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Alsomocsolidi, gyomaendrodi ftildviszony
Gyomaendrodiin Hanyecz libor Uszl6ne 25 hektar, a devavanyai szekhelyu Bartha-Agrar Kit. ·ugyancsak 25 hektar fOldhol jutott.

Az Angyan-jelentesnek mas gyomaendrodf vonatkozasa is van, igaz nem Bakes megyeben, hanem Baranyaban... 3. aldal
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Alesz emlekktinyv
masodik kiadasban

Harmine esztendeje annak, hogy Gyoma es Endr6d telepOlesek
Gyomaendrod neven egyesOltek, sorsukat egymasehoz kotOttek. Az
evfordul6k egy VarDS eleteben is Onneplesre adnak lehet6seget, am
visszatekintesre is kesztetik az Onnepl6ket. A harmine ewel ezel6tt
megtett tOrtenelmi esem{my elso jelent6sebb lepese volt a Gyomai es
az Endr6di Afesz egyesOlese 1975-ben. Babos Laszl6 konyve most Ojra
megjelent szaz oldallal b5vebb kiadasban. 7. aida!
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Atanft6t lefulelte akalauz
Fenvrnasolt igazolvannyal utazott

Komoly meghurcoltatast volt kenytelen
elszenvedni egy gyomaendrodi iskola tanit6ja.
Mellesleg a kozeletben is jeleskedo pedagogus
ra a Magyar A.llamvasutak kalauza csapott Ie a
vonaton, S a jegylyukaszto ember meg a rend
oroket is kihivta...

Varosi Mikulas Unnepseg
eibere, a boMe - aki
f6szervez6je volt az ese
menynek - 315 mikulas
esomagot osztott szet a
gyerekek k6z6tt. A ren
dezv6ny f6 szponzora Varfi
Andras polgarrnester, K6
nya Istvan keresked6, vala
mint a Mobilbusz Kft. volt.

rendszeresen reggeli tor
naz6, a vetemenyeset
nagy szeretettel gondo
z6, eletvidam Pali bacsi
elvezetes anekdotakkal
elevenitette fel a koszon
tesere egybegyiilteknek
hosszU elete jelentosebb
allomasait, gyomai koto
deseit.

Pal koszontese'
. szuletesnapian
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December 7-en szom
baton delutan rendezt6k
meg a Varosi Mikulas Un
nepseget a Katona J6zsef
Muvel6d6si K6zpontban. A
gyerekeknek musorral ked
veskedett a Rumba Tane
Sport Egyesiilet, a Nep
tancosok, a Komedias K6r.

Varfi Andras pol
garmester december 30
an nytijtotta at Galik
Pitlnak 95. smletesnapja
alkalmab6l a kormanyfO
koszonto diszoklevelet
es az onkormanyzat
j6kivansagait egy iiveg
bor es egy viragcsokor
kisereteben. A meg ma is

szerii vedekezes mikent
befolyasolta, azt nem
tudjuk. Kerdeztiik volna
a Klebelsberg Intez
menyfenntart6 Kozpont
vezetojet is, de ott az
iiggyel kapcsolatban
meg nem akartak nyi
latkozni.

Koztudomasu hogy a
pedag6gusoknak Warn
menetjegy jar. A Kle
belsberg Intezmenyfenn
tart6 Kozpont altaI kial
litott igazolvany 12 me
netterti utazasra sz61.

A fenymaso16s tani
t6t, mint kozalkalma
zottat - amennyiben vet
sege beigazol6dik - akar
el is bocsitthatjak, vagy
enyhebb esetben kaphat
egy irasbeli figyelmez
tetest munkaltat6jitt61.

Az altalanos iskola
igazgat6ja pedig talan
majd egyszer beszamol
arr6l, hogy van-e az
iskolanak szines feny
maso16ja es ha igen,
akkor azt minden peda
g6gus hasznalhatja-e?

H.E.

is kisertek a bekescsabai
rendorkapi tanysagra,
ahol jegyzokonyvileg
beismerte, hogy val6ban
az utazasi kedvezmenyre
jogosit6 kozokirat j6
minosegu masolataval
szallt fel a vonatra.

Az ifjusag nevelesere
feleskiidott tanero azon
ban azzal vedekezett,
hogy a mult ev mar
ciusaban megkapott, 12
utazasra sz6l6 igazol
vanyt azonnal lefeny
masolta, mert 0 az iratait
ilyen m6don orzi meg az
ut6komak. A mostani
utazasakor pedig az tor
tenhetett, hogy meg ott
hon veletleniil ezt a
fenymasolatot vette ma
gahoz...

Bogy a rendorseg ve
lemenyet ez az egyeb
kent nem teljesen elet-

Az iigy e16zmenyei
hez tartozik, hogy nem
regiben Bekescsabara
utazott hosiink. A gyo
mai allomason meg bol
dogan szallt fel a vonat
ra, majd idovel a kalauz
tisztelgett elotte, s kerte
a menetjegyeket. ..

A tanit6 annak rendje
es m6dja szerint - mint
mar az eletben szamta
lanszor - a jegyvizsga16
orra ala dugta a ked
vezmenyre jogosit6 iga
zolvanyt, amelyrol a
helyszinen rogton kide
rillt, hogy nem igazi,
hanem egy szines feny
masolat, azaz ez esetben
egy hamisitvany.

A kalauz - mivel
kozokirat hamisitasr6l
van sz6, - tette a dolgat.
Rendort Wvott es a
tanit6t a celallomason be

Csak ot hosszu hetvege lesz 2014·be
tokre esik, igy az utana
kovetkezo pentek (majus
2.) is pihenonap lesz. Ezt
a napot majus la-en,
szombaton kell majd
ledolgozni.

Nehezen indult az
idei esztendo, mar ami a
munkat illeti. December
31-e, az ev utolso napja
keddre esett, januar else
je, mint munkasziineti
nap szerda volt. Sok
munkahelyen januar 2
an, csiitortokon nem
kezdtek meg a munkitt,
penteket es az ev elso
hetvegejet is atpihente
az orszag nagyresze.
Csak vizkeresztkor, ja
nuar 6-an indult meg az
elet.

Ebben azevben nem
lesz olyan szerencsenk a
munkasmneti napokkal,
mint 2013-ban volt. A

szokasos iinnepekkel
(hUsvet hetfO, piinkosd)
egyiitt 20 14-ben csak ot
olyan hosszU hetvege
lesz, amikor megnytijt
hatjuk a pihenest, deriil
ki a munkasmneti napok
koriili munkarendrol
sz6l6 NGM-rendeletbo1.
A rendelet 2013. augusz
tus 30-an jelent meg, es
januar elsejevel hata
lyos.

A dolog ott kezdodik,
hogy pechiinkre marcius
15. iden rogton szombat
ra esik. A munka iinne
pet viszont lehet majd
nagy pihenessel iinne
peIni. Majus 1. csiitor-
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Augusztus 20-at iden
nem tudjuk a nyar utols6
"kis szabadsagava" ala
kitani, mert szerdara
esik. Aki eIore gondoI
kozik, az vegyen ki eIot
te vagy utana ket napot,
es akkor jar j61.

Okt6ber 23. viszont
csiitoTtokon Iesz, igy
masnap, penteken sem
kell majd dolgozni. Ezt a
penteki napot egy hettel
korabban, okt6ber 18
an, szombaton kell majd
ledoIgozni.

November 1. sem jon
ki joI, mert az is szom
batra esik. Iden decem
ber 24. szerdara esik,

ami mar pihenonapnak
szamit, de emiatt decem
ber 13-an, szombaton
dolgozni kelI. igy kara
csonykor ot szabadnap
jon ki egyben.

Foglaljuk ossze meg
egyszer:

Busvet hetfO: aprilis
21. Piinkosd hetfo: juni
us 9-en lesz.

Majus 1. csiitortok
(negy nap smnet a het
vegevel egyiitt).

Okt6ber 23. csiitor
tok (negy nap swnet a
hetvegevel egyiitt).

December 24. szerda
(ot nap smnet a het
vegevel egyiitt).
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,ngyan jelentes
AIs6mocsoiadi,

Sz6-Beszed

zallami teruletek berbeadasar61
omaendrodi foldviszonyok...

3

Falugazdaszok
az agrar

kamarakhoz
Elkesziilt Angyao

Jozsef volt fideszes, je
lenleg fiiggetlen or
szaggyiilesi kepviselO
legujabb, sorrendben
otodik jelentese az alla
mi fOldek berbeadasa
oak visszassagairol a
kiilonfele edekcsopor
toknak juttatott terii
letek aranytalan es
igazsagtalan elosztasa
rol es a csaladi gazdal
kodok Mtterbe szorita
sarol - errol irt j aouar
3-an a Nepszabadsag.

- Ha a palyazati ered
menyek alapjan a hely
ben lak6, gazdalkod6 es
az allami foldre palyaz6
csaladok helyzetet vizs
galjuk, akkor azt lcitjuk,
hogy 6k - a kormanyzati
kommunikaci6val szem
ben - a berbe adott terii
leteknek alig t6bb mint
egyharmadcit tudtak sajeit
telepiilesiik f6ldjeib6l
megszerezni, a kethar
madot kiils6 erdekeltse
gek vittek el a helyi gaz
dak6z6ssegek e16l - alla
pitotta meg Angyan J6
zsef.

Az orszagos napilap
ban megyenkent lebont
va koz6lte a volt allam
titkar elemzeset.

"Bekes megyeben ed
dig 674 foldreszletre
irtak ki foldberleti palya
zatot. A nyertes a szeg
halmi Farkasinszki csa
lad, amely Kerteszszi
geten, Szeghalmon es
Veszt6n 6sszesen 203
hektar, 5172 aranyko
rona ertekeii teriilethez
jutott. Ez a videkfej
lesztesi tarca altaI han
goztatott 20 hektaros
orszagos atlag t6bb mint
tizszerese. A megszer
zett foldek igen j6
term6kepessegii szan
t6k, lege16k, es nagy,
6sszefoggii egyseget al-

Angyan Jozsef

kotnak. A fuzesgyarmati
Gyulai Gabor, aki nylil
tenyesztessel kezdte a
csaladi vallalkozast,
majd attert hUsgalamb
tenyesztesre, Kertesz
szigeten es Szeghalmon
166 hektranyi teriilethez
jutott, a szinten fuzes
gyarmati Erd6s Istvan
ugyanitt 163 hektar fold
berleti jogeit nyerte el."

Gyomaendr6don Ha
nyecz Libor Lasz16ne 25
hektar, a devavanyai
szekhelyii Bartha-Agrar
Kft. ugyancsak 25 hektar
foldb6z jutott.

Az Angyan-jelentes
nek mas gyomaendr6di
vonatkozasa is van, igaz
nem Bekes megyeben,
hanem Baranyaban. "A
dunanruli megyeben 296
foldreszletet palyaztat
tak meg. A legnagyobb
nyertes PrettI Janosnak,
a Baranya megyei k6z
gyiiles Fidesz-KDNP
altaI delegalt tagjanak a
csaladja...

Az eziistermet a
Sertap Kft. vitte el: a
2009-ben alapitott, s
20ll-vegeig Bekes me
gyei, gyomaendr6di
szekhelyii, fOkent sertes
tenyesztessel foglalkoz6
ceg szekhelyet minden
bizonnyal a foldberleti
palyazatok okan he
lyeztek cit 2011. decem-

ber 19-en a Gyomaend
r6dt61 267 km-re lev6
Als6mocsoladra. A ceg
ezutan Als6mocsoladon
es Felsoegerszegen a tel
jes meghirdetett teriile
tet, Vargan annak 74
szazalekat, Szalatnakon
pedig egy6t6d reszet
szerezte meg a helyben
gazdalkod6 es foldber
letre palyaz6 csaladok
elo!."

A nyertes palyazatot
k6vet6en a Sertap korab
bi iigyvezet6je, a gyo-

maendr6di Balog Lasz16
szemelye is megval
tozott, es 2012. junius 1.
6ta a Soltvadkerten 
Als6mocsoladt6l 133
km-re - e16 T6th Ilona
lett a ceg iigyvezet6je. A
20l1-es merlegadatok
szerint a ceg jegyzett
tokeje mind6ssze 500
ezer Ft. Az 1,5 milliard
forint nett6 forgalmat
lebonyolit6, 30 f6t fog
lalkoztat6 ceg merleg
szerinti eredmenye
20ll-ben 15 milli6 Ft.
volt.

