagjaival, a nemzetiségi önkor
mányzatok vezetőivel és a helyi média
képviselőjéve l készítettek interjú t az
önkormány zati munka mibenlétérő l és
nehézségeirő l , ezeket a tapasztalatokat
fe lhas ználva álmodták meg a bükk
szentkereszti egy hét alatt a zö ld
mintavárost, Kneropoliszt.

Megtervezték a váro s földrajzi
környezetét, az erre épülő gazdál
kodást, a lakosság összetételét, az
irányítás rendszerét és szabálya it.
Polg ármeetert és bizottsági elnököket
választottak, akik a tábor további
részében döntéseket hoztak.

A tábor programjának megálmodói,
Malatinszky Zita és Valuska Lajos
olyan feladatokat találtak ki, amelyek
mind en bizott ságot arra késztettek,
hogy a felelős döntés érdekében ve-

Aratást vállalok,
versenyképes áron!
Tel: 06705694245"

Szó-Beszéd

gyék figye lembe a város érdekeit,
egye ztessenek a város lakók:k:al, a
különböző cégek, vállalatok képvise
lőivel és persze a többi bizottsággal is.
Kezelniük kellett egy-egy döntés után
a nyi lvánosságot és a médiát is.

Mindeközben természetesen a leg
fontosabb az volt, hogy a vita- ··
kultúrájuk fej lődjön, lássák meg, hogy
a prob lémákat és a mego ldási javasla
tokat több oldalról kell vizsgálni, hogy
a csapatmunka és a közös gondolkodás
hozza a legjobb ötleteke t, hogy a
közösség érdeke fontosabb a pillanat
nyi egyéni érdekeknél, és hogy hosszú
távon nem működik az a rendszer, ami
egy ember akaratát érvénye síti.

A hét végén a diákok fáradt an, de
rengete g élménnyel hagyták el
Kneropoliszt. Megtapasz talták, hogy a
döntéshozatal fele l ősségteljes és nehéz
feladat , de az érvek, az értelmes
párbeszéd köze lebb vihet a problémák
mego ldásához.

A kneresek a disputázást a követ
kező tané vben a YouthVoice Prog ram
és a Vitától hangos isko lák Program
keretén belül folytatják.

V. L.

RÉGI
BÚTOROKAT,

használati tárgyakat
vásárolok!

Készpénzben
a helyszínen fizetek!

Telefon:
0630/9-533-594

Hirdetésfelvétel:
Szó-Beszéd Szerkesztőség e

Telefon:0670/22-632-99
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Tájékoztatom
Ügyfeleimet,
hogy irodám

.Gyomaendrőd,
.Fő út 173-179./A. fsz. 1. sz.

alá költözött
(A Rostélyos Húsbolt mellé!)

Dr. Szendrei Éva
ügyvéd

Telefon:
0666/789-539,
0620-9208-659

Stancolt és hagyományos

papírdoboz ~••
gyártása minden ta~
méretben! q~~
Szitázás, ~~r~bbbOl8't'iifó "ff·
szítaforma készítés, www.rozakft.hu
kasírozás!

Telefon: 0620/9142122

Gyomaendrőd , 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



Németh Izabella
és Cserenyecz István

1963-ban, 50-évvel ezelőtt fo gadott örök
hűséget egymásnak Endrődön.

Két unokájuk és a rokonság köszöntötte
a házaspárt az aranylakodalmon.

Július l3-án a városháza disztermében
megerősitették 50 éve tett fo gadalmukat

az anyakönyvvezető előtt.

Ara yla

Fitness E kondicioná ló terem
t eremb érlés I Fodrásza t IAtlasz kondigépek

t á rsast ánc I aerobik I s tep aerobik
pow er body I has tánc I zsírége tó ae robik

jága I prevent.ív gerinc gimnaszt ika

Kner Imre tér I UJUJUJ.gellai.hu

06 66 285 840 I 0 6 30 627 8234

dalom

HŐTERM CARBON OIGANT
szilárd fűtöanyagli kazán tűzifa, fabrikett
és szalmabála ellüzelésére.
Anépszerű Höterm Carbon kazáncsalád
nagyte ljesítményű változata.
Egyaknás töltörendszer, teljesítményt
növelő vízhűtéses rostélyszerkezet.
Az extra méretü berakóajtó és tűztér

lehetövé teszi nagyméreW fü\öanya1Jok:
hasábfa, fabrike
és aszabványos
kisméretű szalma- \ ;,
bála eltüzelését. \\' u ." .. 'lilii' .

~ ~,~ \,' i: , l; I
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Óriási arany- és ezüstékszer választékkal,

20-40 százalékos kedvezménnyel
várjuk kedves vásárlóinkat!
Használt megunt aranyékszereit most rendkívül
kedvező áron sz ámitjuk be új ékszer vásárlása eset én!

Törtarany felvásárlás a legmagasabb napi áron!

Átmenetileg pénziigyi gondja van? Mi megoldjuk!
Zálogfiókunk aranyékszerekre kedvező

záloghitelt nyújt, a záloghitel költsége felére ,- '
csökkent!
Érdeklődjenek kedvező felt ételinkről!

Telefon: 06- 70/354-8915

BERILL ÉKSZERÜZLET
Gyomaendrőd, Fő út 222 .

KirtÁurrortKBÓL:
Cefrés hordók • Fűnyírók • Műtrágyák

• Permetezőgépek • Tápoldatok • Rágcsálóirtú szerek
• Fúliák • tömlők • Szivattyúk • Gumicsizmák

• Munkavédelmi ruházat

Gyomaendrődi

faipari vállalkozás
1 f ff b ú t o r t e r v e z o /
g y á r táse I ffkészítff
kollégáI keres!

Telefon: 0670/3965-965

GAZDA
KIsÁROHÁZ
Látogasson el hozzánk! :~ ! '
5500 Gyomaendröd. C'!
Pásztor János Q. 39. Ii" ~
Tel.: 06-66/386-359 1 ' , i

. .Á,' ,....
. MINDEN EGY HELYEN!

. EGÉSZ ÉVBEN

. OLCSÓBBAN!

~

ellat
G Y OM AE N D R ŰO

".-,:,~~:O '~~'~: ·Co lor ShOp
-!!f":~?~ Papírbolt

~~~'. ~ Gyomaendrőd , Petőfi u. 4.'
Telefon: 06-66/284-552

Önkormányzati és bármilyen más
UTALVÁNVÁT NÁLUNK BEVÁLTHATJA!
Alegnagyobb választékbólválogathat eladóinksegítségév~el !w~~

Szeretné gyermeke tanszereit egyszerűen ésolcsón,
de minőségi termékekből megvásárolni? Ezt nálunk megteheti!

MINDEN VÁSÁRLÓNK
AJÁNDÉKOT KAP ASORSJEGY MELLÉ!
FőoíJ : 1 DB T' BLAGÉP
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A Kner TSE táncosai és tanárai az
idén nyáron sem pihennek túl sokat. A
cikk megírásakor is éppen a ver
senyzőikkel táboroznak Köröstarcsán.
Jenei Évát, az egyesület elnökét kértük
meg, hogy röviden számoljon be az
elmúlt időszakró l.

"Nagyo n sikeres tavaszi versenysze
zont zártunk az idén, több országos
bajnoki címet szereztünk különböző

kategóriákban, valamint magyar bajnok
ság döntőiben is szerepelt párosunk.
Hiába lett vége az isko lának és
kezdődött a nyári szünet, táncos aink
nem pihenhettek.

Egy nagyszabású versenytánc gálát
szerveztünk Mezőberényben a Kultu
rális Központtal együttműködve június
22-én. A rendezvény nagyon jól sikerült ,

Szó-Beszéd
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közel 70 táncosunk lépett fel teltház
e lőtt. Az este sztárvendégét Csonka
Andrást is teljesen elvarázsolták tánco
saink.

Ahogy vége lett a gálának, indultunk
Olaszországba, Riminibe, ahol egy pára
sunk , illet ve két táncpedagógusunk
vehetett részt egy felkészítő táborban
valamint továbbképzésen, és egy több
napo s táncversenyen. A versenyre a
Magyar Tehetségsegítő Szer vezetek
Szövetsége által meghirdetett pá lyázat
segítségével juthattunk ki.

Jelenleg a Zánkai Táncfesztiválra,
majd Németországba egy nemzetközi
táncversenyre, és az őszi versenyszezon
ra készülünk. Több tábort is szervez
tünk , melyekben köze l 100 táncosunk
vesz részt - mondta Jenei Éva.

2013. augusztus

. LEVELEINKBOL.
Köszönet a most már látható

gyomaendrődi temetők gondozásáért!
Kérem a sírokat gondozó hozzátar
tozókat, hogyasírokró l levett koszo
rút, gazt, ne a sírok között átmenve
gaz, szénaboglyá k helyére tegyék
(azok a nem gondozott sírokról kerül
tek oda elszállításig). Egyben kérem az
illetékeseket, hogyakonté nereket
legalább 3 napos ünnepek előtt ürítsék
ki pénteken. (pl.: pü nkösd, halottak
napja).

Köszönettel : Orovecz F. Olivér
Ui.: Ha lehet döntsék el , kihez tar

tozik a bale lsetveszélyt okozó Kató J.
Eötvös úti kanyarban lévő 2-6 méteres
gyomnöv ény kiirtása. Kérem intézke
désüket is.

Ta pír Papír Gyomaend rőd, Kossuth u. 31.

Nyár közepén gondoljon az iskolakezdésre is!
Tanszerek széles választékban.
Converse, Nike, Puma, Adidas, Budmil
(mosógépben mosható 2év garanciával)
iskolatáskák, hátizsákok.
Hozzák magukkal a 10 %kedvezményre jogosító kupont.
Beiskolázási utalványokat elfogadunk.
(Önkormányzati, Ticket, Sodexo stb.)

Szeptemberig kívánunk tartamas nyári
szünetet, ehhez ajánlatunk:
- vízipisztolyok, vizibomba,
- medencék,
- karúszók, úszómellények,
- úszószemüvegek,
- búvárfelszerelések,
- matracok.

LOVAsrA. ,OR

AMUl10r Lovas Baráti Kör
immár 5. alkalommal szervezi meg

nyári lovas táborát,
mely IJj programokkal

és lehetőséggel bővült mind
kezdő és haladó lovasoknak.

Aváltozatos programjaink közül
néhány:

mini élménypark
erdei kalandok

strandolás
ijászkodás és
lovasjátékok

Atábornak Kősziget ad otthont,Dévaványa
és Gyomaend rőd között. Sátorozásra

és bentalvásra isvan lehetőség !

Időpontok:

1. Június 24-28.
2. Július 8-12.
3. Július 22-26.
4. Augusztus 5-10.

Érdeklődni: Murányi Nóra
Telefon: 0630/341·3994



Mú lt év szeptember l -jétő l a
M argat-éta Óvoda (Gyomaendrőd,

Jókai út 4.) Gyomaendrőd

Csárdaszállás - Hunya Önkormányza
tok képviselő-testületeinek fenn
tartásába került.

Ajogszabályi változások, az óvodai
feladatellátás szerkezetének, finan
szírozásának megváltoztatását, a tarta l
mi megújítást tették szükségessé. A
20 13/14 -es tanévtől a gyermeklétszám
csökkenése miat t két csoporttal
működik tovább az óvoda.

A Margaréta Óvoda önálló
működés e során sajá tos arculatot,
hagyományokat, szokásokat alakított
ki, me lyet a nevelőtestület továbbra is
megőriz. Minden pedagógusunk meg
győződéssel vallja , hogy a nyugodt,
szeretetteljes, derűs gyermekekből

lesznek kiegyensúlyozott, aktív és si
keres felnőttek.

Nevelésünk lehetővé teszi és segíti
a gyermekek testi és lelki szükség
leteinek kielégítését - szemé lyiség
fej lődését, egyéni készségeinek és
ké pességeinek kibontakoztatását.
Alape lveink megvalósítása érdekébe n
biztositjuk a megfelelő életvite lt, az
egés zséges életmód iránti igény kia
lakítását.

Ennek érdekében a felsza badult
csopo rtból tornaszobát alakítottunk ki,
ezzel is elősegí tve sze mélyiség ük

2013. augusztus
,
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Gyomaendrődi Szó-Beszéd

takonaMargarétaÓvoda
fej lő dését, hiszen a mozgás a játék
mellett , a gyermekek legtermészete
sebb megnyilvánul ási formája . A
tornának, játékos mozgásoknak az
egészséges életmódot erősítő egyé b
tevékenységeknek a kialakított torna 
szo bában és szabad l eve gőn

eszközökkel és eszközök nélkül, spon
tán vagy szervezett formában az óvo 
dai nevelés mind en napján - az egyé ni
szükségleteket és képességeket
figyelembe véve - minde n gyermek
számára lehetőséget biztosítunk.

A tornaszoba kialakításá hoz segít 
sége t kaptunk az OTP Banktól.
Pályázati forrásából 100.000 Ft-tal
támogatta óvodánkat, melyből mozgá
sos tornaeszközöket (egyensúlyozó
készletet , ugráló labdát, billenő rács 
hintát, egyensúlyozó libikókát), festő

esz közöket (festék, ecsetek stb .)
vásároltunk. Anyagi támogatás mellett
gyakorlati segítséget is kaptunic
Mintegy 20 önkéntes OTP munkatárs
dolgozott a megvalósításon, csiszo ltak,
fes tettek lelkesen . Az ere dmény
magáért beszél, gyerme keink július 28
tól a felújított óvodában élvezhetik a
nyár hátral évő részé t, és szeptembertő l

a tornaszo bát és eszközeit.
Mindenkinek köszö njük a segí t

séget és munk.át, aki hozzájárult a
Margaréta Óvoda megújulásához.

Czikkelyné Fodor Tünde
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Megújult
aColor Shop
Papírbolt!
Gyoma, Petőfi u.4. Telefon:66/284-552

AkcióI
Gyűjtsön össze
15 Color Shop
emblémát* és
a következő vásárlásból

15 %árengedményt kap!
'1500forinlonkénl 1db emblémál adunk!
Azakció 2012. április2-ánkezdődött!

Erzsébet-utalványt elfogadunk!

AUTÓSOK FIGYELEMI

Műszaki

vizsgáztatás
akciósáron: 22.000 Ft
Eredetiség-vizsgálat!
Varga Béla, autószerelő mester

Telefon:

0666/610-650, 0630/600-42-30

5500 Gyomaendrőd , Csokonai u. 37.

Nemzeti
Közlekedésí
Hatóság

.:WWw.szo-beszed.hu

A bank munkatársai a nyári óvoda felújításon
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Visszakaptaa B thlen ábor evet a szakiskola
Az 1977-ben megjelent Gyomai

tanulmányok c. kötet 22. oldalán
közölt vázlatos térkép szerint a "Gy" 
vel jelölt terület a Bethlen családé volt.
,,1338 - ban a gyomai Bethlen fiai (az
iktári Bethlen ősei) birtokolták, aki a
Necpáli családdal egy őstől származ
tak". /l.m./ "A xv. sz. végén Gyomát a
Bethlenek eladták Szegi Dóczi
Gergelynek".

A fejedelmi ág azonban a nemesi '
előnévben megtartotta a "gyomai"
előnevet is. Tehát a "nagyfejedelem"
emlékét nekünk, gyomaendrődieknek
különösen kell őriznünk. Fejedelem
ként endrődieknek is adott nemességet.

Ez évben, egészen pontosan 2013.
október 23-án lesz 400 esztendeje,
hogy Kolozsváron a Szent Mihály
templomban az erdélyi rendek
fejdelemmé választották. TIzenhat
évnyi uralkodása alatt felvirágoztatta
Erdélyt. Méltatása most nem fela
datom. Meg különben is azt sokszor,
sokan megtették már - nálam avatot
tabbak.

Az 1980 -as évek végére érett meg
a gondolat - az akkor még külön
működő "mezgé" kollektívájában,
hogy legyen saját nevünk. De ki legyen
a névadó? Javaslatok, ötletek voltak,
de valahogy egyik sem tetszett igazán.
Akkor találtam meg Cs. Szabó István
cikkét a Gyomai Híradóban, amely
Gyoma és az iktári Bethlenek kapcso
latát taglalta. Ő jó lesz . Rá fel lehet
nézni. Egyhangúan döntött mellette a
tantestület. 1989. november végén
megvolt a névviselési engedély.

Ez programot és lendületet adott az
intézménynek. Szobrot állítottunk.
Felvettük a kapcsolatot azokkal az
intézményekkel, akik a fejedelem
nevét viselték akkor. Elsősorban a
nagyenyedi kollégiummal, amiből

kifejlődött a testvérvárosi kapcsolat.
Szép eredmények szűlettek. Úgy nézett
ki, hogy töretlen a pályánk. Bár a fenn
tartók változtak, és a nevük is. A
Bethlen név maradt egészen 201 l-ig.

Akkor másik három iskolával
együtt porig aláztak bennűnket. Elették
a hagyományosan kialakult neveket,
melyeknek történelmi kötődése volt a
településekhez. Egységesen Tisza

Kálmán nevét kellet viselni, pedig neki
egyik településhez és Békés megyéhez
sincs történelmi köze.

A borosj enői Tisza család 1761
ben lett Geszt földesura. Ez vált a bir-

tokközponttá is. Igaz, hogy Geszt most
a megyénkhez tartozik, de ez Trianon
szomorú következménye. A tragikus
döntés szétvágta a hajdani szép Bihar
országot (a hajdani történelmi
Magyarország legnagyobb megyéje
volt) . Csak egy keskeny sáv maradt a
határ innenső oldalán. 1950-ben aztán
a közigazgatási határok rendezésekor a
megmaradt részt a Zsadány
Biharugra - Körösnagyharsány vona
lon kettéosztották és az ettő l délre eső

részt Békés megyéhez csatolták. Így
lett Tisza Kálmán Békés megyei. De
hát nem is vele van bajom, hanem
azzal, amit a neve alatt lekövettek.

A kényszerű szervezeti egységbe
sorolás és nevünktől való megfosztás

óta olyan anyagi s erkölcsi rombolást
kellet elviselni, a~i józan ésszel
nehezen fogható fel.

Most viszont reménykedhetünk.
Kovács Károly

ny. igazgató helyettes

Szerkesztőségünk megkérdezte
Davidovics László igazgatót a témával
kapcsolatban.

A tanévzáró tantestületi értekez
leten az iskola dolgozói - Várfi András
polgármester úr javaslatára - felhatal 
maztak, hogy intézményünk a Bethlen
Gábor név visszavétel e érdekében jár
jak el. Örömmel tájékoztatok min
denkit, hogy 2013 . augusztus I -től

intézményünk neve: Bethlen Gábor
Mezőgazdasági és Élelmiszeripai
Szakképző Iskola és Kollégium.

Fenntartónk a Vidékfejlesztési Mi
nisztérium, az iskola önállóan gaz
dálkodó és működő szervezet.

Gyomaendrőd Városával együttmű
ködve a következő 2013-2014 tanév
Bethlen Gábor égisze alatt fog eltelni.
Rendezvénysorozatokat fogunk szer 
vezni, amelyeken a Bethlen Gábor
nevét viselő belföldi és külföldi is
kolák is részt vesznek.

Az intézmény életéről, program
jairól és működéséről folyamatosan
tájékoztatjuk városunk és a járás lako
sait - mondta Davidovics László igaz 
gató .

Új hivatali címek
A Gyomaendrődi Közös Önkormány

zati Hivatal, azaz a városháza

a következő módokon elérhető:

Városháza:

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Telefon: 0666/386-122

Fax: 0666/283-288

További telefonszámok: 0666/521-600

0666/581-230

A Gyomaendrődi Járási Hivatal

elérhetőségei:

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

(A volt városháza épülete.) Telefon:

0666/284-043 és 0666/284-053
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A Magyarországi Éjféli Sportbaj
nokságok Egyesülete IMÉSEI támo
gatásával a Templárius alapítvány
szervezésében Tanévzáró asztalitenisz
versenyt rendeztek Gyomaendrődön a
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
tornatermében 2013. június 14-én.

A verseny az esti órákban kezdődött

öt asztalon sok fiatal versenyző

részvételével. A Templárius Alapítvány
részéről Ungvölgyi János, az
alapítvány elnöke nyitotta meg a
versenyt, aki tolmácsolta Jakab Péter a
MÉSE elnökének üdvözletét, és
j ókíváns ágait. A Bék és Megyei
Asztalitenisz Szövetség részéről Bere
József a szövetség vezetőségi tagja a
verseny főszervezőj e ismertette a
versennyel kapcsolatos tudnivalókat.

Színvonalas, küzdelmes mérkőzé

seket láthattak a rendezvényen megje
lent versenyzők és az érdeklődő nézők.

A mérkőzések közötti szünetekben a
rendezőség szendvicsekkel és tortával ,
valamint üdítő italokkal kedveskedett a
versenyzés során elfáradt részt
vevőknek. Agyőzteseknek Davidovics
Lás zló a Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény igazgatója adta át a
kupákat, érmeket, okleveleket.

A futball tornán több Nemze
tiségi Önkormányzat illetve a Ma
gyar Pünkösdi Egyház Országos
Cigány Missziója mutatta meg
tehetségét. A jeles napon 9 órakor
Szécsi Zsolt, GyomaendrődVáros
Roma Nemzetiségi Önkormányza
tának elnöke, mint házigazda
köszöntötte a megjelenteket, ezt
követően V árfi András Gyoma
endrőd polgármestere köszöntötte a
város nevében a megyéből érkező

játékosokat.
Rejtő József MSZP II . körzet

választó kerületi felelőse tolmác
solta Teleki László országgyűlési

képviselő jókívánságait és jó
mérkőzéstkívánt. Várfi András pol-

Szó-Beszéd
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[sza · I- asa alitenis

Köszönet illeti a Gyomaendrődi

Tisza Kálmán Közoktatási Intézményt
a Gyomaendrődi Éjszakai Asztalitenisz
Klubot a verseny megrendezésében
nyújtott támogatásáért. Egyben
hálánkat és elismerésünket fejezzük ki
a két szakembernek, Ágoston István
nak és Bere Józsefnek a verseny lebo
nyolításában nyújtott kimagasló szak
mai segítségük ért.

A családias hangulatú ren-
dezvényen a következő eredmények
születtek:

gármester kezdő rúgásával
elkezdődött a futballmérkőzés. A
nyolc csapatból az első helyen
Doboz, második helyen Szarvas, a
harmadikon pedig Békés csapata
végzett.

A futball mérkőzést követően

Szécsi Zsolt mind a játékosokat,
mind pedig a jelenlévőket meghívta
egy finom babgulyásra. Az estebéd
alatt Dósai Flórián szolgáltatta a
zenét. Végü1 megköszönjük a támo
gatóink segítségét. Támogatóink:
Gyomaendrőd V áras Önkor
mányzata, Roma Polgárjogi Szö
vetség, TÓTKAÉP Építőipari Kft. ,
Rejtő József MSZP, Mágus-Comp,
Marton Ferenc.
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Általános Iskolás leány alsó
tagozat:

1. Kis Ottilia
Általános Iskolás fiú alsó tagozat:
1. Gálik Tibor
Általános Iskolás fiú felső tagozat:
1. Vörös Balázs
2. Poják László
3-4. Neibort Tibor és Szabó Dániel
Felnőtt női :

1. Fedor Liliána
2. Deák Szandra
3. Molnár Katalin
Felnőtt férfi:
1. Ágoston István
2. Bere József
3-4. Papp Zoltán és Balázs Csaba
A díjazottaknak és a verseny továb-

bi résztvevőinek szívből gratulálunk. A
több mint hanninc fő részvételével
megtartott versengés most is meghozta
a várva várt eredményt.

Az iskolában most nyári szünet
van, de ősszel folytatjuk a péntek esti
éjszakai asztalitenisz programokat, és
továbbra is várjuk lelkes fiataljainkat
az újra a Bethlen Gábor Szakképző

Iskola tornatermében Gyomaendrő

dön, ingyenes belépővel.

-templáríus-

Torkos hétfő k

a Hollerban!
Az étlapon szereplő tésztás

ételekből

minden hétfőn

12.00-tól 22-00 óráig

50%
árkedvezményt adunk!

Az ajánlat csak ahelyben
fogyasztott ételekre vonatkozik!

Pizza, tortilla, túróscsusza,
palacsinta, bolognai, rnilánói féláron!



. INGY:EN'ES APRÓHIRD'ET:ÉSEK

Aláírá s: .

r------------------ --------------
. '.:.' "'Apróhirdetésél e-mail-en is elküldheti!
'; , ..-( ',' szobeszed@gmail.com

Irányár: .

Érdeklődni: ..

Földet b éreln ék
Gyomaendrődön.

Telefon: 0620/945-0765

mekülés eladó. Alapba való
beton, tégla és cserép
törmelék elvihető. Érd. :
0670/773-4347

Használt nyúlketrecek,
eladó anyanyulak és süldő

nyulak is. Irányár: 150 ezer
Ft. Érd.: 0630/390 -0148

Eladó: 500-as szalag
fűrész , kéménytégla, átfo
lyós gázkazán , kerékpár,
bontott tégla. Érdeklődni :

0670/705-7603
Eladó egy db camping

kerékpár, l db 26-os női

kerékpár és 2 db íróasztal.
Érd. : 0630/523-1544

Tapéta és tapéta szegő

50%-os áron eladó . N.B és
F.N.B műlép 2500 Ft/kg
áron elad ó. Érd: Gellai
Miklós. Tel.: 0630/471-9279

Eladó 370 db ki sméretű

tégla : 10 ezer Ft. Színe s tv,
szobaszekrény, és rekamié :
12 ezer Ft/db. Érd .:
0670/545-3558

Kacagó gerle akcó! 3-at
fize t, 4-et vihet! Érd.:
0670/261-0648

Malacot, süldőt, hízót, nagysúlyú
hízót, rágott kocát

vennénk készpénzért!
Telefon: 0630/296·4775

Utánfutó, pótkocsi javí
tása, felújítása! Kerítés,
kapu, korlát , terasztető , stég
stb . készítése, j avítása!
Telefon : 30/8369260

Kipufogódobok, rend 
szerek javítása, készítése!
Karosszérij avítás! Telefon:
0670/5144 -641

Karosszériaj avítás! Ka
rambolos, korrodált autók
j avítása! Kipufogó dobok ,
csövek javítása,készí tése!
Tel.: 0670/5935 -171

Eladó l db es ernyővé

összecsukható szürke-rózsa
szín babakocsi , 1 db teknős-

EGYÉB
Vietnámi malacok kap

hatók, kannal búgatás vál
lalok. Érd.: 0670/261 -0648

Kerékp áros első gyer-

KERT, TELEK
Bónom-zugban vízparti

telek eladó. Irányár: 1,8
milli ó Ft. Érdeklődni :

0630/471-9279
Gyomán Kec segés-

zugban (Sulekkert) vízparti
h orgásztelek eladó. Érd. :
0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

LAKÁS
Októb er 6. ltp-en 3.

emeleti, 2 szob ás lakás
eladó vagy kertes házra
cserélhető. Érd .: 0630/356 
2449

Vásárt éri ltp-en 2. eme
leti , 56 m'-es lakás eladó .
Érd .: 0670/279-8040 vagy
0670/347-0538

Vásártéri ltp-en 1 szobás
földszinti lakás azonnali
beköltöz éssel eladó. Irányár:
megegyezés szerint. Érd. :
0630/576 -1140

Október 6. ltp-en 2
szobás 3. emeleti laká s
eladó vagy kertes házra
cserélhető. Érdeklődni :

0620/576-7879
Vásártéri ltp- en garázs

hosszú távra kiad ó. Érd.:
0630/442 -2121

Gyomán, Vásártéri ltp-n
teljesen felújított, l égkondi
cionált, konyhabútoros, új
fű té sr endszerű 2 szobás
lakás eladó ! Telefon:
30/3493 -740, 30/4319 -633

Gyomaendrődön a
Kolmann lakótelepen els ő

emeleti, felúj ított , három
szobás, első emeleti lakás
eladó. Érdeklődni : 0620/427
2132 telefonon.

Ifjúsági lakótelepen 2,5
szobás , normál állapotú
lakás garázzsal együtt eladó.
Érdeklődni: 0630/6588-961

Gyom án a Rákóczi út 29.
sz. alatt jelenleg orvosi ren
delőként műkőd ő ház eladó.
Irányár: 20 millió Ft. Érdek
lődni: 0630/367 -0840 vagy
0630/998-5096

Gyomaendrődön a
Templom-zugban vízpartra
menő ingatlan eladó, vil
lany, fúrott k út van. 4614
nr'-es, vállalkozásra is alkal
mas. Irán yár : 2300 Ft/rn'
Érdeklődni : 0670/943-8212

Gyomán kertes családi
ház eladó vagy 1tp-i lakásra
cserélhető. Ár: megegyezés
szerint. Érdeklődni lehet:
0630/544-4641

Endrődön a Tamási Áron
u. 13. sz. alatt, komfort
nélküli paras ztház, nagy
portával, o\csón eladó.
Irányár: 2,2 milli ó Ft.
Érdekl ődni: 0630/563- 6073
vagy 0630/705-1287

Gyomaendrőd központ
jában a Fő úton családi ház,
alsóépülettel, nagy kerttel
eladó. Kiválóan alkalmas
üzlethelyiség kialakítására.
Érdeklődni: 0620/427-2132
telefonon .

Ingyenes a lakossági apró!
A Szó-Beszéd ingyenesen jele nteti meg azoknak az olvas ók

nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen küldik be
megj elen tetés céljá ból! A szelvényen a megjelölt helyre kell
beírni a kívánt szöveget és a szelvényt levelezőlapon vagy
borítékban elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés szövege
lehető l eg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirdetések
szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőség !

Feladó neve: .

Címe: ..

Az apróhirdetés szövege: .

HÁZ
Gyomán a Zrínyi út 1911

sz. alatt 5 szobás, étkezős,

vegyes illetve gázfűtéses

ház eladó. Érd .: 0670/566
7344

Hunyán 3 szobás, össz
komfortos ház nagy portával
eladó. Érd.: 0670/566-7 344

Endrődön 70 mt-es ház
eladó vagy értékegyeztetés
sei lakótelepi laká sra, víz
part i telekre, nyaral óra
cseré lhető . Irányár: 4,9 mil
lió Ft. Érd.: 0630/403-5 315
vagy 0630/624-3495

Gyomán az Arany János
út 16. sz. alatt 4 szobás
összkom fort os ház elad ó.
Érd.: 0620/526-6573

Felúj ítás alatt l évő

tetőtérbeépítéses családi ház
eladó, vagy lakótelepi lakás
ra cserélhető. Irányár: 4,5
milli ó Ft. Érd.: 0620 /44 6
6137

Gyomán a Hősök utcá
ban összkomfortos 2,5
szobás parasztház elad ó,
konvektoros fűtéssel. Irány
ár: 2,8 millió Ft. Érd.:
0630/498-3521



Gyomaszolg Kft.
Temetkezéssel kapcsolatos

ügyintézés
hétfő-péntek : 7-15 óráig!

Teendők agyümölcscefr~' 

készítése során (I I
- Érett, egészséges gyümölcs gyűjtése. j ' . I: \~~
- Agy~m~lcs~k m,osása: perm~tszere~ elt~~olítása . . l! \~,'
- Agy~m~lcsok valo~atasa , sza:~k elta~ol ltasa. U l" "
- Agyumolcs magozasa csontheJ asoknal. ~, "
- Agyümölcsök aprítása, zúzása: MINDEN esetben! ~~ <
- Tiszta edény biztosítása (profik: H űtés / Fűtés bizt.)
- Megfelelő tároló helybiztosítása ! 19-24 Celsius.
- Agyümölcscefre pH-nak beállítása! (2,8- 3,2 közötí)
- Pektinbontó aromafelszabadító enzimek hozzáadása
- Fajélesztők , tápsók hozzáadása.
- Erjedés figyelése, "bunda" alámerítése naponta.
- Utóerjedési fázis után azonnali kifőzés , 3-4 hét.
.- Vagy az edényzet légmentes lezárása, tárolása.
Kiváló minőség ű gyümölcscefre =Kiváló mln ös éqű,
pálinka . .

' A Hármas-KörösPálij, k~ Manufaktúraminden PÁUNK
.kész ítőnek sok sikert és kitartást kíván !
Ha kérdése van, keressen!
Telefon: 0630-870:9499, Ignácz Tibór:
www.hunigi.hu

Szaküzlet (Juhász István) Mezőtúr, Rákóczi út 12.

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.

B ALUVI L

Kínálatunkból:
Villanyszerelési anyagok, vi/ágítástechnika,
gázkészűlékek· és alkatrészek, munkaruházat!
Áruhitel!

Munkaruházat:
Cipők , bakancsok, csizmák37-48-asméretig!

VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK
REGISZTRÁLT VILLANYSZERELŐVEL

SAJÁT ÁRUKÉSZLETBŐL!

Kedvező árakkaJ 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

Minden tanszerre
10 % kedvezmény!

TÁRSAT KERES
Olyan i dős ember hívá 

sát váro m, ak i segítségre
szorul, vagy nála vagy
nálam is megoldható. Érd.:
0670/260-9260

Szeretetre vágyó hölgyet
keresek 63 éves korig. Én
175 cm magas gépész
mérnök, nyugdíjas vagyok.
Érdeklődni lehet: 0630/902
0405

Keresem a párom, akivel
békességbe n, szeretetben,
meg becsülnénk egymást.
Egyed ül élek , korban hoz
zám illő egyedü lálló höl
gyet, tár snak, élettárs nak
kerese k 70-évig . Káros
szenvedélyek nélküli férfi
vagyo k. "Együtt könnyebb
lenne" jeligére váro m a
leveleket a szerkesztőségbe .

Szeretné gyermeke tanszereit
egyszerűen és olcsón,
de minőségi termékekből megvásárolni?
Ezt nálunk megteheti !

MINDEN VÁSÁRLÓNK
AJÁNDÉKOT KAP ASORSJEGY MELLÉ!
Fődíj: 1dbtáblagép
Önkormányzati és bármilyen más
UTALVÁNYÁT NÁLUNK BEVÁLTHATJA!
Alegnagyobb választékból válogathat eladóinksegítségével !

Color Shop Papírbolt
Gyomaendrőd , Petőfi u. 4.
Telefon: 0666/284-552

béka form ájú fedett
homokozó, kislányruhák 3
6 évesre. 0620/242-6077.

Nem használt, elromlott,
feles legessé vált hűtő , vagy
fagyasz tószekrényét ingyen
elfoga dom. Hívjo n, házhoz
megyek. 0666/789-189

Pentium IV.-es számí
tógép 17"-os monitorral,
bi llentyűzettel, egérre l egy
ben eladó. 0620/554-3 121

Nyáron előkészítő, fel
zárkóztató, pótvizsgára,
középisko lai felvételire fel
kész ítő foglalkozások in
dulnak általános iskolások
nak. 0630/856-3218

36 éves férfi ére ttség i
vel, kereskedelemben szer
zet t több éves gyakorlat tal
B kategóriás jogosítvánnyal
munkát keres. Érdeklődni :

0670/278-1041

Köszönetnyilvánítás

J;.Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik féljem

Békési Dániel
elhunyt akor részvétet nyilv ánitottak.

Felesége, lánya, unok ája

~
\i '? Lovaglásra való jelentkezés~ ~

~ .~ ~. Hétfőtől·Vasárnapig 16 órától20 óráig.
,

~ '. >,,' Bejetentkezní: 06/30·956·81·55
,

.f't1SZ\ ~0"



Varga Petra· 2013.06.19-én született
anyuka: Megyeri Vanda· apuka: Varga Péter

GYOMAENDRŐDI BABÁK

Buza István Kristóf - 2013.06.25-án született
anyuka: Gál Marianna· apuka: Buza István

Szurovecz László Ede - 2013.07.08-án született
anyuka: Gulyás Edit · apuka: Szurovecz László

"Mert a hegyek

eltávoznak, és a halmok

megrendülnek;

de az én irgalmasságom

; tőled el nem távozik,

és békességem szövetsége

meg nem rendül,

Igy szól könyörülő Urad."

(Ézsaiás 54;'10)

A G Y OMAI

RE FOR MÁ TU S E G YHÁ Z KÖ ZS EG PR ESB IT ER IUMA

SZ ER ET ET TE L M EG H IV JA

Ö NT ES K EDV ES CS A LÁ DJ ÁT

2013 . A UG U SZ TU S 17-EN - SZ O MBA TO N

DEL UT ÁN 3 Ó RA KO R K EZDÖDÖ

Ünnepi Istentiszteletre
, ': "1' II l "~

MELY EI';I F<?JI SZ.IiE1", TO

D B'I '!;~; ' ; " " ) I.I ·'ll:J.U llIi llr1. . t , .r. . ,q ~~~~~ ilG?f z av
'::' ,'11,111:11 til,,: . i,Jijj11 .

PUS i1.Ö K U R HIR D E "f. ,T

EZT I KÖVETeEN '
I[ . I

'Katona Gyula
ESPERES . ÚR BEI KTAT JA LEL KIPAs Z T ORI TISZTEB.E

"Ime, mily jó és

mily gyönyör Oséges,

amikor együtt

lakoznak az atyafiakl"

(Zsoltárok 133,1) .

Papp Tiőort

." Legújabb teehnológiánk!
- »

8
Arizona 318 GL
táblanyomtató gép

Nyomtatás bármilyen sík felületre!
papír • karton • habkarton • fa • üveg
fém • kerámia • textil • műanyag • bőr •

~~
print ~"~ 2000

6000 Kecskemét, Nyomda u. 8. • telefon :76/501-240 • fax:76/501-249 e-mail. info@print20oo.hu . www.printzooo.hu

Elkészítjük!

4 Ésavégén
mindenki elégedett!
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Jó iitemben halad az aluljáró építése

Megkezdődhet a szennyvíztisztító korszerűsítése

tonságosabbá válna, az átmenő forga
lom nem terhelné a várost, csökkenne a
környezetszennyezés, ugyanakkor a
város fontos objektumai, például a
reginonális hulladékkezelőm ű vagy az
ipari park is jobban elérhetővé válna 
mondta végül Várfi András pol
gánnester.

zepéig, s ezt követően indulhat a ter
vezés - tájékoztatott a polgármester.

Várfi András elmondta, hogy akár
10 éven belül megvalósulhat az elke
rülő út, hiszen a kormány ezt kiemeIt
programként kezeli.

A 46-os számú út ezzel elkerülné
Gyomaendrődöt, így a közlekedés biz-

Gyomaendrődöt rendezett, szép
kisvárosnak tartják sokan, A város
ban jelenleg is jelentős beruházások
folynak, illetve kezdődnek el. Várfi
András polgármester ezekről a
fejlesztésekről tájékoztatta a Szó
Beszédet.

- Jó ütemben halad az aluljáró
építése. Úgy gondolom, hogy ez egy
nagyon jelenetős beruházása a város
nak . A tervek szerint az aluljárót
2015 . tavaszán adják át, de bízom
abban, hogy a közlekedés már 2014.
utolsó negyedévében megindulhat 
mondta Várfi András polgármester,

Augusztus 23-án volt a városi
szennyvíztisztítómű korszerűsítésének
indító rendezvénye. Jelentős pályázati
pénzből egy új, a mai szabványnak
megfelelő tisztítómű épül, amely a
következő évtizedekben biztonságos
szennyvíztisztit ást tesz lehetővé. A
jelenlegi tisztítási technológia ugyanis
nem alkalmas a beérkező szennyvíz
ma elfogadott módon történő teljes
megtisztítására.

A kivitelezőkkel a szerződéseket

már megkötötte a város. Az új
tiszt ít óművet, amely a mostani telep
területén épül meg 2015 . első

negyedévében adják át. A kivitelező

tájékoztatása szerint azonban már jövő
év szeptemberében sor kerülhet a
próbaüzemre.

Tovább folytatódnak a belvíz
mentes ít ési programjaink. Több
utcában nagyobb méretű átereszeket
helyeznek el . Ez a beruházás is
pályázati pénzből valósulhat meg.

- Augusztus 22-én amegyeházán
tájékoztatták az érdekelt polgár
m~stereket arról , hogy lehetőség nyílik
elkerülő utak építésére . Konkrétan a
46 -os és a 47-es számú utak Békés
megyei szakaszairól esett szót, mely
szerint Gyomaendrődöt, Mezőberényt
és Békést fogják elkerülni az említett
kétszámjegyű utak. A legutóbbi
képviselő-testületi ülésen 7 lehetőséget

vázoltak a szakemberek a városunkat
elkerülő út nyomvonalának tekin
tetében. Ebből a 7 variációból kell
három változatot kiválasztani a
képviselő-testületnek szeptember kö-
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a hivatalve
Helyi közügyekben jártas embe

rek sz ámára úgy tűnt, hogy az
augusztusi önkormányzati ülés ele
j én - a minden témában szakértőnek

számító Körösök Vidékéért Egyesület
képviselője - Poharelec László nem
véletlenül intéz kérdést olyan rend
kívül f ontos ügyben, mint a régi
városháza, azaz járási hivatal m ály
vás szinű falának tárgyában. Poha
re/ee nehezményezte, hogy az ép ület
fala nem sárga szinű lett. Ny elv
törőnek is bizonyult számára a habs
burg sárga szó kimondása, mint
Medgy essy Pétern ek egykoron az
útelágazás szó ...

Még a kívülálló is érzéke/hette,
hogy ez a téma olyan neuralg ikus
p ont a testületi ülésen je lenlévő

jár ási hivatalvezető asszony, Andó
Agnes számára, amely nem várt oda
mondogatásra adott neki alkalmat.
Andó Agnes válaszában azonban
nem Poharelec okv etetlenkedését
támadta, hanem nekirontott Várfi
András p olgárm esternek, akit többek
között azért okolt, mert a f elújítás
elején nem nyilatkozott konkrétan,
hogy valójában milyen szint is óhaj t
a régi városháza külső falazatára .

Andó Agnes láthatóan ideges lett
a téma fe lvetése kap csán, s elmon d
ta, hogy am ikor a járási hivatal,
pontosabban a kormányhivatal p énz
ügy i segítséget kért a fe lújit áshoz az
onkormanyzattol, akkor a képviselők

erre dacból nemmel szavaztak. Most
pedig kritiz álják az épület szinét.

Andó Agnes azt is elmondta, hogy
az épületfelúj ítását az önkormányzat
engedélyezte, hozzájárulva ahhoz is
hogy kam erákat szereljenek f el a
külső falakra. A felújítással kap cso
latos egyeztetésen igaz ugyan, hogy
Várfi András polgárm ester templom
sárga szin t javasolt, amit egyébként
egy érv ényb en lévő önkormányzati
rendelet is előÍl~ mint az egykori
gy omaifőtéren található épületeken
alkalmazandó szlnbeli kötöttsége t.

A járási hivata l vezetője tájékoz
tatta a képviselőket, hogy a kivitelező

cég választotta ki ezt a .im ályvás"
szint, aminek - mint mondta - nem ez
a neve, hanem " valamilyen kódszá
ma van, p l. 007, mint Jam es Bond".

- Engem nem érdekelt a ház szlne,
az érdekelt, hogy a tetőrészről lesza
kadó stukkok ne essenek az emberek
f ejére - mondta Andó Agnes válaszul
annak a Poh orelee Lászlónak,
akinek főtéri panziója, és endrődi

étterme is narancssárgában pom
pázik.

A gyomaendrődi járási hivatal
elmúlt félévéről egyébként Andó
Agnes nyilatkozott korábban az
egyik helyi lapn ak. mely int erjú
f ésületlen szövege j elent meg a
nyomtatásban , majd az internetes
hiroldalakra is fe lkerült. Ez t állí
tólag nehezményezte Andó Agnes, s
meg is jegyezte, hogy az egyik
közösségi oldalon Iványi Lajosn é
önkormányzati képviselő meg is osz
totta a cikket. Iványiné képviselő

erre visszavágott:
- Talán erre enge dé lyt kellett

volna kérn em az asszonyságtól ? 
szegezte a költőinek szá nt kérdést
Andó Ágn esnek, ak i mellesleg ezen
az ülésen mályva szinű nadrág
kosztümben j elent meg és erre úgy
replikázott, hogy örül, hogy életében
először hallja JvánYÍ11 é hangját egy
önkormányzati ülésen.

- Egy ébként az említe tt cikk utol
só mondata miatt, - ahol azt mon
dom, hogy " nagyon jólelkű a gyom a
endrődi ember, ha jó ügyet szolg ál " 
sokan meg is simogatnak a temp 
lomközb en - válaszolta Andó Agnes.

Mielőtt a szinűgyi kérdésekb en
fe ltup írozott vita kapcsán mindenki
nek bepirosodott volna a f ej e, Várj i
András p olgármester az ügyet lezárt
nak tekintve áttért ennél a témánal
fon tosabb, a város jövőjét befolyá 
soló következő napirendi pontra...

-oke-

ARUTIN AUTÓSISKOLA

SZEMÉLYGÉPKOCS I·VEZETŐI

TA FOLYA OTINDíT
2013. szeptember rTl
első hetében! L!J
KEDVEZMÉNYESelméleti tanfolyam!

INGYENES Kresz· és Tesztkönyv használat!

INGYENESszámítógépesteszt használat!

A tanulók szabadidejéhez alkalmazkodó
elméleti és gyakorlati képzés!

További információ:

Bosnyák József
Telefon: 0630/409·2868

OKÉV: 04-0089-05 Akkr. lajstromszám: 00533020

Nemzeti dohán olt
a Hollerban!

Nyitva:
Hétfőtől -szomba tig 5.30-21 .00

(13.00-14.00-ig ebédidő)

Vasárnap: 5.30-16.00-ig

Üd ítők, borok, sörök, szeszek
bolti áron kaphatók.

EON .. gy élszolg,lat
Az áram szo lgáltató áprilistól heti

két alkalommal tart ügyfélszolgálatot
a Selyem úti városháza épü letében.
Keddi napokon délelőtt 8-12 óráig,
csütörtökön pedig 14-18 óráig várj ák
az ügyfeleket a személyes ügyint é
zésre.

·Hirdetésfelvétel: 0670/22·632·99
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Ti Z Kál á lecs é~t ' ethle Gá O a
Tanévkezdésa gyomaendrőd i szakképző iskolában

Idén augusztus] -t ő l a gyomaen
drőd i szakképző iskola önállóan
működő in tézményként nyitotta
meg a tanévet. Az elmúlt két évben a
Tisza Kálmán nevé t viselő közok
tatási intézményrendszer hez tarto
zott az egykori gyomendrődi

Bethlen, amely mostantól visszakap 
ta régi nevét.

Davidovics László, igazgató la
punknak elmondta, hogy az isko la
nevét és alapító okiratá t módosították,
így az intézmény neve Bethlen Gábor
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégium. Az
intézmény fenntartója a Vidékfej lesz
tési Minisztérium .

- Új fela datok és távlatok nyíl nak
az itt tanuló diákok és természetesen
az isko la dolgozói számára is, hiszen
az inté zmény tagja lett a Magyar
Agrárszakképző Int ézményi Há ló
zatnak. Ennek köszönhetően az isko la
kép zési kínálata is megújul. Békés
megyében zászlóshaj ója kív ánunk
lenni az agráripari, az élelmiszeripari
és a vidéki fog la lkoztatás e l ős egítő

diák- és felnőtt képzésnek. Szeret nénk
ezzel is szolgálni amegye
munkaerőpiaci igényei t, sz orosan
együttműködve a járásunkhoz tartozó
önkormányzatokkal és agrár vá l-

Érdemkereszt
A köztársasági elnök, Áde r János

Ungvölgyi Jánosnak a LIA Alapítványi
Óvoda és Szakközépiskola Szolnoki
Tagintézmény igazgatója részére
magas színvonalú intézményvezetői

tevékenysége elismeréseként a Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetést
adományozta augusztus 20-án.

Dr. Bánki Gyula
kitüntetése

Dr. Bánki Gy ula nyugalmazott
főorvos vehette át Várfi András pol
gármestertől Gyomandrőd Város
Egészségügyé ért kitüntető oklevelet a
képviselő-testület 2013 . augusztus 29-i
ülésén.

'., 1 "

Augusztusban visszakerült az igazgatói
iroda falára a Bethlen portré

lalkozásaival - tudtuk meg Davidovics
László igazgatótó l.

Az isko la nem zetközi oktatási
központként is működik maj d,
Gyomaendrődre vonzva elméleti és
gyakorlati képzésre az uniós tago rszá 
gok diákjait és fe lnőttjeit. Ennek alap
jait már lerakták az évek óta sikeresen

RÉGI
BÚTOROKAT,

használati tárgyakat
vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen fizetek!

Telefon:
0630/9·533·594

, , ~-

HIRDETESFELVETEL:
Telefon: 0670/22-632-99

E-maii : szobeszed@index.hu
www.szo-beszed.hu

m űköd ő uni ós Leo nardo programok
keretében zajló diákcsere progra
mokkal.

- A hangsúlyt a gyakorlati képzésre
he lyezzük, újra ind ítva az iskola két
tangazdaságát. Befektet ökkel közösen
olyan piacképes élelmiszeripari ter
mékeket szere tnénk előál1ítani a
gyakorlati oktatáso k idej e alatt is,
amelyeket Gyomaendrődön a helyi
ter mékek boltj ában tudunk értéke
sít eni és az isko la tankonyháján ke
resztül az éte lek készítésében is fel
ha sználha tunk - mondta Davidovics
László igazgató.

A 2013 -2014-es tanév Bethlen
Gábor születésének 400. évfordulój a
j egyében zajlik majd. Ez alka lombó l
tudományos konferenci át , sportren
dezvényeket szerveznek, amelyre
meghívják a hazai és külföldi 
Bethlen Gábor nevé t viselő - iskolákat,
köztük természetesen aNagyenyedi
Beth len Koll égiurnot m int testvér
városi isko lát.

A gyomaendrődi Bethlen Gábor
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Isko la és Ko llégiumban
idén szeptember 2-tő l 18 osztályban
összesen 455 tanuló kez dte m eg,
illetve folyta tja tanulmányait.

H. E.

ÚJ GUMIK!
Szerelés,javítás,
centírozás!
Katona György

gumijavító

Gyomaendrőd , Bajcsy u. 107.

Telefon: 0666/285·127

Első osztályú borovi fenyőből ajtók,
ablakok készítése!

Konyhabútorok, gardróbszekrények,
készítése egyedi méretben

bútorlapból vákumfóliázott felülettel vagy tömör fából!

Telefon: 063019554·571
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i c -gaz 'J z
Mint arról lapunk el őző számában

már beszámoltunk, a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola igazgatói
állására pályázatot írt ki a fenntartó, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Köz
pont. Lejárt ugyanis a jelenlegi igazgató
Farkas Zoltánné 5 éves megbízatása.
Határidőre Farkasné mellett a

Bethlen Gábor Szakképző Iskola egyik
tanára, Szabadka Mariann is benyújtotta
pályázatát az állásra. Lapzártakor még
döntés nem született, ám az iskola
pedagógusai, a szü lők egy része a
Körösök Vidékéért Egyesület önkor
mányzati képvi se lőinek segítségével és
támogatásával szimpátiatüntetésen pró
báltak nyomást gyakorolni a képviselő

testületre, valamint az ügyben döntést
hozókra hogy Farkasné maradjon újabb 5
évre az iskola élén.

Az ügyben még a körzet ország
gyű lesi képviselője is megszólalt, aki
Farkasnét biztosította támogatásáról. A
helyi baloldal által átpolitizált igazgató
választás kapcsán cikkek jelentek meg a
megyei sajtóban, sőt a kurucinfón is.

Az gyomaendrőd i iskolaigazgató
választás súlyos eljár ási hiba miatt
érvénytelen és eredménytelen lett 
jelentette be Hoffamnn Rózsa állam
titkár. Mivel konkrétan nem derült ki
milyen eljárási hiba miatt hiúsult meg a
pályáztatás, lapunk információt kért a
Klebe lsberg Intézményfenntartó Köz
pont sajtóosztályától. Ők az alábbiakról

tájékoztatták szerkesztőségünket augusz
tus 30-i levelükben:

"A rendelkezésünkre álló informá
ciók alapján az igazgatói pályáztatási
eljárás nem az előírtak szerint zajlott,
aggályok merül tek fel ugyanis a
véleményezési eljárás nevelőtestületi

értekezletén j elen lévő képv iselő

testü leti tagok eljárásával, illetve a
nevelőtestületi és az alka lmazotti
közösség értekezléte egy időpontban

történő lefolytatásával kapcsolatban.
Mindezek alapján a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola és Kollégium
intézményvezetői beosztás ellátására
kiirt pályázat eredményét érvénytelen
né nyilvánították és új pályázat
kiír ására kerül majd sor."

Lapunkis hírt adott róla, hogy azon a
bizonyos - pályázatokat véleményező 
tantestületi ülésen a Körösök Vidékéért
Egyesület önkormányzati képvisel ői is
résztvettek, pontosabban közülük
P oh arelec László, Fülöp Zoltán és
Nagyné Perj ési Ani kó . Ott volt a tan
testület tagjaként Lehoczkin éTímár irén,
aki egyben önkorm ányzati képviselőként
az ügyrendi és oktatási bizottság elnöke
IS.

Lehóczkiné Tímár Irén a Rózsahegyi
iskola tantestületének tagja, Gyoma
e ndrőd önkormányzati képviselő

testületének tagja, annak ügyrendi és
oktatási bizottságának elnöke vezette le a
Rózsahegyi iskolában azt a bizonyos tan-

testületi ülést, amelyen a pedagógusok és
az iskola dolgozói mondtak véleményt a
két igazgatói pályázatról. Aggályos lehet
Lehóczkiné Tímár Irén aktivitása ebben
az ügyben, hiszen négy alkalommal is
befolyássallehetetta pályáztatási eljárás
ra: először amikor a tantestület tagjaként
szavazott, másodszor, amikor az iskola
összdolgozói értekez1etén szavazott, har
madszor az önkormányzat oktatási
bizottságának ülésén, negyedszer pedig a
képviselő-testület ülésén voksolt. Hogya
Körösök Vidékéért Egyesület említett
képviselő i t ki és miért hívta meg a tan
testületi ülésre, azt nem sikerült kide
rítenünlc.

Információink szerint az igazgató
választással kapcsolatos üggyel az ok
tatási államtitkárság foglalkozik. Szep
tember elsejével úgy indult a tanév a
Rózsahegyiben, hogy egyelőre nincs
igazgatója az intézménynek, sőt a két
igazgató helyettes megbízatása is lejárt
még augusztusban.

Fekécs László a tankerület igazgatója
lapunknak elmondta, hogy a biztonságos
tanévkezdéshez minden iskolában adot
tak a feltételek. A tankönyvcsomagok
rendben megérkeztek és a tanárok is
felkészülten válták a diákokat.

A Rózsahegyi általános iskola igaz
gatóválasztása körül kialakult helyzetről
Fek écs László tankerület igazgató nem
kívánt nyilatkozni.

H.E.

Családi Vasárnap
aDreher Söröző Étteremben!

AL VILL
Szaküzlet (Juhász István) Mezötúr, Rákóczi út 12.

II

1tl,
VILLAN.YSZERELÉSI ~UNKÁK e
REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJÁTÁRUKÉSZLETBŐL!

Kedvező árakka/ várja vásár/óit a BALUV/LL!

Nyitvatartás: hétfő-péntek : 7.30-17.30 * Szombat: 7.30-12.00
Telefon: 0620/9777-946 Telefon/fax:0656/354-544

Kínálatunkból:
Víllanyszere/ésianyagok, világítástechnika,
gázkészüJékek· ésa/katrészek,
munkaruházat!
Áruhitel!
Munkaruházat

Szeptember8. Fahéjas szilvaleves. Brassói aprópecsenye,
hasábburgonya.Tejfölös uborkasaláta. Nutellás palacsinta.

Szeptember 15. Csontleves daragaluskával. Szezámmagos
csirkemell, kukoricás rizs.Tartármártás. Csoki puding .

Szeptember22. Orjaleves házi tésztával. Bajor csülök párolt
káposzta, tepsis burgonya. Gesztenyepüré.

Szeptember 29. Magyaros zöldborsó leves. Kijevi csirkemeli,
gombás rizs-zöldség felfújt. Szőlős krémes.

Ára: 980 Ft/adag
Telefon:0666/386-444, 0620/980-8842
sZÉPkártyát és étkezési utalványokat elfogadunk!

www.timarpanzio.hu



Aprojekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg .
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beb izonyosodott az új technológia
hatékonysága a tisztított viz minősége

és a rendszer energiahatékonysága. A
gyomaendrődi új sz en nyviztisztít ónak

a kiváló víztisztít ás mellett további
előnye, hogy kevés géppel működik,

hatékony az energiafelhasz ná lása és
alacsony az üzemeltetési költsége. A
tisztitó nap onta 1850 köbméter szen
nyv izet tud majd befogadni. A
kivit elezési munk álatok a régi tiszti
t óm ű folyamatos üzemeltetése mellett
zajlanak majd - hangzott el a tájékoz
tatón.

Szó-Beszéd

íztl ztít éé Ü 859 mllltéb r I

Belügymin isztérium és a EU önerő

alapjainak forrásaira, így a 158 millió
for int önerőnek mintegy ötven száza
lékára sikerült további támo gatásokat
szerezm,

Gyomaendrődön a Biocos nevű

biológiai rendszerű sze nnyv íztisztító
berendezést építi meg a Pureco Kft. A
ném et Biocos (Biologic al Combined
System) néven szabadalmaztato tt
elj árást alkalmazzák elsőso rban

Ausz tri ában és Németországb an .
Magyarországon már Vas me gyében
működik három ilyen tisztítómű ,

va lam int Heves megyében egy
településen. Gadolla Péter, a Pureco
Kft. szakembere a sajt ótájéko ztatón
elmondt a, hogyapróbaüzemek után is

zeűs
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Korszerű szennyvíztisztító létesül
700 mill ió forin t EU-támogatásból
Cyomaendrődön; a 859 millió forint
összegű be ruházás kivitelezése rö vi
dese n elkezdődik - ha ngzott el a
beruházás indításáról szóló sajtó

tá jékoztatón , augusztus 23-án a vá
rosházán.

Gyomaendrődöt természetes vizek
veszik körül, a beruh ázással meg
szűnik a Hármas-Körös és holtágainak
veszélyez tete ttsége, nő a váro s idegen
f'orgilmi vo nzereje, a lakhatóbb és
egészségesebb környeze tben felértéke
l ődnek a lakóingatlanok és az ipari
park te rül etei - j elentette ki Várfi
An drás polgármester. Hozzátette,
j elentős mértékben csökken a bel víz a
veszélyeztetett lakóövezetekb en.

A beruházás nyertes kivite lezőjével

a PPSZ Gyomaendrőd konzorciummal
az önkorm ányzat a szerződést augusz
tus kö zepén kötötte meg, a ter ület
átadását követő en kezdődnek el a
tényleges munkálatok. A beruházás
vár ható befejezési ideje 2015 tavasza 
mondta Várfi András. Kiemelte: az
önko rmá nyzat a beruh ázásh oz a
K örnyezet és En ergia Op eratí v
Programból elnyert 700 millió forint
támogatás mellett sikeresen pályázott a

Vid m nt öcso or alak It
Ünnepélyes keretek között letették

az esküt a Vidra Önkéntes Járási
Mentőcsoport tagjai augusztus 25- én
délelőtt Gyomaendrődön .

A Békés Megyei Kataszt rófa
védelmi Igazgatóság és a gyomaendrő

di j árási hivatal közös rendezvényén a
csapa t több részbő l álló gya korlaton
számot is adott j ártasságáról.

Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dand ár
tábornok, országos polgári véd elm i
főfelügyelő elmondta, a magyarországi
kataszt rófavédelm i mod ellb en a hiva
táso s állomány mellett fontosak az
államp olgárok , a polgári védelmi szol
gálatoso k is.

- Az elmúlt évtizedek tapasztalatai
rámutattak, hogy utóbbi téren a
kiválasztási rendszeren változtatni kell
- ecse telte dr. Tóth Ferenc. - Ez t a célt
szolgálják a járási mentőcsoportok is.

Tóth Tib or, a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igaz 
gatója kiemelte: a járási mentőcsoport

összetétele idomul a térség veszé
lyeztetettségéh ez. A Hármas-Körö s
adottságaira, az előforduló rendkívüli
időj árási kö rülményekr e egyaránt
figyeltek a szervezet létreho zásalcor.

Andó Ágnes, a gyomaendrődi járási
hivatal vezetőj e elmo ndta, hogy
harminckét taggal alakult meg a Vidra
járási mentőcsoport. A járás mind az öt
településéről , Gyomaendrődrő l , Déva
ván yáról, Hun yáról, Csárdaszállásról
és Ecseg falváról egyaránt szerepet vál
lalt ak önkéntese k a csop ortban, aho gy
számos szakterület is képviselteti ma
gát.

Erdős Norbert Békés megyei ko r
mánymegbízott, országgy űl é si kép vi
selő, egy szemé lyben a Békés Me gyei

Védelmi Bizottság elnöke hangsúlyoz
ta: a katasztrófavédelem ügyében
közös, alapvető cél, hogy körn ye
ze tünk és köz össégünk jobbá tételén

fáradozva, a rendelkezésre álló kiváló
szemé lyi állománnyal és technikai
eszközökkel bizto síts ák az állampo l
gárok élet- és vagyo nbiztonság át.
Ho zzátette: a csopo rt a segítést, a
munkát önké nt vállaló fiata lokból állt
össze.

Dankó Béla országgyűlés i

képvi selő beszédében kifejtette:
gyakorló polg ármesterk ént tapasztal
hatta, hogy milyen sokat jelent nehéz
helyzetekben a helyben élők mun káj a,
tud ása, összefogása. M int mondta,
büszke arra, hogya gyomaendrődi

járási mentőcsoport az országb an az
első között alakult meg .

Ny. L.
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Verso Biztosítási Alkusz Kft.

r. Szendrei lÉva
ügyvé

Stancclt és hagyományos

papírdoboz -eJ ·0-
gyártása minden b~
méretben! q~~
Szitázás, ~~r~bbbQl~ j(f1.

szitaforma készítés, www.rozakft.hu
kasírozás!

Telefon: 0620/9142122

Gyomae nd rőd , Ipartelep u. 1/1 .

~~jékoztatom

Ugyfeleimet,
hogy irodám

Telefon:
0666/789-539,
0620-9208-659

Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa
biztosítások teljes körű ügyintézése.
- kárfe lmérés, korrekt, gyors kárrendezés,
- vagyonbiztosítás
(lakás, üzlet, üzem, stb)

- kötelező felelősség

- Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugd íj- előtakarékosság

- egyéb módozatok

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

Gyomaendrőd,

Fő út 173-179./A. tsz. 1. sz.
alá költözött

(A Rostélyos Húsbolt mellé!)

Szó-Beszéd

. HIrdetésfelvétel:
. Szó-BeszédSzerkesztősége

Telefon: 0670/22~632-99

Kovács Imre háromsz or házasodott,
első feleségétől , Földes Ilonától 1952
ben vált el , 1953-ban az Egyesült
Államokban Rita Deborah Lebanow
egye temi hallgatót vette el, de 1963
ban elváltak. Egy közös gyermekük
volt, Andrea, aki fotóművész lett.
Harmadik házasságát a Georgia állam
beli Campbell csa lád lányával, Edna
Campbellel (Mitsy) kötötte , aki ma is
egykori közös new york i lakásukban él
Edna C. Kovacs néven.

Kovács, a parasztság válságának
okait lényegében a magyar történelem
sajátosságaiban, elsősorban a nemzeti
társada lomnak a paraszti negyedik ren
de t ki rekesztő politikájában találj a
meg. A néma forradalom című

könyvében még ennél is többet állít: a
társadalomfejlődés összes kudarca, a
nem zeti sors tragédi ák, beleér tve ebbe
Trianont is, nem a külső tényezők, nem
a nemzetiségek és a nagyhatalmak
magyarellenes politik ájáva l, hanem a
magyar nemzeti társada lom felelőtlen,

saját hatalmi preferenciáit a nemze ti
érdekek fölé helyező mag atartásával
hozható összefüggésbe:

"A nemesek ... össze tévesztették
saját osztá lyukat a nemzettel és a
másik magyar nemzetről nem akartak
tudn i." - írja 1937-ben .

2013. szeptember

Augusztus 24
én, szombaton az
önkormányzat és
a Kovács Imre
Társaság képvise
l ői ez évben is
megemlékeztek
Kovács Imréről, a
két világháború
közti népi mozga
lom kiemelkedő alakjáról, népi íróról.
A régi gyomai város háza falán tavaly
elhelyezett emléktáblánál V árfi András
polgármester megnyitó szavai után
Erdész Ádám levél tár főigazgató és a
Kovács Imre Társaság képvisel ője

mondott megemlékező beszédet. Ezt
követően megkoszorúzták az emlék
táblát. Az ünnepség a Református egy
ház imatermében folytatódott.

Kovács Imre (Alcsút, 1913. már
cius 10. - New York, 1980. október
27.) a két világháború közti népi moz
galom kiemelkedő alakja , népi író.

Apja, Kovács Imre gyomai kál
vinista szabad parasztok leszármazott
ja, gazdasági szakiskolát végzett, ifjú
korában József főherceg ezredírnoka
volt, majd a főhercegi ura dalom kul
csár-elöljárója, fiatalon elhunyt. Anyja,
Kék Karo lina Mária egy bognármester
lánya volt az urada lomban.

i -:

1- -

Aratást vállalok,
versenyképes áron!
Tel : 06705694245"

Kovács Im ére emlékezte
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Ft tn ess klub E szolár ium

Atn ess E kondicionáló t erem

te re mbér lés I fodrászat IAt lasz kondigépek

társast ánc I aerobik I ste p aerobi k
pow er body I hastánc I zsírége tő aerobik

jóga I pr event ív ger inc gimnaszt ika

Kner Imre tér I www.gellai.hu
0 6 6 6 285 840 I 06 30 627 8234

Vállaljuk lakásánák teljes körű

felújítását, elképzelései szerint!
Munkáink garanciálisak. Afelmérésünk amiaz írásos
ajánlatot is tartalmim a teljesen ingyenes. Munkáink
kivitelezésének a legfőb b szempontjaa l e hető

legjobb min őség elérése a l egmegfe l elő bb áron !

LÁTKÓClKILÁSlLÓ
TELEFON: 06-70/381-422

PROFILJAINK:
;..., Festés, mázolás, tapétázás : \
- Homlokzat szigetelés, hőszig etel ő rendszerek I
- Gipszkarton falak, álmennyezetek,

előtétfa l a k, boltívek
~ Rejtett világítások
- Laminált parketta lerakása,

parkettacsiszo lás
- Fürdők, konyhák burkolása, kőműves munkák i
- Tetőterek beépítése, szigetelése
- Nyílászárók, ajtók, ablakok cseréje
- Bontás, sitt elszállítása
- Vizes falak szigetelése
- Házak külső homlokzatának szigetelése,

színezése
- Hideg burkolás (csempe, járólap, márvány,

grán it lerakás, illetve tégla lerakása)
- Meleg bu rkolás (PVC, szalagparketta,

laminált parketta, padlószőnyeg ,

dekor pan el rakása és fektetése)

Kabai Regina Lilla .
2013. oa. Oa·án született
anyuka: Maráz Ilona Alíz

Plébán Hanna - 2013. 07. 30-án
született anyuka: Plébánné Pintér

Judit·apuka: Plébán Szabolcs

Kisújszálláson kisújszá lási
lány lett Ku ország Szépe
Az elso udvarhölgynek Noémit választották

• . ~&

Augusztus 24-én, szombaton első ízben rendezték
meg Kisújszálláson a Kunország szépe szépségver
senyt. A királynővé egy kisújszállási lányt választottak,
első udvarhölgye pedig a gyomaendrődi Poharelec
Noémi lett. Az est háziasszonya a fotós-fotómodell
szépségkirálynő Debreczeni Zita, a két zsű rieln ö k pedig
a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, a kisújszállási
gyökerekkel rendelkező Varga Tamás, valamint a hat
szoros aerobic-világbajnok Katus Attila volt. A zsűri 

tagok között ott volt Kecze István, Kisújszállás város
polg ártnestere és Kui János, a Kumánia Gyógyfürdő

Kft. ügyvezetője is.



Hosszított nyitvatartással
várjuk vásárlóinkat:

Hétfo-Szombat: 5.30-20.00
Vasárnap: 5.30-13.00

Nemzeti lohánybol
a Kossuth utca 33. sz.
alatt a 6. sz. bisztró mellett!

KittÁLfiTOttKBÓL:
Cefrés hordók • Fűnyírók • Műtrágyák

• Permetezügépek • Tápoldatok Rágcsálóirtó szerek
• Fóliák • Tömlük • Szivattyúk • Gumicsizmák

• Munkavédelmi ruházat

Egyéb termékelnk;
üdítök, kávék, italok, sorsjegyek, stb.

GAZDA
KISÁitOHÁZ t:
Látogasson el hozzánk! ; :T

5500 Gyomaezndröd. j'
Pásztor Jcinos u. ]9. -
Tezl.: 06-66/]86-]59

, A 
~~~~