- TeMt 6sszessegeben
az allapithat6 meg, hogy
a helybeIiek, helyben
lak6, gazdalkod6 es alla
mi foldre palyaz6 csala
dok, helyi k6z6ssegek a
berbe adott teriileteknek
kevesebb, mint felet tud
tak a sajat telepiilesiik
f6ldjeibol megszerezni,

azok t6bbseget kiils6
palyaz6k, erdekeltsegek
vittek el a helyi gaz
dak6zossegek elo!.

Ez az arany azonban
va16sziniiIeg optimista
becsles, hiszen a korabbi
elemzesek is sok-sok
peldaval szolgaltak arra,
hogy a palyazatokban
itt-ott fiktiv lakcimeket
szerepeltettek, vagy ce
geket - sokszor a palya
zati kiirasokat k6vetoen
- a f6ld megszerzese
celjaval megvasaroltak,

alapitottak, akar 100 km
ekre is cithelyeztek, gya
korta profiljukat is meg
valtoztattak - irja An
gyan J6zsef a most k6z
zetett jelenteseben.

Elsa osztalyu borovi
fenyabal

ajt6k, ablakok
keszitese!
Konyhabutorok,

gardr6bszekrenyek,
keszftese egyedi meretben

bOtorlapb61 vakuml6liazotl
leluletlel vagy tamar lab61 1

Telefon:
0630/9554-571

Hirdetesfelvetel:
Sz6-Beszed

Szerkeszt6sege
Telefon: 0670/22-632-99

A korrnanyhivatalok
t6l a Magyar Agrar-,
Elelmiszergazdasagi es
Videkfejlesztesi Kama
rahoz keriilt a falugaz
dasz-ha16zat iden januar
elsej6t6!.

Erdos Norbert
es dr. Kulesar Laszlo

Bekes megyeben Er
dos Norbert megyei kor
manymegbizott es dr.
Kulcsar Lasz16, a kamara
megyei elnoke egyezett
meg err6l. Januar 2-an
sajt6tajekoztat6t is tartot
tak a gazdalkod6kat erin
to fejlemenyekrol.

- Az eddig is jol mii
kod6 falugazdasz-halozat
meg jobb teljesitmenyre
lesz kepes a vaItozas re
Yen, mely Bekes megye
ben harrnincharom szak
embert erint. A falugaz
daszok visznek minden
technikai eszkozt, amivel
eddig dolgoztak - fogal
mazott a BEOL-nak Er
d6s Norbert, korrnany
megbizott. Mint emlekez
tetett, az 1990-es evek
kozepen mar volt olyan
idoszak, amikor a kama
rakhoz keriilt a rendszer.
Dgy veli, a mostani le
pessel meg inkabb ero
sodik a kamara.

Dr. Kulcsar Laszlo
hozzatette, hogy a Videk
fejlesztesi Miniszterium
szakert6ivel is erosodott
falugazdaszok nemcsak
tanacsad6k, hanem k6zi
gazgatcisi feladatokat el
lat6, peldaul osterrnel6i
igazolvanyokat kiad6
mezogazdasagi szakem
berek.
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Agyomai nagvkovet Koreaban

nelem mellett masik kedvenc
tantargyab61, matematikabol
kellett felvetelizni.

- Ekkor sziiletett meg ben
nem az elhatarozas, hogy a hi
vatasos vandorok, vagyis a dip
lomatak elemtjat valasszam. A
fovarosi eveket megszakitva,
egy evet Mainzban t6ltottem a
Mercedes-Benz helyi leraka
tanal gyakornokkent, egy koz
gazdasz hallgat6k szamara ki
talalt csereprogramban. Diplo
maskent, amerikai osztondijjal
eljuthattam a washingtoni
Georgetown Egyeternre, ahol az
akkor ott tanit6 Madeleine
Albright volt kiiliigyminiszter
kezei kozott ket tovabbi evet
t6lthettem a diplomaciai pa
lyahoz sziikseges ismeretek el
sajatitasaval. 1995-ben kezdo
dott szamomra az igazi munka a
Kiiliigyminiszteriumban. Ke
sobb a washingtoni magyar

nyelvkent pedig kinaiul
tanulnak. Iskolatarsaik
tobbsege koreai szarma
zasu. Tapasztalutunk

Csaba Gabor nagykovet
2013. november 22-en
Madta megbizolevelet

Park Geun-hye
koztarsasagi elnoknek

san el lehet jutni vele
barhova.

Csaba Gabor csalad
janak elete kettossegben
telik. Igyekeznek minel
t6bbet magukba szivni a
helyi sajittossagokb6l,
mikozben a szamukra
fontos szokasokat is to
vabb viszik.

- Az etkezesi kul
turajuk drasztikusan el
ter az altalunk ismertek
tol, kevesebb tejtermeket
fogyasztanak, alig kap
hatok a mi kolbasza
inkhoz hasonlo felvagot
tak. A vanilias cukor
kivetelevel mindennek a
nyomara bukkantunk,
amire sZiiksegiink van
mondja Csaba Gabor.

A nagyk6vetsegi re
zidencia Szoul leg
nernzetkozibb negyede
hez van k6zel. A magyar
csalad szamara fontos
eIelmiszerek, konyvek
ott konnyebben besze
rezhetoek.

nagyk6vetseg kiilpolitikai elem
zoje lettem, oda mar felesegem
mel, Edittel utaztam, akivel a
Kiiliigyminiszteriumban ismer
kedtern meg, miutan bazatert
finnorszagi kiilszolgalatab61 
sorolta Csaba Gabor.

- A Magyarorszagon tolt6tt
ujabb ot ev Fl6ra es Greta
sziiletese miatt marad meg ki
torolhetetleniil emlekezetemben
- mondta biiszke edesapakent.
Az elmult evekben kevesebb
idot toltott Gyomaendrodon csa
ladjaval. De elarulta, mit jelen
tenek szamara a gyomaendrodi
kotelekek.

- Eletem legszorosabb barat
sagai koziil tobb otthon kotte
tett. Egesz eIetre sz616 peldakat
lattam embersegbOl, tisztesseg
bOl, s mindez rna is erot es
tartast ad nekem - nyilatkozta a
megyei lapnak Csaba Gabor
nagykovet.

szerint az iskola jol
otvozi az amerikai ok
tatasi rendszer gyerek
kozponmsagat es krea
tivitast erosito jelleget a
koreaiak kozismert tu
dasvagyanak kielegite
seve!' A gyerekek erte
kelik, amit uj eletiik ad
nekik. Azt is jol viselik,
hogy a hetvegek a ma
gyar tananyag kovetese
vel telnek. Nem akarjuk,
hogy 4 ev mulva behoz
hatatlan hatrannyal ter
jenek haza a magyar is
kolarendszerbe. Szabad
idonkben a vilagvarost
probaljuk felterkepezni.

- Sz6ul hegyekkel
k6riilvett, modern nagy
Yaros, amelynek torte
nelmi emlekeket, pelda
ul 5 kiralyi palototat
felvonultato, szep bel
varosa es szamos varos
kozpontja van. A forga
lorn nagy, a tomegkoz
lekedes vilagszinvonalu,
gyorsan es biztonsago-

drodievekegyom

ramra elkisernek, ami
nem csak nekik ad szep
elmenyeket, hanem a
kapcsolat epiteseben is
hasznunkra van. A kilenc
eves Flora es a het eves
Greta otthonunkhoz ko
zeli nernzetkozi isko1<lba
jarnak, ahol az oktatas
nyelve angol, masodik

A gyomaendrodi Csaba Ga
bor sziilei b6lcsessegenek, elo
relatasanak koszonheti, hogy
mar gyermekkoraban, heteve
sen idegen nyelveket tanult.
El6bb nemetet, majd angolt.
K6zepiskolaskent batarozta el,
bogy diplomata lesz.

- A nyarakat kiilf6ldon tol
totte a csalad, a 70-es es a 80-as
evekben eljutottam Csehszlo
vakiaba, az NDK-ba, Bulga
riaba es Romaniaba. Mindez
hozzajarult a vilag iranti kivan
csisagom felkeltesehez - sorolta
a diplomatakarrier elozmenyeit
a fiatalember, akit mindig erde
kelt a tortenelem. A Kiss Lajos
Girnnazium diakjakent, a palya
valasztas eveiben deriilt ki
szamara, hogy letezik egy diplo
matakat kepzo, nemzetkozi kap
csolatok szak a Budapesti Koz
gazdasag-tudomanyi Egyete
men, ahova raadasul a torte-

sziiles idejen sok ember
reI (kormanyzati veze
tokkel, az iizleti, kul
turalis, tudomanyos es
egyetemi elet szamos
kepviseloj evel) talalko
zott, akikkel a koreai ter
vekrol konzultalt. Szep
temberben iilt repiilore
csaladjaval.

S mikozben a diplo
mata edesapa a hivatalos
feladatait intezi Sz6ul
ban, felesege arra ossz
pontosit, hogy a csalad
beiIIeszkedese a legz6k
kenomentesebb legyen.

- Edit es kislanyaink
id6nkent egy-egy prog-

A gyomaendrodi Csaba Gabor diplo
matakent Magyarorszag rendkiviili es meg
hatalmazott nagykovete volt Ausztrliliaban.
2007. oszetol 4 even at eIt, dolgozott Cam
berraban csaladjaval. Akkor majdnem 20 ezer
kilometer valaszotta el oket a sziilOfoldtol.
Napjainkban is tavol, keleten koszontottek az oj
esztendot, ugyanis Csaba Gabor molt ev szep
temberetol Magyarorszag deI-koreai nagy
kovete.

Negy mozgalmas ev
utan, 2011. nyaran tert
haza a csalad az auszt
raliai kiilszolgalatb6l.
Csaba Gabort a Kiiliigy
miniszteriumban ujabb
nagy feladat varta. Az
Eszak- es Latin Ameri
kaert, azaz 35 orszagert
feleWs amerikai fooszta
ly vezetoje lett. 2013.
tavaszan felmeriilt, hogy
a kovetkezo 4 evben
Szoulban kepviselheti
Magyarorszagot.

Washington es
Camberra utan egy
ujabb izgalmas allomas
helyen, a vilag ledina
mikusabban fejlodo ter
segeben, Azsiaban var
rank fontos es izgalmas
feladat. Ket kislanyunk
6rommel es kivancsisag
gal fogadta a hirt. Ebben
szerepet jatszhatott,
hogy szep emlekek ma
radtak benniik Ausztra
liarol, s valamennyire
megtanultak az alkal
mazkodo kepesseg erte
ket a hozzank hasonlo
"hivatasos vandorok"
eleteben. Sziileink nem
fogadtak osztatlan lelke
sedessel a bejelentest, de
ok is hozzaszoktak
ahhoz, bogy idonkent
csomagolunk es eveken
at csak nyaranta talalko
zunk szemelyesen - me
selt a diplomata az el
mult esztendo fordula
tokban gazdag h6nap
jairol. Elarulta, nem csak
a borondokre kellett
koncentralnia utazasa
elott: a szakmai felke-



2014. januar Sz6-Beszed 5

Megkezd6dtek avalasztasi el6keszuletek
velet kaDtak a valaszt6polgarok

Megkezdodott a MAv
,lIomasfejlesztesi programja

Gyomaendrod kimarad

Furst megszunt, dr. Pik6 Bela orvos nevet kapta meg

val. Egyebkent a nyi
latkozat elektronikusan
is kit61thet6, amely a
www.valasztas.hu olda
Ion erhet6 el.

A Helyi Valasztasi
Iroda a Gyomaendr6di
K6z6s Onkormanyzati
Hivatalban, azaz a va
roshazan (5500 Gyoma
endr6d, Selyem tit 124.)
muk6dik. Vezet6je a
k6z6s hivatal jegyz6je.
A valasztasi iroda eler
het6segei: telefon es fax:
66-386-122 illetve 66
283-288, e-mail: onkor
manyzat@gyomaen
drod.hu

kozteriileti megnevezest
Szent Istvan utca,

6. Sagvan Endre utca
kozteriileti megnevezest
Kallai Ferenc utca,

7. Sallai Irnre utca koz
teriileti megnevezest Lut
her utca,

8. Sebes Gyorgy utca
kozteriileti megnevezest
Kovacs lmre utca,

9. Tanacs utca kozterii
leri megnevezest Kalman
Farkas utca,

10. Zalka Mate utca
kozteriileti megnevezest
Davidhazi Samuel utca.

Nehany meg kifogasol
hat6 utcanevr61 nem sike
riiIt dontest hozni a tes
tiiletnek. A decemberi on
kormanyzati iilesen ugy
dontottek, hogy az idei esz
tendo masodik feleben ujra
javaslatot tesznek a meg
fennmarad6 es kifogasol
hat6 utcanevek megvaltoz
tatasara.

neve valtozott,
enlore nem fog

Tiz ute
tobb e
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Mint arr61 lapunk el6z6
szamaban mar hirt adtunk a
kepvisel6-testiilet novem
ber 28-ai iilesen arr61 don
tott, hogy 2013. december
elsejet61 tiz utca neve val
tozott meg egy tavalyi
torvenym6dositas kovet
kezmenyekent. A Parla
ment dontese ertelmeben
nem viselhet kozteriilet
olyan nevet amely a XX.
szazadi onkenyuralmi
rendszerekhez kOthet6.