. MINDEN EGY HELYENI

·EG~SZÉVBEN

. OLCSOBBAN!

Önkormányzati és bármilyen más
UTALVÁNVÁT NÁLUNK BEVÁLTHATJA!
Alegnagyobb választékból válogathat eladóink seg ítségév,.-:;el !~l~

''''~::-2:' ;'' '~~:~~Color Shop
~!;:cc; Papírbolt

. ij~ Gyomaendrőd, Petőfi u. 4.
~ \ ' , \ ." .~~.""lll'1:.~'--- Telefon: 06-66/284-552

Szeretné gyermeke tanszereit egyszerűen ésolcsón,
de minőségi termékekből megvásárolni? Ezt nálunk megteheti!

MINDEN VÁSÁRLÓNK
AJÁNDÉKOT KAP ASORSJEGY MELLÉ!
FŐDíJ: : 1 DB TÁBLAGÉP

/ ,-~' .:

.' --
i- .-:;"- '
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Oriási arany- és ezüstékszer választékkal,

20-40 százalékos kedvezménnyel
várjuk kedves vásárlóinkat!
Használt megunt aranyékszereit most rendkívül
kedvező áron számíljuk be 4jékszer vásárlása esetén!
Törtarany felvásárlás alegmagasabb napi áron!
Atmenetilegpénzügyigondjavan? Mimegoldjuk!
Zálogfiókunk aranyékszerekrekedvező '- ~

záloghitelt nyújt, azáloghitel költsége felére :-"~~ -;,~ ""
' . . <ó

csökkent! ".
Érdeklődjenek kedvező feltételinkről!

Telefon: 06-70/354-8915

BERILL ÉKSZERÜZLET
Gyomaendrőd, Fő út 222.

:A:

GeUai
G YO M II E N D R ÓD

Kner Imre té r I w w w .gelléli .rlu

06 66 282 440 I 06 30 33 26 075
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Egészség piac 2013
Szeptember 8-án, 10-15 óra között,

a Városháza (Selyem út 121.) udvarán
természetes anyagokból, hagyományos
technológiával készült termékek
bemutatója és vására lesz.

A rendezvény népszeriísíteni kíván
ja az egészséges életmód, aminőségi
táplálkozás fontosságát, a természetes
anyagokból készült eszközök, hasz
nálati tárgyak harmonikus környezeté t.

A városháza udvarán helyi őster 
me lők, civil egyesületek kóstolóval
egybekötött bemutatója és vására lesz,
ahol megízlelhetik a nagymamák
receptjei alapj án készült lekvárokat,
szörpöket, asza lt gyümölcsöket, befőt

teket. Valamint a he lyi őstermelők

kiváló termékeit: méz, propolisz, sajt 
és tej termékek, fűszerek, gyógy
növények, stb. Információ: Szonda
István Tel: 0620/238-0046

"Félévszázadmezsgyéjén"
Augusztus l O-én a Hollerben

gyülekeztek azok az egykori Kner
nyomdai dolgozók, akik 1963. augusz
tus 9-én léptek be a nyomdába. Abban
az időben a nyomda termelési
növekedése igényel te a lét szám
bővítését, ezért 17 embert vettek fel
különböző teriíletekre.

A .Kneri szellem"-től vezérelve, a
"kollegalitás" érzésével ke llemes
beszélgetésen idézték fel a múl tat a
megjelent nyugdíjas nyomdászok.
Előkerültek az em lékeket őrző , több
kötetet kitevő újságok és fényképal
bumok is .

A jubilánsok és meghívott
rriestereik közös vacsorával ünnepelték
meg ezt az igen ritka, sz ép eseményt.

Jubilálók: Faragó Hajnal, Kruchi ó
Eszter, Szabó József, Szász Imre, Varjú
Imre, Vég h Ferenc. Mestereik: Bá tori
Sándor, Bolehovszky Jenő, Lakatos
Gyula, Pataki Bálint.

Az em lékdok ume ntu mok orzoje :
Beinschróth Károly. Sajnos a betegség
és a halálesetek miatt (Bódi János,
Nagy László , Szilágyi Albert) minden 
ki nem jelenhetett meg, de az összetar
tozás így is példaértékű .

Szó-Beszéd

LJEVEL.EINKBOL
Kulturális seregszemle

Kérem, hogy sz íveskedj enk lekö
zö lni a levelemet, amit előre is hálás
szívvel köszönök.

Egy felejthetetlen nap eseményén
vehettem részt Gyomaendrődön július
23-án a Katona József Művel ődési

házban a kulturális seregszemle alka l
mából. A rendezvényen sok fellépő

szerepelt sikeresen különböző műfa

jokban. Öröm volt ott lennem a köz ön
ség soraiban a kiadós hangszá lgyu l
ladásom ellenére is.

A fellépők között ott voltak sorstár
sai m is az Esély Klubbó!. A közös
t áncműsoruk külön tetszett és a három
versmondó egy mese mondással ékesí
tette az Esély Klub fellépését. Külön
tet szett a népdalcsokor és magyar
nótacsokor Pálinkás Imre előadásában.

Ezek álltak legközelebb a szívemhez.
A szünetben süteménnye l és üdítő

vel is megkínálták a közönséget, a ren
dezvény megs zervezéséért köszönetet
mondok a Térségi Szociális Köz pont
és az Esé ly Klub kedves dolgozóinak .
Kívánom, sokáig maradjanak ilyen
hűséges tettre k észek. Ehhez és
munk áj ukhoz jó egészséget kívánok.

Tisztelettel: Tótimé Fodor Ilona,
nótaénekes Esély Klub tag

AtisztaGyomaendrődért!

Gyomaendrőd ismét csatlakozna az
.Teszedd l Önkéntesen a tiszta Magyar
országért" című országos szemétgyűj tési

akcióhoz, amely 20 13. szeptember 14-én
(szombaton) kerül megrendezésre.

Ezen a napon e lsősorban a belterületi
parkok, utcák, a városba vezető közu tak
ment i területek, valamint a hull ámtéren
húzódó túraútvonal megtisztításával fog
lalkozunk az intézmények, civil szerve 
zetek önként es segí tő ive l együtt.

A szemétszedéshez a zsákot és a kesz
ty ű t a Teszedd! szervezői biztosítják .

Várjuk minda zok jelentkezését, akik
számára fontosak lakókörnyezetünk,
útjai nk tisztasága , és a tisztább környe
zetért tenni is kívánnak. Az egyéni vagy
csoportos csatlakozási szándékukat kérjük
2013. szeptember 9-ig az alábbi elér
hetőségen szíveskedjenek je lezni :
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati

Hivatal, Gyomaendrőd , Selyem út 124.
Telefon: 66/581-235; 66/581-233

2013. szeptember

Kereszténydemokrata piknik
Augusztus 9-én , pénteken délután

az Endrődi Közösségi Ház udvarán
közel ötven ember gyű lt össze a KDNP
Gyomaendrődi alapszervezet színében.
Színes volt a csapat, hiszen az egyéves
kisfiútó l a kilencvenegy éves díszpol
gárig részt vettek a hagyományos nyári
baráti beszélgetésen.

Meghívott vendég volt Dankó Béla
országgyűlési képviselő és An dó
Ágnes, a Gyomaendrődi Járási Hivatal
vezetője, valamint a KDNP Békés
megyei vezetői . Jó hangulatban, kötet
len beszé lgetés formájában sütöttük a
finom házi kolbászt, sza lonnát a
kertekben termelt paradicsomot és
paprik át,

Erre a találko zóra azok is eljöttek,
akik évközben nem tudnak rendszere
sen részt venni a gyűléseken .

Ungvölgyi J ános, elnök

Meghívó
AGyomai Evangélikus

Egyházközösség
szerettei megh ívja Önt

Alföldi Csaba
orgonista

orgonakoncertjére

2013. szeptember 14-én,
szombaton 18 órára

az evangélikus templomba!
(Gyomaendrőd , Fő út 178..)

Abelépés díjtalan!



ADudás Miklós, TótkaSándor, Molnár Péter, Hérics Dávidösszeállítású magyar váltó
a harmadik helyen végzettaduisburgi kajak-kenu világbajnokság férfi 4x200 méteres számában.

Ó ka Sánd b enzérme szerzet
avilágbaj okságon

2013. szeptember

Az ifjúsági ötkarikás aranyérmes
Tótka Sándor hosszú várakozás után
rajto lhatott csak el augusztus 31-én
kora délután a K-200 méteres középfu
tamában, miután a délben jö tt heves
záport követően éppen az ő verse nye
előtt tartották karban a pá lya cél
területét. A 19 éves lapátforgató aztán
harmadikként ért célba , éppen az
olimpiai bajnok brit Ed McKeever
mögött, s csak abban reménykedhetett,
hogy az ideje jó lesz a továbblépéshez,
ugyanis biztosan csak az első kettő

jutott a döntőb e. Egészen az utolsó

Gyomaendrődi Szó-Beszéd

középfutamig úgy tűnt, Tótka
Sándornak sikerül a legjobb kilenc
közé kerü lni , itt azonban a har
madikként záró szerb kajakos két
századm ásodperccel gyorsabb volt
nála, így Kovács Gábor edző

tanítványa nem jutott a finá léba. A B
döntőben iddulhatott, amelyet meg is
nyer t, így a világbajnokságon 10.
helyet szerezte meg.

A K- l 4x200 méter vá ltóban 3.
helyen értek célba, így a fiatal kajakos,
Tótka Sándor megszerezte élete első

felnőtt világbajnoki érmét.

11

Megújult
aColorShop
Papírbolt!
Gyoma, Petőfi u. 4. Telefon: 66/284-552

Akció!
Gyűjtsön össze
15 Color Shop
emblémát* és
a következő vásárlásból

15 %árengedményt kap!
*1500 forintonként1db emblémát adunk!
Azakció 2012.április 2-án kezdődött!

Erzsébet-utalványt elfogadunk!

Tó tka megszerezte első világ bajnoki érmet

Gyomaendrőd i szurkolók Duisburgban

AUTÓSOK FIGYELEM!

Műszaki

vizsgáztatás
akciós áron: 22.OOO Ft
Eredetiség-vizsgálat!
Varga Béla, autószerelő mester

Telefon:

0666/610-650, 0630/600-42-30

5500 Gyomaendrőd , Csokonai u. 37.

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság

Gyomaendrődi ' Szó-Beszéd
a Facebook-on is! .



12

Az országból összesen 60
versenyző 10 kategóriában vett részt az
augusztusi gyomaen drőd i hajómod
ellek versenyén a Bónom zugban.

Az F2A , F2B, F2C kategóri ák ,
é l e thű haj ómod ellek, az A, B, C
jelölések a méretbeli különbségeke t
jelentik.

Az F4A, F4B , F4C kategó riák, A:
más által készített, B: bol tból ve tt, de
én raktam össze, C: az előbb i kettő ,

csak én tette m hozzá plusz dolgokat.

Gőzös kategória: saját készí tésű a
hajó és a gőzgép is (nem áram, hanem
gőz hajtj a a gőzgépet).

Ifjus ági kategóriában a 18 év alatti
versenyzők , a női kategóriában érte
lemszerűen csak hölgyek versenyez
nek.

Az éjszakai versenyen bármely más
ka tegóriában szereplő hajó is részt
vehet rajta, különös hangulata, varázsa
van a kivilágított bólyák között úszó
kivilágí tott hajók verscnyének.

ln yenes ortopédiai
szakrendelés

Idén októbertől a Príma Pro
tetik a Kft. ingyenes ortopédiai

.szakrendelést indít Gyomaend
rődön. Minden hónap második
keddjén délutánonként dr. Papp
Attila békéscsabai főorvos várja a
betegeket. A rendelés beutaló
n élkül vehető igénybe.

A Príma Protetika Kft. 1993-ban
alakult magyar tulajdonú cég. A
békéscsabai székhelyű vállalat gyó
gyászati segédeszközöket gyárt és
forgalmaz és ma már ortopédiai
szakrendelést is folytat.

Szó-Beszéd

verse ye

A gyomaendr ő d i versenyzők a
következő eredményeket érték el:

- F2A: ifj. Plank László 5. helyezés
8 indulóból (a további akban : 5/8); id.
Plank László 8/8.

- F2B: Szujó Zoltán 2/ 10; Stomfa i
György 8/1O.

- F2C : Bla skó János 417; Giricz
Lukács 617; Dúzs Károly 717.

- F4A : ifj. Plank László 2/ 12; Szujó
Zoltán 8/12.

- Gőzös: Pintér János 2/5; Lás zló
Mihály 3/5; Decsi Ferenc 5/5.

- Ifjúsági: Kis Katalin 517.
- Női : Kis Katalin 1/4; Szujó Cintia

3/4.
- Éjszakai : ifj . Plank László 5/15;

Szujó Zoltán 8115 ; Pintér János 15/15 .
A hajómodellezők verse nye kelle

me sen napos, szé lcsendes időben ,

ideális hajózási visz onyok k özött zaj
lott Gyomaendrődön, a Bónom zugi
holtág vizén.

G.L.

Tapír-Papír
Gyomaendrőd, Kossuth u. 31.

Mezőtúri, egyedi gyártású
fazekas termékek
Játékok, társasjátékok
nagy választékban
Exkluzív kiadású könyvek akciós
áron
írószerek

Gyomaendrődőn alegnagyobb
választékkal várja kedves vásárlóit
aTapír·Papír!

2013. szeptember

··Tisztelt
Szulők,Diá~()k ! "

.A ·gyomaend rődi

"Bethlen.Agrár Kft. ..
ösztö díjat .:

ajánl ..

mezőgazdasági gépészeti
szakközépiskolába

vagy mezöqaadaságl
gépészeti "

szakrnunkásképzóbe
járó diákok részére

tanulmányaik idejére,...
tanulmányi eredménytől .,':

függően.

Gyomaendrődiek, vagy
Gyomaendrőd környékiek

előnyben!

.Nem csak első ,

hanem másod-, harmad-és
. negyedéves

diákok is jelentkezhetnek!

Jelentkezés: .
2013. szeptember 15.;ig .....

Tóth Lászlónál,·
a 0630/3316·721

telefonon!

Munkalehetősegl ·

Gyomaencrödbútorqyárló .céq
felvételre keres

gyakorlattal rendelkező , .
önállóan dolgozni tudó

.. asztalosokat,
. 3 főtl

. Telefon :0630/9533-594.
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Gyomaendrődi Szó-:Beszéd.a:Facebook-on is!
. .

Új hivatali címek

,

túszták a Baiatont

Az ajánlat csak a helyben
fogyasztott ételekre vonatkozik!

Pizza, tortilla, túróscsusza.
palacsinta, bolognai, rnilánói féláron !

árkedvezményt adunk!

Az étlapon szereplő tésztás
étel ekbő l

minden hétfőn

12.00-tól 22-00 óráig

500/0

Torkos hétfők

a Hollerban!

I dén hét gyomaendrődi
fi a t al vett részt a Balaton
á túszáson : Papp Károly,
Székely Endre, Szabó
Péter, if] . Várti András,
D a n a n a j István, Kocsis
Ta m á s és V árfí Péter tel
jesítette sikerrel a távot.

A Gyomaendrődi Közös Önkor

mányzati Hivatal, azaz a városháza a

következő módokon elérhető :

Városháza:

Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Telefon: 0666/386-122

Fax: 0666/283-288

További telefonszámok:

0666/521-600, 0666/581-230

A Gyomaendrődi Járási Hivatal

elérhetőségei :

Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. (a

volt városháza épülete .) Telefon:

0666/284-043 és 0666/284-053

Kun Zsigmond

- Ha jol gondolom, az angol volt a
közös nyelv. Elegendő volt a nyelvtudá
sod?

- Igen, jó alapot kaptam a gimnázi
umban, nem voltak kommunikációs
nehézségeim, a versenyvitákban sem.
Persze azok, akiknek az anyanyelve az
angol, vagy olyan országból jöttek,
ahol az egyik beszélt nyelv az angol,
előnyben voltak velünk szemben. De
ez nem zavart bennünket abban, hogy
legyőzzük az USA, Kanada és Pa
lesztina csapatát, és szoros vitákat
vívjunk a többi ellenfelünkkel is.

- Mi a legfon tosabb, amivel gazda
godtál ezen a versenyen?

- Fontos tapasztalat - amit egyéb
ként az itthoni tréningeken is láttam -,
hogya csapatmunka nagyon fontos és
hatékony eszköz egy cél elérésében.
Az is megerősödött bennem, hogy
sosem lehetek biztos abban, hogy amit
először igaznak gondolok, az valóban
úgy is van. Rengeteget tanultam a
vitáról is, és persze a nyelvtudásom is
igen sokat fejl ődött.

- Lesz fo lytatás?
- Lesz bizony! A KID és az iskolánk

részese a YouthVoice programnak, és a
Szólj be(le)! - Vitától hangos iskolák
programnak, amelyben az ország
legjobb gimnáziumai (pl.: az Apáczai,
a Fazekas, a szegedi Radnóti, a miskol
ci Jezsuita Gimnázium) vesznek részt.
Több nagy vitaesemény is lesz a
következő évben, ahol ezekkel az
iskol ákkal fogunk együttműködni.

vilá bajnoks r gonKn r s iák
A Kner I m re Gimn áziu m

Dis putakör ének versenyzőj e, Kun
Zs igmond auguszt us 13-26. között
írországban, az IDEA Global Youth
Fo ru m verseny én, a World K arl
Po pper Championsh ip viadalon vett
r észt. Ez a ver seny számít a Karl
Popper vitaformát umb an versenyző

disputázók világb aj nokságána k.
Több, mint 40 ország 48 csapata,
mintegy 250 diák szerepelt a meg
mérettetésen.

- Hogy kerültél kapcsolatba a dis
putáz ással. vagy ahogy a köznyelv
ismeri, a vitázássa!?

- Két évvel ezelőtt kapcsolódtam be
a gimnázium disputakörének munk ájá 
ba. Malatinszky Zita tanárnő és
Valuska Lajos tanár úr irányításával
műk ödik a IGD, a Kner Imre Dis
putakör. Már az első évben országos
hetedik helyet szereztünk a csapattal a
Szóval!(?) Országos Vitaversenyen.

- Hogyan j utottál be a Magyar
országot képviselő csapa tba?

- Egy országos válogatóversenyen
vettem részt, ahol nemzetközi dis
putabírók döntöttek arról, ki legyen a
magyar válogatott tagja. Három fCEs a
csapat, így válogattak be engem is
Sárvári Péter és Nguyen Thuy An
mellé. Ők a budapesti Apáczai Gim
názium és a Fazekas Gimnázium tan
ulói.

- Hol volt és hogyan zaj lott le a
világverseny?

- A verseny az írországi Galway
ben volt. A Galway-i egyetem cam
pusában voltunk. Hatalmas nagy
egyetemváros ez, mi mindig a közpon
ti előadóteremben találkoztunk, onnan
indul tak a napi programok. Két kőr

volt : zajlott egy országok közötti
verseny, majd utána az MTT, a Mixed
Team Tournament, a kevert csapatos
verseny. Ebben amerikai és kanadai
diákokkal, amerikai és pakisztáni
trénerekkel keliiitem egy csapatba.
Mindkét fordulóban a k öz é prnezőny

ben végeztünk. A magyar csapat csak
egy ponttal maradt le a tizenhatos dön
tőről.



HÁZ
Gyomán Zrínyi út 19/1.

alatt 5 szobás, étkezős, ve
gyes illetve gázfűtéses ház
eladó. Érd .: 0670 /566-7344

Hunyán 3 szobás, össz
komfortos ház nagy portával
eladó. Érd .: 0670 /566-7344

Endrődi részen, a Sugár
út 46. sz . alatt komfortos
parasztház eladó. Irányár: 4
millió Ft. Érdeklődni :

0620/245-1262
Nagylaposon központi

fűtéses ház eladó. Irányár: 2
millió Ft. Érdeklődni :

0630 /483-6284
Gyomán, kertes ház

eladó vagy lakótelepi lakás
ra cserélhető. Irányár: mege
gyezés szerint. Érdeklődni:

0630 /544-4641
Endrődön 2 szobás ház

eladó vagy lakótelepi föld
szinti lakásra cserélhető

értékegyeztetéssel. Irányár:
6 millió Ft. 0666 /610-717

Gyomán, a víztoronynál
2 szobás összkomfortos
kocka ház, osztható kerti
portán eladó. Irányár: 6 mil
lió Ft. Érd .: 0630 /972-8950

Gyomán az Arany János
u . 16. sz . alatt 4 szobás
összkomfortos ház eladó.
Érd.: 0620/526-6573

Endrődön a Sugár u. 46 .
sz. alatti hosszú parasztház
eladó. Irányár: 3,6 millió Ft.
Érd .: 0620/245-1262

Endrődön a Tamási Áron
u. 13. sz. alatt, komfort
nélküli parasztház, nagy
portával, olcsón eladó.
Irányár: 2,2 milli ó Ft. Ér
deklődni : 0630/563-6073
vagy 0630/705-1287

LAKÁS
Vásártéri ltp-en 1 szobás

földszinti lakás azonnali
beköltözéssel eladó . Irányár:
megegyezés szerint. Érd .:
0630/576-1140

Gyomán, a Vásártéri
lakótelepen, földszinti , egy
szobás lakás, cserépkályhá
val és gázfűtéssel eladó! Ár :
megegyezés szerint Telefon:
06203754567

Október 6. ltp-en II. ép.
4. emleten, 2 szobás lakás
eladó! Selyem útra néz a
terasz! Irányár: megegyezés

szerint. Érd.: 0630 /652-8506
Október 6. ltp-en 2

szobás lakás sürgősen eladó.
Érd.: 0620/576-7879

Vásártéri ltp-en 2.
emeleti 56m2-es lakás eladó.
Érd. : 0670/279-8040 vagy
0620 /347-0538

Vásártéri ltp. 34/C 10.
lakás eladó. Irányár: 4,5 mil
lió Ft. Érd.: 0666/283-619

Gyomán, Vásártéri ltp-n
teljesen felújított, légkondí
cionált, konyhabútoros, új
fűtésrendszerű 2 szobás
lakás eladó! Telefon:
30/3493-740,30/4319-633

Gyomaendrődön a Kol
mann lakótelepen első eme
leti , felújított, háromszobás,
első emeleti lakás eladó.
Érdeklődni: 0620/427 2132
telefonon.

Ifjúsági lakótelepen 2,5
szobás, normál állapotú la
kás garázzsal együtt eladó.
Érdeklődni: 0630 /6588-961

Szegeden a Tesco mellett
albérlet kiadó diákoknak.
Érd. tel.: 0620/232-3696,
angyalbandi@vipmail.hu

EGYÉB
Jó állapotban lévő elek

tromos kerékpár eladó. Érd.:
Kiss B álint u. 3. Tel.:
0666/285-765

Tapéta és tapéta szegő,

pvc szegő 50%-os áron
eladó. Érd. : Gellai Miklós
Tel.: 0630/471-9279

Eladó gyermek BMX
kerékpár. Érd .: Gye. Pásztor
János u. 16.

Tetőcsomagtartó csőcsa

tornás szgk-ra, TV-asztal ,
dohányzó asztal kerámia
betétes lappal , spájzra ablak,
tokkal, dupla, üvegezett.
Érd.: 0630 /325-7989

Hazai kiscserép 2000 db,
3 db-os gyapjú garnitúrák.
Fényes edénykészlet 16 db
os eladó. Érd .: 066/284-588

Eladó 1989-es gyártási
évjáratú MZ 150 motorke
rékpár. Friss műszakival.

Irányár: 150 ezer Ft. Érd.:
0630/979-0696

Malacot, süldőt, hízót,nagysúlyú
hízót, rágott kocát

vennénkkészpénzért!
Telefon: 0630/296-4775

. Apr6hird~tését e-mail-en iselRüldheti!
szobeszed@gmail.com

r - ~ ~ - - - - ------ --- --- ---- ---- -- - --~
Ingyenes a laJmssági apró!

A Sz ó-Beszéd ingyenese n jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen küldikbe
megjelentetés céljából! A szelvényen a megjelölt helyre kell
beírni a kívánt szöveget és a szelvényt levelezőlapon vagy
borítékban elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd , Hősök útja 51. Egy apróhirdetés szövege
lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirdetések
szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: ..

Irányár: .

Érdeklődni: .

Aláírás: ..

KEFrT, TE:LEK
Bónom-zugban vízparti

telek eladó. Irányár: 1,8
millió Ft. Érdeklődni:

0630/471-9279
Gyomán Kecsegés-zug

ban (Sulekkert) vízparti
horgásztelek eladó. Ér
deklődni : 0630/367-0840,
vagy 0630 /998 -5096

Pocoskertben 952 m' kert
eladó. Irányár: megegyezés
szerint. Érd. : 0630/243-1887

Gyomaendrődön a
Templom-zugban vízpartra
menő ingatlan eladó,
villany, fúrott kút van. 4614
m' -es vállalkozásra is al
kalmas. Irányár: 2100 Ft/m'
Érd.: 0670/943-8212

Pocos kertben 500
négyszögöl veteményes kert
eladó . Érdeklődni lehet:
0666 /283-619

Eladó lassú jármű 15q
teherbí rás , fülkés RS-09
motorral. Összkerék meg
hajtás , billenős . Műszaki:

2014.04. ig. Érd.: 0630/979
0696

Földet bérelnék
Gyomaendrődön.

.Fü!öp Béla
Telefon: 0620/945-0765

Szívesen befogadnék 2
olyan idős nénit, akinek
nincs hollaknia vagy egye
dül van és segítségre szorul.
Én özvegyasszony vagyole

Használt magyar és
csehs zlovák gyártmányú 22
es, 32-es húsdarálót vásárol
nék. Tel.: 0620 /454-1154

Simson Star eladó.
Irányár: 50 ezer Ft. Érd. :
0620/454-1154



Ha kérdése van, keressen!
Telefon: 0630-870-9499, Ignácz Tibor

www.hunigi.hu

- nem étkezési gyümölcsök gyűjtése

(penészes, rodthadt gyümölcs nem cefrébe való!)
- éretlen gyümölcsök gyűjtése , mefil-akohol keletkezik!
(gyenge szeszhozam ill. pálinka minőség)

. elmarad a por és aföldszennyeződések lemosása a gyümölcsről

(akrolein fertőzés, megsemmisíteni!)
- nincs összezúzva kellőképpen a gyümölcs
(mennyiségi- és aromaveszteségek)
- nincs magtalanítva a barack
(ciános lesz a pálinka, megsemmisíteni!)
- agyümölcsök gyűjtésetöbb hétig folyamatos
(max. 2-3 napig szedjünk 1edénybe)
- sugárzó napsütéstől óvjuk hordóinkat
(a magas hőmérséklet az erjedés leállásához vezet)
- erjedés csak lefedett oxigénhiányos hordókban lehet sikeres
(borecet lesz belőle egyébként)
- nem kell kevergetni a cefrét, csak a "bundát" kell az alkoholos folyadék
alá meríteni.
- sűrű hordó-fedél levétel aroma- és alkoholveszteséggel járegyütt.
- ha acefre pll-janem 3,2'2,8 közötti, úgy a cefre felületén penész jelenik
meg a pálinka rossz illatú lesz!

Gyümölcscefre hibás erjedésének
lehetséges okai:

Minőségi pálinkát csak minőségi cefrétől várhatunk!
Kiváló minőségű gyümölcscefre = Kiváló minőségű pálinka

A Hármas-Körös Pálinka Manufaktúra
minden PÁLINKA készítőnek sok sikert és kitartást kíván!

feleslegessé vált hűtő, vagy
fagyasztószekrényét ingyen
elfogadom. Hívjon, házhoz
megyek. 0666/789-] 89

Pentium IV.-es számí
tógép 17"-os monitorral,
billentyűzettel, egérrel egy
ben eladó . 0620/554-3121

Nyáron előkészítő, fel
zárkóztató, pótvizsgára,
középiskolai felvételire fel
készítő foglalkozások in
dulnak általános iskolások
nak. 0630/856-3218

Öt db 8 hetes vietnámi
malac eladó , ugyanitt 3 db
anyabirka eladó. Érd. :
0670/261-0648

Zsúrkocsi, két szemé
lyes rekamié, 2 db üstház
üstökkel, kárpitozott székek
eladók. Ár megegyezés sze
rint. Telefon: 0620/341
0779

Orvosi ügyelet:
Mentőállomás:

Tűzoltóság:

Rendőrség:

Fontosa.bbtelefonszámok
0666/386:520
0666/386-104 .
0666/386-13O
0666/386-633

Beltéri, és kültéri
rendezvényhangosítást

v állálok.
Érd: 0630/690-2049

125 cm' benzinmotoros
szivattyú szívócsővel, láb
szeleppel és 4 db szórófejjel
eladó. Érd.: 0620/972-9796

22-es húsdaráló alkat
részek, 16 literes szőlőprés,

nagyméretű szőnyegek ela
dó. Érd.: 0620/341-0779

Kipufogódobok, rend
szerek javítása, készítése!
Karosszérijavítás! Telefon:
0670/5144-641

Karosszériajavítás! Ka
rambolos, korrodált autók
javítása! Kipufogó dobok ,
csövek javítása,készítése!
Tel.: 0670/5935-17]

Nem használt, elromlott,

l
Minden tanszerre
~ O. % kedvelIllény!

Gyomaszolg Kft.
Iemetkez éssel

kapcsolatos ügyintézés
Hétfő-péntek: 7-15 óráig!

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik férjem

Molnár János
elhunytakor részvétet nyilvánítottak.

Felesége

Telefon: 0666/386-233
Az ügyelet ideje alatt

(hétvégén és ünnepnapokon
éjjel-nappal) hívható:

Csőke János: 0666/285-065, 0630/630-8097

Köszönetnyilvánítás

.------- - - ------------ - ------,

Lovaglásra való jelentkezés
Hétfőtől·Vasárnapig 16 órától20óráig.

Bejelentkezni: 06/30-956·81-55

Szeretné gyermeke tanszereit
egyszerűen és olcsón,
de minőségi termékekből megvásárolni?
Ezt nálunk megteheti!

MINDEN VÁSÁRLÓNK
AJÁNDÉKOT KAP ASORSJEGY MELLÉ!
Fődíj: 1db táblagép
Önkormányzati és bármilyen más
UTALVÁNYÁT NÁLUNK BEVÁLTHATJA!
Alegnagyobb választékból válogathat eladóink segítségével!

Color Shop Papírbolt
Gyomaendrőd, Petöf u. 4.
Telefon: 0666/284-552

Gyomaen drőd i Szó·Beszéd• hirdetésfelvétel! Telefon: 0670/22·632·99. ~ .
Temetkezési iroda: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.



Telepontjaink: Békéscsaba, Csaba Center -Andrássy út 37-43. és Szent István tér 1.
Kapcsolattartónk: Nagy László, Tel.: +36203309070

Legyen tiéd az év fogása
Tévé, internet, telefon együtt - akdés csomaqáron'
Válaszd most bármelyik - akár a legnagyobb tévé-, internet- és
telefonszolgáltatást együtt tartalmazó - Invilág csomagot 2 éves határozott idejű
szerződéssel, és az év végéig csupán 2013 Ft a havi díj!

Az Invilág Scsomag havi díja is például- 36 tévé- és rádiócsatornával, 5 M
internettel és kedvező telefon-előfizetéssel - év végéig mindösszehavi 2013 Ft,
és 2014.januártól is csak 4990 Ft.

A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról
érdeklődj a legközelebbi Telepontban, weboldalunkon vagy a 1288-as
telefonszámon!

(91288
invitel.hu

Az i1jánlal 2013. auqusztus 26-tól visszavenásiqérvényes, és dl ADSL és IPTVtechnológiával lefedett szolgáltatási tetűletünkö n belül,
meghatározott területekené rhető el,llj lakosságielőfizetők részére. Az 5M intemetcscmaqkínált le-és fel töltési sebesséqe 5,00/0,50 Mbit/s,
garantá lt le-és feltöltésisebessége 1,00/0,19 Mbi t/s. Az e lő f ize tő i jogviszonyhatározott i dőn belülifelmondása eseténazelőf izetŐ I azÁSZF
szerlntikötbérfizetési kötelezettség terheli. Aszulqáltatésok 12 hónapos határczottidejú, valamint határozat lanldejü szenddéskeretében is
iqénybevehet ők.Adfjak az átát tartalrnazzék.

- , ..

Minden csomag

2013"!Ft
havi díjért
évvégéig

@@0
ínvitel

Távlatokat ny itun k
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Fazekas Sándor:ki kell örni agyarma i
2013. október

orbói

Fazekas Sándort Várfi András és Erdős Norbert fogadta az Endrődi Népházban

Gazdafórumot tartottak szep
tember 21-én, szombaton délután az
Endrődi Népház konferenciater
mében, melynek egyik szónoka a
vidékfejlesztési miniszter volt.

Harmincezerrel többen dolgoznak
az agráriumban, mint néhány évvel
korábban, négyezer új gazda találta
meg a helyét az ágazatban, míg a
mezőgazdasági termelés a gyakran
extrém időjárási helyzetek ellenére is
húsz sz ázalékkal nőtt az elmúlt esz
tendőkben - közölte a gyomaendrődi

gazdafórumon Fazekas Sándor.
A vidékfejlesztési miniszter az

Endrődi Népház konferenciatermében
telt ház előtt megtartott előadásában

szólt az Országos Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár
jelentőségéről,kiemelve, hogy ott a
családi gazdaságok tennékei dominál
tak.

Az elmúlt napok eseményeit ele
mezve hangsúlyozta, most már előfor

dul, hogyamultik is elkezdenek iga
zodni a hazai termékek előtérbe

helyezést célzó kormányzati elképze
lésekhez. Ennek kapcsán kitért arra,
hogy az egyik gyorsétterem-l áncban a
magyar hetek keretében szürkemarha
hamburgert is lehet vásárolni. A szak
tárca vezetője úgy vélekedett, az ilyen
és ehhez hasonló eredmények az
összefogásnak és az együttgondol
kodásnak köszönhetőek.

- Kiemelten lényegesnek tartjuk,
hogya vidék, a földművesek, agazdák
visszanyerjék korábbi rangjukat 
szögezte le dr. Fazekas Sándor. A
miniszter szerint az ország 2010-ben

..az országgyűlési válas ztásokon egyér
telműen úgy döntött, egy nemzeti
érdekeket képviselő, a vidéki emberek
megélhetését segítő és jobbító agrár
politikára van szükség. Ehhez kapcso
lódva ismertette az elmúlt évek kor
mányzati lépéseit, az alaptörvény elfo
gad ásától - amely a korábbi alkot
mánnyal ellentétben már tartalmazza a
GMO-mentességet, illetve a földtulaj 
don v édelmét - a földtörvényen át, az
agrárium szereplőit véleménye szerint
szintén erőteljesen érintő rezsiesők

kentésig.

Utóbbi kapcsán kifejtette, ki kell
törni a gyarmati sorból, amiért ter
mészetesen nem hálásak azok , akiknek
az extraprofitja került emiatt veszély
be. Hangsúlyozta, számos lépést
kívánnak tenni a jövőben is a mez ő

gazdaság, az agrárium érdekében.
A fórumot Várfi András, Gyoma

endrőd polgármestere nyitotta meg , a
programon részt vett Erdős Norbert
megyei kormánymegbízott is.

Turi-Kovács Béla országgyűlési

képviselő, a Kisgazda Polgári Egye
sület elnöke beszédében ugyancsak az
elmúlt évek megfogalmazása szerint
előremutató kormányzati intézkedéseit
vette górcső alá. A közeljövő feladatá
nak nevezte , hogy az . alapvető

mezőgazdasági ismeretek bekerüljenek
az oktatásba.

- Több millióan élnek vidéken,
miközben nagy részük azt sem tudja,
hogy miként kell tyúkot tartani 
ecsetelte, majd hitet tett a feldolgozói
par he lyzetének javítása és a vízgaz
dálkodási szabályozás mellett.

Kulcsár László, a Nemzeti Agrár
gazdasági Kamara Békés megyei
elnöke számos, térségünk életében ·
fontos agrárkérdésről szólt. A szakern-

ber is hangsúlyozta az agrároktatás
fontosságát.

- A képzés átalakítása után a
gazdák nem szakmunkások lesznek,
hanem hivatásuk mellett egy kicsit
jogászok, egy kicsit ál1atorvosok is.

Kulcsár László később leszögezte,
miközben számos folyó és jelentős

vízkincs található Békés megyében,
gyakori vendég az aszály . A vízstraté
gia ezért is nagyon fontos.

Tisztelt Szépkorú Lakosok!
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Gyomaendrőd a románi ai
Nagyenyeddell993, míg a
németországi Schőneck városá
val 2003 őszén kötött partneri
megá llapo dás t, azaz testvér
városi szerződést.

A 20 és a 10 éves jubileum
alkalm ából 2013 szeptemberének
első hétvégéjére Gyomaendrőd

szervezte meg azt a jubileumi
hármas találkoz ót, ahol a házigaz
da V árfi András, a schönecki
Cornelia Rück és a nagyenyedi
Mihai Horatiu Josan polgár
mesterek ünnepélyes külsőségek

között megerősítették a korábban
kötött partneri együttműködést.

Az esemény emlékére Gyo
maendrőd új városközpontjában
emlékfákat is elültettek.

A jubileumi hétvége szombat
j án gazdag program fogadta a
nagyenyedi és schönecki ven
dégeket. A reggeli pro gram a
Liget Fürdőben kezdődött, ahol a
másodi k alk alomm al megren
dezett Főzzünk együtt e lnevezésű

hétvége ünnepélyes megnyitójára
került sor.

Ezt követően az Október 6.
lakótelepen emlékfákat ültettek a
testvérvárosok vezetői , majd egy
hajókiránduláson vehettek részt a
Hármas-Körösön,

A kora délutáni órákban került
sor a partneri megállapodások
ünn epél yes megerő sítés ére. Az
ünnepségen a hivatalban lévő

polgármesterek mellett je len volt
dr. Frankó Kár oly és dr. Dávid
Imre korábbi polgármester is.

A vendégek végül a nagyenye
di Bethlen Koll égium előadás át

majd a nagyenyedi és schönecki
delegáció jubileumi filmösszeál
lítását tekinthették meg, illetve
csatlakozhatt ak a Liget Fürdő

főző hét végéjének esti prog
ramjához is.

Várfi András Comella Riick és Horatiu Mihai hsan

Schöncck ajándéka

Nagyenyed polgármestere idézte fel a testvérvárosi kapcsolat kezdeteit
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A Gyomaendrődi Járáshoz tartozó Csárdaszállás pol
gármester asszonya, Petneházi Bálintné elektronikus
levelet küldött Gyomaendrőd egyik önkormányzati
képviselőjénekLehóczkiné Tímár Irénnek. A levélben
a gyomaendrődi járási hivatal vezetőnőjét magasztal-

ja, s értetlenségének ad hangot, hogr Andó Ágnest
méltánytalan intrikák érik. Lchóczkiné a levelet
továbbk üldte képviselűtársaínak, egyed ül Várfí

András polgármesterhez nem juttatta el az írást. A
levelet Itt közöljük teljes terjedelmében.

Kerékpáros helytörténeti kirándulások

"Tisztelt Képviselő asszony!
Leh et, hogy levelem meglep etés

számodra, de mint Gyomaendrőd vá
ros sokadszor is újraválasztott önkor
mányzati képviselője, fordulok hozzád
az alábbi kéréssel:

Mint ahogyan azt már több közös
képviselő-testületi ülésen is elmondtam
és ez számodra már ismert, hogy
Csárdaszállás a p olgá rmesterségem
alatt, ami 1994-ben kezdődött, olyan
szoros és jól mííködő társulásokat és
kapcsolatot lakított ki Gyomaendrőd
várossal, hogy az sze rintem p élda ér
tékíí. Az, hogy Gyomaendrődön létrejö
hessen Járási Hiv atal és maga a
Gyomai Járá s, az is a közös munk ál
kodásunk eredménye. A Jár ási Hivatal
létrehozása és eredmény es m űlc ád

tetése mindanny iunk elvárása és ehhez
a szűkséges segítséget meg is kell adni.
Csárdaszállás nagyon örül ennek a
Jár ási Hivatalnak és annak, hogy ilyen
szépen ki lett alakítva az Ügyfélbarát
Hi vatal, ahol mindenki szorgalmasan
teszi a dolgát és az ügyfelek ezzel a
munkavégzéssel elégedettek. Ez úgy
gondolom mind a Hivatalvezető

Asszony szorgos és odaadó munk áj á
nak érdeme és az is, hogy ily en rövid
idő alatt el tudta magát fo gadta tni a
hozzá tartozó település vezetőkkel és az
ügyf elekkel, ez köszönhető az élete so
rán megszerzett gyakorlatának, ráter-

.. mettségének, közvetlenségének, szak
mai tudás ának és szervező készségé
nek.

Kerékpáros helytörténeti kirándulásra
megrendezésére kerül sor, ahol a kedves
érdeklődők újra felfedezhetik Gyoma
endrőd kulturális értékeit, gazdag épített
örökségét. A túrákra előzetes regisztráció
szükséges. A programok rossz i dő esetén
egy későbbi időpontban lesznek megtart
va. Programole

- Endrőd épített öröksége és neve-

Sajnos az utóbbi napokban olyan
hírek röppentek f el, mely Csárda
szállásra is eljutott, hogy a Hiva
talvezető Asszony ellen alaptalan
rágalmazások, intrikák, f eljelen tések
érkez tek a Korm ányhivatho z, mely
miatt szóba került az esetleges áthe
lyezése vagy eltávolítása a Hivatal
vezetői posztról. Ez Csárdaszállást
mélységesen felháborítja és tiltakozik
ellene. A Hivatalvezető Asszonyt a pol
gármests égem óta ismerem, korekkt,
becsületes, mindenki ért tenni akaró
emberként ism erem. Kijelenh etem,
hogy Ő a Békés Megyei Járási Hiva
talok egy ik legjobb hivatalvezetője és
elmozdítása minden ide tartozó tele
pülést felháborít .

Kérésem hozzád, mint a Gyoma
endrőd Képviselőtestületének oszlopos
tagjához, hogy tolmácsold Csárda
szá llás f elháborodását a képviselők

felé és Csárdaszállás űzenetét, hogy ha
a Hivatalvezető Asszo nyt elmozdítják
helyéről Csárdaszállás község Képvi 
selőtestiilete kezdeményezi a Gyoma
endrődi Járásból való kiv ál ás át, hiszen
a Békési Járásban Csárdaszállást tárt
karokkal várják. Ezt a lépést Csárda
szállás nem sz ivesen tenné meg, de ha
rák ényszeritik, akkor meg fo gja tenni,
mivel már kezd elege lenni a Gyoma
endrődön folyó állandó csatároz á 

sokból.
Üdvözlettel:

Petneházi Bálintné
Csárdaszállás polgármestere "

zetes helyszínei. 2013. október 18. 14
óra. Gyülekezés az Endrődi Tájháznál.

- Csudaballa történelmi helyszínei
2013. október 25.9 óra.
Gyülekezés az Endrődi Tájháznál.

Regisztráció:
tajhaz@gyomaendrod.hu
Telefon: 0620/2380-046

Hogy Csárdaszállás po lgár
mestere önszántából írta-e a fenti
levelet, vagy valaki megkérte rá,

azt nem tudjuk. Az sem derül a ki
a gyomaendrődi képvisel ő 

testület tagjainak eljuttatott levél
ből , hogy konkrétan ki és hogyan
bántja, rágalmazza Andó Ágnes
hivatalvezetőt.

Tény, hogyahivatalvezető az
augusztusi gyomaendrődi önkor
mányzati ülésen kioktató módon,
nyilvánult meg, amit Gyoma
endrőd po lgármestere és az egyik

képviselő nem hagyott szó nélkül.
Azt csak Petneháziné tudja,

hogy vajon miért és kiknek kel
lene rajongással szeretnie a járási

hivatal vezetőj é t, aki köztiszt
viselőként a felettes ének tartozik

elszámolással megnyilatkozása
iért.

Petneháznié talán nincs egye
dül azzal a ki nem mondott szán
dékkal, hogy a Gyomaendrődi

Járást valam ilyen mondvacsinált
ürüggyel szétbombázzák. Ezt jelzi

levelében azzal , hogy Csárda
szállást " tárt karokkal" várná a
bék ési j árás...