1. B Molnar lmre utca
kozteriileti megnevezest
Geza fejedelem utca,

2. Fiirst Sandor utca
kozteriileti megnevezest dr.
Pik6 Bela utca,

3. Kiss Lajos iidiil6
telep kozteriileti megneve
zest dr. Szilagyi Ferenc
iidiil6-telep,

4. Korvin Ott6 utca
kozteriileti megnevezest
Varjasi utca,

5. Kulich Gyula utca

tai kiadasanak tiltasar6l,
illetve a fogyatekossag
gal el6 valaszt6polgar
igenyelhet valasztasi se
gitseget.

Ezeket a nyilatkoza
tok valamelyiket, vagy
akar mindegyiket teheti
meg a valaszt6polgar a
nyomtatvany ertelem
szerii kit6ltesevel es a
Helyi Valasztasi lroda
hoz tOrten6 eljuttatasa-

A Nernzeti Valasztasi
Irodanak a napokban
minden gyomaendr6di
haztartasba eljuttatott
leveleben egy forma
nyomtatvany talalhat6,
amely arra szolgal, hogy
az erintett valaszt6pol
gar - szabad d6ntese
szerint - valamely
nernzetiseg tagjakent
kerheti felvetelet a nem
zetisegi nevjegyzekbe, e
nevjegyzekbe vetele ha
talyanak az orszag
gyiilesi kepvise16k va
lasztasara val6 kiterjesz
teset. Ezen ttil meg nyi
latkozhat szemelyes ada-

ken :Brd als6n, Vacott,
Gy6rott, Szekesfeherva
rott, Kaposvarott, Pecsett,
Cegleden, Szolnokon,
Kecskemeten, Szegeden,
Bekescsaban, Debrecen
ben, Nyiregyhazan es Mis
koleon nyilnak.

Az alJomasfejlesztes
masodik iiteme a 2014
2020 kozotti eur6pai uni6s
koltsegvetesi idoszakban
lehet. Abban a het evben
30 milliard forintb61 60
alJomas fO utasforgalmi
epiiletet, letesitmenyeit uji
tanak meg, ilJetve epitenek
at.

Az allomasok felujitasa
fontos a videkiinkr61 alko
tott kep kialakitasanak
szempontjab61 is, hiszen
sok, vasuton erkez6 turista
ott szerzi els6 benyoma
sait.

- Bekes megye ezzel a
vasuti fejlesztesi program
reszeseve valt, amelyhez
raadasul kormanyablakok
kialakitasa is kapcsol6dik a
kozigazgatas atalakitasa
nak jegyeben. Vasutallo
masokon idealis kormany
ablakokat nyitni, mert e
helyszinek forgalmasak 
nyilatkozta Erd6s Norbert.

Megkezd6dott a MAV
Zrt. allomas- es integralt
iigyfelszolgalati fej lesztesi
programja - tudtuk meg
Erd6s Norbertt61, a Bekes
Megyei Kormanyhivatalt
vezet6 kormanymegbizot
t61.

Erdos Norbert elmond
ta: a projekt magaban
foglalja 10 allomas fO utas
forgalmi epiiletenek feluji
tasat, atepiteset, koztiik a
bekescsabaiet, 17 helyen
kormanyablakot alakitanak
ki, igy Bekes megye szek
helyen is. A beruhazasok
celja az alJagmeg6vas mel
lett a MAV szolgaltatasi
szinvonalanak es az egyre
nagyobb szamu utaz6ko
zonseg elegedettsegenek
novelese.

Bekescsaban kiviil, Bu
dapesten Zugl6ban, K6ba
nya als6n, K6banya-Kis
pesten, Rakoson, Rakos
hegyen, videken Pecsett,
Kaposvarott, Tapolcan,
Keszthelyen, Balatonszent
gyor~on ujitjak fel az
allomasokat.

OJ kormanyablakok va
sutalJomasokon a fOvaros
ban a Nyugati, a Keleti, a
Deli palyaudvaron, vide-

Gyomaendrodi
Sz6-Beszed

a Facebook-on is!

geket l<itok a kutatasi
egyiittmuk6des, a diak
csere es a kulturalis kap
csolatok fejleszteseben.
Magyarorszagra mint
zenei nagyhatalomra te
kintenek. Szeretnem e16
segiteni a magyar muve
szek itteni bemutatkoza
sat. Erre van is igeny. A
turizmus szinten komoly
fej16des e16tt all. Erez
het6 a koreaiak foko
z6d6 erdekl6dese K6
zep-Eur6pa irant is 
mondta vegiil Csaba
Gabor nagyk6vet.

Csete Ilona
(Bekes Megyei Hirlap)

- Minden kiilszol
galatra nagy nyitottsag
gal erkeziink. Nem azt
keressiik, amit otthon
hagytunk. Igyeksziink
megtalalni az egyes or
szagok szamunkra von
z6 oldalait es a negy evet
a lehet6 leghatekonyab
ban kihasznalni. Ez ve
zet minket Koreaban is.
A legf6bb nehezseget a
nyelvi akadaly okozza a
mindennapokban, mert
nem beszeliink koreaiul.
Olvasni tanulunk, hiszen
ez a k6zlekedes soran is
nelkiil6zhetetlen, mert a
jelz6tablakon is z6me
ben koreai irasjelek van
nak. Taxiban iiIve, vagy
valahol titbaigazitast ke
resve azonban komoly
kihivasokkal talaljuk
magunkat szemben. Del
Korea akarhogy is nez
ziik nagyon unikalis.
Egyszerre vannakjelen a
kelet es a nyugat hatasai.
Sok eur6pai es amerikai
el Sz6ulban. A vilag egy
legtisztabb es legbizton
sagosabb metropoIisza
r6l beszeliink - meselt
elmenyeikr61, tapaszta
latikr6l Csaba Gabor
nagyk6vet.

A nagyk6vet elmond
ta: Magyarorszagnak j6
a koreai megitelese. A j6
kapcsolatkat megalapoz
ta az a magyar d6ntes,
amelynek eredmenye
kent az akkori szociaIis
ta taborb6l els6kent lete
sitettiink a Koreai K6z
tarsasaggal diplomaciai
kapcsolatokat 1989-ben.
A magyar gazdasagot
az6ta felfedeztek a ko
reai vallalatok is. Ma
mar mintegy 6tvenen
(k6ztiik a Samsung,
Hankook Tire) vannak
jelen Magyarorszagon,
ahol 2 milliard dol1<irt
befektetve 23 ezer mun
kahelyet teremtettek.

- Legf6bb feladatom,
hogy a koreai iizleti vi
lag erdekI6deset tovabb
er6sitsem. Lehet6se-
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Bekescsabaig, Sarkadtol
Szarvasig, Gyulatol Me
zohegyesig. Bemutattuk
Erdelyben, a Vajda
sagban, de Briisszelben,
az Europai Parlament
kiallitotermeben, Ameri
kaban es Kanadaban is.
A "Mentsiik meg Veres
patakot!" akciohoz egy-

re tobben csatlakoztak a
tema, az esetleges kor
nyezetrombolas egyre
nagyobb korben valt
ismerte.

A fotokiallitas
helyet kapott varosha
zakon, miivelodesi intez
menyekben, iskolakban
vagy peldaul palyaud
varon is. A tarlatot leg
tobben a Szolnoki Fopa
lyaudvar aulajaban tek
intettek meg - mondta a
gyomaendrodi ujsagiro.

- Szamomra a leg
meghatobb az volt, ami
kor a Tiszaluci Altalanos
Iskolaban a tarlattal kap-

Szolnok, palyaudvar

Briisszel2007. Dr. Becsey Zsolt es Konya-Hamar Sandor
eur6pai parlamenti kepviselOk megnyitjak a fot6kiaUitast

Tizenot darab
80x200 cm mereru para
vanon 100 fot6 talalhato,
ezeket irasos dokumen
tumok egeszitik ki. Ido
vel a kiallitas anyagat
tovabbi fotokkal egeszi
tettiik ki, melyeket Ko
csis Tibor operator es
Szasz Andras ujsagiro
keszitett - ecsetelte Hor
nok Erno.

- A tarlatot eddig
Magyarorszag tobb mint
200 varosaban 250 hely
szinen mutattuk be,
mintegy 300 ezren l<it
tak. Bekes megyeben
eljutott Gyomaendrodtol

evek soran Verespa
takon. A fenykepekre
felfigyelt Kelemen Jo
zsef, a Kozep-Europa
Klub elnoke, es az
Orszaggyiiles irodaha
zaban rendezett tarlattal
kezdetet vette egy orsza
gos, majd nernzetkozi
vandorkiallitas.

vel, fotoval harcoltam 
magyarazta Hornok
Erno. - New Yorkban, a
Magyar Haz konyvtara
ban es a reformatus ko
zossegben is konyvbe
mutat6t tartottam, es ki
fejtettem: a nyiltszini
aranyb<inyaban ciant
hasznalnanak az arany
kinyeresere.

Ugyanilyen techno
logiaval dolgozott az a
nagybanyai ausztdl
roman ceg is, melynek a
cianidos taroz6ja 2000
ben atszakadt, es a mer
get tartalmaz6 zagy a
Tiszaba jutott. A konyv
ben ravilagitottam arra
is, hogy Bekes megye
ivovizet is veszelyez
tethetne a verespataki
aranybanya. A Maros
hordalekkupjanak egy
harmada itt hlizodik, es a
Verespatakhoz kozeli
Aranyos folyo a Maros
ba torkollik. Hozza
tettem, a Verespatakra
tervezett cianidos taroz6
mereteben a nagybanyai
szazszorosa lenne. A kint
e16 erdelyi magyarok
kozUl tobben ugy don
tottek, ingatlant vasarol
nak Verespatakon csak
azert, hogy megnehezit
sek a kanadai-roman ceg
dolgat.

Hornok Erno a kony
vehez es egy esetleges
fotokiallitashoz tobb
ezer fotot keszitett az

Budapest, parlamenti kepviseloi irodahaz

Az elmult ev oszen
honapokig demonstral
tak a banyaprojekt ellen
tobb romaniai nagyva
rosban, idonkent. mas
orszagokban is, 40
Greenpeace-aktivista
pedig behatolt csaka
nyokkal felszerelkezve a
roman parlament elotti
terre, hogy a verespataki
aranybanya-beruhazas
ellen tiintessen.

- En a magam fegy
verevel, a sz6val, beru-

hogy az arany lesz a veg
is - magyarazta Hornok
Erno, - A roman szenatus
es kepviselohaz don
tesenek termeszetesen
sokakkal egyiitt nagyon
oriilok. Az ordog viszont
nem alszik, es vegleg
nem lehet megnyugodni.
Barmikor talalhatnak
egy kiskaput, amivel
ujra utat nyithatnak a
ciantechno16gias arany
banyaszat lehetosege
nek.

Toronto, Magyar Haz

Fot6kiallitas ketszaz helyszinen, 300 ezer latogat6val
Verespatak Bakes megyei ujsagirosze
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Bekes megyeben
Hornok Erno ujsagiro
ismeri legjobban a
Ve respatak-iigyet, hi
szen konyvet irt az er
delyi varoskarol, illetve
a helyszinen kesziilt
fotoit az elmult evek
ben vandorkhillitason
latta orszag-vilag.

Verespatak, az arany
ehseg miatt konibban
halalra itelt erdelyi va
roska idot nyert, mert a
szenatus utan a roman

kepviselohaz is elvetette
azt a tervezetet, ami
alapjan a ciantechno
l6gias aranybanyapro
jektet is engedelyezhet
nek.