Talán a nem jobboldali erők

nek még arra is sikerülne rávennie
a járás más településeit, j elesül
Dé vaványát és Ecsegfalvát, hogy

kérj ék kiválásukat a Gyoma
endrődi J árásb ól, s csatlakozzanak

a Szeghalmi Járáshoz. Ez a
Gyomaendrődi Járás megsz űnés ét

eredményezné és Gyomaendrőd

nagy valószín űs éggel a szarvasi

járáshoz kerülne. Hogy ez kiknek
lehet az érdeke, s hogy ki és kik
keverik azt a bizonyos anyagot,
azt csak találgatni lehet...
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ne képtár K· üntettek

Ára: 980 Ftladag
Telefon:0666/386-444, 0620/980-8842
SZÉP kártyát és étkezési utalványokat elfogadunk!
www.timarpanzio.hu

Gyomaendrőd Város Képvis elő

Testül ete szeptem beri ülésén döntött az
idei kit ü ntetettekr ő l . .

Az október 23-i ünn epi testül et i
ülésen adják át a Gyomaendrőd

Díszpolgára és a Gyomaendrődért

Kitüntető Emlékplake tt címeket. Id én
posztumusz dí szpolgári címet kap
Kovács Imre (J9 13- 198 0), a ké t
vi lágháború közötti népi mozgalom
kiemelkedő alakja, író és politikus.

Gyomaendrődért Em lékplakette1
j uta lmazzák a Gyomaendrődi Ze ne
barátok Kórusát és dr. Palya Józ sef
nyugalm azott háziorvost.

Szaküzlet (Juhász István) Mezőtúr, Rákóczi út 12.

B~.-...nI~VIL

Kínálatunkból:
Villanyszerelési anyagok, világítástechnika,
gázkészülékek· és alkatrészek,
munkaruházat! I]
Áruhitel!
Munkaruházat, női, férfi! ii

VILLAN.YSZERELÉSI ~UNKÁK ~
REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL f7

SAJÁT ÁRUKÉSZLETBŐLl

Kedvező árakkal várja vásárlóit aBALUVILL!
Nyitvatartás: hétfő -péntek: 7.30-17.30 * Szombat: 7.30-1 2.00

Telefon : 0620/9777-946 Telefon/fax: 0656/354-544

Gázkészülékek
karbantartása, javítása!

Víz, gáz, központi fűtés

szerelés
te rvezéstő l a kivitelezésig!

Matyi József
Telefon: 0630/50431-54

szettörténész szakértői véleménye
alapján a Corini grafikák valóban Corini
Margit festőművész alkotásai .

Mind a Vidovszky kép, mind a Corini
grafikák megvásár1ását javaslja Kóris
G y ö rgyné a közalapítvány vezetőj e a
képv i selő-testület számára, azzal, hogy a
műtárgyak megvásár1ásának költségéhez
a forrást a 20 13. évi Bursa Hungarica
pályázat előirányzatából megmaradt
585.000 Ft összeg terhére jelölje ki.

Egy gyomaendrődi lakos szint én
felkereste a gyomaendrőd i képt árat
azzal, hogy a tulajdonában l évő 3 db
Corini képet eladná. A 3 db képért össze
sen 1.300.000 forint otot kér t. Mielőtt a
képek megv ásár1ásáról döntene a
testület, értékbecslőt kérnek fel a felaján
lott alkotáso k értékének megállapítá
sához.

. . ~

Hirdetésfelvétel:0670/22·632·99

Családi Vasárnap
aDreherSöröző Étteremben!