Hornok Erno Veres
patak cimmel irta meg
konyvet meg evekkel
ezelott. Feltarta, hogy a
beruhazas miatt 1800
embert telepitenenek ki.
Egesz hegyoldalakat
gyalulnanak Ie, emlek
helyeket es miiemle
keket eltiintetve. Harom
ezer hektar valna kopar
d, es a mergezo anyag
lerakasa riaszt6 kornye
zeti karokat okozna.
Mindez a kitermelheto
300 tonna arany es az
1600 tonna eziistert
tortenne egy kanadai
roman vallalat reven.

- Verespatak szamara
az arany volt a kezdet,
sokaig ugy runt azonban,
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Akiknek munkaja ered
menyekent felepitett iiz
lethazak tobbsege meg rna
is eredeti eeljanak meg
fele16en iizemel a varo
sunkban.

A Gyomaendr6d es
Videke Afesz tevekeny
sege mara gyakorlatilag
megsziint. Tevekenysege
talan a meg megmaradt
ket ingatlan hasznosita
saban meriil ki.

Nem temetni akarjuk
az Afeszt, nem is siratjuk,
s6t emlekoszlopot sem
kivanunk allitani neki.

Pusztan emlekezni,
emlekeztetni szeretnenk
ezzel a bOvitett kiadvan
nyal is a jelzett otven esz
tend6ben tortentekre.

Az Ajesz-konyv a Siker
ABC-kben kaphato.

David Matyas

emleket, hanem az
embereknek, az egykori
dolgozoknak, tagoknak.
Azoknak, akik akkor es
ott doIgoztak, tanultak,
sportoltak, muvelodtek.
Vagyis, akik akkor is eltek
mindennapi eletiiket. Tet
tek, amit tenniiik kellett
ahhoz, hogy telepiilesiink
epiiljon, szepiiljon, fejI6d
jon, es hogy az emberek
j6I erezzek magukat lak6
helyiikon.

Akik akkor is igenye
sek voltak arra, mit ha
gyomanyoznak ut6daikra.

A Kadar fele iizlet Gyoman a Fo Mon,
melyben kesobb az Afesz miiszaki boltja miikodott.

Balrol az elso: Varga Andras, a miiszaki bolt vezetoje

ne a Gyomaendrod es
Videke Afesz tortene
tenek 50 evet. A kezdetek-

t6l az agoniaig: 1945-tol
1995-ig.

Vallalta, hogy az Afesz
vazIatos tortenetet papirra
viszi, az osszegyujtott
fenykepeket es egyeb
dokumentumokat ossze
rendezi, szamit6gepre te
szi, nyomtatasra el6ke
sziti. 2012 ev vegere
eIkesziilt, amire gondo
\tunk: 180 oIdaIban jele
nitettiik meg azt a bizo
nyos otven esztend6t.

A megjelenest kovet6
en felajaniott ujabb anya
gokkaI, mintegy 100 01
dallal bovitettiik az el6zo
kiadvclnyt, es igy ebben az
ujabb munkaban teljesebb
kepet tudtunk adni az
Afesz eimult otven esz
tendejer61. Ezzel a mun
kaval nem a szovetke
zetnek akarunk torteneti

Sz6-Beszed

Kis Laszlo boltvezeto.
Tanulokent kezdte es 41 evig, nyugdijazasaig

dolgozott az Afesz haztartasi boltjaban

hat el es Ietezik, azt abb6I
lehet tudni, hogy kotetiink
megjelenesenek eveben
az onkormanyzat altaI
kozzetett adoslistan kozel
800 ezer forint ad6tar
tozassal szerepel a neve.

Nem esak az Afesz
zsugorodik, az emlekezet
is fakuI. A mai 20-30
evesek nem ismerik, ko
ruknal fogva nem is is
merhetik az Afesz korabbi
tevekenyseget. De vaIo
szinii, hogy tobbsegiik
sziilei, nagysziilei, esetleg
dectsziilei tagjai, alkalma
zottjai voltak az Afesz
nek.

Babos Laszloe a gon-

doIat, hogy- mie16tt az
emlekezetiink es annak
targya is vegkepp meg
kopik - talan erdemes
lenne osszeallitani egy
kiadvanyt, amely feIoIeI-

A Hidfo venrleglo dolgozoi 1970-71-ben.
Ulnek: Kurilla Karoly, Kurilla Karolyne, Vaszko

Tamasne, Vaszko Tamas
Allnak: Farkas Gusztav, Vaszko Imre, Banft
Gyulane, Kurilla Istvan, x, Varjune Lajosne

sarlo tevekenyseg donto
hanyadat vegzo - AFESZ
mar esak nyomokban lel
heto feI. TeMt nem lat
hat6. Hogy valamilyen
tevekenyseget folytat, te-

Harmine esztendeje an
nak, hogy Gyoma es End
rod telepiilesek Gyo
maendrOd neven egyesiil
tek, sorsukat egymasehoz
kotottek. Az evfordul6k
egy yaros eleteben is iin
neplesre adnak lehet6
seget, am visszatekintesre
is kesztetik az iinnepl6ket.

A harmine evvel eze
lott megtett tortenelmi
esemeny elso jelentosebb
lepese volt a Gyomai es
az Endr6di Afesz egye
siilese 1975-ben.

A mult szazad masodik
feleben jelentos szerepet
jatszottak a videki tele
piiIesek eleteben az Alta
lanos Fogyasztasi es Erte
kesito Szovetkezetek, az
AFESZ-ek, valamint azok
jogel6djei.

igy Gyoma, Endrod,
majd Gyomaendrod es
Hunya eleteben is a
Gyomaendr6d es Videke
Altalanos Fogyasztasi es
Ertekesit6 Szovetkezet.

Irasunk papirra vete
sekor az egykori - a fenti
telepiileseken a kereske
deImi, vendeglato, feIva-

2014. januar

csolatban rajzpiilyazatot
irtak ki. Az egyik rajz
[610tt ez a szoveg szere
pelt: Nem kell az arany,
inkabb az elet!

Az Erdelyi Erchegy
segben talalhato Veres
patak es komyeke sza
mos intezmeny es szak
ert6i szervezet altaI elis
merten kiveteles erte
kekkel rendelkezik, am
ezen ertekek fennma
radasat tovabbra is fe
nyegeti az ottani arany
banya-beruhazas terve.

Mar a romaiak ba
nyasztak itt aranyat. Az
egyik regi verespataki
tamaban talaltak meg
1790-ben a vilaghiriive
valt 6kori viasztablakat,
amelyek a szerz6des
kotesek szovegeit tartal
mazzak. A teriileten lev6
2000 eves r6mai kori
banyafolyoso-rendszer
maradvanyai a mai nap
ig fennrnaradtak es 18.10
gathatoak, ezek a vila
gon egyediilalloak. Az
itt fellelt 6si r6mai ma
uzoleum egesz Roma
niaban a legnagyobb
epsegben fennmaradt
ilyen epitmeny. Kultu
ralis oroksegehez tar
tozik negy egyhaz kilene
temploma es het temet6
je, es a telepiiles j6 ne
hany tovabbi epiilete.

A szakert6k megal
lapitottak, a verespataki
romai leletegyiittes es
okori aranybanya-hely
szin kiemelten fontos vi
lagoroksegi ertek status
ra palyazhatna, annyira
egyedi es kiilonleges.
Verespatak vilagorok
segi vedettsege nemesak
a jelent6s kulturalis erte
kek miatt fontos, hanem
a Marost, a Tisz8.1 es a
Dunat is veszelyeztet6,
cianidos teehnologiaju
aranybanya tervevel
szemben is hatasos ve
delmet biztositana.

Nyemcsok Laszlo
Bikis Megyei

Hirlap



Oriasi arany
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20-40% kedvezmen - .
vlitjuk kedves vascirl6inkat!
Hasznalt megunt aranyekszereit most rendktviil
kedvez6 aron szamitjuk be Uj ekszer vasarltisa eseten!
Tortarany jelvasarlas a legmagasabb napi aronl
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• KOSZORUK
• GYERTYAK

• OSZI D'SZEK
• DEKORAc.o

• AJANDEKTARGYAK
KERAMIAK I FALIORAK

GRAvlROZOTT TERMEKEK
NAGY VALASZTEKBAN
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V8(sott-, cserepes
es selyemvir8(sok

szeles v8.1asztekban!

Gyomaendrod, Petofi u. '2.
Tel.: 06-66/386-523

R~Oe~,lsaO~
Pap,rOolJt

Boldo2 ui evet
kivanunk minden kedves

vasarl6nknak!

Nyltlla tartas: H-P: 1;w;.I'~ao SzoHtGat: 8-12
0000 GyoHta~#tdrolip~toli s.,.. {to

7~O./~ax.:66/28{t-002
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Valtozasok elott a takarekszovetkezeti rendsze

Baloldali osszefogassal
a kormanyvaltasert!
Tartson velOnk On is!

Demokratikus Koalici6
Gyurcsany Ferenc uj partja

Kiszall az allam a
Takarekbankb61 -irta
az MTI iden januar 4
en. Ertekesiti a Taka
rekbankban levo ossze
sen csaknem 55 szaza
lekos reszvenycsomag
jat a Magyar Fejlesz
tesi Bank es a Magyar
Posta. Az allami val
lalatok februar 6-ig
varjak az ajanlatokat,
a hitelintezetet az vasa
rolhatja meg, aki a leg
tobbet ajanlja.

A mostani magano
sitasi akci6 elozmenye,
hogy a magyar takarek
szovetkezeti rendszer
korszerusitesenek resze
kent tavaly augusztus
ban a Magyar Posta 655
milli6 forintos tokeeme
lessel szerzett iizletreszt
a Takarekbankban, s
ezzel az allam tobbsegi
tulajdonba keriilt a hitel
intezetben, a Magyar
Fejlesztesi Bank ugyanis
mar korabban 35,5 sza
zalekos tulajdonnal ren
delkezett a bankban.
Ezzel a lepessel a Ma
gyar Allam reszesedese
tavaly augusztusban 54
szazalekra emelkedett a
Takarekbankban.

A vevo nem csak a
Takarekbank, hanem az
egesz takarekszovetke
zeti rendszer felett Mve
szi az iranyicist. A tavaly
juniusban elfogadott
szovetkezeti torveny er
telmeben a bank egye
bek mellett eloirhatja,
hogy a takarekok milyen
iizletpolitikat kovesse
nek es akar Ie is valthat
ja a szovetkezetek me
nedzsmentjet.

Egy - a temaval kap
csolatos - velemeny az
Origo dmu intemetes
ujsag oldalar61:

Nos, a val6s viszo
nyokr61, es egyes taka-

rekszovetkezetekjelento
segerol videken. Eloszor
is szogezziik Ie, hogy a
szereplok partedlasa le
nyegtelen, illetve vagy
semelyikhez nem hLtZnak,
vagy iigyesen mindig az
aktualis szervezethez.
Ezek azok az emberkek,
akik minden korban j6
helyen voltak, vannak es
lesznek, jojjon bitrmilyen
rendszer, kormany, de
meg egy tulajdonosval
tas sem tudja oket kiiitni.

Ezek azok az em
berek, akik ezell5tt, most
is, es a tovabbiakban is
kiskiralykent eltek/elnek
videken. Ok a privatiza
torok, a teeszelnokok,
akik ma mar tulajdo
nosok, illetve agrareen
tel' igazgat6k, esetleg
nagybirtokosok. Ok a
valtalkozasfejlesztes ku
rat6riumi tagjai, kozmu
epito cegtulajdonosok,
tuzepesek, nagyobb lep
tekii epitesek valtalkoz6i,
volt tsz meltekiizemagak
kivasarl6i, mindezek
konyvell5i es hasonl6
"prominens szemelyi
segek. "

Nines kedvem tovabb
sorolni, ki-ki ismerheti
oket sajat koreiben. Ezek
azok az emberek, akik
akkor is kaptak es kap
nak szovetkezeti hitelt,
ha semmit sem tudnak
fedezetkent felmutatni.
Akik ugy privatizaltak,
hogy majd a megvett
uzem, tsz, uzlet, haszna,
fedezi a kolesont, ugy,
ahogyan arr6l az atlag
ember meg esak nem is
almodhatott. Ahogyan az
atlagemberrel, legfel
jebb esak azt kozoltek,
hogy szamtaja megnyi~

tasa reszjegy vasartasa
val lehetseges, de azt
elfelejtettek kozolni,
hogy esetleg tobbet is

vehet, (aminek jelento
sege nem nagyon van,
mert osztalek az rohej)
mint ahogyan azt is,
hogy azzal szavazati jog
is jar.