~

~t~ ~;;~ ) "
~~~'-: /~
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Október 6. Tanyasi tyúkhúsleves lúdgégeteszt ával.
Mogyorós sertésszelet, burgonyapüré. Uborkasaláta. Krémes.

Október 13. Májgaluska leves. Csirkemell cs íkok salátaágyon,
sajtmártással, párolt rizs . Gundel palacsinta.

Október 20. Magyaros zöldborsó leves. Rántott sertéskaraj,
hasábburgonya, káposztasaláta. Gesztenyepüré.

Október 27. Csontleves cérnametélttel. Körösi finomfalatok,
rizi-bizi, almakompót. Rétes.

E Nügyfélszolgálat

. Gyomaendrőd i Szó.Beszéd .
.. a Facebeok-on is!

Az áramszolgáltató áprilistó l heti
két alkalomma l tar t ügyfélszolgálatot
a Se lyem úti városháza épületében.
Keddi napokon déle l őtt S- 12 óráig ,
csü törtökön pedig 14-1 8 óráig várják
az ügyfeleket a személyes ügyinté
zésre.

A Közalapítvány Gyomaendrőd

Város Közgyűj teményeiért Kuratóriuma
arra kéri a képviselő-testületet, hogy
járuljon hozzá egy Vidovszky kép, illetve
Corini grafikák megvásár1ásához és erre
fedeze tet je löljön ki.

A gyu lai KöröspArt Galéria tulaj
donosa, Durkó Károly felajánlotta, hogy
- tekintettel a képtárban je lenleg l évő 25
alkotásbó l álló Vidovszky-gyűj teményre

- igen kedvező áron, 100.000 Ft-ért elad
ná a képtá rnak "Tavasz a kertbe n" című

Vidovszky képé t. Emellett egy a váro
sunkban élő magánszemély - aki nevé t
nem kívá nja nyilvánosságra hozni - 9
grafikábó l álló Corini-gyűjteményét

ajánlotta fel eladásra, valamint további
rajzokat, melyeket az alkotó művész

barátai készítettek. Ezekért összesen
100.000 Ft-ot kér. Banner Zoltán művé-
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MagyarTermékNa ydíjaNémeth Kt -nek AUTÓSOK FIGYELEM!

Tízezerrel tö ben fürödtek

Kövér Lász ló, az Országgyűlés elnöke a díjátadón kiemelte: a Magya r
Termék Nagydíj a találékonyság és szakértelem jelzése, azok elismerése, akik
ismerik és alkalmazzák a kiválóság törvényét, azért dolgozna k, fejlesz tenek,
hogy jóból kiválóvá váljanak.

Nemzeti
Közlekedésí
Hatóság

Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok, gardróbszekrények,
készítése egyedi méretben

bútorlapból vákumfóliázolt fel ülettel vagy tömör fából!

Telefon:
063019554·571

Új hivatali címek
A Gyomaendrődi Közös Önkor

mányzati Hivat al, azaz a városháza a

következő módokon elérhető :

Városh áza :

Gyomaendrőd , Selyem út 124.

Telefon : 0666/386-122

Fax: 0666/283-288

További telefonszámok:

0666/521-600,0666/581-230

A Gyomaendrődi Járási Hivatal

elérhetőségei:

Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. (a

volt városháza épület e.) Telefon :

0666 /284-043 és 0666/284-053

5500 Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.

Műszaki

vizsgáztatás
akciósáron: 22.000 Ft
Eredetiség-vizsgálat!

Varga Béla, autószerelő mester

Telefon:

0666/610-650, 0630/600-42-30

Hirdetésfelvétel:

Szó-Beszéd Szerkesztősége

Telefon: 0670/22.632-99

Az eddig elvégzett munka ju talmának
átvétele után a Parlament

tanácster mében.
Németh Nikola, a Németh Kft.
ügyvezetzője, a Magyar Term ék

Nagydíjj al, mellette Koszorús László,
a díj átadója

A Gyomaendrődi Liget Gyógy
fürdőben egyébként idén négy nagy
re ndezvény volt , amelyek tovább
növelték és öregbített ék a fürdő és
váro sunk hírnevét.

A múlt év elsó 8 hónapjában 70.657
vendég váltott jegyet a Liget Fürdőbe .

Az ide i esztendőben augusztus végéig
]Oezerrel többen, összese n 80.637-en
für ödtek . A strandszezoni látogatottság
azonban alig változott: tava ly május l .
és augusztus 31-e közötti időszakban

67 .800 ven dége volt a gyomaendrődi

fürd őnek. Idén, ugyaneb ben az i dősza

kban 63 .022-en vettek belépőt. Vass
Ignác igazgató szerint egyenletese bbé
vá lt a ve ndégforgalom és bővült az
e lőszezoni látogatottság.

Az idén első ízben adták át a
Ma gyar Termék Nagydíj Országgyűlés

Elnöki Különdíját, amelyet a Németh
Nyílászáró Gyá r tó és Forgalmazó Kft.
nyert el.

A gyomaendrődi Németh Nyílászáró
Gyárt óés Forgalmazó Kft. tulajdonosáról
kapta a nevét. Kezdődött azzal, hogy
majd húsz esztendővel ezelőtt, 1994-ben
Németh Dezső úgy döntött, hogy alap
jaiban megváltoztatja vállalkozását.
Addig fából készítette az épületekhez
szükséges ajtókat, és ablakokat , attól
kezdve a termék nem, csak az alapanyag
változott meg. Magyarországon a legel
sők között volt szakmájában, aki elszánta
magát arra a lépésre, hogy modem, műa

nyag nyílászárók gyártását kezdi meg.
Idén szeptember negyedikén a cég

képviseletében az alapító leánya, és ma
már a cég egyik ügyvezetőj e , Németh
Nikola, a Parlamentben átvehette a
Magyar Termék Nagydíjat és a Magyar
Termék Nagydíj Országgyűlés Elnöki
Különdíját.

A Magyar Termék Nagydíjat Ko
szorús László (Fidesz), országgyűlési

képviselő , az Elnöki Különdíjat Kövér
László, az országgy űl é s elnöke adta át
számára.

Németh Nikola 2003 óta ügyvezetőj e

a Németh Nyílászáró Gyártó és
Forgalmazó Kft-nek, jelenleg édesapjával
közösen vezetik a céget.



o szágos bajnokságokra készülve

ÖnkéntesenatisztaGyomaendrő ért

2013. október

Elindult az új tanév, és elkezdődött

az őszi vers enyszezon is a Kn er TSE
Tán cosai számára. Egész nyáron
kemén yen készülték versenyző ink,

több tánctáborban is vettek részt, hogy
a legjobb formájukban legyenek.

Augusztusban, mint eddig minden
évben részt vettünk a Zánkai Gyermek
és Ifjúsági Táncfesztiválon, aho l idén
felnőtt korosztályban is rend eztek
versenyt.

Ahogy vége lett Zánkán a tánc
versenysorozatnak, ped agógusaink és
egy párosunk Tóth Bence - Bondár
Dóra Stuttgartba utazott a "German
Open" e lnevezésű Nemzetköz i Tánc
versenyre, ahol Jenei Éva az egyesület
elnöke egy továbbképzésen vett részt,
majd Bence és Dóri állt parkettre. Első

magas osztályú versenye volt ez a
párosnak és nagyon szépen telj esítettek
Ifjúsági Latin kategóriában a köze l 300
párosból egyedüli magyar pá rké nt
jutottak tovább a következő fordulóba.

Szeptemberben megkezdődött az
iskola, a Kne r TSE táncosai "toborzó"
körútra indultak, számos iskolában és
óvodába n n é pszerűs í tett ék egyesü
letünket. Hétvégenként pedig már
elkezdődtek az országos szintű klub
k özi versenyek. Ezek a versenyek
nagyon jó l ehetőségek, hogy verseny
szi tuác ióban is ki pró bálhassák ma
gukat párosaink.

Októbertől kezdődtek az országos
bajnoks ágok, remé ljük, hamarosan
nagyon szép eredményekről számol
hatunk be a lap olvasóinak.

Gyomaendrőd köze l 350 fővel ismét
je lentkeze tt a Teszedd! "Önkéntesen a
tiszta Magyarországért" szemétszedési
akcióra. Szepetember 14-én elsősorban

a belterü1eti parkok, utcák, a város ba
vezető közutak menti területek, valamint
a hull ámt éren húzódó túraútvo nal
megtisztításával foglalkoztak az intéz
mények, civi l szervezetek önkéntes
segítőivel együtt.

A rendezvényen résztvevők mintegy
150-200 zsák illegális hullad ékot
szedtek össze, ezáltal is növelve váro
sunk környeze tvédelmi jó hírét és tisz
taságát. Ezú ton köszönjük a segítő

Szó-Beszéd

Októb ertől elindultak tánctanfolya
maink. Aki még kedvet kapott egy kis
tánctanulásho z, októberben csatla
kozhat hozzánk. Várunk mindenkit sok
szeretettel! J. É.

Gyomaendrődi

Szó-Beszéd
Szerkesztősége

Telefon:
0670/22-632-99

k özreműköd és ét a Kis Bálint Általános
Iskola tanulóinak és tanárainak, a
Százszorszép Óvo da gyermeke inek,
szü leinek, és óvó n éniknek, dajk a
n éniknck, a Margaréta Óvoda gyer
mekeinek, szüleinek, óvó n éniknek,
dajka nén iknek, a Kn er Imre Gim
názium tanulóinak és tanárainak, a
Bethlen Gábor Szakköz épiskola tanulói
nak és tanárainak, a Bonom-zug Vizéért
Egyesület tagjainak , a Munkaügy i
Közpo nt munkatársainak, a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. munkat ár
sainak, valamint a Start Közmunka
Program munkav állalóinak,

7

Tájékoztatom
Ügyfeleimet,
hogy irodám

Gyomaendrőd,

Fő út 173·179.1A. fsz. 1. sz.
alá költözött

(A Rostélyos Húsbolt mellé!)

Dr. Szendrei Éva
ügyvéd

Telefon:
0666/789-539,
0620-9208-659

Stancolt és hagyományos

papírdoboz
gyártása minden
méretben!

Szitázás,
szitaforma készítés,
kasírozásI

Telefon: 0620/9142122

Gyomaendrőd , 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)

- kötel ező felelősség

- Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugd íj-előtakarékosság

.- egyéb módozatok

Gyomaendrődi képviselet:
Kiss Lajosné (Eva)
Gyomaendrőd , Madách u. 2/2.
66/284-989, 20/359-6842
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'Sziluett
Fi t ness klub {iC szolárium
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Rtne s s g kondicioná ló terem
terembérlés I fodrászat I At lasz kondigépek

tá rsastánc I aerobik I step aerobik
pow er body I has t ánc I zs írégető ae robik

jóga I prevent ív gerinc gimnasz t ika

Kner Imre tér I www.gellai.hu
06 66 285 840 I 06 30 627 8 234

Vállaljuk lakásánák teljes körű

felújítását, elképzelései szerint!
Munkáink garanciálisak. A felmérésünk ami az írásos
ajánlatot is tartalmazza teljesen ingyenes. Munkáink ·
kivitelezésének a legfőbb szempontja a lehető

legjobb minőség elérése a l egmegfelelőbb áron!

PROFILJAINK:
- Festés, mázolás, tapétázás I
- Homlokzat szigetelés, hőszigetelő rendszerek \
- Gipszkarton falak, álmennyezetek, _ _ '.

el ötéttalak, boltívek I /-_.~ -..

,.... Rejtett világítások
- Laminált parketta lerakása,

parkettacsiszolás
- Fürdők, konyhák burkolása, kőműves munkák \ .
- Tetőterek beépítése, szigetelése I

- Nyílászárók, ajtók, ablakok cseréje
- Bontás, sitt elszállítása
- Vizes falak szigetelése
- Házak külső homlokzatának szigetelése,

színezése
- Hideg burkolás (csempe,járólap, márvány,

gránit lerakás, illetve tégla lerakása)
- Meleg burkolás (PVC, szalagparketta,

laminált parketta, padlószőn yeg ,

dekor panel rakása és fektetése)

LÁTKÓCZKllÁSZLÓ
TELEFON: 06-70/381-422 .I; ~

VÁLASZD A LEGJOBBAT!

10 petr alatt a Ft.ABél OS-szaf kő r ü (befii l

45·50 pe rcnyi k/asuikus, edzóterm i m unicót
w gel necüllk e t, különös ebb mege rőlte ré s

né/kul!
xln ek - mire aj ánl~ tit 3 F L~B élO S FL-3X-o
telje st li!stvibrá't:ióské:izülék?

fogyni'lci;yóknak
• Az.idŐs~bb kcrcsatéfvnak
• IrodaiWomunkát wgzokni!k
• ~izi k.aj munkát Wgló mek
• SjY.Jrtolnknak

se essres~ idöhiáooyaJ kÜ.llköd öknek
cuk crbe tege knámára I4fejezE-tte.najárJott,
segitia lGr()!.o oott il mok.Íliili!t~k úil i4pit~ét

NAPI 10 PERC AZ EGÉSZSÉGÉRT!

az ElSŐ ALKALOM INGYENES!

HAVI KORLÁTLAN BÉRLET 6500 HUF

Gyomai



• KOSZORÚK
• GYERTYÁK

• ŐSZI DíSZEK
• DEKORÁCiÓ

• AJÁNDÉKTÁRGYAK
KERÁMIÁK I FALIÓRÁK

GRAVíROZOTT TERMÉKEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN

2D14-etS atSi!tali
éS fa\', r\a~+árak.

határiclőr\a ~Iók

ft!JolJor SAop
Papí,OolJt

NyUtla tartás: H·P: 1:Jo.11IJO SzoHt6at: 8·12
ÓÓOO (iY0HtaDHdrőd PDtÓ1J S. It.~.
1De./'Jax.: 66/28~.óó2

, -r-.....,_- .----:;.

~" .... '; '\

I'

{5/Jenlt'8hs~:;da
Óriási arany- és ezüstékszer választékkal,
20-40 százalékos kedvezménnyel
várjuk kedves vásárlóinkat!
Használt megunt aranyékszereit most rendkívül
kedvező áron számltjuk be tu ékszer vásárlása eseténl
Törtarany felvásárlás a legmagasabb napi áron!

Átmenetileg pénzügyi gondja van? Mi megoldjuk! ..---__
Zálogfiókunk aranyékszerekre kedvező

záloghitelt nyújt, a záloghitel költsége felére I~
csökkent!
Érdeklődjenek kedvező feltételinkről!

Telefon: 06-70/354-8915

BERILL ÉKSZERÜZLElI
Gyomaendrőd, Fő út 222.
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E~fogadtáka fürd " megmen 'sére tett j vasla okat

A Liget Fürdő Kft. az önkormányzat
szept emb eri ülésén számolt be gazdál
kodásáról. A téma kapcsán felvetődött a
fürdő esetleges további fejlesztésének
lehetősége. Nem kis vitát kavartak azok a
javaslatok, amely et a Poharelec László
által vezetett fürdő felügyelő bizottsága
ötlött ki.

Poharelec képviselő előd ta, hogy java
solják egy újabb kültéri medence építését
egy csúszdával, a fürdő területének
bőv ítését a holtághoz, ahol egy csónakázó
helyet kellene kialakítani, valamint egy
úgynevezett chip-es, karórás beléptető rend
szer kiépítését, ezen túlmenően pedig a
Hősök úti központi orvosi rendelőben

történő kezelések fürdőbe történő áthe
lyezését. Ez utóbbi javaslat kapcsán
Arnóczi István jobbikos képv i selő fel
háborodásának adott hangot:

- Gyomaendrőd lakossága az orvosi
szolgáltatásokat a rendelőben ingyen veheti
igénybe. Önök most aztjavasolják, hogy a
szakorvosi rendelés költözzön le a fiirdőbe

és ezzel a lépésselfizetőssé válik az eddigi
ingyenes orvosi szolgáltatás. Már sikerült a
szocialisták által kiötlöttvizitdíjat eltörölni,
de úgy látszik hogy aKörösök Vidékéért
Egyeseület tagjainak Gyurcsány Ferenc jó
tanítója volt. Ezzel a javaslatukkal újra
pénzt akarnak kivenni a betegemberek zse
béből - mondta Arnóczi .

Poharelec László teátrálisra kanyarított
válaszában visszakérdezett:

- Miért nem szabad gondolkodni a
lehetőségeken ? ! Aki nem gondolkodik,
annak nincs jövője, mi csak megnéztük a

lehetőségeket azért, hogy a fürdő m űkod

tetése minél kevesebbe kerüljön a városnak.
Arnóczi egyébként azt is felesleges

pénzkidobásnak tartotta, hogy az eddig
beléptető rendszert úgynevezett karórás,
chip-es megoldásra cseréljék több tíz millió
forintos költséggel. Mint mondta nem ettől

lesz nyereséges a fürd ő ...
Toldi Balázs védelmére kelt Poha

relecnek s hangsúlyozta, hogy a felsorolt
elképzelések csak javaslatok a felügyelő

bizottsága részéről.

A képviselők a vita után egyébként a
fürdő felügyelő bizottságának (Poharelec
László, dr. Dávid Imre, Vaszkó Sándorné)
javaslatát elfogadták, s annak kidolgozására
adtak felhatalmazást.

Vass Ignác a fürdő igazgatója lapunknak
elmondta, hogy ő személyesen aztjavasolta,
már korábban is, hogy a fürdő gyógyászati
részlegét bővítsék egy súlyfürdő és iszap
pakoló részleg valamint egy új gyógy
medence befogadására alkalmas épület
résszel. Ezzel együtt a gyógyászati részleget
le kellene választani a jelenlegi energia
ellátó rendszerről , mert ezzel csökkenhetne
a vissza nem igényelhető áfa összege.

A felügyelő bizottság fentebb említett 4
javaslatával kapcsolban Vass Ignáctól
kértünk véleményt.

Az igazgató elmondta, hogy az orvosi
rendelő m űködtet ése finanszírozása más
pénzügyi alapból történik, mint a fürdőben

végzett gyógyszolgáltatások finanszírozása.
- Ez azjelenti, hogy a rendelőintézetben

egy .fizioterápiás kezelést pl. ingyenesen
elvégeznek, mig ugyanezért a fürdőben

térítési díjat kellfizetni. Ezért én nem látok
arra lehetőséget, hogya kezelések á tkerűl

jenek afiirdőbe - mondta Vass Ignác.
- A chip-es órás rendszernek csak akkor

van értelme, ha egyfiirdőn belül többfajta,
egymástól jól elkülön íthe tő szolg álgat á
sokat lehet igénybe venni és a vend égforga
lom isjelentős. Ezért ennek a több tízmillió
forintos beruházásnak nincs értelme
Gyomaendrődön. Nem kevés pénzbe
kerülne, ha a .fürdő területét a holtág fe lé
birviten énk. Ott rendbe kellene tenni apart
szakaszt, csó nakkikötőt, stéget kellene
kiépíteni. Egy új cs úszdás strandmedence
egy új szolg áltatást je lenthetne, amellyel
vonzóbbá tehetnénk a fürdőt. Véleményem
szerint azonban ha már egyszer letettük a
voksunkat a gyógyászat f ejlesztése mellett,
akkor ebbe az iránybe kellene elmozdulni.
Az élményfürdő és a gyógyászat együtt nem
fog menni. Ráadásul a környékbeli nagy
élményfürdőkkel - Hajdúszoboszlóval,
Gyulával, Gyopárosal, Cserkeszőlővel - mi
nem tudunk versenyezni - mondta végül
Vass Ignác.

Szeptember l I-én az Országos
Tisztiorvosi Hivatal engedélyezte a gyógy
fürdő név használatát a Liget Fürdőnek.

Vass Ignác szerint ez a minősítés azért is
fontos, mert ezáltal lehetővé válik, hogy az
eddig helyi je lentő ségű fürdő körzeti jelen
tőségű besorolásba kerül, aminek köszön
hetően például az OEP magasabb díjakat
fizet a fürdőnek a gyógykezelésekért. Ezzel
Gyomaendrőd - Gyula és Gyopáro sfürdő

után - a harmadik gyógyfürdő Békés
megyében.

RÉGI
BÚTOROKAT,

használati tárgyakat
vásárolok!
.Készpénzben

a helyszínen fizetek!

Telefon:
0630/9·533·594

Ötven éves érettségi találkozó - 1963-2013.
Általános Gimnázium, Gyoma



Az edzés unka megállásnélkül olytatódik
a örös KajakSportegyesületnél

2013. október

E zővá ltás

a KörII sKajaknál
Szeptember 2-án váratlanul

elküldték Gyomaendrődi Körös
Kajak SE edzőjét, Kovács Gábort
és feleségét, a szintén edzőként dol
gozó Kovácsné Kozma Diánát.

Gellai Imre, a klub elnöke az
edzőváltásról a következőket

mondta a sajtónak:
- Az elnökség úgy döntött, hogy

szeptember 3-ával megszüntetjük a
Kovács Gáborral kötött megbízási
szerződést. Egy több éve húzódó
folyamatról van szó. Gáborék
képtelenek voltak megtartani a 14
18 éves korosztályt, amelyből csak
mutatóban maradtak néhányan.
Még azok közül is sokan elmentek,
akik gyomaendrődi középiskolák
ban folytatták a tanulmányaikat. Az
sem engedhető meg, hogy egy
ember, csak egy versenyzővel fog
lalkozzon. Sok versenyen részt vet
tem az idén, s Gáboréknál hiányol
tam a más klubok edzőinél látott
mentalitást. Láttuk ezt a leépülési
folyamatot, amit úgy oldhatunk
meg, ha a munkával más szakem
bereket bízunk meg. Két edzőt bíz
tunk meg a munkával.

Hogy miért most mondtak fel az
edz őknek?

- A szezon hosszú, elnyújtott,
májusban kezdődik és szeptember
ben fejeződik be. Nem szerettünk
volna belenyúlni a Tótka Sanyi
felk észülésébe, ezért gondoltuk
úgy, hogy megváljuk a világba
jnokság végét - mondta Gellai Imre.

Az edzőpáros menesztése után
aláírásokat gyűjtöttek a Körös
Kajak SE-ben versenyző gyerekek
szülei azért, hogy a klub elnöksége
helyezze vissza kajak-kenu edzői

munkakörébe Kovács Gábort és
Kovácsné Kozma Diánát. Az ívet
állítólag több mint harminc sz ül ő

írta alá.
A szeptember 5-i csapatgyű

lésen egyébként bemutatták a klub
két új edzőjét, Tóth Tibort és a
korábban a klubban versenyző

Csőke Zsoltot.

Gyomaendrődi Szó-Beszéd

Az egyesület életében fontos változá
sok történtek. Az elnökség (Csatári
Mihály, Gellai Imre, Kovács Péterné,
Tímárné Tandi Gyöngyi, Tótka Sándor)
egyhangúlag döntött a korábbi edző,

Kovács Gábor megbízási szerződésének

megszüntetéséről, mely reményeink
szerint egy folyamatosan csökkenő

versenyző i létszámot eredményező

időszak végét jelenti.
A döntés megszületése előtt az elnök

ség több hónaponkeresztül folyamatosan
egyeztetett a Magyar Kajak Kenu
Szövetség illetékeseivel és az egyesület
legeredményesebb versenyzőivel.

Az edzővel kapcsolatos döntést a kb.
45 fő edzésre járó gyermek és fiatalközül
8-10 fő, l-3 szezont kajakozó gyermek
és szüleinem tudtákelfogadni és jelenleg
(szept. 21.) úgy t űnik.hogy kiválnak a
Körös Kajak Sportegyesületb ől . Ezzel
párhuzamosan több korábban kajakozó
fiatal jött vissza rendszeresen edzeni a 12
évestől idősebb korosztályból a F űzfás

zugra. A félreértések elkerülése végett
szeretnénk kijelenteni, hogy a Körös
Kajak Sportegyesület nem tart edzéseket
a Falualji-holtágon!

Köszönettel vesszük mindazoktámo
gató aggódását, akik figyelemmel kísérik
egyesületünk életét, de szeretnénk hang
súlyozni, hogy van versenyző inknek ed
zője, beleértve természetesen Tótka
Sanyit is.

Az egyesülethez új edzők érkeztek.
TóthTibor38 éves, többszörös Világkupa
győztes kajakos és Csőke Zsolt, a Körös
Kajak saját nevelésű versenyzője, aki 2]
éves, jelenleg felsőfokú szakirányú
képzettséget adó tanulmányokat folytat.

A 18 év feletti versenyzői állomány
tekintetében is történtek változások. Egy
éve igazolt egyesületünkhöz Kovács
László, aki tagja volt a 2008-as Ifi K-4-es
Európa Bajnoki csapatnak. Az idén a
válogató versenyen kivívta a jogot, hogy
tagja legyenannak a csapathajónak, ame
lyik bronzérmet nyert 1000 m-es távon a
Kazanyban megrendezett Egyetemisták
Olimpiáján a 27. Nyári Universiade
2013-on. Mindemellett elsőszámú edző

partnere volt és reméljük lesz is Tótka
Sándornak. De mint a tanulmányait las-
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san befejezőnek a megélhetéséről is gon
doskodnia kell.

Újabb, megoldásra váró feladatunk,
hogy kialakítsunk és egy szerény
ösztöndíj segítségével - meg is tartsunk 
egy felnőtt versenyzői kis csapatot.
Ennekkialakítását segíti Győrfi Tamás is,
aki Szegedről igazolt át hozzánk és 200
m távon U23- as korosztályban az orszá
gos élvonalhoz tartozik.

Tehát következő közös feladatunk,
hogy ezeket a versenyzőket itt tartsuk,
akik már nemzetközi szerepléseikkel vit
ték és a későbbiekben is vihetnék egye
sületünk és Gyomaendrőd hírnevét a
világban.

Elképzelésünket az önkormányzati
bizottságok és a képviselő-testület októ
beri üléseikenfogják tárgyalni és nagyon
reméljük, hogy lakossági egyetértésben
támogatni is fogják azt.

Egyesületünk ebben az évben is sokat
lépett és fog előre lépni a feltételek biz
tosítása terén.

A Magyar Kajak Kenu Szövetségtő l

eszközbeszerzésre 3,5 millió Ft-ot kap
tunk, ebből 7 db versenyhajót és külön
böző egészségügyi és az edzésekhez
szükséges eszközöket vásárolunk. Meg
terveztetjük a Besenyszegi úti vízi
telepünk befejezéséhez (központi fűtés,

melegvíz, gáz, szennyvíz) a kőzrn űveket,

mert konkrét ígéretünk van 15 millió Ft
ra az épületbefejezéséhez.

A Halász István Csónakház II.
üteméhez a DARFÜ pályázatunk is nyert,
mint az - 2 év után - kiderült, de jelenleg
ennek a projektnek az egyeztetése még
folyamatban van.

A MOB SportXXI. programtól kapott
500 ezer Ft-ot szintén hajó és esz
közvásárlásra fordítjuk.

Ezúton szeretnénk megköszönni a
szurkolást és a rengeteg gratulációt,
amellyel biztatnak minket, és a támo
gatóinknak, hogy segítenek minket az
eredmények elérésében.

Természetesen a Gyomaendrődi

Kőrös Kajak Sportegyesület folyama
tosan várja a kajakozás iránt érdeklődő

fiatalokat.
Körös Kajak Sportegyesület

Elnöksége
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Cinzia Bergamini asszony férj ével és k ét gyermekével a Bethlenben

A Vidékfej lesztési Mini sztérium és
a Beth len Gábor Mezőgazdasági és
Élelmisz eripari Szakk é pző Isko la és
Ko llégi um meghívására Gyomaend
rődön tartózkodott az olasz Lombardia
régió Agroturisztikai Szervezet alel
nöke, Cinzia Bergamini asszo ny.

Látogatásának célja a szakképző

isko la képzési kín álatának megis
merése, Gyomaendrőd agrár és turisz
tikai vonzerőinek tanulmányozása,
további szakmai és gazdaság i prog
ramok beindítása voltale

Az olasz szakember kifejtette, hogy
a partnerség jó alapon nyugszik, hiszen
a gyomaendrőd i szakiskola már több
éve folytat sikeres diák és felnőtt

csereprogramokat a Leonardo da Vinci

is hír k

Szemétgyűj tés i akcióban az ovisok
és a szülők

Gyomaendrőd-Csárdaszállás -Hu
nya Kistérségi Óvoda szeptemberi ese
ményei :

Szeptember 14-én az "Önkéntesen
a tiszta Magyarországért" országos
önkéntes szem é tgyűj t ési akcióban a
Százszorszép és Margaréta Óvodánk
egyaránt részt vett a gyermekekkel,
szüleikkel, pedagógusaikkal és dajka
nénikkel. Ezen a napon elsősorban a
belterületi parkok, utcák megtisztításá
va l fog lalkoztak az intézmények
önkéntes segítőikkel együtt.

20 13. szeptember 20-án a Katona
József Művel ődé si Központban meg
rendezett őszi Kertbarátok Kiá llí tásán
ismét bemut atkoztak termésb ábjaikkal
óvodáink alkotó gyermekei és pedagó 
gusai. A Százszorszé p Óvo da nagy
csoportos gyermekei ebbő l az alkalom
ból zenés népi tánccal kedveskedtek a
megjelenteknek.

Százszorszép Óvod ánk, már hato
dik alkalo mmal rendezte meg Szüreti
Mulatságát. Hagyományun khoz híve n
Seprű Sár i és barátai köszöntö tték
tag óvod áink gyermeke it, valamint a
Kis Bálint Általános Iskola első osztá
lyosait. A szüret elmaradhatat lan
"eseményei" : népi játékok, népdalok
közös éneklése, népviseletbe öltözött
óvó nénik szüreti játéka, táncház,
szőlőpréselés , őszi gyümölcsök, zöld
ségek és a must k óstolgatása.

Az őszi napsütésben, szí nes for
gatagban a gyerekekke l együtt eleve
nít ettük fel nép i hagyományain kat,
közösen élhettük át ismét a népi kul
túra szürethez kapcsolódó szokásait.

Hunya Imréné
és Czikkelyné Fodor Tünde

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

Gyomaendrőd , Bajcsy u.
107.

Telefon:06661285·127

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon: 0670/22-632-99

E-maii: szobeszed@index.hu

Európai Uniós programok keretében.
Bergamini asszony nagyra értékelte

a magyar konyha sokszínűségét és
kínálatát , amelyből ízelí tőt kapott a
T ímár János és csal ádja vá llalko 
zásánáL

- Részvételük az OMÉK-on a sza
kisko la diákjaival megerő s í tette szán
dékukat a 2014-es Nemzetközi Sajt
és Túrófesztivá lon való részvételre 
táj ékoztatta lapun kat Davidovics
László a szakiskola igazgatója.

Várfi András , Gyomaendrőd po l
gármestere arra ösztöké lte az olasz
ve ndéget, hogy tur iszt ikai szerve
zetekkel és kü lfö ldi befektet ökkel
ismertesse városunk gazdasági és tu
risztikai lehetőségei t.

Telefon:
0630/9-533-594

Készpénzben
a helyszínen fizetek!

RÉGI BÚTOROKAT,
használati tárgyakat

vásárolok!

Gyomaendrőd i Szó-Beszéd
a Facebook-on.is!.'
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árkedvezményt adunk!

orkos hétfők

a Hollerban!
Az étlapon sze rep lő tésztás

ételekb ől

minden hétfőn

12.00-tól 22-00 óráig

50%

Nyitva:
Hétfőtől-szombati g 5.30-21.00

(13.00-1 4.00-ig ebédidő)

Vasárnap: 5.30-16.00-ig

Üdítők, borok, sörök, szeszek
bolti áron kaphatók.

Az ajánlatcsak a helyben
fogyasztott ételekre vonatkozik!

Pizza, tortilla, túróscsusza,
palacsinta, bolognai, mi lán ól féláron!

Nemzeti Dohánybolt
a Hollerban!

szág t

fogva arra törekedtünk, hogy a minősé

gi hal, vad, birka és csülökfőző ren
dezvényeken hangsúlyozottan emeljük
ki főzőhelyünkön vá rosunk nevét, ter 
mészeti szépségeit, kulturális értékeit,
jelentősebb idegenforgalmi lét esít
ményeit. A halas rendezvényeken kívül
csak olyan rend ezvényeken ves zünk
részt, ahol jelentős töm egek el őtt

mutatkozhatunk be. A rekl ámtáblákon
kívül ma már egységes, gyomaendrődi

és egyesületi emblémával ellá tott
ruh ázatban hívjuk fel a figyelmet váro
sunkra.

- Összegezve a 15 év eredményeit és
a közeljövő terveiről mit tudna mon
dani?

- A másfél évtized alatt eddig
egyénileg, vagy csapatként 76 ren 
dezvényen vettem részt. Gyakorlatilag
Győrtől az ukrán határh oz közeli
Tiszabercelig végigfőztem az országot.
Büszke vag yok arra, hogya 7 országos
kategória győzelem mellett 20 IO és
20 I2-ben sikerült elnyern i az "Ország
legjobb halfőzőj e" címet és vándorser
leget. Természe tesen az egyénileg,
vagy csapatként elért jó helyezéseinkre
is büszke vagyok. Örülök, hogy másfél
évtiz edes munkám nem volt hiába. A
közelmúltban kaptam meghívást a
Kárpát-m edencei Halászléfőző Ma
gyar Bajnokságr a, ami a történelmi
Magyarország egész területére kiter
jed, régión ként 1 fő részvételével. A
megtisztelő meghívásnak megpróbálok
ele get tenni - mondta végül Jene i
Lás zló.

Tizen ol t év alatt vé igf"zte a
Az elmúlt év ekben olvasóink

gyakran tal álk oztak Jenei Lászl ó
nevével , amikor hírt adtunk az ors zág
különböző tájain rendezett - elsősorban

halfőző - versenyeken elért eredmé 
nyeirő l, va gy az általa vezetett Hal
gasztronómia i Egyesület tevékeny
ségéről. Ez év augusztusában volt a 15.
esztendeje, hogy versenyszer űen

igyekszik népszerűsíteni a különböző

halételeket és városunkat.
- Tizenöt év jelentős egy ember

életében. Kérem, röviden mondjon
néhány szót önmagáról, a kezdetekről.

Tősgyökeres gyomaendrődi

vagyok, Gyomán születtem, a nyáron
töltöttem be 74. évemet. 3 lányom és 7
unokám va n. A Hal ászati Szövetkezet
képviseletében, mint dolgozójuk 1986
ban vettem először részt halfőző

versenye n, am ikor Gyo mán rendezték
meg az Országos Halfőző Versenyt.
Mivel bemutatkozásom sikeres volt, a
következő évben Győrben képv iseltem
hasonlóan eredményesen a sz öve t
kezetet. Megjegyzem korábbi munka
helyeimen - a rendsz erváltozás el őtt 
is sokszor főztem jeles vend égeknek.
Főztem az Országgyűlés elnökének,
minisztereknek, miniszterhelyettesek
nek , megyei vezetőknek és vendé
geikn ek Gyom án, de Békéscsabán is.

- Milyen volt afolytatás?
- Mivel közben mu nkahelyet vál -

toztattam, ezért 2000-ig nem folytat
tam a versenyzést, amihez hozzáj árult
az is, hogy I996-ban rokk antnyugdíjas
lettem. 2000-ben azonban ismét sikere
sen kapcsolódtam be a versenyekbe .
Mi vel éve nte egyre több versenye n,
feszt iválon vettem részt , 2009-ben
me gal ak ítottam a Ha lgasztronóm iai
Egyesületet, mert a rendezvényeken
va ló részvétel és előkészületek terhei
állandó segítő imnek - Pap Ferenc és
Csúv ár Mihály - már sok volt . Ez en
kívül , mint egyesület megpr óbáltam
több-kevesebb sikerre l, pályázatokkal
pénzt szerezni és szponzoraink számát
növelni. Az egy esület megalakulásá
val, melynek elnöke lettem másodszor
ra is, tagj aink többségének akti v i
zálásával jelentősen meg tudtuk növel
ni évente a ver senyeken, fesztiválokon
való részvéte!ünk számát. Kezdettől
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Használt kétkerekű és
háromkerekű elektromos ke
rékpár eladó. Irányár: 45-90
ezer Ft. Érd.: 0666 /284-996
vagy 0630-412-4927

N égyü tem ű Trabant , új
akkumulátorra l 1 év m űszaki

vizsgával eladó . Irányár: 150
ezer Ft. Érd.: 063 0/287 -026 3
Gyomaendrőd, Árpád u. 2911

Eladó k éksz in ű camping
kerékpá r jó állapo tban és két
ká lyha, feh ér zománcos és
barna zománcos. Érdeklődni :

0666/610-7] 3

Malacot, süld őt, hízót, nagysúlyú
hízót, rágottkocát

vennénk készpénzért!
Telefon: 0630/296-4775

Földet bérelnék
Gyomaendr ődön .

Fiilöp Béla
Telefon: 0620/945-0765

Eladó 1989-es gyártású MZ
motorkerékpár, 150 cml, friss
m űszakival , Irányár: 150 ezer
Ft. Érd.: 0630/979-0696

Eladó négy éves segé dmo
toros kerékpár. Sisak, biztosítás
nem kell! Irányá r: 70 ezer Ft.
Érd.: 0630/564-1879

Gyomaendrődön a Temp
lom-zugb an vízpartra menő

inga tlan eladó, villany, fúrott
kút van. 4614 m'- es vá llal
kozásra is alka lmas. Irányár:
2 100 Ft/rn" Érd. : 0670/943
82]2

Pocos kertben 500 négy
szögö l veteményes kert eladó .
Érdeklődni lehet 0666/28 3
619

EGYÉB

Bordásfal, újszer ű állapot
ban eladó . Érdeklődni lehet:
0630/298-3099

6 éves kislányra való ruhák,
nadrágok, pul csik, ka bátok ,
cipők, csiz mák eladók .
Ugyanitt eladó egy szürke 
rózsaszín Picoló márkájú
esernyővé összecs ukható sport
babakocsi. A babakocsi ára :
7000 Ft. Érdeklődni :06201242

6077. Endrőd , Szélmalom u 24.
Eladó Jupixi TY. Tányér

antenna, 15 vezeték összesze-

KERT, TELEK
Bónom-zugban vízparti

telek eladó . Irányár: ] ,8 millió
Ft. Érdeklődn i : 0630/47 1-9279

Gyomán Kecsegés-zugban
(Sulekkert) vízparti horgász
telek eladó. Érdeklődni tele
fonon : 063 0/367-0840, vagy
0630/998-5096

Pocoskertben 952 m' kert
eladó . Irányár: megegyezés
szerint. Érd.: 0630/243-1887

emeleti lakás eladó. Irányár:
4,7 millió Ft. Érdeklődni :

0620/423-05 65
Vásártéri ltp-en (négy laká

sos ház) 2/3 1. emeleti lakás
eladó . 3 szoba, alsóépülettel,
garázs . Irányár : megegyezés
szer int. Érdek lődn i a helyszí
nen.

Gyomán, Vásártéri ltp-en 2.
eme let i 56 m'- es lakás eladó.
Érd.: 0670/2 79-8040 vagy
0620/347-0538

Gyomaendrődön az Októ 
ber 6. ltp-en 2 szobás 3. emeleti
lakás eladó, vagy kertes házra
cserélhető . Érd. : 0630/356
2449 vagy 0666/283-028

Október 6. ltp-en 3. emeleti
2 szobás lakás eladó vagy
kert es házra cserélhető. Irány
ár : megegyezés szeri nt. Érd.:
0620/576 -7879

Vásártéri ltp-en 3. eme leti
lakás, 2 szobás , erkélyes, egye
di vízórás lakás sürgősen eladó
vagy termőföldre cserélhető .

Irányár: megegyezés szerint.
Érd.: 0620/805-442 ]

Vásár téri ltp-en 1. eme leti
lakás eladó. Azonna] beköl
tözhető . Irányár: megegyezés
szer int. Érd.: 0630/223-2183

Ifjúsági lakótelepen 2,5
szobás , normál állapotú lakás
garázzsal együtt eladó. Érdek
l ődn i : 0630/6588-961

Vásártéri lakótelepen, 4
lakásos tömbb en, fe lúj ított,
első eme leti erké lyes, jó
elosztású lakás eladó . Kívülről

8 cm- es hőszigetelésse l. Nyí 
lászárók és a villanyvezetékek
kicserélve, laminált parke tta,
beépített konyhaszekrény. A
lakáshoz zárt udvar, garázs,
tároló helység és padlás rész is
tartozik. Érdeklődn i: 0620/568
98-55 telefonszámon .

LAKÁS

ház nagy melléképülettel 1440
mi-es telekkel eladó. Ár. : 3,4
millió Ft. Érd.: 0620/413-2770

Gyomán a Gárdonyi u. 17.
sz . alat ti ingatlan sürgősen

eladó. Irányár: 2 mill ió Ft.
Érd .: 0670/665-1731

Endrődön a Dr. Csókási
Béla tér 9. sz. alatti összkom
fort os ker tes lakóház eladó .
Ár : kedvezményes . Érd. :
0630/394 -1086

Gyomán, a Rózsa Ferenc 9.
szám alatti ingatlan eladó. Két
generáció részére is alkalmas .
Érd:06-30/878 6462

Gyo mán, a Hősök utcában
összkomfortos parasztház, 2,5
szobás, konvektoros fűtéssel

eladó . Irányár: 2,8 millió Ft.
Érdeklődni : 0630/49-83-521

Cse ndes, nyugodt helyen
teljes összko mfortos, közm ű 

vesített rész ben szigetelt stb.
ház eladó. Vasat és bútort nem
árulok ! Érd.: 0630/477-1870

Vásártéri ltp-en 1 szobás
földszinti lakás azonnal beköl
tözésse I eladó. Ár: megegyezés
szerint. Érdeklődni : 0630/576
1140

Gyomán a Vásártéri ltp-en,
2 szobás, kIímás, riasztós , 3.

Ingyenesa lakossági apró!
A Sz ó-Besz éd ingyenesenjelenteti meg azoknak az olvasók

nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szeivényen küldik be
megjelentetés céljából! A szelvényen a megjelölt helyre kell
beírni a kívánt szöveget és a szelvényt l evel ezőlapon vagy
borítékban elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés szövege
lehető leg ne tartalmazzon 15 szónál többet ! A hirdetések
szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

HÁZ
Gyomán Zrínyi út 1911 .

alatt 5 szobás, étkezős, vegyes
illetve gázfűtéses ház eladó .
Érd. : 0670/566-7344

Hun yán 3 szobás, össz
komfortos ház nagy portával
eladó. Érd.: 0670/566-7344

Hősz igetelt kIímás két
szi ntes csa ládi ház eladó.
Irán yár: 15 millió Ft. Érd .:
0620/423-0565

Gyomán az Arany János út
16. sz. alatti 4 szobás összkom
fortos ház eladó . Érdeklő dni :

0620/526 -6573
Gyomán a Rákóczi u.29 .sz.

nagy családi ház - jelenleg
orvosi rendelőként működik 
eladó. Érd.: 0630/998-5096,
0630/367 -0840.

Gyom án kertes ház eladó
vagy lakótelepi lakásra cseré l
hető. Ugyanitt Simson Schwal
be eladó. Érd.: 0630/544-464 1

Endrőd központjába n 3
szobás ház eladó. Parkettás
szobák, műanyag nyílászárók,
roló . Megegyezün k, fizetési
könnyítés i lehetőségek. Irány
ár: 4 millió Ft. Érdeklődni :

0630/604-9477
Gyomaendrőd központ-

jában, a Napkeleti u. 4. sz. alat
ti 2 szo bás gázfűtéses családi

Irá nyár: .

Érdeklődni : ..



relve újszerű állapotban.
Kőműves branzhenger, disz
nóperzselő . Érd.: 66/283-257

Ingyen elvihető 3 darab
kisc ica : egy szürke, egy
fekete, egy cirmos. Érdeklőd

ni: 0670/53 15402. Gyomaend
rőd, Vasvári Pál utca 7.

Nagymére tű yucca szoba
növény kb. 3 méter magas
eladó . Irányár: megeg yezés
szerint. Érd.: 0630/604-839 1

Eladó alig használt francia
ágynak is kihúzható rekamié
és két fotel. Régi gáztűzhelyes
palackkal felszerelne. Te le
fon: 06701276-3413

Eladó I db elektromos
hajtású fűszerpaprika daráló.
Irányár: 7 ezer Ft. Érd.:
0666/386-588

Nova vi llanysütő 5 ezer
forintért, 200 literes fagyasz
tóláda 25 ezer forintért eladó.
Telefon: 661285-293

Eladó I db 1,5 m hosszú
kerti asztal és 2 db lóca,
fenyőfából, festetten 15 ezer
Ft. Egy db 190/130 cm-es
fehér hullámos trapéz lemez.
Érd.: 0666/386-588.

Kipufogódobo k, rendsze
rek javítása, készítése ! Karos
szérijavítás ! Telefonszám:
0670/5144-641

Karosszériajavít ás ! Ka-
rambolos, korrodált autók
javítása! Kipufogó dobok,
csövek javítása.k észít ése! Tel.:
0670/5935-171

Nem használt, elromlott,
feleslege ssé vált hűtő, vagy
fagyasz tószekrényét ingyen
elfogadom. Hívjon, házhoz
megyek. 06661789-189

Pentium IV- es számítógép
17"-os monitorral, bi llentyű

zettel, egérrel egyben eladó.
0620/554-31 21

Korrepet álást, felz árk óz
tatást, magánórák, középisko
lai felvételire felkész ítő fog
lalkozások általános iskol á
soknak. Érd.: 0630/856-3218

36 éves érettségizett férfi
kereskedelemben szerzett gya
korlattal, IT alapismerettel B
kategór iás jogosítvánnyal
munkát keres. 06701278-104 1

Keresem a páram , akivel
nyugd íjas éveimet együtt töl
tenénk el békességben, szere
tetben, megbecsülésben. Egye
dülálló férfi vagyok, 70-es
éveimben, káros szenve
délyektő l mentes. Független,
egyedülálló hölgyet keresek,
társnak, élettársnak. A "Te meg
én" jeligére a szerkesztőség

eimére váram a levelet!

Őszi teendők gyümölcscefre készítése
során:

- óvja cefréjét az éjszakai lehüléstől

- használjon minden esetben hideg tűrő fajé lesztőket !

(UVAFERM CM , UVAFERM 228)
- segítse fajélesztőjének működését UVAVITAL
komplex tápanyaggal!
- birs, alma, körte cefrézésekor használjon pektinbontó
enzimeket (LALLZYMEHC)
- minden cefrét zúzzon össze!
- az erjedés csak oxigén hiányában lehet sikeres !
- ha az erjedés befejeződött , hordóját zárja le légmentesen és
védje a fagyoktól!
- e l lenőrizze cefréje pH-ját és ha kell újra áll ítsa be 2,8 - 3,2
k.. ' Ioze i
- savazáshoz 10%-os FOSZFORSAV használjon. (Kénsavat
NE használjon!)
- amennyiben várakoznia kell a főzésre használjon
aromafelszabadító enzimet (LALLZYMEBÉTA)

Új szolgálatatásunk: versenypálinkakészítés cefrézéstől
a versenyre való felkészítésig!

Minőségi pálinkát csak minőségi cefrétől várhatunk!
A Harmas-Kőrös Pálinka Manufaktúra
minden pálinkakészítőnek sok sikert és kitartást kíván!

Ha kérdése van, keressen!
Telefon: 06301870·9499, Ignácz Tibor

www.hunigi.hu