Am nem is ez a le
nyeg! Hanem az a kibo
gozhatatlan tarsasjatek,
amit ezek az emberek
miivelnek. Aki a koron
belul van, az a videk

esaszara. Es ezen korok
egyik lenyeges pontja, a
takarekszovetkezet. Az a
takarekszovetkezet, a
melynek vagyonat, es
meg beteteseiknek pen
zet is ugy kezelik, mintha
sajatjuk lenne. Igen, itt
ezen a ponton val6ban
ugy tiinhetne, mintha a
kormany tepese val6ban
maganvagyon kisajati
tasa lenne. Am esak
arr61 van sz6, hogy az
eddig a takarekszovet
kezetek penzevel szaba
don gazdatkod6 vezeto
segek, most nehezebben
fognak tudni Ltgy bitnni
az intezmenyben levo
penzekkel, mintha az az
omaganvagyonuk lenne.

Termeszetesen illuzi
6im ninesenek, ha ezek
az emberek fenn akarjak
tartani a koreiket, nines
az az isten, ami vissza
tarthatja oketo Nem fog
nak hianyt szenvedni ha
valamire koleson kelt, ha
abb6l megvan a meg
felell5 erdekkapesolat.
Tovabbra sem lesz gond-

juk egy kisvaltalkozas
fejlesztessel, uzletbovi
tessel. AmibOl idonkent,
amikor mar feltiinoen
sokszor ugyanazok re
szesiilnek, akkor legfel
jebb kap nehany balek
is, akire aztan terme
szetesen az osszes elten
orzest ra terelik.

Egy sz6 mint szaz, a
fo serelem ezeknek az

erdekkozossegeknek a
seriilese, elojogok el
vesztese. Ami nem lenne
baj, sot, kivanatos is
lenne, hogy masok is
lehetosegekhez, levego
hoz jussanak, am ninese
nek illuzi6im....

A latszatot fenn kelt
tartani. Nehany beszart
takarekszovetkezeti ve
zeto ugyan megpr6Mlja
esinalni a fesztivalt, mert
rettegni kezdett, hogy az
evtizedes semmittevessel
megkapott fizetese, a
belterjes kapcsolataival
jar6 elonyei, most ve
szelybe kernlnek. A taka-

rekszovetkezetek, eddig
egy nevetseges penzugyi
kateg6riat kepviseltek,
ami banknak sosem volt
j6, es penzintezetnek is
vice. Csak nehany kivalt
sagos, haver, uzlettars,
befolyasos helyi ember
szamara jelentett elonyt,
a tobbi szerencsetlen
csak kinjaban, mert
mashoz nem jutott hozza
lak6helyehez kozel, lett
szovetkezeti tag.

K6ros es karos ma
radvanya egy poszt
kommunista vilagnak.
Nos, ha ez a rendszer
Ltgy kernl atalakitasra,
hogy kozben meg egy
utokepes, nagy lefedett
segii, j6 kondici6kkal
rendelkezo, magyar
tobbsegi tulajdonu, va
16di bankrendszerre is
valik, akkor a leheto
legjobb lepest lepte meg
a kormany.

Sajnos, az a baj, hogy
vegre litrejonne egy sok
fi6kkal rendelkezo, gaz
dasagot porgeto, hite
lezo bankhal6zat, az meg
a sok erolkodes, es bele
feccolt energia eltenere
sem fog sikerulni, mert
sok potyaleso marad a
helyen.

Pedig nagyon keltene
egy korrekt magyar tu
lajdonu bankhitI6zat...

(kkbela)
origo.hu

Politikai hirdetes
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Asztalitenisz emlekverseny

Sz6-Beszed

6 evet
,
r k kezilabdasok
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Szaloncukor Kupa 16. alkalommal

Sajben Janosra em
h~keztek az asztaliteni
szezok Gyomaendrodon
december 28-an a Varga
Lajos Sportcsamokban.

Az ev. vegen evad
zar6 versenyre gyiile
keztek a Bekes megyei
asztaliteniszezok Gyo
maendrodon.

A verseny, mind let
szamM, mind szinvon
aIM tekintve, melt6
emleket allitott a tra
gikus hirtelenseggel el
hunyt Sajben Janosnak.
Saj6ra, mert Ot minden
ki csak igy ismerte,
Jambor Zoltan, a Bekes
Megyei Asztalitenisz
szovetseg elnoke emle
kezett a verseny megnyi
t6jan. Ahogy mondta, rul
azon, hogy egy nagysz
ern jMekos volt Sajben
Janos, generaci6knak
sikeriilt tamogatast es
peldM mutatnia a ping
pongossa valas rogos
utjan.

Eredmenyek:
Amator ferfi egyeni

Gyomaendr6d varo
sa ismetelten baratsagos
merkozesre hivta 2013.
december 7-en Bihar
di6szeg, Nagyenyed, Pi1
zno, Lajosmizse es Gyo
maendrod gyermeklab
darug6it.

A rendezvenyre er
kezo sportol6kat, edzo
ket es kisero vendegeket
Varfi Andras polgar
mester koszontotte.

A nemzetkozi gyer
mek kispalyas labdarugo
toman a kupakat es az
okleveleket az alabbi ka
tegoriakban vehettek at a
jatekosok es a csapatok:

- A legjobb mezony
jatekos: Sipos Mark (La
josmizse)

- A legjobb kapus:
Kurilla Viktor (Gyoma
endr6d)

(56 induI6): 1. Kerekes
R6bert (Vegegyhaza), 2.
Kovacs Ferenc (Elek), 3.
Zsank6 Laszl6 (Ald.
Ved. KHE, Gyoma) es
Szemenyei Arpad (Ko
ros ASE, Szarvas).

Amator paros:
1. Kovacs Ferenc,

Kecskes R6bert (Elek),
2. Kerekes R6bert,
Szalma Emo (Vegegy
Mza), 3. Bagi Attila,
Czebe Gyula (Bekesi
TE) es Nagy Bela,
Medvegy Mos (Koros
ASE, Szarvas).

NyI1t ferfi egyeni:
1. dr. Hidvegi Csaba

(Gyulai AK), 2. Kovacs
Ferenc (Elek), 3. Sarkadi
Arpad (Gyulai AK) es
Agoston Istvan (Kis
ujszallas).

A versenyen a
gyoztesek, a Bekes Me
gyei Asztalitenisz Szo
vetseg altaI felajanlott
serlegeket es ermeket,
Bere J6zseft61 es Agos
ton Istvant61, a verseny
szervezoitol vehettek at.

- Golkiraly: Vadkerti
Nandor (Bihardi6szeg)

- A legfiatalabb jate
kos: Robert Urban (Pilz
no)

A csapatok helyeze-
sei az alabbiak:

1. Lajosmizse
II. Bihardioszeg
III. Gyomaendrod
IV. Nagyenyed
V. Pilzno
Az okleveleket es a

kupakat Varfi Andras
polgarmester es Gal
Istvan szervezo-edzo ad
ta at a versenyzo jateko
soknak es csapatoknak.

Gyomaendrc5di
Sz6-Beszed

a Facebook-on is!

J6 evet tudhat maga
mogott telepiilesiiok oOi
keziIabda csapata. La
katos Tiborral, a csapat
edzojevel ertekeltiik az
elmnIt evet. Mi njsag a
csapat haza tajao?

- A 20 12-13-as bajnoki
evet felnottjeink 13 csapat
koziil a hatodik helyen
fejeztek be. Az ujabb sze
zont egy atalakult jeitekos
kerettel kezdtiik meg,
melyben a feln6ttek mel
lett, sok fiatal utanpotlas,
sot serdiilo korU jeitekos is
szerepet kapott. A csapat
felkeszitese, osszekova
csolasa jol sikeriilt. Az
idosebb jatekosok rutinja,
a fiatalok gyors, varatlan
megoldasai tobbszor tet
szetos, j6 jatekot ered
menyeztek. A szezon elso
feleben nagy csataban
ugyan vesztettiink ket
merkozest, de utana min
degyiket megnyertek a la
nyok. Az oszi szezont igy
a harmadik helyen zarta a
felnott csapat.

- Van e kedve a mai
fiataloknak khilabdazni?
Milyen egyesiiletetek
utanpotlas helyzete?

- Igen, termeszetesen
van kedviik. Mi az egye
siiletben azt valljuk, hogy
az utanpotlasneveles a
megmaradas zaloga. Nel
kiile sportegyesiilet nem
letezhet hosszu tavon.
Probalunk sokat tenni is
ennek erdekeben. A mai
szabadelvu vilagban a
gyermek nehezen viseli a
rendszeres kemeny edzes
munkat. Figyelniink kell,
motivaltsagukra, de ennek
ellenere nalunk is van
lemorzsol6das. Jelenleg a
felnott csapat mellett meg
negy utanpotlas korosz
tallyal dolgozunk.

- Ejtenel nehany szot
roluk is!

- Ificsapatunk tavaly
megnyerte a megyei utan
potlas bajnoksagot, az
idei oszi szezont szinten

az elso helyen zarta. A
csapat szinte minden tagja
szerepelt mar feln6tt
merkozesen. Megyei baj
noksagban szereplo ser
diil6ink az elmult evben a
masodik helyen vegeztek.
Jelenleg kevesebb jeitszott
merkozessel a harmadik
helyezettek, de a bajnok
sag vegere ugy gondolom
meglesz ujra a masodik
hely. Ugyanez a kis lelkes
csapat indult tavaly az
erima U-13-as bajnok
sagaban ahol megyenk
ben harmadik lett. Iden is
beneveztiik oket az U-13
14-es regios erima baj
noksagba, ahol idaig csak

gyoztes merkozeseik van
nak. Jelenleg a legkisebb
versenyzo U-ll-12-es
korosztalyunk szinten az
erima regios bajnoksa
gaban probalgatja szar
nyait. Ket gyozelem, 4
vereseg eddigi merlegiik.
Az elmult evben uj kor
osztallyal kezdtiink fog
lalkozni Homokne Lapa
tinszki Gizikevel. Ebbe a
csoportba is mar tobb
mint hUsz kislany jar
rendszeresen. Csoportja
ink termeszetesen nem
zart rendszerek, szivesen
fogadjuk barmely korosz
talyunkhoz a sportolni
vagyo fiatalokat.

- Volt-e valamilyen
emlekezetes gyozelem
vagy fajo vereseg az el
mult evben?

- Legyiink eloszor till
a faj6 emlekeken. A sze
zon elejen meg szeptem-

berben Mezobereny csa
patat fogadtuk. Veliik
mindig szoros, kemeny
merkozeseket jatszunk
hazai palyan es idegenben
egyarant. A ket csapat
vegig fej-fej mellett kiiz
dott egymassal. Az ered
menyjelzon ot masod
perccel a lefujas elott 24
24 volt az allas. Ekkor az
ellenfel szabaddobashoz
jutott. Sajnos golt lottek
belOle. Az ilyen nagyon
rosszul tud esni szurkolo
nak, jeitekosnak, edzonek.
Ra kef hettel a Bekes el
leni, szinten hazai merka
zesen a sors visszaadta,
amit elvett. Idonruli het-

meteressel nyertiik a
meccset. A kozonseg soha
nem latott m6don iinne
pelte a lanyokat. Nehany
hete az erima bajnoksag
U-13-14-es korosztalya
ban Bekescsaba csapata
val volt kiizdelmes mer
kazes. A lanyok okos jate
kanak koszonhetaen, ha
egyetlen g6llal is, de sik
emIt nyemi. A gyerekek
orornkonnyek kozt olel
gettek egymast a palyan.
Ezekert a pillanatokert
erdemes ezt csinalni!
Egyesiiletiink neveben
szeretnem megkoszonni
gyermekeink sziileinek,
tamogat6inknak egesz e
ves segitseget! Nelkiiliik
nem johetett volna letre
mindez!

KeIjiik tamogassa szja
1 szazalekaval fiatal
jainkat! Ad6szamunk:
18383506-1-04
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T.B.

Zsolt, Marsi Csaba, Pap
Karoly, Piiski Sandor,
Timar Andras, iIletve a
klubelnok: Bir6ne Szi
getvari Edit.

A gyomaendr6di da
k6sok sikerei is igazoI
jak azt a ketsegbevon
hatatlan tenyt, hogy: ha
magyarbiliard, akkor
Gyomaendr6d...