Gyomaendrődi Szó·Beszéd • hirdetésfelvétel! Telefon: 0670/22·632·99

Soha el nem múló szeretettel emlékszünk
Má tral Viktor
halálának második évfordulójá ra.

Szűlei, testvére, párja.

Gyomaszolg Kft.
Temetkezéssel

kapcsolatos ügyintézés
Hétfő-péntek: 7-15 óráig !

Atmadtál egy jövöt, jó t és szépet,
de a halál kegyetlen volt, mindent összetépett.
Ha rád gondolunk szemünk tele könnyel,
amig éliink soha nem fel ejtiink el!
Örök az arcod, nem száll cl szavad.
Minden mosolyod a szivűnkben marad.

Te!efon: 0666/386-233
Az ügyelet ideje alatt

(hétvégénés ünnepnapokon
éjjel -nappal) hívható:

Csőke János: 0666/285-065, 0630/630-8097

Temetkezési iroda: Gyomaendrőd , Ipartelep u. 2.

Lovaglásra valójelentkezés
Hétfőtől·Vasárnapig 16 órától 20óráig.

Bejelentkezní: 06/30·956·81·55

Szeretné gyermeke tanszereit
egyszerűen és olcsón,
de minőségi termékekből megvásárolni?

Ezt nálunk megteheti!

Önkormányzati és bármilyen más
UTALVÁNVÁT NÁLUNK BEVÁLTHATJA!
Alegnagyobbválasztékbólválogathat eladóink seg ítségével!

Color Shop Papírbolt
Gyomaendrőd , Petőfi u. 4.
Telefon: 0666/284-552



Telepontjaink:Békéscsaba, Csaba Center -Andrássy út 37-43. és Szent István tér 1.
Kapcsolattartónk: Nagy László,Tel.: +36203309070

Legyen tiéd az év fogása
Tévé, internet, telefon együtt - akcióscsomagáron!
Válaszd mo st bármelyik - akár a legnagyobb tévé-, internet- és
telefonszolgáltatást együtt ta rtalmazó -Invilág csomagot 2 éves határozott idejű

szerződéssel , és az év végéig csupán 2013Ft a havi díj!

Az Invilág Scsomag havi díja is például - 36 tévé- és rádiócsatornával, 5 M
internettel és kedvező telefon-előfizetéssel - év végéig mindössze havi 2013Ft,
és 2014.januártól is csak4990 Ft.

A részletekről és adott lakcímen elé rhető ajánlatokról és szolgáltatásokról
érdeklődj a legközelebbi Telepontban, weboldalunkon vagy a 1288-as
telefonszámon!

Távlatokat nyi tunk

@)@Q)

inVítelAz ajánlat lOll auqusztus 26-1ól Visslilvonasig érvényes, és az ADSL és IPTVtechnnléqiával lefedett szolgáltatási területünkön belű l,

mechatárczcttteniletekene rhe tő el, új lakossági e lö fize tők részére.Az 5M intemetoomaqkínalt 11.'- ésfeltöltésisebessége 5,00/0,50Mbit/s,
gmllt~ l l le ' ésfeltöltési sebesséqe 1,00/0,19Mbit/s. Az előfizető i jogviszony hetámzott i dőn belü li felmondásaeseiénaz e l őfi z e t ő I azÁ5lF
m rinlikötbédiw ésikötclezettséqterheli . Aszclqáltat ások12hónapos hatérczott id ejű, valamint határozatlan idejtlmrződés keretében is
i9énybeveheldk.Adijakazáfál tartalmazzák.

CQ1288
invitel.hu
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Október 23-án a gyomai Sza
badság téren, az Országzászlónál
rendezték meg az idei október 23
ai nemzeti ünnepet.

Az ünnepi beszédet Körmendi
Gyula, a Kovács Imre Társaság
elnökségi tagja mondta. Ezt kö
vetően a Bethlen Gábor szakképző

iskola és kollégium ünnepi műsorát

láthatták az ünneplők, végül koszo
rúzással zárult a városi ünnepség.

Az október 23-i Nemzeti Ünnep
városi rendezvényét követően a
járási hivatal dísztermében került sor
az ünnepi képviselő-testületi ülésre,
amelynek keretében helyi kitün
tetések átadására is sor került.

Ez évben egy díszpolgári címe t
és két Gyomaendrődért emlékplaket
tet adományozott az önkormányzat.

Gyomaendrőd Város Önkor
mányzatának Képviselő-testülete

Kovács Imre író, politikus részére
Gyomaendrőd Díszpolgára posztu
musz díjat adományozott. A díjat
Kovács András, a Kovács Imre
Társaság elnöke vette át Várfi
András polgármestertől.

Gyomaendrődért kitüntető em
lékplakett kitüntetésben dr. Palya
József nyugalmazott háziorvos és a
Gyomaendrődi Zenebarátok Kama
rakórus részesült.

A kórus nevében Gecseiné
Sárhegyi Nóra karnagy vette át a
kitüntetést Várfi Andrástól.

A kórus nevében Gecseiné Sárhegyi Nóra karnagy vette át
a kitüntetést Vádi Andrástól

Balról jobbra: Kovács András, a Kovács Imre Társaság elnöke,
dr..Palya József és Gecseiné Sárhegyi Nóra
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tisztelet volt. Jakubinyi György érsek és
Kató Béla református püspök hirdetett
igét, majd fellépett az enyedi kollégium
diák- és felnőtt kórusa. Délután a helyi és
környékbeli néptánccsoportok műsorát

láthatta a nagyszámú érdeklődő .

Varjúné Kovács Edit elmondta még,
hogy a gyomaendrődi Bethlen Gábor
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégium a 2013
2014-es tanév második felében rendezi
mega Bethlen Gábornevét viselő iskolák
nemzetközi találkozóját városunkban. A
Kárpát-medencében egyébként összesen
14 oktatási intézmény viseli az erdélyi
fejedelem nevét.

Gyulafehérváronée

A gyomaendrődi Beth len iskola küldöttsége Nagyenyeden

Október 25-én és 26-án rendezték
meg Nagyenyeden és Gyulafehérváron
a Bethlen Napokat. Az eseménysoroza
ton megemlékeztek Bethlen Gábor
fejedelemről, Erdély aranykoráról.
Gyomaendrődről a Bethlen Gábor
szakképző iskolából öten képviselték
városunkat az erdélyi rendezvé
nyeken.

Az ünnepségek pénteken kezdődtek

Nagyenyeden, ahol az enyedi kollégium
egykori képzőművész diákjainak és
tanárainakműveiből nyíltkiállítás, melyet
Tóth Tibor református lelkész nyitott
meg, s mutatta be egyben az alkatókat is.

Varjúné Kovács Edit a gyomaendrődi

Bethlen iskolaigazgatóhelyettese lapunk
nak elmondta, hogya kiállítást követően a
Bethlen Gábor nevét vi selő iskolák
mutatkozhattak be: a nyíregyházi, a
debreceni, a hódmezővásárhelyi iskolák
mellett így a a gyomaendrődi Bethlen
iskola tevékenységét is bemutathattam.
Kovács Károly nyugalmazott iskola
igazgatóhelyettes pedig a Bethlen család
és Gyoma kapcsolatáról beszélt.

- Ezen a rendezvényen külön delegá
cióval részt vett Gubucz József egykori
igazgató, aki a Bethlen Alapítány nevében
köszöntötte az enyedi iskolát - tudtuk meg
Kovács Károlytól.

Másnap, szombaton a Bethlen Napok
Gyulafehérváron folytatódtak, ahol a
katolikus katedrálisban ökomenikus isten-

BethlenGábora székely fejedelem
Sok történész úgy v éli, hogy Erdélyn ek egyetlen székely

fejedelme volt Székely Mózes személyében, pedig Bethlen
Gábor Erdély legnagyobb f ej edelme is székely volt. Nem
csupán azon a j ogon hogy a marosillyei születésű f élárva
gyermekkorát a gyergyói Szárhegyen töltötte, de anyai ágon
- a Lázárok révén - is.

Soha nem szerette a törököket, de őnáluk még j obban
gyűlölte a Habsburg-banditákat, a császár nevében dúló
Bastát, az ugyancsak császárhüséget fogadott havas elvi
kalandort, Mihály vaj dát. Bethlen Gábor mélyen erdélyi
hazafi és székely érzelmű ember volt, aki tudta , hogy a
székelyek szabadságjogainak megnyirbálásával Erdély
katonai védelem nélkül marad.

Diplomácia érzéke és tudása szinte felülmúlhatatlan.
Tisztában volt azzal , hogya két rabló közé szorult kicsi
ország csak okos po lit ikával lavírozással tartható meg.
Megfogadta Bocskai intelmét, miszerint Magyarország

török-Habsburg okkupáicój a idején égetően szükség van
egy magya r fejedelem által vezetett Erdélyre, amely
hátországként szolgálhat Magyarországfelszabadításához
és fe ltámasztásához.

Élete nagy napja 400 évvel ezelőtt 1613. október 23-án
következett be, amikor a bukott és tévelygő Báthori Gábor
helyett az erdélyi rendek Kolozsvárott fejedelemmé válasz
tották. Bethlen rövidesen bebizonyította, hogy előtte soha
nem volt alkalmasabb ember Erdély trónján, s bár keserves
döntéseket kellett hoznia a nyugalom a béke érdekében,
végül olyan Erdélyt teremtett, amely évek alatt az európa i
középhatalmak közé küzdött e f el magát. Mindemellett nagy
államférfiú is volt, aki teljesen megújította Erdélyt. Ő adta
vissza a székelyek megnyirbált szabadságjogait, ő virágoz
tatta f el az erdélyi ipart, bányászatot és a müvelődést is. Ez
utóbbinak legnagyobb tanúsága a Nagyenyedi Kollégium .

Magyari Lajos
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nfö dö és viz AUTÓSOK FIGYELEM!

A megyei vadászati
irányítá sból csaknem 30
éves szolgálat után távo
zot t a napokban a gyo
maendrődi dr. Csoma
Antal. Többet szeretne
pihenni, és több időt töl
teni II családjával. An
nak örül, hogy Bék és
megyében egyetértés
ben , egymást segítve
dolgoznak a vadászok, a
vadásztársaságok.

- A puskát és a ha
lászháltó is szögre akaszt
j a?

- Szó nincs róla, mind
kettő egész életre szóló
szenvedély. Csak egy ki
csit visszafogom magam,
illetve az irányítást, a
jelenlétet tekintve kiszál
lok az első vonalbó l. A
80-as évek végén a me
gyei vadász intéző bi-

zottság vadászmestere
ként tevékenykedtem, a
rendszerváltás után a me
gyei vadászkamara és a
vadászszövetség elnöké
nek választottak. A kama
ra a vadászok, a szövetség
a vadásztársaságok, vad
gazdá lkodók érdeke it
képvise li. Már négy éve
kikötöttem , csak egy cik
lusra válla lom az elnöki
feladatot. Ugyanakkor
mindkét szervezetben or
szágos küldött maradtam.

- Előbb halász vagy
vadász lett?

- Az szoktam mon
dani, hogy ladikban szü
lettem, gyerekként sokat
aludtam nagyapámmal a
ladikban szénán, a Tiszán.
Nagyapám hajn alban a
kifogott kecsege farkával
rácsapo tt a vízre, ez be
terített engem, erre éb
redtem. Megtanultam a
hálókötést a szerszám
készítést. A vadászattal az
egyetemen kerültem kap
csolatba, vadászat, vad
gazdálkodás fakultációra
jártam, később ebből is le
tettem a szakmérnöki
vizsgát. Mindkét terület 
nél a természetes kör
nyezetben dolgozik az
ember, az egyiknek az
alapja a víz, a másiknak a
föld. Nyernesok L.

Műszaki

vizsgáztatás
akciósáron: 22.000 Ft
Eredetiség-vizsgálat!

Varga Béla, autószerelőmester

Telefon:

0666/610-650, 0630/600-42·30

Gyomaend rőd , Csokonai u. 37.

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság

Dr. Csoma Antal 1942-b en
született Tisza lökön. A Gödöllői

Agrártudomán yi Egyetemen diplo
mázott 1964-ben , majd haIgazdál
kodási és vadgazdálkodási szakmé r
nőki diplomát is szerzett.

A növényevő halak tartósítása
gyorsfagyasztással témában dok
torált 1982-be n. 1964-től 1971-ig a

szolnoki halászat i szövetkezető főa

gronóm usa volt, majd a gyoma i
halászati szövetkezetben dolgozott
főagronómusként, 1 974-től a szövet
kezet elnöke.

Nős, Beáta lánya közg azdász,
Gábor fia hal ászati szakmérnök. Dr.
Csoma Antal életé t 2 lány és 2 fiú
unoka is bea ra nyozza.

EO ügyfélszolgálat
Az áramszolgáltató ápri listól heti

két alkalommal tart ügyfélszo lgálatot
a Selye m út i városháza épületébe n.

Ke ddi napokon délelőtt 8-12 óráig,
csütörtökön pedig 14-18 óráig várják
az ügyfeleket a személyes ügyint é
zésre.

L

SZÉP kártyát és étkezési utalványokat elfogadunk!
www.timarpanzio.hu

Családi Vasárnap
aDreher Söröző Étteremben!

Ára: 980 Ft/adag
Telefon: 0666/386-444, 0620/980-8842

November 10. Csontleves lúdgége tésztával.
Márton napi libasült, Iibatepertős burgonyával, párolt lila
káposztával.Kakaós palacsinta.

November 17. Májgaluska leves. Sertésszelet Jóasszony módra,
párolt rizs. Zöldség boucette. Diós hajtott.

November 24. Tárkonyos csirkeragu leves. Rántat! sertésszelet,
héjas burgonya. Csemegeuborka. Darázsfészek.

Szaküzlet (Juhász István) Mezőtúr, Rákóczi út 12.

Kínálatunkból :

Villanyszerelési anyagok, világítástechnika,
gázkészűlékek· és alkatrészek, lj
munkaruházat! . '
Áruhitel!
Munkaruházat, női , férfi !

VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK
REGISZTRÁLT VILLANYSZERELŐVEL

SAJÁT ÁRUKÉSZL ETSŐL!

Kedvező árakkal várja vásár/óit aBALUVILL!
Nyitvatartás: hétfő-péntek : 7.30-17.30 * Szombat: 7.30-1 2.00

Telefon: 0620/9777-946 Telefon/fax: 0656/354-544
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Körösök Vidékéért csapatából
viszont úgy nyilatkoztak, hogy
nem ellenzik a gyümölcsös
telepítését, de vigyék az épület
tő l arrébb vagy 200 méternyire.
Végül a képviselők a terület
megvásárlása mellett döntöttek,
s a városházi épüle ttő l távolabb
már elkezdhetik a gyümölcsös
telepítését.

Ugyancsak a Körösök Vidé
kéért Egyesület képvise lői nem
szavazták meg azt az indítványt,
mely szerint a Körös Kajak
Sportegyesület további fejlesz-

téseihez a város biztosítana
területet a Körös árterében, az
önkormányzati tulajdonban lévő

Halász István csónakházmellett.
Azegyesület ide tervez egy csó
nak- és kajakkikötőt, s hogy
pályázni tudjanak, ahhoz a
terület megvásárlására van szük
ség.

Az önlcormányzatnak módja
volnamost 2 millió forintos áron
megvásárolni mintegy 2,5 hek
tárnyi területet, amelyen a
kajakos egyesület további beru
házásokat végezhetne pályázati
pénzekből, melynek eredménye
ként a város vagyona gyarapod
hatna tovább.

Poharelec László aggályos
kodott, szerinte sok ez a pénz
azért a területért, így a
képviselő-te stület úgy döntött,
az önkormányzat fo lytasson
további tárgyalásokat a terület
árának csökkentéséről. (Az
egyesület kikötőép ítési tervét
egyébként már korábban elfo
gadtaaz önkormányzat és támo
gatásraérdemesnek találta...)

Egyházi enntartásba kerül
. .

• J I ·" .,. .

.jovore aQlmnazlum
. .

Leszgyümölcsöskert, csak odébb...
Hosszas előkészítő tárgya

lássorozat után november ll -én
a városházán az érdekelt felek
aláírják azt a szerződést, mely
szerint a gyomaendrődi Kner
Imre Gimnáziumot 2014.
szeptember l- tő l a katolikus
egyház működteti . Az átadás 
átvételrő l szóló okmányokat Kis
Rigó László a Szeged-Csanádi
püspök, Várfi András polgár
mester, valamint az iskola ve
zetése és a Klebersberg Intéz
ményfenntartó Központ kép
viselője írjaalá.

A képviselők a legutóbbi
testü leti ülésen szokásukhoz
híven elvetyengtek néhány
általuk fontosnak tartott témán.
Az új városháza Selyem úti
épülete mögött l ehetőség van
viszonylag olcsón, 2,l millió
forintért egy I hektár és 6489 m'
területet vásárolni, ahol a város 
a mellette lévő saját területével
együtt - egy 2,5 hektáros olyan
gyümölcsöst létesítene, amely
egyben az őshonos magyar
gyümölcsfák bemutató kertje is
lenne, egyfaj ta génbank, s a ter
mésből a helyi termékekkörét is
lehetne bővíteni. A Körösök
Vidéke Egyesület nem lelkese
dett a gyümölcsös létesítéséért,
ők lelki szemeikkel - mint az
egyik hozzászóló mondta - talán
felhőkarcolókat és irodaházakat,
valamint banképületeket láttak
az új városközpontban.

Az egyesület hangadója Po
harelec László képviselő sokalI
ta a teriilet árát. Szerinte, a mai
világban mindent meg lehet ven
ni féláron... Más képviselők a

, " .- .

Tová b csökkenarezsi költséqe
Dankó Béla tájékoztatója

Novem ber l-j étől magasabb rezsiterheit fizet-
tovább i 11,1 száza- ték a magyar családok,
lékkal csökken a rezsi - mely l ehetővé tette a szol
számolt be Dankó Béla gáltató cégek számára az
országgyűlési képviselő . extraprofit elérését - jelen
Így az eddig meghozott tette ki a képvi sel ő .

kor mányzati intézke- Az Országgyűlé s elfo-
gadta a rezsicsökkentés

désekkel együtt a tava- védelméről szóló politikai
lyi árakhoz képest már nyilatkozatot is, melyben
20 százalékka l csökken elvárja az Európai Uniótól,
az áram, a gáz és a hogy tartsa tiszteletben
távhő ára. Magyarország szuvereni-

A rezsicsökkentés 1. tását, valamint a csaknem
ütemében, 2013. januártól 2,5 millió magyar állam
10 százalékkal csökkent a polgár aláírásával mege
gáz, az áram és a távhő ára, rő sített döntését a rezsi
míg a 2. ütemében, júliustól csökkentés politikájáról.
csökkent a vízdíj, a csator- Brüsszel szerint "sérti a
nadíj, a szem étszállít ás , a verse nypiacot és a disz
PB-gáz, a szippantott kriminációmentesség el
szennyvíz és a kémény- vét", hogy a családok
seprés díja. Egy családnak rezsiköltségeit csökkentet
évente átlagosan kb. 100 tük, míg a vállalatokét nem.
ezer forintos, egy nyugdíjas Dankó Béla országgyű

házaspárnak pedig 70-80 lési képviselő hozzátette,
ezer forintos megtakarítást hogy az uniós közösségi
jelentenek az eddigi intéz- jog semmilye n formáb an
kedések. nem tiltja a közszolgál-

A korábbi rezsi költ- tatások árával kapcsolatos
ségek már olyan mértékben hatósági ármegállapítást,
megnövekedtek, mely a mely az Európai Unió 28
családok megélhetését ve- tagállamából 18-ban több
szélyez tették. Európa leg- féle formában is jelen van.

Dr. Szendrei Éva ügyvéd
Gyomaendrőd, Fő út 173·179. A. fsz. 1. szám

(A Rostélyos Húsbolt mellett!)
Telefon:

0666/789-539, 0620-9208-659

Gázkészülékek
karbantartása, javítása!

Víz, gáz, központi fűtés szerelés
tervezéstől akivitelezésig !

Matyi József
Telefon: 0630150431·54
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, Itt a NAV szégyenlistája

oh rele k' vise ő a na yadó ok özö t
KörösKajakaBécs·
Pozson -Buda est

maratonon

Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!

Konyhabútorok, gardróbszekrények,
készítése egyedi méretben

bútorlapbólvákumfóliázott felületlel vagy tömör fából!

Telefon:
0630/9554·571

Két versenyzővel a Körös Kajak
Sportegyesület is részt vett október
23-án Budakeszi és Budapest
között az utolsó 21 km-es szaka
szon (félmaraton), melyet a nagy
szerű kenus Kolonics Gyögy
emlékére ajánlottak a szervezők. Ez
a verseny nagyszerű példája az
emberi kitartásnak és akaratnak.

Minden korosztályban több
százan vettek részt és örültek
egymás sikerének! Gellai Tamás és
Paulik Natália sikerrel teljesítette a
távot és a népes mezőny első har
madában futott be!

Tapír-Papír
Gyomaendrőd, Kossuth u. 31.

Karácsonyi és adventi
különleges gyertyák
nagy választékben!
- Mezőtúri, egyedi gyártású
fazekas termékek
- Játékok, társasjátékok
nagy választékban
. Exkluzív kiadású könyvek
akciós áron
Fali- és asztali naptárak,
határidőnaplók

- írószerek

Gyomaendrődön a legnagyobb
választékkal várja kedves vásárlóit
a Tapír-Papír!

Poharelec Lászó önkormányzati
képviselő, aki több mint 100 milliós
köztartozást halmozott fel, s úgy
tűnik stabilan őrzi helyét a szégyen
listán.

forintot meghaladó, legalább 180
napon keresztül folyamatosan fenn
álló adótartozással , a második
negyedév végi 4066 fő után.
(Közülük 2649 magánszemély,
1279 egyéni vállalkozó, 28 pedig
lakcím nélküli.)

Gyomaendrődöt kilencen képvi
selik az említett listán, közülük már
évek óta szerepel a jelentős hátra
lékot felhalmozó adósok között

Hirdetésfelvétel :

Készpénzben
a helyszínen fizetek!

Telefon:
0630/9-533-594

Szó-Beszéd Szerkesztősége

Telefon: 0670/22-632-99

R 'GI .
BÚTOROKAT, :

használati tárgyakat ·
. vásárolok!

Október végén közzétette azokat
a frissített listákat a Nemzeti Adó
és Vámhivatal (NAV), amelyeken a
180 napon keresztül folyamatosan
fennálló 100 millió forint feletti tar
tozással rendelkező cégeket, illetve
a több mint 10 millióval tartozó
magánszemélyeket sorolja fel, írta a
napi.hu.

A harmadik negyedév végi álla
potok szerint nőtt a listán szereplő

cégek és kismértékben csökkent a
magánszemélyek száma. Ezek
összesen legalább közel 240 mil
liárd forinttal lógnak, de a valós tar
tozás ennek többszöröse is lehet. A
friss listán az egyes cégek, magán
személyek és vállalkozók mellett
nincs feltüntetve a pontos tartozás
összege, ezt egy - vélhetően 
hamarosan megjelenő másik fel
sorolás tartalmazza majd.

Az biztos, hogya szeptember
30-ai állapotok alapján 3956 ma
gánszemély és egyéni vállalkozót
tartott nyilván a NAV 10 millió
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Verso
Biztosítási Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa
biztosítások teljes körü ügyintézése.
- kárfelmérés, korrekt, gyors kárrendezés,
- vagyonbiztosítás
(lakás, üzlet, üzem, stb)

- kötelező felelősség

- Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugdíj-előtakarékosság
- egyéb módozatok

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

Október 4-én, elsős diákj ainknak
Fecskeavatót rend eztek az iskola
negyedik osztályos tanulói.

A vidám próbatételen az e lsős

gyerekeknek a Bub orék együttes
Madárijesztő dalát kellett énekelniük
és előre megadott mozdulatsorral
kísérniük. A sikeres feladatvégzés után
fecskés kitűzővel avatták fel a kis 
diákokat igazi első sö kké . A Fecske
avatóra városunk három óvodájából
közel 60 nagycsoportos óvodás gyer
mek is meghívást kapott, akik öröm
mel csatlakoztak az elsős diákok pr ó
batételéhez. Jutalmul barackmag
madárkákat vihettek haza.

Ugyanezen a napon, Az ő sz

gyümölcsei e lnevezésű témahét
zárásak ént Szüreti mulatságot ren
deztek az alsós kisd iákok , mely a
Imkorica jegyében zajlott.

Az alsós osztályközösségek kuko
ricából készített dísztárg yakkal, játé
kokkal rendezték be az aula tárlóit. A
szülők, nagyszülők jóvoltából finom
kukoricás süteményekbő l, ételekb ő l

lakmározhattak a gyermekek.
A szép őszi délután Hevesi Imre

őszi dalokból összeá llított koncertjével
és közös énekléssel zárult.

Fecskeavató
és Szüreti mulatság

a Kis Bálint lskolaban

i halászlé
II

Telefon:
0670/22-632-99

Gyomaend rőd i

Szó-Beszéd
Szerkesztősége

vezetője Benke László, nemzetközileg
is elismert többszörös olimpiai bajn ok,
Oscar-díja s mesterszakács volt. Jenei
László a Körösi vegyes halászlével
vég ül mini mális pontszámmal lema
radva az aranyról, ezüst érmet szerzett,
és a vele járó kupát kapta.

A főzésben és a főzőhely dekorá
ciójának elkész ítésében - kihangs ú
Iyozva Gyomaendrődöt - Pap Ferencen
kívül Kempa Mihály, Jenei Gyöngyi,
Tóth Gyula és felesége, valamint Nagy
Pál egyesületi tagok is részt vettek.

Jenei László elmondta, hogy az
aranyére m elnyeréséhez nagyon közel
állt, kis figye lmetlenség miatt most
"csak" az ezüst sikerült. Ugyanakkor
tanulságos volt a verseny a jövőre

nézve a zsűri elnökével történt szemé
lyes beszélgetés során sok hasznos
tanácsot kapott.

mai kllér a gyEzüst II

stancolt és hagyományos

papírdoboz ..~ •
. gYártá.sa minden b~

méretben! . . q~~
Szitázás, P.\JlI~nn8QlB"~1ó Ilf!"

szitaformakészítés, www.rozakft.hu
kasírozás!

Telefon : 0620/9142122

Gyomaend rőd, Ipartelep u. 1/1.

Október 19-én, Lajosmizsén, az
Öreg Tanya Csárdában rendezték
meg a Magyar Nemzeti Gasztro
nó miai Szövetség, a La josmizse i
Ön kormányzat és a Tanyacsárda
Kft. védnökségével a K árp át-meden
cei Halászléfőző Magyar Bajnokság
döntőjét.

A rendezvényre a történelmi
Magyarország régióiból l -l főzőt és
segítőjét hívták meg a szervezők.

Régiónkból Jene i László nyert meg
hívás t e nemes vetélkedőre. Tenné
szetesen a rendezvényre Pap Ferenc
állandó segítőjén kívül az egyesület
több tagja is elkisérte, valamint a
Rostélyos Kft. részéről Nagy László és
felesége is, akik a regge li finom fala
tokat - szalámi, kolbász, füstölt főtt

csülök, abált szalonna - biztosították.
A zsűri 8 mesterszakácsbó l állt,



• KOSZORÚK
• GYERTYÁK

• ŐSZI DíSZEK
• DEKORÁCiÓ

• AJÁNDÉKTÁRGYAK
KERÁMIÁK I FALIÓRÁK

GRAVíROZOTT TERMÉKEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN

Óriási arany- és ezüstékszer választékkal,

20-40 százalékos kedvezménnyel
várjuk kedves vásárlóinkat!
Használt megunt aranyékszereit most rendkívül
kedvező áron sz ámitjuk be tU ékszer vásárlása esetén!
Törtarany felvásárlás a legmagasabb napiáron!
Átmenetilegpénzügyi gondja van? Mi megoldjuk!

Zálogfiókunk aranyékszerekre kedvező ~

záloghitelt nyújt, a záloghitel költsége felére I~ ~~, -

csökkent! '
Érdeklődjenek kedvező feltételinkről!

Telefon: 06-70/354-8915

BERILL ÉKSZERÜZLET
Gyomaendrőd, Fő út 222.

Hosszított nyitvatartással
várjuk vásárlóinkat:

Hétfő-Szombat: 5.30-20.00
Vasárnap: 5.30-13.00

Nemz ti Dohánybolt
a Kossuth utca 33. sz.
alatt a 6. sz. bisztró mellett!

J},o8orS40p
PapírOoet

2Dllf--eC3 a'5etali
é~ f CA\' "CA~+áfCAk.

határiető"CA~Iók

Egyéb termékeink:
üdítők, kávék, italok, sorsjegyek, stb.

Nyltt/a tal'ttis: H·P: 1ao.l1ao 8Z0HcOat: 8·12
6600 {;Y0Hcaelldl'ó'd Petőfi 8.14.~.

Tee./Jax.: 66128~.662



Ismét leégett araklapüzem
Október 31-én 13 óra után pár perc

cel tűz ütött ki a Gyomaendrődi ipari
Parkban működő raklapüzemben,
amely 2010 őszén már egyszer leégett. A
tulajdonos újraépítette a csarnokot,
amely most újra a tűz martalékává vált.

Kigyulladt csütörtőkön kora délután
Gyomaendrödön a raklapokat gyártó
üzem egyik csarnoka. A tűzoltásban

összesen ötven tűzoltó vett részt. A tulaj
donos szerint a kár eléri a 150 millió
forintot is.

Csütörtökön 13 óra II perckor ér-
kezett jelzés a tűzoltókhoz. A helyszínre
érkeztek a gyomaendrődi önkormányza
ti, illetve a békéscsabai, rnezőber ényi,

szarvasi és szeghalmi hivatásos tűzoltók ,

de segítséget nyújtottak a mezőtúriak is.
A szakemberek folyamatosan nyo

mon követték, hogy került-e esetleg
egészségre káros anyag a levegőbe.

Akkora füst volt a környéken, hogy még

több kilométerről is lehetett látni, valami
baj történt Gyomaendrődön, sötétségbe
borult a terület, de nem volt szükség
lakosságvédelmi intézkedésre, tehát
nem kellett senkinek sem elhagynia az
otthonát.

A lángokat három óra alatt fékezték
meg, nem terjedtek át a szomszédos csar
noha, illetve az ú j é p ité s ű nek tűn ő épü
letre sem, tehát a tűzoltóknak sikerült
nagy értéket megmentenie. Amelyik
csarnokban azonban a tűz keletkezett,
szinte teljesen odaveszett, összeomlott. A
lánglovagok az úgynevezett utómunkála
tok során a bent tárolt raklapokat, illetve
a könnyűszerkezetes épület alkotóeleme
it is szétszedték, nehogy ismét tűz kelet
kezzen.

Az utómunkálatok egyébként egé
szen péntek hajnalig tartottak. Másnap
kora reggel még füstölni kezdett a terü
let, ezért az önkormányzati tűzoltók a

helyszínre siettek és megakadályozták,
hogy ismét tragédia keletkezzen.

Spitzmüller Zsolt , a raklapgyár tulaj
donosa a megyei lapnak elmondta, hogy
a kár eléri a lSO millió forintot. A csar
nokban, melyben a tűz keletkezett, a rak
lapok kezelés ét és tárolását végezték,
tehát a termelés - amint sikerül ismét
bevezetni az áramot a gyár területére,
úgy két hét múlva - akár folytatódhat is.
A lángokban elveszett épületet viszont
teljesen újjá kell építeni.

Megerősítette, hogy három éve
ugyanezen üzemrész veszett oda. El
mondta , hogy tudomása szerint akkor az
úgynevezett sütési munkafolyamat során
keletkezett tűz volt a tragédia oka, köny
nyen elofordulhat, hogy most is ez tör
tént. Ám ezt nem lehet bizonyossággal
megállapítani. Annak kiderítésére, hogy
mi miatt csaptak fel a lángok, tűzvizsgá
lati eljárás indult.

I

Bejárati ajtó

I I I

2014-es asztali- és falinaptárak, határidőnaplók nagy választékban.

Megérkeztek a különleges adventi és karácsonyi gyertyáink!
Szeretettel várjuk kedves vá sárlóinka t!

Herr ess S k ond icionáló t erem
t erembé r lé s I fo d rászat l Atlasz ke nengép ek

t ársastánc I ae rob ik I s t ep aerob ik
pou/er- bo dy I h as tánc I asrrége t ö aer-obik

jóga l prev en t ív ger in c g imnaszt ika

Kner Imre tér I www.gellai.hu
06 66 285 8 40 I 06 3 0 6 2 7 8 234
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Kosinsky Viktor haz'nkat szőlő agyhatalommát tteaHorthy-korszakban
: , Európai-szaktekintéIY'llelt a'gvomai bakter ifiából .

A gyomai származású szakember
sokat tett a szőlőtermesztésért, többek
közt kijátszotta a gyökértetűt is. Rá
emlékezünk.

Gyomának a csárdaszállási F élha
lomrnai határos Egei-halom határrészén,
a nem sokkal azelőtt átadott Szolnok
Arad vasút mellett, a 39-es őrházban

éppen százötven éve, 1863. október 26
án fiúgyermek született, aki jelentő s

fejez etet írt a magyar sző l ő termeszté s

történetében.
Kosinsky Viktor a filoxéra, avagy

gyökértetűvész utáni újratel epítés vezér
alakja volt.

Dr. Sicz György békéscsabai ker
tészmérnök utánajárt Kosinsky Viktor
származásának. A gyomai római kato
likus anyakönyv adatai alapj án Victor
néven jegyezték be, mint Victor
Kosiinski római katolikus és Elizabeth
Magloczka evangélikus szülők gyer
mekét. Az apa vasútőr, azaz bakter volt, a
keresztszülők földművesek.

- Az apai családi gyökerek a
lengyelországi Lublin melletti
Grabowkába vezetnek, ahol apja 1822
ben született, 1844 óta politikai menekült
a lengyel felkelés kapcsán, ázsiai
deportálás után 1847-ben szökött Ma
gyarországra. Itt ulánusként részt vett a
szabadságharcban, névváltoztatással
Gyomán telepedett le - sorolta dr. Sicz
György.

Fia, Kosinsky Viktor iskolái nehezen
követhetők, de a főgimnáziumot Mező

túron végezte, Debrecenben a gazdasági
tanintézet növendéke volt, és Bihar
diószegen a szőlészeti és borászati ván
dortanfolyamon végzett, itt vált
kertésszé. Hamar az oktatási pályára
lépett a pozsonyi kertészeti-szől észeti

szakiskolában, de rövid időn belül
Miklós Gyula országos borászati kor
mánybiztos vette maga mellé 1884-ben .
Innen kezdődött országos szakmai karri
erje. Pozsonyban igazgató , a Bethlen
András miniszter által kinevezett Tokaj
hegyaljai Vincellériskola igazgatója és a
filox éra-rekonstrukt őre, faiskola vezető.

1898-ban a második Darányi-kurzus
ban Tokaj mellett az arad-hegyaljai álla-

mi szőlőtelepek igazgatásával is megbíz
zák. Ezt követően minisztériumi alka
lmazott lett, miniszteri tanácsos, orszá
gos kormány biztos munkakörben,

1904-14 között a párizsi székhelyü
Európai Borbizottság alelnöke. Buda
pesten halt meg 1935. március 29-én.

Nagyon sok publikációja is megje
lent , munkássága a filoxéra-vész utáni
sz ől ő rekonstrukci ót segítette elő .

Szakmai munkáját magas szinten elis
merték, tanulmányútjai során Franciaor
szágban, Olaszországban, Ausztriában,
Svájcban és Belgiumban szerzett tapasz
talatokat.

Dr. Sicz György kiemelte, egy
hazájában üldözött jövevénycsalád
gyomai megtelepedésével igen értékes
szakember került a magyar közigazgatás
élvonalába, aki az országot kivezette a
filoxéra-vészből. Szakiskolákat, oltvány
telepeket létesített, szakm ai szcrve
zeteket hozott létre, megszervezte orszá
gosan a szőlőtelepítés rekonstrukcióját,
amely Magyarországot a Horthy-kor
szakban szőlészeti nagyhatalommá tette .
Több nyelvet beszélő, nagy műveltségű

európai szaktekintély lett a gyomai bak
ter fiából. Fia a szőlészeti tanszéket
alapította meg a Kertészeti és Szőlészeti

Főiskolán.

Kosinsky Viktor hitvallása is fi
gyelemre méltó:

"Amit tettem, az a felfogásom, hogy
tulajdonképpen kötelességből tettem,
olyan kötelességből, amelyre mindenki
kötelezve van, aki a sors kegyéből, vagy
a viszonyok alakulása folytán egy pozí
eióhoz jutott, amelyben tevékenységet
fejthet ki."

A filoxéra (szőlőgyökértetű) az
amerikai kontinensről származó állati
kártevő . Magyarországon I 875-ben ész
lelték először. A szőlő gyökerén a
kártevő gubacsokat képzett, és ezzel
megfojtotta a növényt. Az országban
1897-ig 666 ezer 820 kataszteri hold
szőlőből 391 ezer 217 pusztult el. A
gy ök értet ű nem szerett e, ha homok

dörzsöli a nyakát, magyarul elsősorban a
kötött talajokban pusztította a sző lő t.

Kosin sky Viktor nagy érdeme, hogy az

európai gyökeres helyett oltványszőlőket

telepíttetett, ezeket nem bántotta a
gy ök értet ű . Más kérdés, hogya filoxéra

vész után Békés megyében már a régi
virágzó szőlőtermesztés soha nem tért
vissza. A kövér földeken inkább búzát,
kukoricát termesztettek.

Nycmcsok László (beol.hu)

Ge gely Ágnes
öszöntése

Október 7-én este születésnapi
könyvbemutatót rendeztek Budapesten
a Petőfi Irodalmi Múzeum díszter
mében. A házigazda, E. Csorba Csilla
főigazgatókedves szavakkal üdvözölte
a megjelenteket. Az ünnepelttel Két
szimpla a Kedvesben cimű új könyvé
ről Barna Imre, az Európa Könyvkiadó
főmunkatársabeszélgetett.

Az Európa Könyvkiadó, a Digitális
Irodalmi Akadémia, Magyar Írószövet
ség és a Széchenyi Irodalmi és
Művészeti Akadémia képviselői mel
lett gyomaendrődiek is részt vettek az
ünnepségen. Gergely Ágnes nagyon
meghatódott, amikor találkozott a
szülőföldjéről érkezett kedves ismerő

sökkel . Városunk díszpolgárát Várfi
András polgármester is köszöntötte,
aki az ünnepség vég én dedikálta legú
jabb, önéletrajzi ihletésű könyvét.

Szó·Beszéd Szerkesztősége

Telefon:
0670/22·632·99
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A csapat egy része kenus fiata
lokkal kiegészülve egy nagyon vidám,
és evezésse l megtett kilométerekkel
gazdagított hétvégét töltött júliusban a
Tisza-tavon.

Az idei nyár legkedvesebb sárkány
hajós emléke még is augusztus 31-én
zajlott, amikor egy ik evezősük és
vőlegénye a gyomaendrődi szabad
strandot választotta esküv őj ük hely
színéül. A menyasszon yt, aki 2. éve
tagja a csapatnak a vízen hozta a
sárkányhajó a helyszínre , aho l a
vőlegény és a meglepődött ven dég 
sereg várta .

Az idei év gazdag sárkányhajós
programja is mutatja, hogy milyen jól
összekovács olódott ez a kis gyoma
endrődi csapat. Az edzések, versenyek,
víz i túrák mellett még egy esküvő

fontos részeseivé is váltak. Ez utóbbi
ta lán országosan is egyedülálló ese
mény volt, de a Gyomaendrőd i

Víziszörnyek életében biztosan feled
hetetlen emlékké válik.

á sz 'há
A Roma Polgárjogi Szövetség a

Kner Imre Gimnázium Knertészek
csapatával közösen szervezett
Játszóházat a Közösségi Házban,ahol
70-80 gyermek vett részt. Délel őtt 10
órakor kezdődő játszóházban mindenki
megtalálta a számára megfe lelő

játékokat (társasjáték, activity, labda
játékok, rajzo lás, színezés stb,). A nap
folyamán a gyermekeket megvendé
geltük üdítőve l és süteménnyel.

A gyermekek mellett a fe lnőtt

korosztály számára is biztosítottuk
szórakozás i lehetőséget. Közös beszél
getések és hangulatos él őzene hallgatás
és mulatság. Továbbá szervezetünk
ezen a napon két Rózsahegyis tehetség
gondozó pályázat záró programjainak
adott helyet, ahol köze l 80 gyermek és
40 fel nőtt vett részt.

Farkas Sándorné

Kerékpárostanpál a
Október 24-én készült el az endrődi

Népligetben az a kerékpáros gyakor
lópálya, melyet Gyomaendrőd Város
Önkormányza ta a gyermekek KRESZ
tudásának bővítése és a fiatal gene
rációk közlekedésbiztonságának növe
lése érdekében alakíttatott ki.

A létesítmény 20x40 méter
alapterületű, ahol a gyermekek játék
közben tanulhatjá k meg a kerékpáros
közlekedés alapszabályait.

egemlékezés
November l-én du. 14 órakor

imm áron negyedik alkalommal meg
emlékezett Önkormányzatunk az
elhunyt cig á nyzenészekr ő l . A megem
lékezés részeként Botos János álta l
vezetett helyi cigányzenekar muzsi
kált, mely alatt a megemlékezők elhe
lyezték koszorúj ukat, virágokat, gyer
tyákat az emlékmű előtt.

ColorShop Ppírbolt!
Ji!r. '1é- " / Gyomaend rőd , Petőfi u.4.

Telefon:66/284·552

Esküvő avíze
Evadzáróa Gyomaendrődi Víziszörnyeknél

Október 20-án, vasárnap délután
gyönyörű őszi környezetben tartotta
évadzáró evezését a Gyomaendrődi

Vizis zörnyek sárkányhajós csapata.
Ismét egy emlékezetes nyá ri évadot
zártak le ezen a szép októberi napon.
Volt mit felel eveníteni a nyár i
eml é kekb ő l, amit most a kedves
olvasók is megismerhetnek.

A sárkányhajót idén először a Sajt
és Túrófesztivál keretében megren
dezett Vízi-show alkalmával tették
vízre , ahol látványos bemutató része 
seként evezett a csapat. Hajójukat az
idei évben már az éppen egy éve áta
dott Halász István csónakházban tar
tották , ezért most a gyomai hídtól
indultak minden kedden és csütörtökön
délután az edzések, ha összegyűlt elég
ember és az időj árás is kedvező volt. A
nyár elég későn köszöntött be, esőben,
hidegben nem volt kedvük a vízre
szállni, így június derekán kezdődtek

az evezések.
A csapatot a Körös kaja kos gyer

mekek szülei, barátaik, ismerőseik

alkotják, akik mindi g jókedvű, de erőt

próbáló edzéseket tartottak. Többször
ült ek be a hajób a városunkban
vendégeskedő turisták, nagyszülőknél

nyaraló unokák és érdeklődő város
lakók is. A csapat idén is elindult a
néhán y versenyen, ahol mindig dobo 
gós helyet értek el. Az evezősök nem
csak a Hármas-Körös vizé t kavart ák
fel, de megalakulások óta másodjára
szelték a Tisza-tavi habokat is.
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A lengyel vendégek Várfi András polgármesterrel valamint
Tímár Jánossal és feleségével

Alengyel kapcsolat Százszorszép
óva ás hírek

Százszorszép Óvoda
Nevelőtestülete

- Október 4-én, az Állatok Világ
napján a Bethlen Gábor szakképző

iskola nagylaposi farmjára kirándultak
a kis "Százszorszépek". Saját környe
zetükben figyelhettük meg az ott élő

háziállatokat, akik jóízűen fogyasztot
ták el a gyerekek által kínált eleséget.

- Ismét örömmel számolhatunk be
kis ovisaink sikereiről. Nagyon
büszkék vagyunk eredményeikre,
hiszen az elmúlt tanévben minden
benyújtott pályázaton nyertek óvodá
saink. A Generáli Biztosító által
meghirdetett Szimba "Éljünk egész
ségesen" című országos rajzpályázatra
még a nyáron készítették el alkotá
saikat. Az eredményhirdetésre és a
díjátadóra most ősszel az óvoda
Szüreti mulatságán került sor.

Mindegy ezer rajzból 25 db-ot
választottak ki, s büszkén mondhatjuk,
hogya Százszorszép Óvodából 5 gyer
mek rajzát ítélték a legjobbnak.

Két kisgyermek: Kakati Tamás
(Süni CSOpOlt) és Medve Dorka (Breki
csoport) első helyezettek lettek.
Nyereményük 50-50 ezer Ft-os utal
vány.

Szalóki Lolita Vita (Maci csoport),
Kakati Lili (Maci csoport), Tímár
Fanni Lilien (Breki csoport) a legjob
bak között szerepeltek. Az ő nyere
ményűk: 25-25 ezer Ft-os utalvány.

- Szintén a nyáron nyújtottuk be az
Európai mobilitás hét "Tiszta levegő 
Mozdulj érte!" című rajzpályázatát.

Ez is országos szintű pályázat volt,
melynek eredményeként Csikó s Ádám
(Süni csoport), Szalóki Lolita Vita
(Maci csoport), Kakati Lili (Maci cso
port) egy-egy rollerrellettek gazdagab
bak.

A fent említett gyermekek már
iskolások, de szeretnénk nekik meg
köszönni, hogy eredményeikkel öreg
bítették a Százszorszép Óvoda hír
nevét.

~zó-Beszéd Szerkesztősége IL_ szobeszed@gmaiLcom I

D. L.

ÚJ GUMIKf

Szerelés,javítás,
centírozás!
Katona György
gumijavító

Gyomaendrőd, Bajcsy u.
107,

Telefon: 0666/285·127

pes gyakorlati képzések bevezetéséről.

Erdős Norbert Békés megyei kor