3. Belvarosi Capak
Biliard Klub (Bekes
csaba)

4. Csabai Biliard
Klub (Bekescsaba)

Gyomaendr6d tehat
megvedte tavalyi orsza
gos bajnoksagat.

A bajnokcsapat tag
jai: Bir6 Irnre, Csik6s
Zoltan, Gardi Tamas,
Hangya Imre, Jonas

A gyoztes gyomaendrodi csapat

A harmadik helyert:
Capak-Csabai: 7-1

Az orszagos bajnok
sagert: Gyoma-Berenyi:
5-3

A vegeredmeny tehat
a kovetkez6keppen ala
kult:

1. Gyomaendr6di
Korona Biliard Klub

2. Berenyi Biliard
Klub (Mez6bereny)

Korona Biliard Klub
csapata szerezte meg a
jogot, hogy megkiizd
hessen az orszagos baj
noksagert.

A verseny 8 orakor
kezd6dott, de a verseny
z6k nagy resze mar 7 6ra
korUl megerkezett a
helyszinre, es megelege
dessel tapasztaltak, hogy
a j6 versenyzes minden
feltetele adva van.

Maga a verseny iz
galmas, kielezett, fesziilt
legkorben, de sportsz~

en1en folyt. Az el6don
tOben a kovetkeze
merk6zeseket j<itszottak:

Capak-Gyoma: 4-4
(szettarannyal tovabb
jut6 a gyomai csapat)

Berenyi-Csabai: 6-2
(tovabbjut6 a berenyi
csapat)

A dont6ben a kovet
kez6 merk6zesek bonyo
lodtak:

hogy mar kozismert: "Ha magyarbiliard, akkor Gyomaendrod",

Ujra bajn~k_l_ett ~KO! __ . __
A tavalyi, 2013-as

elso osztalyu csapat
bajnoksag dontojet az
endrodi Hidfo Ette
remben rendezh~k meg
november 30-an, szom
baton.

A Magyarbiliard Or
szagos Csapatbajnok
saganak els6 ligajaban
12 csapat szerepel ket
csoportba osztva (6-6
csapat). A marciust6l
novemberig tart6 ver
senges alapjan csopor
tonkent a legeredmenye
sebb ket csapat jut a
negyes bajnoki raj at
szasba. Az A csoportb61
else helyen a Be1varosi
Capak Biliard Klub
(Bekescsaba), masodik
helyen a Csabai Biliard
Klub (Bekescsaba); a B
csoportb61 els6 heIyen a
Berenyi Biliard Klub
(Mez6bereny), masodik
helyen a Gyomaendredi

Hirdetesfelvetel:
0670/22·632·99.

Nemzeti
K6z1ekedesi
Hat6sag

AUTOSOK
FIGYELEMI

M(jszaki
vizsgaztatas
akcios aran:
22.000 Ft

Eredetiseg-vizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

Telefon:

0666/610·650,
0630/600·42·30

5500 Gyomaendrc5d,
Csokonai u. 37.

Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Eur6pa
biztositasok teljes koru ugyintezese.
- kartelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas

(Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kotelez6 lelel6sseg
- Casco-biztosftas
- eletbiztositas
- nyugdfj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi kepviselet:
Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendrod, Madach u. 2/2.
Telefon:
0666/284·989,
0620/359·6842

Szo·Beszed Szerkesztosege
szobeszed@gmail.com

Vers
Biztositasi Alkusz Kft.

r

Kedvez6 arakkal varja vasarl6it a BALUVILLf
Nyitvatartas: hetf6-pentek: 7.30-17.30 * Szombat: 7.30-12.00

Teleton: 0620/9777·946
Teleton/tax: 0656/354·544

SzakOzlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rak6czi ut 12.

Kfnalatunkb61:
VilJanyszerelesi anyagok,
vilagitastechnika,
gazkesziilekek· es alkatreszek, munkaruhazat!
Munkaruhc!zat, noi, terti!

VILLANYSZERELESI MUNKAK
REGISZTRALT VllLANVSZERELQVEL
SAJAT ARUKESZLETBOU



reszesUlt az 6regsz6l6i
jatsz6ter epitese. Az at
adasi unnepsegen Farkas
Zoltanne az alapitvany
kurat6riumanak eln6ke,
Dank6 Bela orszaggyii
lesi kepvise16 es Varfi
Andras polgarmester
mondott beszedet, majd
birtokba vettek a jat
sz6teret a gyerekek.

GazkeszUlekek
karbantartasa,

javitasal
Viz-, gaz-, kozponti

flites szereles
tervezestc5l

a kivitelezesig!
Maty; J6zsef

Telefon: 0630/50431-54

Stancolt es
hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!
Szitazas,
szitaforma keszftes,
kasfrozas!
Telefon:
0620/9142-122

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.
(Ipari Park)

Telefon:
0630/9-533-594

13

REGI
BUTOROKAT,

hasznalati
targyakat

vasarolok!
Keszpenzben
ahelyszinen

fizetek!

A Kis Balint Altalanos
Iskola 4.c osztalyos
tanuloja, Varkonyi

Sarolta megnyerte a
megyei uszo bajnoksagot

December 12-en az
6regsz616i R6zsahegyi
Haz neven ismert Integ
ralt K6z6ssegi Szolgal
tat6i Terkent (lKSZT)
muk6d6 intezmeny
szomszedsagaban egy
uni6s szabvanynak is
megfelele16, modem jat
sz6teret avattak fel. A
jatsz6ter megepitesere
az IKSZT-t muk6dtet6
R6zsahegyi Iskola Diak
jaiert Alapitvany nytij
tott be palyazatot a
"Falumegtijitas es -fej
lesztes" projektre. Ezen
a jogcimen brutt6
4.999.543 Ft vissza nem
teritend6 tamogatasban

Uj, modern jatszoteret avattak
Oregszoloben

Usz6bajnok

Sz6-Beszed

Czikkelyne
Fodor Tiinde

intezmenyvezeto

nyertes palyazatait.
Nagy 6r6munkre szol
galt, hogy ilyen sok es
szep eredmenyr6l sza
molhattunk be, s k6zben
epUlhettek-szepulhettek
ovodaink.

A Gyomaendr6d-
Csardaszallas-Hunya
Kistersegi Ovoda neve
l6testiilete neveben ki
vanok minden kedves
olvasonak boldog uj
evet.

Gyomaendr6d-Csar
daszallas-Hunya Kis
tersegi Ovodank els6
eve alatt igyekeztunk
bemutatni ovodasaink,
intezmenyeink sikeret,

(Breki csoport) 3. he
lyezett lett. Gubucz Pan
na (Suni csoport) kUl6n
dijat kapott. AMi leszek,
ha nagy leszek? cimu
orszagos rajzpalyazaton
Gubucz Panna (Suni
csoport) 3. helyezett.
15.000 Ft-os fejleszt6
jatek csomagot nyert.

Agika ovoneni 6nzetlen
tamogatasa tette lehe
t6ve.

- Or6mmel szamo
lunk be palyazati sike
reinkr6l: Szazszorszep

adventi zsakocskainkat.
igy k6zeledtunk az un
nephez, s mire vegre
megsz6lalt az angyali
cseng6szo, szebbnel
szebb aj andekok, j<ite
kok talaltak gazdara. En
nek megvalosulasat az
ovoda vezetese es dr.
Csoma Antal Gabome,

Ovodank masodik, Mar
gareta Ovodank els6
alkalommal nytijtott be
sikeres paIyazatot a Z6ld
Ovoda 2013 cimert, igy
ujabb harom evig a cim
buszke birtokosai lehe
tiink.

A Szekesfehervari
Vadmadarkorhaz "Ma
darmentes-Lelekmen
tes" Orszagos rajzpa
lyazatan Horvath Alexa
1. helyezest ert el. A
K6ly6kbirodalom Miku
lasgyar orszagos rajzpa
lyazaton Timar Fanni

,

Ovodasok hire-
2014. januar

A Mikulas erkezeset
meg szinesebbe vani
zsolta a Bekes megyei
Hirlap rajzpalyazatanak
fOdija. A nyertes rajzot
6t kislany, Gubucz Pan
na, Rafael Virag, Timar
Fanni, Izso F16ra es
Szilagyi Jazmin keszi
tette. Felkeszlt6ik: Hu
nya Imrene es Timarne
Bula Edina. A szep
Mikulas-napi rajzukert
jutalmul a Bekes Megyei
Hirlap a Bekescsabai
Babszinhaz: A ket bors
6krocske cimu meseda
rabjaval lepte meg a
gyermekeket.

- "Kiskaracsony,
Nagykaracsony" cimmel
a Kolompos egyuttes
zenes gyermekmusora
val kedveskedtiink Kis
tersegi Ovodaink gyer
mekeinek.

- A karacsony min-

denutt mas es mindenutt
ugyanolyan: feny6illat,
diszltes, gyertyagylijtas,
enekszo. .. Szazszorszep
ovodank egyeni izet az
adja, hogy gyerekek es
ovo nenik egyiitt nytij
tottuk at unnepi muso
runkat a kedves szii16k
nek, meghivott vende
geinknek es a nyugdijas
ovo neniknek.

Amig idaig eljutot
tunk, minden reggel do
bogo szivvel bontottuk
ki az uzeneteket es fi
nomsagokat tartalmazo
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MUNKA

Pentium IV-es szami
t6gep 17"-os monitorral,
billentyiizettel, egerrel
egyben elad6. 0620/554
3121

Gores kukorica elad6.
Telefon: 0670/261-0648

J6szagtart6knak, liM
soknak, allattart6 tele
peknek h61egbefuvo. (20
kW)' elad6. Levego
szallitas 600 mJ/6ra, 220
voltos. Ar megegyezes
szerint. Erdeklodni lehet:
0670/261-0648

Szamit6gep Pentium
II kompletten, kezdoknek
jatekok lejatszasara ela
d6. Iranyar: 15 ezer Ft. .
Erd.: 0630/549-0220

Valasztasi malacok,
siildok elad6k! Brdek16d
ni lehet: 0670/5315-402.
Gyomaendrod, Szelma
10m u. 24.

Talaltam egy ferfi
kerekpart kanicsony
kor. A.tvehetO igazolas
elleneben! Telefonsza
mom: 0630/5083-739

Alberletet keresek
Gyomaendr6d6n. Ajanla
tokat telefonon varok:
0630/4284-843

Keresem a parom,
akivel nyugdijas eveimet
egyiitt t6ltenenk el be
kessegben, szeretetben,
megbecsiilesben. Egye
dUlall6 ferfi vagyok, 70
es eveimben, karos szen
vedelyekt6l mentes. Fug
getlen, egyediila1l6 h6l
gyet keresek, tarsnak,
elettarsnak. A "Te meg
en" jeligere a szerkesz-

Egy gyakorlott nyug
dijas, 6zvegy asszony
vallalna idos neni vagy
bacsi gondviseleset, apo
lasert, ingatlanert. Brd.:
0620/488-4899

Korrepetalas, felzar
koztatas, magan6rak, k6
zepiskolai felvetelire fel
keszito foglalkozasok al
talanos iskolasoknak.
Brd.: 0630/856-3218

TARSAT KERES

Kipufog6dobok, rend
szerek javitasa, keszitese!
Karosszerijavitas! Tele
fonszam: 0670/5144-641

Karosszeriajavitas!
Karambolos, korrodalt
aut6k javitasa! Kipufog6
dobok, cs6vek javitasa,
keszitese! Telefonszam:
0670/5935-171

Nem hasznalt, elrom
lott, feleslegesse valt
hiit6- vagy fagyaszto
szekrenyet ingyen elfo
gadom. Hivjon, hazhoz
megyek. 0666/789-189

Malacot, siildot, hizM,
nagysulyti biz6t, nigott

kocat
vennenk keszpenzert!

Telefon: 0630/296-4775

KERT, TELEK
B6nom-zugban viz

parti telek elad6. Iranyar:
1,8 milli6 Ft. Brdekl6dni:
0630/471-9279

Gyoman Kecseges
zugban (Sulekkert) viz
parti horgasztelek elado.
Brdek16dni telefonon:
0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

Pocoskertben 952 m2

kert elado. Iranyar: meg
egyezes szerint. Brd.:
0630/243-1887

Foldet berelnek
Gyomaendrodon.

Fiilop Bela
Telefon: 0620/945-0765

EGYEB
Dsthaz, 6nt6ttvas- es

zomancos ust, valamint
ket egos gaztiizhely 
palackkal - elad6. Tel.:
0620/556-5288

Gyoman a Csepr6sben
3266 negyzetmeter kert,
13,6 AK elad6. Brdek
lodni telefonon lehet:
0666/282-201

Gyomaendrod6n a
Templom-zugban viz
partra men6 ingatlan ela
d6, villany, MOtt kUt van.
4614 m2-es vallalkozasra
is alkalmas. Brdekl6dni:
0670/943-8212

vizoras lakas oles6n ela
d6 vagy elcserelhet6.
Erd.: 0620/805-4421

Gyoman Vasarteri ltp
en 1 szobas f6ldszinti
lakas azonnali k6lt6zessel
elad6. Ar: megegyezes
szerint. Brdek16dni lehet:
0630/576-1140

Ifjtisagi lak6telepen
2,5 szobas, normal alla
potU lakas ganizzsal e
gyiitt elad6. ErdeklOdni:
0630/6588-961

Gyomaendr6d6n az
Okt6ber 6. Itp-en 2
szoMs 3. emeleti lakas
elad6. Ifjusagi ltp-re vagy
kertes hazra cserelhet6.
lranyar: megegyezes sze
rint. Brd.: 0630/356-2449

Okt6ber 6. 12 szobas
lakas elado vagy kertes
hazra cserelheto. Ar:
megegyezes szerint. Brd.:
0620/5767-879

Vasarteri ltp-en garazs
elad6 vagy kiado. Irany
ar: 500 ezer Ft. BrdeklOd
ni: 0630/843-0102

Lakas kiad6, a
Vasarteri lak6telep maso
dik emeleten, ktt szobas,
k6zponti fiiteses, kis re
zsijii. Brdeklodni lehet a
067017018-571 telefon
szamon.

Gyoman a Vasarteri
lak6telepen f61dszinti,
egyszobas lakas, cserep
kalyhaval es gazfiitessel
elad6! Telefonszam:
0620/376-4567

Gyoman, Vasarteri
Itp-n teljesen felujitott,
legkondicionalt, konyha
butoros, tij fiitesrendszelii
2 szoMs lakas elado!
Telefon: 0630/3493-740,
0630/4319-633

Vasarteri ltp-en 1
szobas f6ldszinti lakas,
azonnali bek6lt6zessel
elad6. Iranyar: megegye
zes szerint. Brdek16dni:
0630/576-1140

Vizparti, hoItagparti,
belteriileti, 6sszkomfor
tos hazat keresek meg
vetelre Gyoman! Brdek
lodni telefonon lehet:
0630/630-9955

Gyomaendrod6n, a
Cs6kasi zugban vizparti
dupla telken 3 szobas,
6sszkomfortos, nagy nap
palis, pincezett csaladi
haz gazdasagi epiiletek
kel elad6. Iranyar: 16 mil
li6 Ft. 0630/3326-075

Endrod6n, a Sugar
uton hosszU paraszthaz
elad6. Erdeklodni lehet:
0620/245-1262

Gyoman, a Zrinyi u.
19/1. alatt 5 szoMs, et
kez6s, vegyes-es gazfii
teses haz elad6. Erd.:
0670/566-7344

Runyan 3 szobas,
6sszkomfortos haz nagy
portaval elad6. Erd.:
0670/566-7344

Gyoman, a Matyas
kiraly u. 21. sz. alatt
6sszkomfortos kertes csa
ladi haz elad6. Brdeklod
ni: 0670/410-5776

Gyoman, kertes haz
elad6 vagy lak6telepi
lakasra cserelheto. Brd.:
0630/544-4641

LAKAS
Gyoman a Vasarteri

ltp-en ket szobas, erke
lyes, 3. emeleti egyedi

Iranyar: .

ErdeklOdni: .

HAz
Gyomaendr6d k6z

pontjaban a Napkeleti u.
4. sz. alatti 2 szobas
gazfiiteses csaladi haz
nagy mellekepiilettel,
1440 m2-es telekkel ela
d6. Iranyar: 3,4 milli6 Ft.
Erd.: 0620/413-2770

Gyomaendrod6n, a
K6nyves K. 4/2 sz. alatti
haz nagy mellekepii
letekkel elad6. Ir. ar.: 5,7
milli6 Ft. Erdeklodni:
0630/4455-924

Gyoman az Arany
Janos tit 16. sz. alatt, 4
szobas 6sszkomfortos haz
elad6. Erdeklodni tele
fonon: 0620/526-6573

Gyomaendr6d, Se-
lyem tit 82. szam alatt
ingatlan nagy portaval
elad6 (viz es villany van).
lranyar: 2 milli6 Ft. Er
deklodni: 66/284-857
vagy 0630/925-9515

Gyomaendrod6n, a
Rak6czi u. 29. sz. alatt
nagy csaladi haz - jelen
leg orvosi rendelokent
miik6dik - elad6. Erdek
lOdni lehet: 0630/367
0840, vagy 0630/998
5096

Ingyenes a lakossagi apr6!
A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak az

olvas6knak a lakossiigi apr6hirdeteseit, akik ezen a
szelvenyen killdik be megjelentetes celjiib61! A
szelvenyen a megjelolt helyre kell beimi a kiviint
szoveget es a szelvenyt levelezolapon vagy boritekban
elkilldeni a kovetkezo cimre: Szo-Beszed Szer
kesztosege 5500 Gyomaendrod, Hosok titja 51. Egy
apr6hirdetes szovege lehetoleg ne tartalmazzon 15
szaniil tobbet! A hirdetesek szovegeert fele16sseget nem
viiHal a szerkesztoseg!

Felad6 neve: .

Cime: .

Az apr6hirdetes szovege: ..
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Tisztelt Berf6zet6ink!

~=lvii9!JiilJk A pAliokA !

E-ON ugyfelszolgalat

980. a Ftladag

Telefon/fax: 0666/386·444
Mobil: 0620/9808842,0670/3655360

Varjuk szfves megrendeleseiket.

"A szeretet ugy arad mint a napjeny:
csondesen es alland6an. "

60. hazassagi evfordul6
K6nya Istvan es Vaszk6 Ilona Veronika
60 evvel ezel6tt, 1953. december 26-an fogadott
egymasnak orok hiiseget az endr6di katolikus
templomban. Az 55. ev utan a 60. evfordul6t
sajnos mar nem iinnepelhettek egyiitt.

Halas szivvel gondol Rajuk, megkoszonve, hogy
a gyermekiik lehetett: lanyuk

K6nya Marta Ilona

Megemlekezes

Konya Istvanni
szuL Vaszko Ilona Veronika
(lea neni) tanamo
hal:Hanak 4. evfordu16jan.
Soha el nem mul6 fajdalornmal es szeretettel
emIekeziink draga halottunkra.

Szereto jelje Istvan, lanya Marta, szerettei,
tanitvanyai.

"Szemed csillogasa.
Kezed szoritasa, a felejthetetlen
mosoly az ajkadon.
Hianyzol. faj, szeretiink nagyol1. "

Januar 12.
Magyaros z61dborso leves.
Grillezett csirkemell, parolt rizs, friss salata. Tiramisu.
Januar 19.
Spargakrem leves vajas zsemlekockaval.
Harcsapaprikas galuskaval. Vanfliapudingos palacsinta.
Januar 26.
Majgaluska leves. Rantott sertesszelet, steak burgonya.
Kaposztasalata. Tejszfnszelet.

Erzsebet utalvanyt es SZEP kartyat elfogadunk!

Csaladi Vasarnap aDreher Sorozo Etteremben!

Gyomaszolg Kit.
Temetkezessel kapcsolatos

ugyintezes
Hetf6-pEmtek: 7-15 6raig!
Telefon: 0666/386-233

Az Ogyelet ideje alatt
(hetvegen es Onnepnapokon

ejjel-nappal) hfvhat6:
Cs6ke Janos: 0666/285-065, 0630/630-8097

Temetkezesi iroda: Gyomaendr6d, Ipartelep u. 2.

www.hunigi.hu

Harmas-KoroS Palinka Manufaktura
Ignacz, Tibor

palinkamester-szakmemok I. evf. hallgat6

UJ GUMIKI
Szereles, javftas, centfrozas!
Katona Gyorgy gumijavit6
Gyomaendr6d, Bajcsy u. 107.

Telefon: 0666/285-127

KoszonjQk az egesz eves bizalmat, amelyet belenk
fektettek ebben a szezonban!

Iden is nagy hangsCIlyt fektetQnk a min6seg
megtartasara illetve emelesere.

Szerencseben, egeszsegben gazdag
2014-es evet

kivan
a Harmas-Koros palinka Manufaktura

csapata!

Egyben szeretettel meghrvjuk
bBrf6zet6inket a 2014. aprilis 12.-en tartand6

Palinkaeefrekeszrtes ABC-je pont 2
ermu szakmai rendezvenyDnkre!

toseg cimere varom a le
velet!

59 eves maganyos no
keresi tarsat karos szen
vedelytol mentes ur sze
melyeben 55-60 eves
korig. Gyomai legyen!
Telefonszam: 0670/368
7774

72 eves ferfi, fiig
getlen, nem molett hol
gyet keres elettarsnak.
Jelentkezni lehet level
ben "Remenyseg" jeli
gere a Sz6-Beszed Szer
kesztosegeben.

Nyitva:
Hetf6t61-szombatig

5.30-21.00
(13.00-14.00-ig

ebedid6)

Vasarnap:
5.30-16.00-ig

Oditok, borok,
sorok, szeszek

bolli aron kaphatok.

egniv6
a Haromkiralyjaras
elmu rendezvemyre

A rendezok szeretettel
wirnak minden kedves
erdeklodot a 2014. ja
nuar II-en 15 orakor az
Endrodi Nephaz emeleti
termeben - Gyomaend
rod, Blaha ut 21. - meg
rendezesre kerulo Ha
romkiralyjaras cimu
rendezvenyre.

Nemzeti
Dohanybolt
a Hollerban!

Gazszolgaltat6 ugyfelszolgalat

Gyomaendrodi Sz6-Beszecf
hirdetesfelvetel!

TeJefon: 0670/22-632-99

Keddi napokon delel6tt 8
12 oraig, csiit6rt6konkent
pedig 14-18 6raig vaIjak az
ugyfeleket a szemelyes
ugyintezesre.

Az aramszolgaltat6 heti
ket alkalommal tart iigyfel
szolgalatot a Selyem uti
varoshaza epiiletenek fOld
szintjen lev6 irodajaban.

alias bejelentese, miiszaki
szolgaltatasok megrende
lese, illetve lemondasa, fo
gyaszt6i adat- es cimval
tozas bejelentese, fogyasz
tasmero atirasa, fogyasz
tasi hely ki- es bekap
csolasa, szamlazassal kap
csolatos inforrnaci6 kerese,
bankkartyas befizetes lehe
tosege, stb.

A GDF SUEZ gaz
szolgaltato iigyfelszolga
lati irodM nyitott Gyoma
endr6don a varoshaza f6ld
szin0en.

Nyitva tartas: hetf6
(14-18 ora kozott), szerda
(8 - 126ra kozott).

A szemelyes iigyfel
szolgalaton igenybe vehet6
szolgaltatasok: gazmer6-

Gyomaendrodi
Szo-Beszed

a Facebook-on is!



Az Invilag 5 csomag teljes havi dfja keteves szerz6dessel4990 Ft, de mi
a 37 teve- es radi6csatornaert, 5 M internetert es a telefon-el6fizetesert egyutt
fel evig csak 2495 Ft havi dfjat szamlazunk!

Amasik fele ajandek
el evig fel aron - TV, internet, telefo egyiitt Fel evig

-5,0%
Megrendeles el6tt feltetlenul erdekl6dj munkatarsainknal az adott lakdmen
elerhet6 szolgaltatasokr61, azok dfjair61 es a kedvezmenyek osszeger61!

Invitel Pontok: Bekescsaba, (saba Center, Andrassy u. 37-43. es Szent Istvan ter 1.
Ertekesftonk: Nagy Laszlo Tel.: +36 20 330 9070

Tavlatokat nyitunk

@@Q)

'te•
InAz ajanlat 2013. november 4-101 visszavonasig irvinyes, az Invitel ADSl is IPTV szolgaltatasi terul.tin, uj lakossagi ugyf.lek szamara.