mánymegbízott, országgyűlési képvi
selő bemutatta a magyar közigazgatás
átalakítását és a járások működését.

A Csabai Kolbászfesztiválon a
lengyel küldöttség találkozott dr.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi
niszterre1, aki üdvözölte a kialakult
partnerséget és sok sikert kívánt az
Európai Uniós programok megvaló
sításához.

Gyomaendrőd Város polgármes
tere, Várfi András bemutatta városunk
turisztikai vonzerőit és ismertette a
térség gazdasági lehetőségeit.

Lengyel projektpartnereink kiállí
tanak a 2014. évi Nemzetközi Sajt- és
Túrófesztiválon, amelynek a Gyoma
endrődi Bethlen Gábor Iskola az egyik
főszervezője.

Készpénzben
a helyszínen fizetek!

Telefon:
0630/9-533-594

RÉGI BÚTOROKAT,
használati tárgyakat

vásárolokI

Október 23-27 között Gyomaend
rődön tartózkodott a lengyel Bialski
járás küldöttsége élén Tadeusz Lazow
ski járási vezetővel.

A Vidékfej lesztési Minisztérium
fenntartásában működő Bethlen Gábor
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégium már tíz
éve folytat szakképzési együttmű

ködést a lengyel partner két iskolájával
diák- és szakoktatói csereprogramok
megvalósításában a Leonardo da Vinci
uniós pályázatok révén.

A lengyel küldöttséget fogadta a
Magyar Országgyűlés alelnöke Jakab
István, aki ismertette a kormány poli
tikáját a magyar mezőgazdaság fej
lesztéséről.

Lengyel partnereink tájékozódtak
dr. Parragh Lászlótól, a Magyar

.'Kereskedelmi és Iparkamara elnökétől

a szakképzés átalakításáról és piaek é-
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Tárlat új helyszínen kerűlt megren
dezésre. A volt endrődi könyvtár ter
meiben kapott helyet a kollektív tár
lat, amelyet dr. Pataj Pál békés
csabai festőművész nyitott meg
október 5-én.

A tizenhét alkotó több mint harminc
alkotása az utcára néző világos kiál
lítótérben még termés zetes fénynél is
élvezhető látványt nyújtott. Izgalmas
kontrasztot jelent a másik utcai terem
ben a nyári alkotótáborban készült
munkák bemutatása. A társaság jórészt
a Hortob ágyi Alkotótábor befutott tag
jaiból toborzódott, akik több éve
próbálják betölteni azt az űrt, amit a tíz
éve sajnálato san megszűnt Gyoma
endrődi Nemzetközi Művésztábor ha
gyott maga után.

Az Őszi Tárlat alkotói nem
szereztek maguknak országos hímevet.
Főként a maguk és környezetük
gyönyörködtetésére alkotnak. Vannak
köztük, akik megjelennek önálló és
csoportos kiállításokon, vannak olya
nok is, akik még csak szűk körben
mutatkoztak be. Ne nevezzük őket

amatőröknek, műkedvelőknek. Méltat
lanul lesajnáló jelentést kaptak az
utóbbi időben ezek a jelzők. Alkotó
emberek ők, akik megérdemlik a
tiszteletet. Van köztük iparművészeti

főiskolát végzett művész, mint B.
Molnár Zsuzsa, vannak rajztanárok is,
mint például Kóra Judit , vannak jelen
tős sikereket elért alkotók, mint
Diószegi Bíró Lona vagy Nagyné
Veres Róza, hogy csak az általam job
ban ismerteket említsem, akik mégis
szükségét érzik, hogy itthon is megmu
tassák magukat.

Az őszi tárlatok visszatérő kiállítói
a többiek is a teljesség igénye nélkül
sorolva: Uhrin Pál a tőle megszokott
mozgalmas tanyai jelenetekkel,
Urbancsok Róbert provokatív, akti
vista kollázshatású képeivel , Turcsányi
Katalin .Jvlocsári ciprus" című festett,
domborított alkotásával. Rávainé
Farkas Éva hármas tájképe az előnyte

len elhelyezés ellenére is hatásos .
Demeter György .Meredek part" című

munkája és miniatűr tájképei az alkotó
új törekvéseit mutatják.

Szó-Beszéd

g csa at...
Nehéz Lajosnak a gyomai főteret

ábrázoló munkája kissé merev, de
"Ének a búzamezőkről" című képe
finom megoldásaival mutatja a lélek
rezdüléseit, mint ahogy elvontabban
erre törek szik Molnár Anna Lívia is
pszichologizáló portréival.

Eichler Éva absztakt kísérlete
különösen, de mind a többi alkotás is
arra mutat , létezik egyfajta törekvés a
művészekben a saját, bevált témáik,
technikáik meghaladására, újabb és
újabb dolgok kipróbálására. Sajnos,
ezzel a kísér1etezéssel magukra marad
tak. Ki-ki önállóan, különféle nyári
táborokban, s ahol tudja , cs ipegeti
össze az ismereteit.

A társaság nem alkot olyan csopor
tosulást, nincs olyan szellemi vezetője ,

amely és aki valamiféle irányt mutatna,
segítene kibontani az újdonságok
keresésén túl kinek-kinek az egyéni
látásmódját, az esetlegesen meglévő

technikai és művészetismereti hiá
nyokat pótolni, s egy csoportosulás
egymást segítő , építő kritikájával, a
valahová tartozás szervezeti és érzelmi
hátterével támogatni az alkotókat.

A nyolcvanas évek elején létezett
Halmágyi Roland festőművész, rajz
tanár vezetésével a Gyomaendrődi

Képzőművész Kör, amelyet Giriczné
Varga Erzsébet vitt tovább, de néhány
év múlva megszűnt.

A Honti Műhely-Galéria pedig a
művészetek általánosabb, ismeretter
j esztő , a közművelődést szolgáló
szeletét karolta fel az irodalomtól a
képzőművészeten át a színházi és
zenés műfajokig .

"Kell egy csapat!" - idézem
Minarik Ede örökérvényű , szállóigévé
lett mondását a Régi idők focijából.
Tizenhét alkotó állított ki ezen a kiál
lításon, de jól emlékszem a 2üü2-es
Őszi Tárlatra, amikor több mint
negyvenen voltak. Sokan elszárrnaz
tak, néhányan meg is haltak közülük,
de felnőtt azóta egy új nemzedék, s itt
vannak a régiek is, akik még jártak
ezeknek a régi közösségeknek a foglal
kozásaira, rendezvényeire. Érdemes
lenne felújítani ezt a haladó hagyo
mányt.

Bula Teréz

13

Nemzeti Dohánybolt
aHollerban!

Nyitva:
Hétfőtől-szombatig 5.30-21.00

(13.00-14.00-ig ebédidő)

Vasárnap: 5.30-16.00-ig

Üdítők, borok, sörök, szeszek
bolti áron kaphatók.

Torkos hétfő

a Hollerban!
Az étlapon szereplő tésztás

ételekből

minden hétfőn

12.00-tÓI 22-00 óráig

50%
árkedvezményt adunk!

Az ajánlat csak a helyben
fogyasztott ételekre vonatkozik!

Pizza, tortilla, túróscsusza,
palacsinta, bolognai, milánói féláron!
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Egy nyugdíjas férfi, ház
őrzést, udvar rendben tartást
vállal lakhatásért. Fürdőszoba

szükséges. Megegyezés alap
ján. Aján latokat az alábbi szá
mon kérem: 0630/357-2906

Korrepetálást, felzárkóz
tatást, magánórák, középiskolai
felvételire felkészítő foglal
koz ások általános isko lások
nak. Érd.: 0630 /856 -3218

Ft/fő/éj+gyermekkedvezmény.

Tel.: 0630 /342-4629
Ecsegfalván 25 db malac

s ü rgősen eladó. Érd .: Ecseg
falva , Dózsa György út 2. Tel.:
0630 /553 -5169

Elektromos kerékpár eladó.
Érd.: 66/285-756

Kipufogódobok, rendszerek
javítása, készítése! Karosszé
rijavítás ! Telefonszám:
0670/5144-64 1

Karosszériajavítás! Karam
bolos, korrodált autók javítása!
Kipufogó dobok, csövek javí
tása,készítése ! Telefonszám:
0670/5935-171

Nem használt, e lromlott,
feles lege ssé vált hűtő-, vagy
fagyasztós zekrényét ingyen
elfogadom. Hívjon, házhoz
megyek. 06661789-189

Pentium IV.-es számítógép
17"-os monitorral, billentyű

zettel, egérrel egyben eladó.
0620 /554 -3121

Jószágtartóknak, libások
nak , állattartó telepeknek
hőlégbefúvó (20kW) eladó.
Levegőszáll ítás 600 mv óra,
220 voltos. Ár megegyezés
szerint. Érdeklődni: 0670/26 1
0648

Fö lde t béreln ék
Gyomaendrődön.

Fülöp Béla
Telefo n: 0620/945-0765

MUNKA
Szakácsot vagy konyhai

kisegítőt keresünk felvételre a
Pavilon Pi zzériába. Érd.:
0630/943-9576

Egy gyakorlott nyugdíjas,
özvegyasszony vállalná idős

néni vagy bácsi gondviselését,
ápo lásért, ingatl anért. Érd.:
0620 /488-4899

Felültöltős autom ata mosó 
gép eladó. Ár: 25 ezcr Ft. 23
literes fagyasztószekrény ela
dó. Ár. : 25 ezer Ft. Érd.:
0630 /683-9926

Lassú jármű eladó. Teher
bírás: 15 q, fü lkés , KS-09
motorral, összkerék meghajtás,
billenős. Műszaki érvényes:
2014. ápr ilisig. Érdeklődni

lehet: 0630/979-0696
Eladó 1989-es gyártású

MZ motorkerékpár 150 cm'
friss műszakival. Irányár: 150
ezer Ft. Érd .: 0630 /979 -0696

Eladó lapvibrátor Thomas
motorral, áramfejlesztő beren
dezés 220/380 Thomas motor
ral, tangóharmónika 120-as 6
db. Érd. : 0630 /525 -5 149

Érett, szá raz fűve l vegyes
tyúktrágya ingyen elvihető .

Érd .: 66/283 -824
Eladó 3 db 7 hetes vietnámi

malac. I db 3,5 hónapos kan .
Malacok folyamatosan rendel
hetőek. Tel.: 0670/261 -0648

Őrségben, Szalafőn Kódis
szá llás Vendégház egész évben
kiadó. Szép kártya, Erzsébet
utalványelfogadó he ly. 3500

Gyomaendrődön a Temp
lom-zugban vízpartra menő

ingatlan eladó, villany, fúrott
kút van. 4614 m'-es vállal
kozásra is alkalmas. Irányár:
2100 Ft/rn ' Érdeklődni:

0670/943-8212
Pocos kertben 500 négy

szögöl veteményes kert eladó.
Érdeklődni lehet: 0666/283
619

Malacot, süldőt, hízót, nagysúlyú
hízót, rágott kocát

vennénk készpénzértl
Telefon: 0630/296-4775

KERT, TELEK
Bónom-zugban vízparti

telek eladó. Irányár: 1,8 millió
Ft. Érdeklődni : 0630/471-9279

Gyomán Kecsegés-zugban
(Sulekkert) vízparti horgász
telek eladó . Érdeklődni tele 
fonon : 0630/367-0840, vagy
0630 /998-5096

Pocoskertben 952 m' kert
eladó. Irányár: megegyezés
szerint. Érd. : 0630 /243-1887

EGYÉB

LAKÁS
Vásártéri ltp -en 2/3 négy

lakásos 56 m -.es lakásos lakás
eladó alsóépülettel, garázzsal.
Irányár : megegyezés szerint.
Érdekl ődni a helyszínen.

Vás ártéri ltp -en garázs
eladó vagy kiadó. Irányár: 500
ezer Ft. Érdeklődn i : 0630 /843
0102

Október 6. ltp-en 2 szobás
lakás sürgősen, olcsón eladó,
vagy kertes házra cserélhető.

Irányár: megegyezés szerint.
Érdeklődni lehet: 0620/576
7879

Vásártéri ltp-en 1 szobás
földszinti lakás, azonnali be
költözéssel eladó . Irányár:
megegyezés szerint. Érdeklőd
ni : 0630 /576 -1140

szobás családi ház eladó.
Alapterülete 100 m' , kis kerttel.
A fűtés gázkonvektorral, me
legvíz gázbojlerről biztosított.
Tehermentes, összközművesí

tett. Irányár: 6 millió Ft. Érdek
lődni : 06170/638-8475

Gyomaendrődön,a Rákóczi
u . 29. sz. alatt nagy családi ház
- jelenleg orvosi rendelőként

működik - eladó . Érdeklődni

lehet: 0630/367-0840, vagy
0630/998 -5096

HÁZ
Gyomán kertes ház eladó

vagy lakótelepi lakásra cserél
hető. Irányár: megegyezés
szerint. Érd. : 0630 /544 -4641

Gyomán az Arany János út
16. sz. alatt 4 szobás összkom
fortos ház eladó. Érdeklődni:

0620 /526 -6573
Gyomaendrődön a Gárdo

nyi Géza u. 17. sz alatti ház
nagy kerttel sürgősen eladó.
Irányár: megegyezés szerint.
Érd .: 0670 /665-1731

Gyomaendrőd, Selyem út
82 . sz. alatti ingatlan, nagy
portával (víz, villany van)
gyüm ölcsfákkal eladó . Irányár:
2 millió Ft. Érd.: 0630/925 
9515 vagy 0666/284-857

Gyomaendrőd központjá
ban Napkeleti u. 4 . sz. alatti 2
szobás gázfűtéses csa ládi ház
nagy mellék épülettel, 1440 m2_

es telekkel eladó. Ár.: 3,4 mil
lió Ft. Érd.: 0620/413-2770

Gyomán Zrínyi út 19/1 sz.
alatt 5 szobás, étkezős , vegyes
illetve gázfíítéses ház eladó.
Érd. : 0670/566-7344

Hunyán 3 szobás, összkom
fortos ház nagy portával eladó .
Érd .: 0670/566 -7344

Gyomán a váro sközponthoz
közel a Hunyadi utcában 2

Irányár: .

Érdeklődni: .

Ingyenesa lakossági apró!
A Szó-Beszéd ingyenesenjelenteti meg azoknak az olvasók

nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a sze1vényen küldik be
m égjelentetés céljából! A szelvényen a megjelölt helyre kell
beírni a kívánt szöveget és a szelvényt levelezőlapon vagy
borítékban elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500

Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés szövege
lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet ! A hirdetések
szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: ..

Cí me: .

Az apróhirdetés szövege: .
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Gyomaszolg Kft.
Temetkezéssel

kapcsolatos ügyintézés
Hétfő-péntek : 7-15 óráig!

Alaptétel: rninden friss pálinka közvetlen
fogyasztásra nem ajánlott kategória!

Kivétel ez alól, ha kiváló cefréből profi berendezéssel
szakember készíti azt!

Tanácsaimafrissen kifőzött pálinkánk
pihentetésére, érlelésére

Tárolás, pihentetés általános feltételei:
- hűvös, száraz, sötét helyi ségben/edényzetben
tároljunk.
- javasolt időtartam min. 3 hónaptól 6 hónapig.
- tároljunk üvegben vagy nemesacél tartá lyban.
- hagyjunk az edényben megfelelő mennyiségű levegő

réteget.
- kb. kettő hetente max. 2 órát szellőztessük

a pálinkánkat. (A rossz gázok ekkor távo znak el.)
- 6 hónap után palackozzuk le sötét pal ackokba
a pálinkánkat.
- légmentesen zárjuk be az üvegeket.
- tegyünk rá ízléses címkét és hüvelyt.
- fogyasszuk szobahőmérsékl eten "tulipános" pohárból
pálinkánkat.

Érlelés tör ténhet még fahord ókban is, ahol fontos
ismernünk a hordó állapotát.

Alaptétel: a pálinkánkat csak addig érleljük benne
míg halvány aranysárga színt nem kap.

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.

Szeretettel meghívom bérfőzetőinket

A pálinkacefre készítés ABC-je
című szakmai rendezv ény űnkre, amely 2014. április 12
én, szombaton 14 és 20 óra között kerül megrendezésre.
Belépés fe lt ételei az előzetes regisztráció, adószámmal:

ignaczneilles.erzsebet@upcmail.hu

Hármas-Körös Pálinka Manufaktúra
Ignáez, Tibor

p álinkamester-szakmérnök L évf. hallgató

címére váram a levelet!
50 éves férfi keresi 40-50

év közötti párját. Én barna,
166/67 kg vagyo k. Telefon:
0670/552-3573

72 éves férfi , független,
nem molett hölgyet keres élet
társnak. Jelentk ezni lehet
levélben "Reménység" jeli
gére a Szó -Beszéd Szerkesztő

ségében.

, .

Béni Magdoln a és Giricz Máté 2013. október 26-án
ünnep elte 50. házassági évfordulóját.

Szeretettel köszöntik gyermekei csal ádjaikkal,

SZEMÉLYGÉPKOCSI·VEZETŐI

TA FOLYAMOT INDíT
2013. december
első hetében!
KEDVEZMÉNYES elméleti tanfolyam!
INGYENES Kresz· és Tesztkönyv használat!
INGYENES számítógépes teszt használat!

Atanulók szabadidejéhez alkalmazkodó elméleti és gyakorlati képzés! .

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

ARUTIN AUTÓSISKOLA

. Gyomaendrődi Szó~Beszéd

a Facebook·on is!

Házassági é forduló

Gyomaendrő di Szó-Beszéd· hirdetésfelvétel! Telefon: 0670/22·632-99

TÁRSAT KERES
Keresem a p árom, akive l

nyugdíj as éveimet együtt töl
tenénk el békességben, szere
tetben, megbecsülésben. Egye
dülálló férfi vagy ok, 70-es
éve imben, káros szenve 
délyektő l mentes . Független,
egyedül álló hölgyet keresek,
társnak, élettársnak. A "Te meg
én" jeligére a szerkesztőség



Telepontjaink: Békéscsaba,Csaba Center -Andrássyút 37-43. és Szent István tér 1.
Kapcsolattartónk: Nagy László, Tel.:+3620 330 90 70

Legyen tiéd az év fogása
Tévé, internet, telefon együtt - akciós csomagáron!
Válaszd most bármelyik - akár a legnagyobb t év é-, internet- és
telefonszolgáltatást együtt tartalmazó -Invilág csomagot 2 éves határozott idejű
szerződéssel,és az év végéig csupán 2013 Ft a havi díj!

Az Invilág Scsomag havi díja is például- 36 tévé- és rádióc satornával, 5 M
internettel és kedvező telefon-előfizetéssel - év végéig mindössze havi 2013 Ft,
és 2014.januártól is csak 4990 Ft.

A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról
érdeklődj a legközelebbi Telepontban, weboldalunkon vagy a 1288-as
telefonszámon!

(91288
invitel.hu

Al ajánlat 2011 ilUgUSllu526-lól vimavonasig érvényes, és az ADSL és IPTVtechnológiával lefedett szolg~ lta t~s i terüleWnkön belül,
meghalárolollleriilelekenérhetdel, új lakoss~g i előf i zetők részére. Az 5M intemetcscmaqkinált le- ésfeltöltésisebessége 5,0010,50 Mbit/s,
gararllá!t le- ésfeltöltési sebessége 1,00/0,19 Mbit/s. Azelóf i zelő i joglJiszonyhatározott iddnbelülifelmondásaesetenazelőfizetőt azASZF
Slt'ritllikotDMizelési kötelezellségterheli. Aszölqáltatások12hónaposhatározott i d ej ű , valaminthatározatlan id ejű szerzüdés kereteben is
Iglnyb.ve hetók.Adlj,kazlfáttarlalmm ák.

Minden csomag

2013 Ft
'.i h~YL~íjért
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Megőriztünk még néhány kommunista utcanevet
ADobi nem lett Dob utca, de Hámán Kató sem lett se Szilvafa, se Papp ,

Mint az várható volt, a legutób
bi képviselő-testületi ülésen a
legnagyobb vitát az utcanévvál
tozások témája váltotta ki. Ha pon
tosan akarunk fogalmazni, akkor
nem is igazi vita volt ez, hanem a
Körösök Vidékéért Egyesülete
képviselőinekértetlenkedésén cs0

dálkozhatott a hallgatóság. Úgy
tűnik, hogy egyes képviselők nem
ismerik fel szellemi korlátaikat és
úgy gondolják, ha öltöny van raj
tuk és a városi tévé kamerája is
rájuk szegeződik,akkor feltétlenül
fontos sajátos meglátásukat meg
osztani anagyközönséggel.

Kőztudornás ú , hogy egy érvény
ben lévő törvény szerint, hazánkban
meg kell változtatni mindazon köz
terület, utca nevét, amelyek a 20 .
század valamely önkényuralmi rend
szeréhez kötődnek. Városunkban is
jónéhány utca viseli még elsősorban

kommunisták neveit.
A képviselő-testület egy szak

értői bizottságot hozott létre , amely
áttekintette a város utcaneveit és
talált is 17 olyat, amelyik valamilyen
kommunista " aprószent" nevét vi
seli.

A bizottság - hogy biztos legyen
a dolgában - még a Magyar Tudo
mányos Akadémia véleményét is
kikérte, begyűjtötte a gyomaendrődi

képviselő-testület tagjainak javas
latait is, akik állítólag a választó
körzetük érintett lakóval is egyez
tettele

A 17 megváltoztatásra ítélt
utcanév között találjuk a Tokai
Ferenc utcát is, erről azonban senki
nem tudta megmondani , hogy való
jában ki is volt ő . Évtizedekre vissza
menőleg föllapoztak mindenféle
önkormányzati, tanácsi iratot, de
Tokai Ferencről semmiféle adatot
nem leltek. Még a legöregebb város
lakók sem emlékszenek rá . Hog y a
bizonytalanság ne hatalmasodjon el
az utcanév előkészítő bizottság úgy
döntött, hogy a Tokai Ferenc utcát is
át kell keresztelni .

Fülöp Zoltán képviselő ezzel
nem értett egyet, mint mondta: ezek
szerint akiról nem tudunk semmit, az
biztos kommunista volt?!

Béres János képviselő azt java
solta, hogyaválasztókörzetében lévő

Hámán Kató és Rózsa Ferenc utcákat
a lakók javaslatára ne Papp Zsig
mondra és Újházy Miklósra, hanem
Szilvafa utcára és Orosházi utcára
kereszteljék át. Béres javaslatát
azonban a képviselők többsége nem
támogatta.

Marton Dániel képviselő felhívta
a figyelmet arra , hogy az utcanevek
megváltoztatásával az önkormányzat
nem csupán a törvényi kötelezettsé
gének tesz eleget, hanem végre elne
vez utcákat olyan személyekről, akik
városunkhoz kötődnek és sokat is tet
tek települ ésünk ért.

Erre aztán Poharelec képviselő is
szót kért, azzal hogy ő azt javasolta
már korábban, hogy a Dobi István
utca ne Csernus Mihály egykori
endrődi plébános nevét vegye fel ,
hanem ez az utca Dobi helyett inkább
legyen Dob utca. Ha nem lesz Dob
utca - mondta - akkor ő egyetlen utca
nevét sem tudja meg szavazni.

Lehóczkiné Tímár Irén az utca
névváltoztató bizottság vezetője
tájékoztatta a jelenlévőket arról ,
hogy a bizottság igyekezett a meg
változtatandó nevek helyett olyan

elismert embereket kere sni, akiről

utcát illik elnevezni:
- Ha Poharelecnek nem tetszik

Csernus Mihály neve, akkor tegyen
egy módosító indítványt, hogy ő a
Dobi helyett Dob utcát akar. A
bizottság javaslatait nem kötelező

elfogadni , de akkor javaslatot kell
tenni más utcanévre - mondta
Lehóczkiné.

A Körösök Vidékéért Egyesület
tagjai azonban újabb névjavasla
tokkal nem álltak elő.

Fülöp Zoltán viszont Polányi
Máté nevének védelmére kelt. Sze
rinte Polányi endrődi kubikosként
nem volt egy nagy kommunista...

Poharelec erre rákontrázott 
igazat adva Fülöpnek - hogy azért
mert valakinek a főnöke gyilkos volt ,
az nem jelenti azt, hogy minden
kommunista gyilkos volt...

A jobbikos Arnóczi István erre
beszólt:

- Úgy látom, hogyaKörösök
Vidékéért Egyesület képviselői nem
tudnak elszakadni p ártszimp átiájuk
tól, hogy így védik a kommunistákat.

A parttalannak tűn ő vitát V árfi
András polgármester zárta le azzal,
hogy ne játssza itt senki a történészt,
nekünk ma itt utcanevekről kell dön
teni, előttünk van a bizottság javasla
ta és egyenként döntsünk erről 
mondta.



'zutca ne eváltozott
A képvise lő-tes tü l et november 28-ai ülésén arról döntött, hogy december elsejétő l tíz

utca neve változik meg egy tavalyi tő rvénymódosítás következményeként. Mint az
bizonyára sokak előtt közismert, a Parlament döntése értelmében nem viselhet közterület
olyan nevet amely a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető . A képviselő

testület a mostani döntésével ennek a törvénynek a végrehajtását kezdte meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésében foglalt
rendelkezés végrehajtására, a törvény 13. § (I) bekezdés 3. pontjában foglalt
hatáskörében eljárva a:

l . B Molnár Imre utca közterületi megnevezést Géza fejedelem utca,

2. Fürst Sándor utca közterületi megnevezést Dr. Pikó Béla utca,

3. Kiss Lajos üdülő-telep közterületi megnevezést Dr. Szilágyi Ferenc üdülő-telep ,

4. Korvin Ottó utca közterületi megnevezést Varjasi utca,

5. Kulich Gyula utca közter ületi megnevezést Szent István utca,

6. Ságvári Endre utca k ő zter ületi megnevezést Kállai Ferenc utca,

7. Sallai Imre utca közterületi megnevezést Luther utca,

8. Sebes György utca közterületi megnevezést Kovács Imre utca,

9. Tanács utca közterületi megnevezést Kálmán Farkas utca,

10. Zalka Máté utca közterületi megnevezést Dávidházi Sámuel utca,

megnevezésre módosítja 2013. december l . napjától.

2013. december

A képvi selők az egyes utcák
nevének megváltoztatásáról a követ
kezőképpen szavazt ak:

A B. Molnár utc a Géza fejedelem
utcára változik. A Dobi István utca
Csemus Mihályra változott volna , de
nem kapta meg a többség szavazatát.
A Fürst Sándor utca dr. Pikó Béla
utca lett.

A Hámán K ató utca nem kapta
meg a többség szavazatát, így nem
veheti föl Papp Zsigmond nevét. A
Kiss Lajos üdülő-telep neve dr.
Szilágyi Ferenc üdülő-telepre vál
tozik. A Korvin Ottó utc a Varjasi utca
lett.

Megváltozott a Kulich Gyula
utca neve is , mostantól Szent István
utcának nevezik. Újházy Miklós
nevét vette volna fel a Martos Flóra
utca, de a Körösök Vidékéért Egye
sület ezzel nem értett egyet, mint
ahogyan a Micsurin utca sem kapta
meg dr. Tóth Elek endrődi születésű

növénynemesítőfőkertész nevét.
További két kommunista utcanév

is megmaradt a Polányi M át é nem
kapott annyi sza vazatot , ho gy Szent
Im rére kereszteljék és a Rózsa
Ferenc utca sem vette fel Határ
Győző nevét. A Ság vári Endre utcát
v iszont átkeresztelték a gyomai
szü letésű színész Kállai Ferenc

Szó-Beszéd

nev ére. A Sallai utca Luther utca lett.
A Sebes György utca Kovács Imre
népi író ne vét kapta, míg a Tanács
utca K álmán Farkas református
lelkész, zenetörténész nevét ve tte fe l.
M egváltozott a Zalka Máté utca neve
is, m ost antól Dávidházi Sám uel
református lelkész, Gyoma e lső tör
ténetírója nevét viselheti . Az isme
retlen Tokai Ferenc nevét nem vál
toztatta meg a testület.

A törvénynek az önkormányzat
el eg et kell tegy en , ezért a most m eg
mentett kommunista utcanevekről,

azok esetle ge s átkereszte lésérő l még
de cemberi ülésén tárgyal a gyoma
endrődi képviselő-testület.

M egyeri László aljegyző lapunk
nak elmondta, hogy az új lakcímkár
tyát az éri ntett lakók postán fogják
megkapni, ebben az ügyben nem kell
az okmányirodába menni .

A gépjárművekkel kapcsolatos
papírok okmányok ügyintézése is
illetékmentes, de azt személyesen
ke ll intézni.

A közműszolgáltatóknak az
önkormányzat megküldi a címvál
tozásokat. A földhivatalnak és a cég
bíróságnak is elküld ik a változá
sokat, s ez alapj án ezeke n a helyeken
is illetékmentes le sz az esetleges
ügyintézés.

3

Megduplázn"
asertésállományt

A Békés Megyei Gazdakörök
Szövetsége Gyomaendrődön, az
Endrődi Népházban tartotta november
29-én évzáró kü ldöttgyűlését. Jakab
István, a Magyar Gazdakörök Orszá
gos Szövetségének (Magosz) elnöke, az
Országgyű lés alelnöke kimelte, az idei
év egyik sarkalatos törvénye volt a föld
forgalmi.

Ezzel a kétharmados törvénnyel a bir
tokpolitikát, a birtokméretet, a földtulaj
donszerzést és a földhasználatot illetően

hosszú távra hoztak stabil és mindenki
számára egyértelmű jogszabályt. Jakab
István kitéli arra, a közős , 2014-2020-as

uniós agrárpolitikánál Magyarország
határozottan, jól tárgyalt , és az új tagál
lamok közül a l egj e lentősebb támogatást
tudta kivívni. A hazai és uniós agrártámo
gatások összege jövőre hazánkban 25 mil
liárd forinttal emelkedik, és a támogatá
sok 60 százaléka a termelést, a feldolgo
zást segíti majd .

Dr. Kulcsár László, a Magosz megyei
elnöke hangsúlyo zta, 20 l O óta vidék
eltartók épessége javult, a gazdatár
sadalom erősödött , visszakapta azt a
presztízsét, amit korábban e!veszített.

Várfi András, Gyomaendrőd pol 
gármestere elmondta, Gyomaendrőd az
orsz ág 8. legnagyobb közigazgatási
területű települése, a 30 ezer hetárból 25
ezer hektár a mezőgazdasági terület.

- Sokat sét álok a városban, és az egyik
reggelen feltűnt, hogy csak egy termény
dará ló zaját hallom , holott a '70-SO-as
években sokkal több zúgott aházaknál,
jóval több sertést tartottak - magyarázta
Vádi András. - A kormány vidékfej 
lesztési programj ának egyik eleme a 3
milliós sertésállomány megduplázása, és
remélhetőleg a gazdák, akik elvégzik a
sertéstartásnál a dolgukat, tisztességes
megélhetést bizto síthatnak maguknak,
családjuknak. A polgármester szólt arról
is, a víz a Hárma s-Körös révén adott az
öntözéses gazdálkodáshoz, 3-3500 hek
támyi jó földet kellene öntözhetővé tenni.
Ezeken a négy-öt "tőzsdenövényen" kívül
más, jövedelmezőbb növénykultúr ákat is

termelni lehetne. Ny. L.
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Év vé i p ogramaJá ló AUTÓSOK FIGYELEM!

Nemzeti
Köztekedési
Hatóság

ügyféls olgálat

Műszaki

vizsgáztatás
akciós áron:22.000 Ft

Telefon:

0666/610-650, 0630/600-42-30

Eredetiség-vizsgálat!
Varga Béla, autószerelő mester

Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.

Az áramszolgá ltató ápri listól heti

két alka lom mal tart ügyfélszolgálatot

a Se lyem úti város háza épü letében.
Keddi napokon délelőtt 8- 12 óráig,
csütörtökön pedig 14-18 órá ig várj ák
az ügyfeleket a személyes ügyint é
zésre.

Családi Vasárnap aDreher Söröző Étteremben!
December 8.
Májgaluska leves Gordonbleu, petrezselymes burgonya, párolt
zöldség.Túrós gombóc.
December 15.
Csontleves cérnametélttel Ropogós libasült, hagymás burgonya, párolt
káposzta . Mákos guba.

December 24·25·26.
Körösi halászlé (vegyes hal): 980.-Ft

December 22.
Tanyasi tyúkhúsleves lúdgége tésztával. Szelídgesztenyével töltött
pulykamell, mazsolás rizs. Mákos, diós bejgli.
December 29.
Orjaleves finommetéltlel . Párizsi csirkemell,rizi-bizi, kompót.
Mézes krémes
Hidegtálakra, mákos, diós hajtottra, szilvalekváros papucsra
rendeléseiket tisztelettelfogadjuk.

Erzsébet utalványt ésSZÉP kártyát elfogadunk!
980.- Ft/adag

Ka tolikus Általános Iskola Diákjai.
Közreműködik: Iványi László kato 
likus kanonok, plébános . Helyszí n:
Szabadság tér i szökőkút.

December 16. hétfő , 10 óra
Kiskará csony, nagyka r ácsony
Zenés gyermekműsor a Ko lompos

Együttessel. Helyszín : Katona József
Műv. Központ. Belépő : 300 Ft/fő .

December 20. péntek, 15 óra
IdősekVárosi Karácsonya
a Térségi Gondozási Központ

sze rvezésében. He lyszín: Katon a
Józse f Művelődési Központ.

Decembe r 22. vasárnap, 16 óra
Advent i gyer tyagyújtás
Ünnepi műsort adnak a Rózsahegyi

Kálm án Ált alános Iskola tanulói.
Kö zrem űkődik : Czank Gábor kato
likus plébános. He lyszín: Szabadság
téri szökőkút.

Szaküzlet (Juhász István) Mezőtúr, Rákóczi út 12.

BA

Kínálatunkból :

Villanyszerelési anyagok, világítástechnika,
gázkészülékek· és a/katrészek, }.
munkaruházat!
Karácsonyi díszvilágítások!
Munkaruházat, női, férfi!

VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK
REGISZTRÁLT VILLANYSZE RELŐVEL

SAJÁT ÁRUKÉSZLETBŐL!

Kedvező árakka! várja vásár/óit a BALUV/LL!
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 7.30-17.30 * Szombat: 7.30-12.00

Telefon: 0620/9777-946 Telefon/fax: 0656/354-544

December 1. vasárnap, 16 óra
1. Adven ti gyertyagyújtás
Ün nepi műsort adnak a Kner Imre

Gimnázi um diákj ai Közreműködik:

Ko csik Mó nika evangélikus lelkész.
Helyszín: Szabadság téri szökőkút.

December 7. szombat, 15 óra
Városi MIKULÁS ünnepség
Helyszín: Katona József Művelő-

dési Központ. Ingyenes Mikulás busz
és csomag minden gyermeknek .

December 8. vasárnap, 16 óra
2. Adven ti gyertyagyúj tás
Ünnepi műsort adnak a Kis Bá lint

álta lános Iskola tanulói. Közremű

ködik: Papp Tibor református lelk i
pásztor. Helyszín: Szabadság téri
sz ökők út,

December 15. vasárnap, 16 óra
3. Adventi gyertyagyújtás
Ünnepi műsort adnak Szen t Gellért



2013. december Szó-Beszéd 5

Korszerű szenny j tisz ítóépül

Gázkészülékek
karbantartása, javítása!

Víz, gáz, központi fűtés szerelés
tervezéstő l akivitelezésig!

Ma tyi József
Telefon: 0630150431·54

Hamza Zoltán

gázfűtésnél egy jóval költ
ség takarék osabb fűtésrend

szert építettünk ki az iroda
és szociális épületekben. Az
eddigi gázfűtést szilárd
tüzelé ssel váltottuk ki. Éves
szinten ezzel mintegy 2,5
millió forintot tudunk meg
takarítani . A második fejle sz
tésünk sz intén a költség
tak aréko s működést, val a
mint a bizton ságot célozta: a
telep egész területén - a
törvényi kötelezettségnek
megfelelőlen- kamerás meg
figyelő rendszert építettünk
ki. Ezáltal nyomon követhető

a telepen minden j ármű

mozgás - tájékoztatta a Szó
Beszédet Hamza Zoltán, aki
szerint a gyomaendrőd i telep
költségeit elmek köszönh e
tően ez év utolsó félé vében
már jelentősen sikerü lt csök
kenteni , s ezzel is pr óbálj ák
erősíteni a cég biztonságos
működését.

Hamza Zoltán igazgató
hozzátette még, hogy mind
ezekkel a lépésekkel a la
kosság színvonalasabb ki 
szolgálását szeretnék - a
szolgáltatókon ke rsztü1 - is
biztosítani .

Január elsej étől működni

fog a hulladékkezelő inter
net es hon lapja is, ahol a
lakosság napra készen tájé
kozódhat a telep szol gált atá
sairól és árairól is.

Idén július elseje óta új
igazgató irányítja a Gyo
maendrődi Regionális Hul
ladékkezelő Kft-t. A békés
szentandrási Hamza Zol
tán hulladékgazdálkodási
agrár mérn ök 5 évre kap ott
megbízást a 13 embert
foglalkoztató hulladékke
ze lő mű kilenc tulajdonos
önkormányzatátóI.

Ilyen regionális hulladék
lerakóból kettő működik

Békés megyében: egy Bé
késcsabán és egy itt, Gyoma
endrődön . Hamza Zoltán
lapunknak elmondta, hogya
cél az , hogy a földrajzilag
Gyomaendrődhöz köz el lévő

települések hulladékát itt
kezeljék . A hullad ékkezel ő 9
tu laj donos önkormányzatá
nak települ ései mell ett máris
több környékbeli város és
község szállíthatja Gyoma
endrődre a kommunális hul
ladékát.

A j övő évtő l megváltozó
hulladékgazdálkodási tör
vény értelmében további cé
lunk, hogy a depóniába mi 
nél kevesebb anyag kerüljön,
pontosabb an a beszáll ított
hull adékoknak egyre na
gyobb hányadát tudjuk újra
haszno sításra feldolgozni. A
törvény egyébként kénysze
rít is erre, hiszen a szelek
tíven gyűjtött hulladékok
után - ami nem a depóniát
terheli - nem kell lerakói
járul ékot fizetni. Egyébként
a lakosság anyagilag is
érdekelt les z abban, hogy
szelekíven gyűj tse a hulla
dékát - mondj a Hamza Zol 
tán .

- A hulladékkezelő tul aj
donosainak részéről fontos
elvárás a lerakó takaréko s
működtetése, éppen ezért két
fejlesztést is végrehajtottunlc.
Ez év őszén egy az addigi

F.jlesztések ahulladékkezel "ben
Csökkentettékaköltségeket

A gyomaendrődi új
szennyvíztisztító korszerű

sítésénél a BroCOS német
technológiát alkalmazzák 
mondta el a PPSZ Gyoma
endrőd Konzorcium pro
j ektvezetőj e. A technológia
lényege, hogy egy m ű

tárgyban történik a szerves
anyag biológiai lebontása, a
nitrogén és a foszfor eltá
volí tása, valamint az utó
ülepítés. A technológia a
kisebb szennyvíztisztító te
lepeken rendkívül gazdasá
gosan üzemeltethető, kevés
géppel működik, hatékony
az energiafelhasználása, és
alacs ony az üzemeltetési
költsége. Az új tis ztító
naponta 1850 köbméter
szennyvizet tud majd befo
gadni. A kivitelezési mun
ká latok a régi tisztítómű

folyamatos üzemeltetése
me llett zaj lanak - tette
hozzá a projekt vezetője.

ros idegenforg alm i vonz
ereje, a lakhatóbb és egész
ségesebb környezetben fel
értékelődnek a lakóingatla
nok és az ipar i park terü 
lete i - tette ho zzá Várfi
András.

Korszerű szennyvíz
tisztítót építenek 859 mil
lió forintos beruházással
Gyomaendrődön, a hely
színt idén november 26
án vette át a kivitelező

PPSZ-Gyomaendrőd

Konzorcium - tájékoztat
ta Gyomaendrőd polgár
mestere a Szó-Beszédet.

Várfi András elmondta:
a beruh ázásra az önko r
mányzat 700 millió forint
vissza nem térítendő támo
gatást nyert a Környezet és
Energ ia Ope ratív Program
(KE OP) keretéből. Az ön
kormányzat 158 millió fo
rintos önerő összegének
felét nyerte el a BM Önerő

alapjából és további 33
millió forint támo gatást
nye rt az unió önerő alap
jáb ól. A kiv ite lezés vár
hatóan 20 15. tavaszára ké
szül el.

A polgárm ester kiemel
te: a jelenlegi szennyvíz
tisztító nem fe lel meg az
Európai Unió környezetvé
delmi elvá rásainak, ideig
lenes engedéllyel üzemel.
Esős és belvizes időszakok

ban a tisztítómű nem alkal
mas a megnövekedett kom
munális szennyvíz bizton
ságos befogadásár a és
tisztítására.

A beruházás keretében
modem biológiai tisztít ó
rendszert építenek ki. Ezzel
megszűnik a Hármas
Körös és holtágain ak ve
szé lyeztetettség e, nő a vá-
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í törté eae•m., avagy eg
Beszélgetés Fekete József igazgatóval

elte évá osüze

Színe és fonákj a, avagy minden
nek két oldala van. Sokszor
hasz nál juk ezt a kifejezést. Tulaj
donképpen mind ig, amikor valami
lyen döntés megszületik. Vonat
kozhat ez arra, amikor valaki fontos
kérdésben, saját élet ét befolyásoló
döntést hoz, amikor minden oldalról
megvizsgálja a lehetséges végkifej
letet. De vonatkozhat arra is, amikor
valaki az élet egyik területéről átke
r ül a másikra.

Például amikor valaki egy önk or
mán yzat képvis elő-te stületének tag
jaként fig yeli és értéke li a vá ros
c égeinek -tev ékenység ét, más sz em

pontok sze rint mérl egel , mint akkor,
amikor egy ily en cé gnek a vezető

jeként dolgozik. Fekete József, a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. , a
Gyomaközszolg Kommunáli s Szolg ál
tató Nonprofit Kft. , és a Zöldpark
Nonprofit Kft. közös ügyvezetőj e mo st
ebben a c ipőben jár. Mezőberényben
12 évig volt a képviselő-testület tagja,
ma Gyomaendrődön a város üzemel
tetésével foglalkozó cégek ügyvezető

igazgatój a . De nem az ért képezte
magát szinte fol yamato san a fői skola

elvégzése óta, ho gy ne tudj on m eg
birkózni ezzel a feladattal is .

- Jelenleg három városüzemeltető

cég köz ös ügyvezetőj e vagyok 

ke zdtünk hozzá be szélgetésünkhöz
Fekete Józ sef irod ájában.

- Szerteágazó a tevékenységünk, de
mindhárom gazdasá gi társaság felada 
ta, hogy a város üzem eltetése zökkenő

mentes legyen .
- Próbáljuk meg pozic ionálni a

. cégeket. Vegyük sorba, mely iknek mi a
fe ladata?

- Kezdjük talán a Gyomaközszolg
Kft- vel. A cég 2006-ban vá lt ki az
akkor még Gyomaszolg Ipari Park Kft
ből. Korább an a gyomaendrődi önkor
mányzat vo lt a egye tlen tul ajdonosa,
ma minden ol yan tel epül és önko r
mányzata résztul ajdonos lett , ahonnan
mi szállítjuk cl a kommunáli s hul
lad ékot. A cég alapfelad ata a hét
településen a szi lárd hulladék gy űj tese

és szá llítása.

- Melyek ezek a települések?
- Ezek k ő zűl a Gyomaendrődi

Járáshoz tartozik Csárdaszállás,
Dévavány a, Gyomaendrőd, Hunya, és
még tovább i három település, K étsop
rony, Kardos és Örm énykút is mi szol
gáltatási területünk.

- H ova hordják a lakossági hul
ladékot?

- A Gyomaendrőd i Region áli s
Hulladékkezelő Kft. által üzem eltetett
hulladéklerakó hel yre.

Szem étsz állit ási tevékenység
ellátásához nin cs szűkség különleges
engedélyekre, minbsit ésekre?

- De, ezt a fel adatot csak olyan cég
láthatja el , amelyik rende lkez ik Hulla
dékgazdálkodási Közszolg áltat ási
engedéll yel , ill etve az Országos
Hullad ékkezel ő Ügynökség minősíté

sével is, továbbá nonprofit gazdasági
társasággá alak ul át ez év vé gé vel.
Nekünk minden szü kséges engedé
lyünk, minősítésünk és jogosultságunk
megvan.

- Ez a cég ny ereségérdekelt ?
- Az volt, de az látható, hog ya gaz-

dasági környezet válto zása mi att ez a
jövőben nem lesz tartható. Ezér t ez
ügyb en léptünk a jogszabályi környe
zet megváltozás a mi att is , és a cég
bíróságon bejegyezésre került, hogya
cég nonprofit gazdasági szervezet lett.

- Milyen ga zdasági környezetvál
tozásra gondol? A rezsicsokkent ésre?

- Igen, hisz en a legnagyobb bevé
telünk a lakossági befi zetés ekből ke
letkezile Ha ez tíz, vagy annál is na
gyobb százalékkal lecsökk en, akkor a

null szaldó is veszélybe kerülhet.
- Mennyi az éves árbevételűk?

- Jelenleg 100-120 millió forint. Az
id ei év ben a gazdálkodás tal án m ég
kihozható nullszaldósra.

- Térjün k át a cégcsoport egy másik
vállalatára!

- Rendben , beszéljünk a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft-ről.

Ennek 2012-ben lettem az ügyvezető

j e. Fő felad atunk Gyomaendrőd összes
zöldter üle tének a gondozása . Ez
von atkozi k a ligetekre, a parkokra, a
kiültetett virágokra. De mi tartjuk
rendben a holtágak vízkivételi pontjait
is, és tiszt ítjuk a parti növényzetet is .
Az önkormá nyz ati intézmények előtti

közterületek tisztántartása, a járdák,
utak karbanta rtás a, valamint az
iskolák, intézm én yek takarítása és a
spo rtcsarno k üzemeltetése is a fel a
datunk.

- Nem kevés munka, ráadásul na
gyo n sok a kézzel elvégzendő tevékeny 
ség is. Hány embert fo glalkoztatnak?

- A cég nek változó, 11-15 fő alk al
mazottj a van és ehhez még hozzátar
tozik az ebben az évben átvett mintegy
22 fő taka rít ói szemé lyzet is . De fela
datunk a közmunka programok
irányítása is. Tulajdonképpen a dolgo
zóink irányítják a közmunkások jelen
tős részét , akikkel a település egyéb
üzem elt etési és karbantartási- , takar i
tási tevékenységének a nagy részét
szintén elvégezzük. Ez nem mind kife
jezetten értékteremtő munka, ez már a
Start munkap rogram részeként az
önkormányz ati kötelezettségek tel
jesítését segíti.

- Hány közmunkás t irányítanak?
- Változó ez is, ] 50- 200 fő között

mo zog a szá m.
- Jöjj ön talán a legnagyobb egység

a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ! Mi a
profilja , mivel foglalkoznak?

- Feladatunk nagyon szerteágazó.
Egyik legfontosabb az ipari park
te rüle tének értékesítése bérbeadás,
ingatlaneladás útj án . Építőipari

kivitelező részl egünk gyakorlatilag
mindenféle munka elvégzésére alkal
mas és betonkeverő tel epünk is van.
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Továbbá mi tartjuk karban és üze
melt etjük a temetőket is . A város
belvizes csatornáinak karbantartása is
a reszortunk, akárcsa k az önkor
mányzati ingatlanok, bérlakások kar
bantartása, kezelése. És még ezek csak
a főbb tevékenységek.

- Hányan dolgoznak ebben a gaz
dasági társaságban?

- Körülbelül 52 alkalma zottunk
van, szakrnunkások és segédmunkások
egyaránt.

- Mennyi az éves árbevételük?
- Az idén körülbelül 200 millió

forint lesz. Ha ezt tartan i, ese tleg
növeIni is akarjuk , akkor elkerül
hetetlenné válnak további fejlesztések
is . Mindenképpen javí tani ke ll a
munkakörülm ényeken, fejleszteni kell
az infrastruktúrát, a kommunikációt és
az ügyvitelt is. Javulnia kell a munka
fegyelemnek, és eredményesebben kell
szerepelnünk a kül önb ö z ő munkahely,
telephely fejlesztési pá lyázatokon is.
Ha mi jól dolgozunk , az meg látszik a
városon. Ha mi jó l dolgozunk, akkor a
város jól működik, és ezt az emberek
közvetlenül tapasztalják meg.

- Ez természetes, ha a várost
üzemeltető cég jól végzi a dolgát, a
település lakói jobban érzik magukat.

- Pontosan így van, de azt látni kell,
hogy maradéktalanul el tudjuk végezni
a munk ánkat, ahhoz elengedhetetlen a
cég fejlesztése. Tudom, hogy az önkor
mányzatnak nincsen e legendő pénze
ilyen dolgokra, mindig kell másra,
fontosabbra, hiszen voltam én is ön
korm ányzati képviselő . Ismerem a
rend szer működésének mechaniz
musát. Mi itt igyekszünk mindent
megtenni, de kell a segítség is.

- Hol dolgozott mielőtt Gyoma
endrődre került?

- AMezőberényi Közszolgáltató
Intézmény igazgatója voltam 2006-tól
20 ll-ig. Az akkori önkorm ányzat által
direkt irányítású, részben önálló
műk öd é s ű kis létszámú településfenn
tartó csoportot kaptam, amikor elvál
laltam a munkát. Amikor eljöttem, egy
önállóan gazdálkodó, 40 fős intéz
ményt hagytam magam után.

- Hogyan került Gyomaendrődre?
- Úgy, hogy amikor nyugdíjazás

miatt megüresedett a Gyoma szolg Kft.
ügyvezetői állása, pályázatot írtak ki,

Szó-Beszéd

és én je lentkeztem rá. Kihívásnak te
kintettem a gyomaendrődi feladatot,
hiszen nagyon sok ponton eltért attó l,
ami t Berényben csináltam. De város 
üzemeltetésrő l vo lt szó itt is, és ez
pedig engem nagyon érdeke lt.

Fekete József már két esztendeje
felel Gyomaendrődön azért, hogy a
városban rendben menjenek a dolgolc.
Legyen rend, tisztaság, szépüljenek az
épületek, legyenek járhatóak az utak, a
járdák legyenek kijavítva, a parkok,
ligetek tiszták és rendezettek legyenek,
az utcai virágok ne száradjanak ki, meg
legyenek locsolva, egyá ltalán idege n
és helybéli egyaránt úgy érezze, hogy
jó helyen van, ha Gyomaendrődön van.
A város temető i pé lda é rté k űen tisztán,
nyugalmat sugározva, a múltra emlé
kezve hirdessék, hogy van gazdája a
településnek. Az ipari parkba települ
j enek vállalkozások, a sportcsarnok
üzem eljen kifo gástalanul , a szemét
minden k ö rűlm ények között kerüljön
elszá llításra, és legyen kihasználva a
rendelkezésére álló építőipari kapa
citás is. A közmunkaprogramban dol
gozó emberek munkahatékonysága is
az ő dolgozó inak felelőssége. És még
lehetne sorolni . . .

Színe és fonákja, avagy mindennek
két oldala van. Ha a képviselő-testü let

a "színe" , akkor most Feke te József a
fonák "o ldalo n" dolgozik. Biztos
benne, hogy ugyanúgy, mint eddig,
ezután is rendben fognak menni a dol
gok. Csak fáradhatatlanul csin áln i,
intézni kell! Ebben pedig már van
gyakorlata, mindkét oldalon.

Fe re ncz Rezső

elhívás
A Gyomaközszolg Nonprofit Kft.

felhívja a lakosság figyelmét, hogy a
hulladékszállítási szerződésnek meg
felelően, amennyiben az lakos adatai
ban, illetve az ingatlan használ atával
kapcsolatban vá ltozások állnak be
(bérbeadás, eladás, megüresedés halál
eset, elköltözés stb. miatt), úgy azt a
kft. felé írásban mihamarabb jelezni
szíveskedjenek.

Amíg a változás ról értesítés t nem
kapunk, a szerződést változtatni nem
tudjuk, a számla kiállításra kerül.

Gyomaközszolg
Nonprofit K ft.

Első osztályú borovi fenyőből
ajtók, ablakok készítése!
Konyhabútorok, gardróbszekrények,

készítése egyedi méretben

bútorlapból vákumfóliázott
felülettel vagytömör fából !

Telefon:
0630/9554·571

Gyomaendrődi

Szó-Beszéd
Szerkesztősége

Telefon:
0670/22-632-99

Stancolt és hagyományos

papírdoboz :-oe..
gyártása minden b~
méretben! q~~
Szitázás, ~.IIlQQ8QloJiifó íiJ'1.

szitaforma készítés, www.rozakft.hu
kasírozás!

Telefon: 0620/9142122

Gyomaendrőd , Ipartelep u. 1/1.

Versa
Biztosítási AlkuszKft.
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 őtakarékosság

- egyéb módozatok

Gyomaendrődi képviselet:
Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd , Madách u. 2/2.
Telefon:
66/284-989, 20/359-6842
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Vedd, védd és vidd a helyit'
AHerman Ottó Természetvédő Kör megnyitotta a Kevi Portékawebáruházat,

ahol Túrkevén éskörnyé én élő kézműves mesterektermékei kaphatóak.
Akésőbbiek során helyben előállított bioélelmiszerekkel és egyéb helyi termékekkel kívánjuk bővíteni kínálatunkat,

melyhez várjuk térségi kézművesek, helyi termék előállítók , őstermelők jelentkezését!
Érdek lődn i lehet: 0656/361·505

Anagykunsági helyi termékek on-line piaca!

Awebáruház aLEADER Helyi termék feldolgozásának és piacra jutásánaktámogatásapályázati konstrukciókeretében, az Európai Unióés azÚj MagyarországVidékfejlesztési Program támogatásávalvalósult meg.
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A Körös Kajak Sportegyesület séget okozott a tárgyi feltételek biz
1998. márciusában, 15 évvel ezelőtt tosítása, de köszönettel tartozunk a
kezdte meg működését, Scherk támogatóknak, elsősorban Gyoma
László és családja kezdeményezé- endrőd Város Önkormányzatának,
sére, ezúton is köszönet érte. Kez- vállalkozóinak, valamint a sporto
detben felszerelések , eszközök hiá- lóknak és szüleiknek, akiknek se
nyában , de annál nagyobb lelkese- gítségével az egyesület hajóállo
déssel és a kajakozás iránti szeretet- mánya és felszerelése folyamatosan
tel működött az egyesület. Nehéz- gyarapodott.

2003-ben átadásra került a Fűzfás-zugi holtág
partján a kajaktároló, ahol néhány évig függönnyel
elválasztott rész volt a gyerekek öltözője. Nem volt
ugyan komfortos, de a gyerekek jól érezték magukat
benne. 2005-ban elkezdődött az öltöző és konditerem
építése, melyet a mai napig sem sikerült befejezni for
ráshiány miatt. Reméljük, hogy hamarosan megvaló
sulhat mindenki álma, hogy gyerekeink végre XXI.
századhoz méltó körülmények között - pl: zuhanyzó,
fűtött öltözők - edzhessenek, készülhessenek versenye
ikre.

Az évek előre haladtával ver
senyzők is egyre szebb ered
ményeket értek el, mely mutatta,
hogy jó úton haladunk. Minden
évben számos diákolimpiai, vi
dékbajnoki és magyar bajnoki
címet hoznak el.

2005 óta nem telt el év
anélkül , hogy Körös kajakos ne
lett volna a korosztályos váloga
tott tagjai között, vagy nemzet
közi versenyre utazók között. A
2009-ben 5 versenyzőnkjutott be
a válogatott keretbe , 201 O-ben
Tótka Sándor ifjúsági olimpiát
nyert , majd 20 ll-ben ifjúsági
világbajnokságot, 2012-ben ifjú
sági Európa Bajnokságot, míg az
idei évben 19 éves kora ellenére

felnőtt világbajnokság résztvevő

je lehetett. Tótka Sanyi mellett
Gellai Tamás is számos sikert
tudhat magáénak: 2007, 2008,
2009-ben válogatott kerettag,
20 ll-ben EORV 4. helyezett,
2012-ben ifi Európa bajnok.

Lövei Fanni és Lövei Kitti is
az egyesület hímevét öregbíti.
Kitti 2009, 2010, 2011-ben
válogatott kerettag, Fanni 2011
ben lett válogatott kerettag, pá
rosban EORV résztvevők, ahol 2.
és 4 helyezést értek el.

Ebben az évben, 20B-ban
Maraton Európa Bajnokságon 3.
helyezettek. Fanni szintén a
Maraton Európa Bajnokságon 5.
lett egyesben.
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Ezek az eredmények azt mu
tatják, hogy egy kis csapat is lehet
nagyon eredményes, ha megfelelő

iránymutatást kap. Az egyesület
vezetése is mindent megtesz, hogy
a lehetőségeket kiakn ázva minél
jobb feltételeket biztosítson a
sportolni, eredményeket elérni vá
gyóknak.

Mára országos szint en is elis
mert az egyesület munkája. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, hogy több új,
más egyesülettől átigazolt verseny
zőnk is van, aki kajakos továbbfej 
lődési lehetőségét a Körös Kajaknál
látja .

Kovács László egy éve igazolt
Szegedről egyesü1etünkhöz, a válo
gató versenyeken elért eredményei
alapján beválogatták a 27. nyári
Universiádén résztvevő csapatba . A
négyes egység tagjaként 3., páros
ban 6. helyezést ért el. Elindult a
Balaton Duatlonon váltóban, ami
kerékpározásból és evezésből áll,
melyet meg is nyert párjával.
Győrfi Tamás szeptember óta tagja
csapatunknak, többszörös magyar
bajnok és 20 ll -ben ifjúsági Európa
bajnok K-2 200 m-en, szintén
Szegedről igazolt hozzánk.

---

Szó-Beszéd 2013. december

Ma már az edzések mellett az
egyesület helyet ad azoknak a
sportolóknak is, akik csak hobbi
szinten kívánnak kajakozni. A
s zabad idő kellemes eltöltéséhez
további lehetőségek is rendelke
zésre állnak. Az egyesület 2012
novemberében vehette birtokba a
pályázati támogatással elkészült
Halász István Csónakházat, ahol
kajak, kenu és sárkányhajó várja a
családok, baráti társaságok , munka
helyi csapatok érdeklődését a sza
badidő aktív és hasznos eltölt ésé
hez.
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A z adventi koszorúk
szimbolikus jelentésükön túl, képesek

hetekkel karácsony előtt ünnepi hangulatot
adni otthonunknak. Ha szeretnéd idén
Te magad elkészíteni az adventi koszorút.
üzletünkben minden alapanyagot, és
számos ötletet találsz!

A JÁNDÉKTÁRGYA K: KERÁMIÁK I
FAU6RÁK IGRAVíROZOTT TERMÉKEK

NAGY VÁLASZTÉKBAN l

"f/JE G~J ~L'r ~ f'J.} ~ ~ i ! !
f/Jh'JDE1'JT f/JE!:rr.rJ!.JH. E ciY HELYEl']
fj ~OL0H EjHO? ?fj~iHBO!.TBf)fJ!

{iJm1tIJ~
Óriási arany- és ezüstékszer választékkal,

20-40 százalékos kedvezménnyel
várjuk kedves vásárlóinkat!
Használtmegunt aranyékszereit most rendkívül
kedvező áron számítjuk be újékszer vásárlása esetént
Törtarany felvásárlás a legmagasabb napi áron!
Átmenetileg pénzügyi gondja van?Mi megoldjuk!

Zálogfiókunk aranyékszerekre kedvező •
záloghitelt nyújt, a záloghitel költsége felére~
csökkent! ~
, . ~

Erdeklődjenek kedvező feltételinkről! ~~~

Telefon: 06-70/354-8915

BERILL ÉKSZERÜZLET ....
Gyomaendrőd , Főút 222..,

" " " , . "

, . ..,.. ~"

I I I

f;III".' "'I Il: J; , I , .. 'J.. , ,

Különleges adventi és karácsonyi gyertyáink!- -". . .... .. '" " ", " .

NyUlla tartás: H-P: .,ao.,.~ao SzoHtiJat: 8·1Z
6600 (JyoHtaoHdró'd Potó'{i S. u. i'.
106./Fax.: óó/Z8i'-66Z

2D14-es asztali- és falinaptárak, határidönaplók
nagy választékban.

0060' SAop Pa p ír6 0 IJt

S~f-h.\t\k k~zMlt\i
A l=:A"ks.ot\!:1"ó\.

N"I",,,,F. ~~ k~~U\
M~·h~.tt\!i~ ~Z~

~Z~d\,r~ ~ ~M.J.~o~4-!

N~ bolJ.o~1o\1 "" G40M~oIÁs.s.""I~

/-<S'k....?~r. ~~l<:Q N\J ~bM\ is. s.~í+i.\t\km

Nyeremények: 2000 Ft, 3000 Ft, 4000 Ft, 5000 Ft, 10000 Ft·os vásárlási utalványok.
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Elment motorrallrakba

Grúzia: a hegyek között úttalan utakon

Vann ak akik úgy sze ret
nek nyaralni, hogy befizet
nek egy utazási irodánál egy
útra, elviszi őket a repülő

egy tengerpar ti hotelba,
aho l reggeltől est ig esznek,
isznak, fü rdenek. Vannak
olyanok is akik a hegyek
közé vág ynak bakancsot
húzna k a láb ukra, tú rá znak,
hegyet másznak, azután el
pihennek egy fenyőfa alatt.
Vannak azonban olyanok is,
akik sem egyikre sem má 
sikra nem v ágynak.

Közéjük tartozik a gyoma
endrődi Kulik Károly. (35
éves) Ő már évek óta motor
kerékpárral járja a világot. De
nem nyugatfelé indul, nem az
osztrák vagy a svájci Alpok
jól kiépített hegyi útvonalai
vonzzák, hanem ő inkább,
keletnek és délnek indul.

Idén nyáron például el
ment Oroszországon keresztül
Csecsenföldönát, Grúzián ke
resztül, Törökország érin
tésével egészen Irakig. Olyan
helyeken járt, ahol turistát
nem igen látnak, sőt a helybe
liek talán még a turista szót
sem ismerik. Kulik Károly
szereti a kalandokat, kellemes
meglepetés volt számára hogy
a csecsenföldi Groznij városa
milyen barátságos és szép
hely, az emberek rendkívül
barátságosak és egyáltalán
nem mondható el róluk, hogy
ott mindenki terrorista, mint
ahogyan azt a világsajtó su
gallja.

Kulik Karcsi büszkén mu
tatja azt a fotót, amely Orosz
országban készült róla: meg
állt az Elbrusz hegy mellett
úgy 3400 méter magasságban,
hogy a tájban gyönyörködjön.

- Egy-egy ilyen utamat
hónapokigszervezek, intézem
a vízumokat, útvonalterveket
készítek, beszerzem a hagyo
mányos térképeket, felkészí
tem a motort. Soha nem fog
lalok előre szállást, aminek
megvan az előnye és persze a
hátránya is. Ha nem tetszik
valamelyik szállás, azonnal
továbbállok. T ől ünk keletre
egyébként alapszabály, hogy
az árakból keményen alkudni
kell - meséli tapasztalatait a
gyomaendrődi világjáró.

- Egyébként pedig a keleti
régiókban, bár a táj és a
városok gyönyörűek , nem
egyszerű a közlekedés, s per
sze a határátkelés sem. Az
ukrán-orosz határátlépés 9
órás tortúra volt, az oroszok
nem kapkodtak el semmit:
papírok, pecsétek, golyósszá
mológépek, tarkóra tolt tá
nyérsapkák... It-akba egy 4
órás vizsgálat után engedtek
be. A határőr mellett egy
szerel ő ember akkurátusan
átnézte a motort, és írt is róla
egy papírt. Igazán minden
megértésemre és türelmemre
szükség volt, hiszen az 50
fokos melegben kellett vára
kozni, s közben a határőrök

nem értették, hogy miért
jövök én ide Irakba, mi az
hogy én turistavagyok, hiszen
itt nincs is turista. Ebben lehet
valami igazság mert képes
lapot sem lehet kapni sehol,
szerintem nem is tudják mi az.
A legeslegkülönlegesebb hely
volt számomra Irak, mert bár
nehéz volt bejutnom az
országba, de az emberek

végtelenül kedvesek oly
annyira, hogy például ingyen
kaptam benzint egy benzinkú
ton. A kutas azt mondta, hogy
ez az ő ajándéka, a főnöke

pedig teával és vízzel kínált....
Egyébként bárhol megáll

tam a motorral azonnal egy
negyven, ötven fős csődület

támadt körülöttem. Ilyenkor

aztán a magammal vitt mat

ricákat a kulikkarcsis hűtő

mágneseket osztogatom a
gyerekeknek. Én azt vallom,
hogy egy utazás nem csak
abból áll, hogy végiszáguldaz
ember néhány országon,
hanem megnézni a műem

lékeket és azonkívül az ott élő
emberekkel is ismerkedik.
Láttam, hogy keleten sokkal
boldogabbak az emberek még
a szegénységben is, mint
péld ául nálunk a viszonylagos
gazdagságban. Számomra
ezek a kalandok adják az igazi
kikapcsolódást, én így élem
meg az álmairnat. Sokan
megkérdezik, hogy miért nem
megyek inkább Nyugat
Európába. Erre csak azt szok
tam válaszolni, hogy ott nem
lehet kalandozni - mesél
élménye iről Kulik Károly aki
megjárta - és azóta is járja 
Erdélyt, elmotorozott már

Görögországba, Törökország
ba, Ciprusra, és tavaly pedig
Iránban járt.

Azt mondja, hogy nyelvi
problémái sincsenek a keleti
utazásain:

- Angolul az ottaniak is
annyira tudnak mint én, így
nem feszélyez engem sem a
hiányos angol tudásom.

Az idei utazása 33 napig
tartott és az 1000 köbcentis
Honda XL motorjával mint
egy 12 ezer kilométert tett
meg.

- A legveszélyesebb hely
zetem Irakban, Mosur váro
sában volt, amikor is egy
katonai ellen őrzőpontnál meg
állítottak és az állig fel
vegyverzett katonák rám
fogták a fegyvert. Hiába volt
rendben minden okmányom,
vissza kellett fordulni, mert a
városbanem engedtekbe, egy
elkerülő úton kényszerültem
elhagyni a várost. Azt hittem
rámiőnek - emlékszik vissza a
riasztó eseményre a gyoma
endrődi világjáró, aki már a
j övő évi útját tervezi...

Hogymerre indul, ma még
titok, de az bizonyos, hogy
újabb motoros kalandok elé
néz.

H.E.
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egn í t a a Zsigm d rnlék 'z
Papp Zsigmond Gyomán született

1888. június 25-én aMirhóinneni
községrészen, a mai Rákóczi utca 30.
szám alatt egykor állott parasztházban.
Szülei, nagyszülei, illetve felesége
családja is parasztemberek voltak .

Telkes jobbágyok, majd l848-at
követően kisebb-nagyobb birtokocská
val rendelkező tehetősebb, avagy
kevésbé tehetős parasztgazdák. Igen
gyakran a mezővárosi parasztpolgárok
tudatával, öntudatával és műveltségé

vel. A föld szer etete, a gazdasági
boldogulás utáni vágy jellemezte a
gyomaiakkal egyetemben a tágabb
értelmű Pap-rokonságot is. Anyja és
felesége révén vésztői rokonsággal
rendelkezett.

Munkácsy László, dr. Szonda Isván és Várfi András a megnyitón

Papp Zsigmond közéleti emberek
között nevelkedett. Apja id. Papp
Zsigmond jó gazdálkodó, majd rok
kantsága után sertéshizlaló vál1alkozó.
Csapó János félig nevelő nagyapja
községi bíró, esküdt , a református egy
ház presbitere.

Négy polgárit végzett. Festőművész
akart lenni , mégis paraszt maradt.
190'9-ben sikertelenül szerepelt a fes
tészeti mesteriskola felvételi vizsgáján.
Noha apja hentes és mészáros üzle
tében dolgozott, majd gazdálkodott,
élete végéig megőrizte az alkotómű

vészet iránti fogékonyságát. Szabad
idejében autodidaktaként faragott, fes
tett, szobrászkodott; mígnem az 1930
as években kőfaragó kisiparos mester
Ievelet szerzett. Kőszobrásznak tartotta
magát. Sírköveit, sírszobrait ma is
megtalálhatjuk temetőinkben.

Maga is közéleti ember a reformá-

tus egyház presbitere, a szövetkezeti
gondolat apostola. Többedmagával
életre hívta a gyomai gazdáikadók
"Hombár" Gabonatennelő és Értéke
sítő Szövetkezetét. Tárházat tartottak
fent, a Körösön saját hajóikkal vitték a
megtermelt gabonát a folyó menti pia
cokra.

A gyomai református templom
1938-as felújításának egyik szervezője

és irányítója. A megálmodástól, a ter
vezéstől a megvalósításig mindenütt
megtaláljuk. A templom mai orgonáját
tervezte és id . Jenei Bálint aszta
losmester segítségével megépítette. A
templom tölgyfaajtóit maga faragta.

Rövid ideig adhatta át tudását a
Gyomai Népfőiskolán 1945-46-ban,
mert a megváltozott rendszer üldözött
ellenségévé vált. Kuláklistára került.
Földjeit elvették, házából kilakoltatt ák,
találmányait az ócskavasban értékesí-

tettélc A teljes üldöztetés várta család
jával együtt. Papp Zsigmondat ezután
nem volt ajánlatos példaképnek, a vá
ros megbecsült emberének tekinteni. A
hatalmas műveltségű őstehetség teljes
megaláztatásban halt meg 1961-ben.

Hagyatékát lánya és unokája
halálukig féltőn őrizte . A tragédiák
után a hagyaték kezelése az unokavőre

Munkácsy Lászlóra hárult. A felesége
és anyósa végakaratát követve 2011
ben felajánlotta a városnak a hagya
tékot gondozásra , de sajnos ez - a
gyomaendrődi képviselő-testület egyik
tagja miatt - nem valósulhatott meg.

Az örökös így saját erőből felújítot
ta a Rákóczi úti szülői házat és 2013.
november 30-án megnyitotta a Papp
Zsigmond munkásságát bemutató
emlékkiállítást.

RÉGI BÚTOROKAT,
használatitárgyakat

válsál'olok!
Készpénzben

a helyszínen fizetek!

Telefon:
0630/9-533-594

Hirdetésfelvétel:
szó-Beszéd Szerkesztősége

Telefon: 0670/22·632·99
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Óv ás hírek

Rendhagyó iskolai énekóra a Muzsikás együttessel

Ágo stonné Farkas Mária igazgatónő meghívására a Kis
Bálint Általános Iskolába látogatott az ismert és népszerű

Muzsikás együttes. A nemzetközi hírű Kossuth-díjas és Liszt
Ferenc-díjas magyar együttes hangulatos, vidám koncertet
adott elő . Bepillantást kaptak az érdeklődő gyerekek a
csodálatos "csak tiszta forrásból" született népi dallamok
világába. Sőt még a népi hangszereket is bemutatták a
zenészek. A koncert közös énekléssel fejeződött be , a
gyerekek nagy örömére, megérdemelten szólt avastaps.
Köszönjük a csod álatos zenei élményt, reméljük, lesz még
alkalmunk az együttessel közösen elénekeini a lakodalmi csu
jogatót.

Nyílt napa Bethlenben

November 22-én a rendezték meg a Bethlen Gábor Mező

gazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
pályaválasztási nyílt napját, melyet Várfi András polgármester
nyitott meg. A diákok és szüleik bepillantást nyerhettek az isko
la képzési kínálatába, megkóstolhatták a mezőgazdasági és
élelmiszeripari szakmák végtermékeit. Osztatlan sikert aratott a
Leonardo da Vinci szakképzési program ismertetése és a benne
résztvevő diákok beszámolója.

A rendezvényen 184 diák és kísérője vett részt az ország
különböző területeiről.

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya

Kistérségi Óvoda hírei:
Kilencedik alkalommal került megrendezésre váro

sunkban az Ugra-bugra Óvodai Sport nap, Kistérségi
Óvod ánk szervezésében és Gyomaendrőd Város Önkor

mányzatának támogatásával. Városunk óvodáinak nagy
csoportos korú gyermekei vidám, felszabadult együttlét
ben közösen bemelegítettek, ügyességi feladatokat végez
tek, akadálypályákon mutatták meg kitartásukat, áll óké
pességüket.

A Százszorszép Óvoda eseményei:
- Örömmel számolunk be arról, hogy a "Játszva is

közlekedj biztonságosan" meghirdetett országos rajzpá
lyázaton Tímár Fanni Lilien (Breki csoport) L helyezést
ért el. Nyereménye egy kerékpár, amelyet a díjátadón,
Budapesten vehetett át.

- Óvodánk sikeres pályázatot nyújtott be a Generali a
Biztonságért Alapítvány által kiírt: Betegségmegelőzés és
egészségmegőrzés az intézményekben címmel. Ennek
eredményeképpen mind a négy csoportba sólámpákat és
gyümö!csaszaló gépeket tudunk vásárolni a gyerekek
egészségmegőrzése érdekében. Az udvari játékainkat
pedig futóbiciklikkel és kismotorokkal bővítjük összesen
150 ezer forint értékben.

A Margaréta Óvoda eseményei:
Az óvoda projektjeinek soron következő záró ren

dezvén ye volt a "TÖK-JÓ NAP" november 13-án, melyre
a Margarétás gyermekek meghívták Kistérségi Óvodáink
nagycsoportosait. Ez a három hetet meghaladó projekt is,
közvetlenül az őszi természetből szerzett ismeret- és
tapasztalatszerzés óvodába járó gyermekeink számára. A
záró rendezvényen a pedagógusok eljátszották a
gyerekeknek A rátóti csikótojás című magyar népmesét,
és meginvitálták őket kézműves tevékenységre, közös
mozgásra és tökből készült ételek kóstolójára.

Szó-Beszéd Szerkesztősége

szobeszed@gmail.com
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A budapesti székhelyű Közp onti

Sport és Ifjúsági Sportegyesület
(KSI) segítségével és t ámoga t ásával
új kaj ak-kenu egyesület alakult
Gyomaendrődön.

A KS I nemcsak országos, han em
vi lágh írű sportegyesület is. A magyar
sportvilág legn agyobbj ai nőttek fel a
falai köz ött, híres olimpiai és világbaj 
nokok nevelkedtek ebben az egye
sületben. A legutóbbi londoni Olimpia
két nő i olimpiai bajnok kajak csa
Kozák Danut a és Sza bó Gabriella is itt
kez dte a pályafut ását.

A KSI vezető i szeretnék , ha
Gyomaendrődön továbbra is ered
ményes sportág maradna a kajak 
ken u és az eddigiekn él is több gyermek
ismerkedne meg a kajakozással , minél
több egészséges , edzett és sikeres
gyomaendrőd i fia tal találna hasznos és
egészséges elfoglaltságot!

A KSI kihel yezett kaj ak tagozata
sze ptemberben kezdte meg a rn ű k ő

dését , ezáltal a tervek szerint még több
gyomaendrőd i gyerm ek juthat magas
szint ű sportol ási l ehetőséghez . Erre a
munkára Kovácsné Kozm a D iánát és
Kovács Gá bort talált ák a legalkal
ma sabbnak . Kettejük irányításával
eddig is óriási világraszól ó ered
mények sz ületettek Gyomaendrődön.

A KSI kajak-kenu szako sz tá lyának a
vezetője Oláh Tamás megk ereste
Kovács Gá bort és vá zolta az elk ép
zeléseket. Kettejük régi barátsága és a
Gáborék szakma i tudásában vetett hit
hívta életre ez t az egyedül áll ó kez
deményezést.

Az új klub telephelye a Körös Hotel
(Holler) mögötti holtág partján fog
működn i . Az ott található épület
felújítása már elkezdődött , az új
hajótároló épüle t és a vízreszálló stég
márciu sra készen lesz. Tavaszra egy
minden igé nyt kielégítő vízi komp
lexum lesz kialakítva a város sz ívében.
Ez a vízibázis, a kis gyalog hídról is
könnyűszerrel megközelíthető lesz, de
a főútró l is láthatóvá válik. A tervek
szerint nemcs ak a versenysportot szol
gálná ki a létesítmény, hanem a sza
badidő hasznos eltöltése is megvaló-

su lhatna. Ötletek vannak , amelyek
me gva lósít ásr a várnak és a
kivitelezések már el is kezdődtek.

A tavaszi vízre szá llásra új hajók ,
lapátok , motorcsó nak, a távolabbról
érkező gye rekek szállítására kisbusz és
egyéb eszközök, felszerelések érkez
nek a Gyomaendrőd i KSI telepre. Már
meg is kezdték a hajók és lap átok
gyártását. A tréningruhák és a pólók
egy része már a csapat tagoknál van.
Így a gye reke k ma gukra is ölthették a
KSI "egyenruháját" . Lehetőség nyílik
m aj cl ese re edzőtáboroztatásra is .
Gyomaendrődi gyerekek jutha tnak el a
fővárosba, illetve Budapestről gyere
kek , edz ők, szülők érkezhetnek a váro
sunkba.

A KSI elvá rása csak anny i, hogy
min él több gye rek ism erje és szeresse
is meg a "vízenjárás t" , a kajakoz ást.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség
támogatja és mind en segítséget megad
ehhez az új kezdeményezéshez .

Az edzők irányításával a toborz á
sok már me g is kezdődtek. Kezd etben
8-10 gyermek látogatta az edzéseket,
ez a szám jelenleg már 30 fő és
folyamatosan gya rapodik. Várakozá
so n felü li a siker. A Kis Báli nt
Álta lános Iskol ából közel 150 gyer
mekk el sétáltak ki és mutatt ák meg
nekik a kajak szépség eit ! Ezúton is
szeretnék m egk öszönni Ágostonné
Farkas M áriá nak a Kis Bálint igaz
gatónőj ének és az ott dolgozó pedagó
gu soknak, ho gy l eh etővé tették a

bemutatást! Szintén megköszönnék,
Czikke lyné Fodor Tündének, a Gyoma
-Cs árdaszáll ás-Hunya Kistérségi Óvo
da intézményvezetőj ének, aki sz intén
felajánlotta a segítségét, amit szívesen
vesznek !

Gáborék irányításával edzettek az
eddig i legnagyobb nemzetköz i ered
mén yek et is elért gyomaendrődi

kajakosole Munkájuknak köszön
hetően új tehetségek bontogatj ák
szárnyaikat. Néhány név a csapatból:
Gecsei Gergő , aki 2013 -ban összesen
három Országos Bajnoki e ímet
valamint egy Diákolimpiai Bajnoki
címet sz erzett. Szántó Milán egy
Országos Bajn oki arany és egy
bronzérmet nyert. Jelenleg mindketten
a Magyar Kölyök Válogatott tagj ai.
Októb er végén egy hétig az ed
zőjükke l , Kovács Gáborral a dun a
var sányi edzőtáborban voltak a váloga
tott keret edzőtáborában. További ered
ményes versenyzőile Rau Mariann és
Kalmár Lilla . Ők az idei év vidé k
bajnokai és Országos bajn oki ezüs t
érmesele Fod or Benc e és Gecsei
Norbert az OB-n negyedik helyezést
értek el. Kalm ár Gábor magyar bajno 
ki ötödik helyezett.

Decemb er 17-én , egy megh ívásnak
eleget téve , gyo mai küldöttség utazik a
KSl központi évadzáró vacsorájára.

Minden sportolni és kajakozni
vágyó fiatalt szívesen lát a KSI k ihe
lyezett tagozata Gyomaendrődön !

(x)
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Kipufogó dobok, rends zerek
javítása, kész ítése ! Karo sszé
rijavítás ! Telefonszám:
0670/5 144-64 1

Karosszériajaví tás! Karam
bolos, korro dált autók javítása!
Kipufogó dobok, csövek j aví
tása ,kés zítése ! Tele fonszám :
0670 /5935-17 1

Ne m használt , elrom lott,
feleslegessé vá lt hű t ő - , vagy
fagyasz tószekrényét ingyen
elfogadom. Hívjon , házhoz
megyek. 0666/789-189

Pentium IY.-es szá mítógép
17"-os moni torral, billenty ű

zet te l, egé rrel egyben eladó.
0620/554-3121

Malacot, sü ldőt, hízót, nagysúlyú
hízót, rágott kocát

vennénk készpénzért!
Telefon: 0630/296-4775

Földet bérelnék
Gyomaend rődön .

Fülöp Béla
Telefon: 0620/945-0765

Free Eng lis h club. You
learnt English, but almost for
get, ' cause you ain' t got any
body to practice with? E-ma ii:

angyalbandi@vipmai l.hu

Régi és új bélyeges képes 
lap okat , va lamint bélyeg
gyűjteményeket keresek. Tele
fon: 0630/5078-565

Na gysúlyú hízó (feh ér)
eladó. Érdeklődni : 0670/33-42
599

Eladó gyermekheverő , do
hányzóasztal , íróasztal, kom 
binált tűzhe l y, müanyag hordó
és Simson motorb lokk turbós.
Tel.: 0630 /523-1544

Jószágtar tóknak , libások
nak, állattartó telep ekn ek
hőlégbefúvó (20kW) eladó .
Levegőszál lítás 600 mJ/óra,
220 voltos . Ár megegyezés
sze rint. Érdeklődni leh et:
0670/261-0648

és MZ ES 125 motorkerép ár
érvényte len műszak i val. Érd .:
0666 /280-191 vagy 0620/490
7557

MUNKA
Egy gyakorlott nyugdíjas,

özvegyasszon y vá lla lná i dős

EGYÉB
Üstház, öntöttvas- és

zománcos üst, valam int két
égős gáztűzhe ly - palack kal 
eladó. Tel.: 0620/556-5288

Vietnámi malac és egy 5
hónapos t kan eladó. Ugyanitt
górés, morzso lt kukorica eladó.
Érd.: 0670/261-0648

Eladó egy Philips 35 cm-es
képátlós tév é. Irányár: 5 ezer
Ft. Érd .: 0630/3 18-35 14

Elado Daewoo TV 12 ezer
Ft, kétajtós szobas zekrény 12
ezer Ft , rek am ié 12 ezer Ft.
Érd .: 0670 /545 -3558

El adó Indesi t automata
mosógép l db, irányár: 25 ezer
Ft. Érd .. 0630 /683 -9926

Eladó MZ TS 125 motorke
rékpár 198 1-es kiadású 20 14.
dec . hó-ig érvényes műszakival

lepen földszi nti, egyszobás la
kás , cserépká lyhával és g á zfű

téssel elad ó! Te lefo nszám:
0620/376-4567

Gyo má n, Vásártér i ltp-n
telje sen felújított , légkondí
cionált, konyh abútoros, új
fűtésrendszerű 2 szo bás lakás
eladó! Tel. : 0630 /34 93-740,
0630 /4319-633

Vásártéri ltp-en l szobás
földszinti lakás, azonnali be
költözéssel eladó. Irányár:
megegyezés szer int. Érdeklőd

ni : 0630/576-1140
Vízparti, holtágpart i, bel

terül eti, összkomfortos házat
keresek megvételre Gyomán!
Telefon : 0630/630-9955

KERT, TELEK
Bónom-zugban vízparti

telek eladó. Irányár: 1,8 mill ió
Ft. Érdeklődni: 0630/471-9279

Gyomán Kecsegés-zugban
(Sulekkert) vízparti horgász
telek elad ó. Érdeklődni tele
fonon : 0630/367-0840, vagy
0630/998 -5096

Pocoskertb en 952 m' kert
eladó . Irányár: megegyezés
szeri nt. Érd .: 0630 /243- 1887

Gyomaendrődön a Temp
lom- zugban vízpartra menő

ingatl an eladó , v illany, fúrott
kút va n. 46 14 m'-es vá llal
kozás ra is alkalmas . Irányár:
2100 Ft/rn' Érdek l ő dn i :

0670/943-8212

Gyomán Vás ártéri ltp-en I
szobás földsz inti lakás azonnali
kö ltözésse l eladó . Irán yár :
megegyezés szerint. Érd .:
0630 /576-1 140

Gyomaendrődön az Októ
ber 6. ltp-en 2 szobás 3. emeleti
lakás eladó. Ifjúsági ltp-re vagy
kertes házra cserélhető .

Irányár: megegyezés szerin t.
Érd .: 0630 /356-2449

Október 6. ltp-en 59 nr-es
jó állapotú lakás eladó. Irányár :
Megegyezés szerint. Érd .:
0620 /5767-879

Vásártér i Itp-en garázs
eladó vagy kiadó. Irányár : 500
ezer Ft. Érdeklődni : 0630/843
0 102

Lakás kiadó , a Vásár téri la
kótelep második eme letén, két
szobás, központi fűtéses , kis
rezsij ű . Érdek lőd ni lehet a
0670/70 18-57 1 te lefonszá mon.

Gyomán a Vásártéri lakóte-

szob ás, összkomfort os, nagy
nappalis, p incézett csa ládi ház
gazdasági épületekkel eladó.
Irán yár: 16 mi II ió Ft. Érd. :
0630/3326-075

Endrődön, a Sugár úton
hosszú pa raszt ház eladó. Érd.:
0620/24 5-1262

LAKÁS

HÁZ
Gyomaendrőd központjá

ban a Napkeleti u. 4. sz . alatti 2
szobás gázfű téses családi ház
nagy melléképülettel 1440 rn"
es telekkel eladó . Irányár: 3,4
mi llió Ft. Érd .: 0620/413- 2770

Gyomán, összkomfortos
parasztház, 2,5 szobás, konvek
toros fűtéssel eladó . Telefon
szám: 0630/49-8 3-52 1 Irányár:
2,4 milli ó Ft.

Gyo mán az Arany János út
16. sz. alatt, 4 szobás összkom
for tos ház eladó . Érdeklődni :

0620 /526-6573
Gyomaendrőd, Selyem út

82 . szám alatt ingatlan nagy
portával eladó (víz és villany
van). Irányár: 2 mill ió Ft. Érd.:
66/284-85 7 vagy 0630 /925
95 15

Gyo mán kertes csa ládi ház
eladó vagy lakóte lepi lakásra
cserélhető . Irányár: megegye
zés szerint. Érd. : 0630/54 4
4641

Gyomaendrődön, a Rákóczi
u. 29 . sz. alatt nagy csa ládi ház
- j elenleg orvosi rendelőként

működik - eladó. Érdeklődni

leh et: 0630/367-0840 , vagy
0630/998 -5096

Gyomaendrődön, a Csók ási
zugban vízparti dup la telken 3

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 szelvényen a megje lölt helyre kell
beírni a kíván t szöveget és a szelvényt l evel ezőlapon vagy
borítékban elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés szövege
l ehető leg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirdetések
szöveg éért fe lelősséget nem vállal a szerkesztőség !

Feladó neve: .

Címe: ..

Az apróhirdetés szövege: .

Irányár: ..

.É rdeklődn i : .



Századik születésnap

A Kn er Im re Iskolai Alapítvány (Gyomaendrőd)

megköszöni az SZJA l lYo felaj ánl ásár.
A 2012. évi támogatásból tanulm ányi verseny nevezési

díjait és részvételi díját fedezte az alapí tvány.
A támogatásukat megköszöni a

Kne r Imre Iskolai Alapítvány kuratóriuma.

pÁ i kA !

Tis telt Bérfőzető i nk l

www.hu nigi.hu
Hármas-Körös Pálinka Ma nufaktúra

Ign ácz, Tibor
pá linkamester-szakmérnök l. évf. hallgató

Egyben szeretettel meghívjuk
bérfőzetőinket a2014. április 12.-én tartandó

Pálinkacefrekészítés ABC-je pont 2
című szakmai rendezvényünkre!

Köszönjük az egész éves bizalmat amelyet belénk fektettek
ebben a szezonban!

Akövetkező évben isnagy hangsúlyt fektetünk aminőség

megtartására ilietve emelésére.

Azünnepekre boldog áldott karácsonyt ésszerencsében,
egészségben gazdag 2014-es évet

kíván a
Hármas-Körös pálinka Manufaktúra csapata!

Üzlethelyiség kiadó
Gyomaendrődön, a Fő út
mellett forgalm as helyen,

saját parkol óval .
Érdeklőd n i: 0670/368-5887

si társá t káros szenvedélytől

mentes úr szemé lyében 55-60
éves korig . Gyomai legyen!
Telefonszámom: 0670/368
7774

72 éves férfi, függet len,
nem molett hölgyet keres élet
társnak. Jelentkezni lehet
levé lben "Reménység" jeli
gére a Szó-Beszéd Szerkesztő

ségében.

néni vagy bácsi gondviselését,
ápolásért, ingatlanért. Érd .:
0620/488-4899 .

Keresem a párom, akive l
nyugdíjas éveimet együtt töl
tenénk el békességben, szere
tetben, megbecsülésben. Egye
dülálló férfi vagyok, 70-es
éveimben, káros szenve
délyektől mentes . Független,
egyedülálló hölgyet keresek,
társnak, élettársnak. A "Te meg
én" jeligére a szerkesztőség

eimére várom a levelet!
59 éves magányos nő kere-

TÁRSAT KERES

"Ne gondolj a rossz napokra
Csak a vidám holnapokra

A szép emlékek

Vidámmá lesznek sok ével. "

Fülöp Im réné, született Valuska Hona
1913. november 30-án született Endrődön.
Köszönti őt az egész család és ismerősei!

A Kner Imre Iskolai Alapítvány (Gyomaendrőd)

megköszöni az SZJA 1% felajánlását. A 20 10. évi
támogatásból szám ítógépet vettünk

és iskolai reklámkiadványt készítettünk.
A támogatásukat megköszöni.

Kner Imre Iskolai Alapítvány kurató rluma.

Gyomaendrőd i Szó-Beszéd
a Facebook-on is!

A Kner Imre Iskolai Alapítvány (Gyomaendrőd)

megköszöni az SZJA 1% felaj ánlas át.
A 2011. évi támogatásból tanulmányi verseny nevezési
díjai t és a szalagavató rendezési költségeit fedezte az
alapitvány. A támogatásukat ezúton is megköszöni a

Kner Imre Iskolai Alapítvány kuratóriuma.

ÚJ GUMIK!
Szerelés,javítás,centírozásl
Katona György gumijavító
Gyomaendrőd, Bajcsy u. 107.

Telefon: 0666/285-127

Gyomaszolg Kft.
Temetkezéssel

kapcsolatos ügyintézés
Hétfő-péntek : 7-15 óráig!

Telefon: 0666/386-233
Az ügyelet ideje alatt

(hétvégénés ünnepnapokon
éjjel-nappal) hívható:

Csőke János: 0666/285-065, 0630/630-8097

Temetkezési iroda: Gyomaendrőd , Ipartelep u. 2.



Megrendelés e lőtt felt étl enül é rd e k l ődj munkatársainknál az adott lakcímen
elérh ető szolgáltatásokról, azok díjairól és a kedvezmények összegérő l!

Invitel Pontok: Békéscsaba, Csaba Center, Andrássyút 37-43. és Szent István tér 1.
Értékesítőnk: NagyLászló Tel.: +36 20 330 90 70

Távlato kat nyitu nk
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inv'ÍtelAzajanlat lOU. november 4-tól v i SSlavoná~ig érvényes. az tneitelADSLés IPIVszolgáltatási területén uj lakoHágiügyfelekszámára. Az

5Mintemetcsörnaqklnéhle- esfeltiiltési sebessége 5,00/0,50 Mbills, qarantáltle-és feltöltésisebessége 1,00/0,19Mbil/s. Azelőf izető i

jogviszonyhatérozett időn belülifelmondása eselén az előfize tő t azASZF szerinti kötbérflzetésl kiitelezfHség terheli. Aszclqaltatások
12 hónapos határozott id ej ű, valamint határozatlan id ejű sze r z ű dés keretében is igénybe vehetők. Adljakal áW tartalmazz ák, Jelen
téjékoztatás nemteljeskénl!

Az Invil ág S csomag teljes havi díja kétéves sze rződésse l 4990 Ft, de mi a 36
tévé- és rádiócsato rnáért, 5 Minternetért és a telefon-előfizetésé rt együtt fél
évig csak 2495 Ft havi díjat számlázunk!

Amásik felét költsd az ünnepekre
Fél évigfél áron- TV, interne , t le együ t

(91288
invitel.hu