Az SM int.rnetcsomag kinaltle- is (eltoltis; sebessige 5,00/0,50 Mbit/s, garantalt le- is feltoltisi sebessige 1,00/0,19 Mbit/s. Az elofiletoi
jogviszony hatarozott idan bellili felmondasa eseten az el6fizetot 3Z ASZF szerinti kotherfizetesi ktitelezettseg terheli. Aszolgaltatasok
12 h6napos hatarozott ideju, valamint hatarozatlan idejLi szerz6des keretehen is igenybe vehet6k. Adijak az Mat tartalmazzak. Jelen
tajekoztatasnemteljesk6rU!

(91288
invitel.hu
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FUGGETLEN vARoSI LAP 2014. febroar
Feleliis szerkesztii: Hornok Ernii • Szerkesztiiseg: 5500 Gyomaendriid, Hiisiik iitja 51.

Telefon: 06-70/22-632-99 • Kiadja: Rekline Stiidio Egyeni Ceg • Felelos kiado: Hornok Erno • E-mail: szobeszed@gmail.com

Elsiillyedt amarkolo
6. aldal

Csonakkiktitot epitenek, hogy megmentsek afiirdot
Harom honapja vitaznak a varos kepvlselol arroJ, hogy epiiljon-e a flirdo melle csonakkikiito.

Egyes velemenyek szerint, ha csonakazni is lehet a vendegeknek, akkor tobben jonnek majd a strandra... 2. a/da/
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Csonakkikot6t epitenenek
oay megmentsek a furdot...

Gyomaendrod
kerekoarosbaratva s

Az esemeny kere
teben a Magyar AutO
klub neveben Hegedus
Oszkar, a Kerekparos
barat Telepiilesek Or
szagos Szovetsege re
szer6l Izso Gabor elnok,
Bekes polgarmestere irt
ala egy egyiittmukodesi
megallapodast.

Az alairo felek
elkotelezettek arra, hogy
hangsulyozottan a napi,
kozlekedesi celu kerek
paros kozlekedes er
dekeben, saj:it lehet6
segeiket felhasznalva
tamogassak a komye
zettudatos kozlekedes
egyik dinamikusan fej
16d6 agat, a kerekparos
kozlekedest.

Ennek erdekeben
szakmai anyagaikrol,
programjaikrol tajekoz
tatjak . egymast, infor
maciokkal segitik a gep
jarmuvezet6ket, kerek
parosokat, valamint a
fiatalokat.

CiMET ADOMANYOZ

AlL\J>".nn:.,\f:.
:-;{M1.Eft HlUSZT{S1 Ml:-:ISZT£RIU:'I

RESZERE

KOVESSE PELDAJAT
MINDEN MAGYAR HLEPDLES!

GYOMAENDRO

A NEMZETI FEJLESZT6S1 MINISZTERIUM

Huszonharomb61 ot
Bekes megyei telepiiles
kapta meg a kerekpa
rosbarat telepiiles ci
met januar 22-en.

HuszonMrom tele
pules, koztiik ot Bekes
megyei, Bekes, Bekes
csaba, Devavanya, Gyo
maendr6d, Korostarcsa
vezet6i vehettek at a
Kerekparosbarat Tele
pules cimet a januar 22
en megtartott szentend
rei unnepsegen dr.
Volner Pal infrastruk
turaert felel6s allam
titkartol. A paIyazat ki
iroja a Nemzeti Fej
lesztesi Miniszterium
emellett huszonnyolc
munkahelynek itelte oda
a Kerekparosbarat elis
merest.

Erdekesseg, hogy
Bekes immaron hetedik
alkalommal erdemelte ki
a dijat. Gyomaendr6d
most els6 alkalommal
kapta meg a cimet.

ahol a terveik szerint
kajak es csonak berle
sere is lehet6seg lesz.
Am, ha mindenaron egy
masik csonakkikot6t is
akamak a Korosok Vi
dekeert Egyesiilet kep
vise16i, akkor a varos
irjon ki palyazatot, s
lehet, hogy valamelyik
vallalkozo joval keve
sebb onkormanyzati ta
mogatassal megepitene.

A Korosok Videkeert
Egyesiilet turizmusban
is erintett tagjai azonban
a sajM elkepzelesiik mel
lett kardoskodtak, igy
fordulhat e16 az, hogy
Gyomaendr6d mintegy
4,5 millio forintos koz
penzMl epit csonakki
kot6t a Hantoskerti holt
agon a furd6nek.

Amoczi Istvan azon
ban feItette a kerdest,
vajon ez a csonakkikot6
fogja majd megmenteni
a furd6 gazdalkodas:it,
vagy az eddigi evi mint
egy 60 millios varosi
tamogatas helyett jov6re
majd 65 millio forintot
fognak kemi a varos
kasszajabol...?

Korabban mar felve
t6dott annak a terve is,
hogy a fUrd6 melle egy 4
csillagos szallodat is le
hetne epiteni, s ez irant
mar svajci befektet6k is
erdekl6dtek. Furcsa,
hogy a furd6 felugyel6
bizottsaga a szallodaepi
tesi tervet soha sem ta
mogatta. De talan erthe
t6, hiszen egy esetlege
sen felepul6 gyogysza1l6
jelent6sen rontana egyes
helybeli szallasadok ese
lyeit....

A Korosok Videkeert
Egyesulet kepvise16i a
legutobbi onkormanyza
ti iilesen arrol probaltak
meggy6zni a Varfi And
ras vezette jobboldali
kepvisel6ket, hogy nem
kell sajnalni a kikot6
epitesere azt a tobb mint
4 millio forintot....

Nagyne Perjesi Aniko
azt mondta, hogy mu
szaly megcsinalni a ki
kot6t, hogy a turistaknak
tudjunk szolgaltatast ad
nl.

Poharelec szerint a
furd6 a csonakazassal
tudna b6viteni a szolgal
tatasait.

Marton Daniel kep
visel6 ezzel nem ertett
egyet: a csonakazas nem
olyan szolgaltatas, ami
tobb vendeget hozna a
furd6be - mondta.

A jobbikos Arnoczi
Istvan kepvisel6 fur
csallta, hogy a turiszti
kaban erdekelt civil
szfera az onkormanyzat
tol var penzt a megva
lositasra.

- A kikot6 epitese
nem az onkormanyzat
feladata. Erre ott vannak
a vallalkozok, a turisz
tikai egyesulet. Ilyen
alapon barki kovetelhet
ne, hogy a yaros epitsen
lovardat... Nehogy mar
az onkormanyzat es in
tezmenyei finansziroz
zanak turisztikai attrak
ciokat - mondta Amoczi
Istvan.

Varfi Andras polgar
mester ugyanakkor el
mondta, hogy a holtagon
a KSI kajak egyesiilet
mar epiti a csonaMz:it,

Harom honapja vitaznak a yarOS kepviseloi arrol, hogy epiiljon-e
a fiirdo melle csonakkikotO. Egyes velemenyek szerint,

ha csonakazni is lehet a vendegcknek,
akkor tObben jonnek majd a strand,-a...

Lapunkban mar ko
rabban olvashattak arrol,
hogy a furd6 felugyel6
bizottsaga, melyet Po
harelec Laszlo onkor
manyzati kepvisel6 ira
nyit, javaslatokat fogal
mazott meg a furd6
hosszutavu fejleszteset
illet6en.

Koztudomasu, hogy
a Liget Furd6 a 2004-es
b6viteset es korszeriisi
teset kovet6en evr61
eyre vesztesegesen uze
mel, s emiatt a yaros
koltsegveteseMI evi 30
60 millio forinttal kell
tamogatni a mukodeset.

A furd6 felugyel6
bizottsaga - melynek
tagjai a mar emlitett
Poharelecen kiviil dr.
David Imre egykori pol
garmester es Vaszko
Sandorne - meg mult
evben javaslatokat fo
galmazott meg, mikent
lehetne csokkenteni az
onkormanyzati tamoga
tas osszeget. A nagyivli
nek nem mondhato el
kepzelesek koziil vegiil a
furd6 melletti Hantos
kerti holtagon letesi
tend6 es a furd6 altaI
uzemeltetett csonakki
kot6 terve bizonyuIt sza
mukra eletre vale otlet
nek.

Kiilonosen a Korosok
Videkeert Egyesulet
kepvisel6i talaItak egbe
kialtoan jo otletnek a
csonakkikot6 epiteset,
mellyel szerintiik joval
tobb furd6vendeget von
zanak majd a varosba, s
a turistak emiatt tobb
id6t is toltenek majd
Gyomaendr6don.
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Megkezdodott avalasztasi kampany
Gyurcsany Gyoman k6kemany kampanyt fgart

A hoIokauszt emlekev
kapcsan Bekescsaba
polgarmester6tol erke
zett feikeres a megye
erintett teIepiiIeseihez,
igy Gyomaendrodre is,
hogy egy kozos, Bekes
csaban feIallitando hoIo
kauszt emlekmu elkeszi
tesehez jaruIjon hozza
anyagilag is a Yaros.

A kepvise16-testulet
januari iilesen targyalta
ezt a temat, s ugy don
tottek, hogy Gyomaend
rod nem jarul hozza a
megyeszekhelyen ter
vezett emlekmuallitas
hoz, hanem sajat, varosi
emlekmuvet emel.

Az emlekmii helye
Gyoman a Kis Balint
iskola F6 uti epulete
meIIeti teren Ienne, ahol
a fak kozott meg rna is
all az 1919-es Tanacs
koztarsasag emIekosz
lopa. Ennek heIyen
lenne a holokauszt
emlekmiive.

Gyomarol egyebkent
91, endr6dr6l pedig 43
zsido veszett oda a vesz
terhes id6kben.

Holokauszt
emlekmu

epul
Gyom'

hogyan folytatodhat a
Fidesz kormanyon mara
dasa eseten ujabb 5 ezer
hektarral.

Gyurcsany Ferenc
eszmefuttatasait mintegy
negyven - joreszt a
nyugdijas korosztalyb6I
vaIo - hive hallgatta meg
a gyomaendrodi valasz
tasi forumon.

Telefon:
063019554·571

Konyhabutorok,
gardr6bszekrenyek,

keszitese egyedi meretben

bCJtorlapb61 vakumf61iazott
felC/lettel vagy tamar fab61!

Els6 osztalyu borovi
feny6b61

ajt6k, ablakok
keszitese!

Keszpenzben
a helyszinen

fizetek!

Telefon:
0630/9-533-594

REGI
BUTOROKAT,

hasznalati
targyakat

vasarolok!

pany, es itt kokemeny
nek kell lenniuk, fokent
a marcius l5-et koveto
utoiso harom hetben.
Mindezt megerositette
az bsszefogas negy
Bekes megyei valaszto
keriiletenek jeloItje,
Miklos Attila, Bod Ta
mas, Rejto Jozsef es
Varga Zoltan is.

Elmondtak, a kozel
jov6ben tenyeket ismer
tetnek arrol, miert kell a
rossz torvenyhozas miatt
szinte egy egesz uzem
nek megszfinnie Be
kesben, mikent jatszot
tak at stromanok kezere
3 ezer hektar termo
faidet a megyeben, es ez

A remeny koalicioja
nak - ahogy Gyurcsany
Ferenc Mesterhazy Atti
la MSZP-elnok szavait
idezte - terveivel kap
csolatban a DK-elnok
kiemelte, februar koze
pen elkezd6dik a kam-

/ '=:=:=J'fJ~4 - :::.~--Ir r :::J
DEMOKRATrKUS KOALlCI~ =..EXfO(f/;,

~ ~ ;/~krb.

:J wereh
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Megyejar6 koriiton
jart januar 28-an Be
kesben Gyurcsany Fe
renc, a Demokratikus
Koalici6 (DK) elnoke.
Ellatogatott Szarvasra,
Mezokovacshazara,
Battonyara es Gyoma
endrodre is.

Gyurcsanyt a Demok
ratikus Koalicio helyi
einoke, Babos Laszlo es
a szimpatizansok fogad
tak a part Kossuth uti
irodaja elott, majd a la
kossagi forum e16tt saj
totajekoztatot tartott.

A volt miniszterelnok
hangsuIyozta, a kisze
Iesitett bsszefogas nem
erintette a demokratikus
ellenzek jeloltjeit Bekes
megyeben. A DK-nak 13
egyeni jeloltje van az
bsszefogason beWl,
akadtak vitak, hogy hoI,
kit inditsanak, de Bekes
ben minden maradt a
regiben. Vagyis az ere
deti negy jeIoit kepviseli
a baloldali, szabadelvii
tomoriilest.

- Az orszaggyiilesi
vaIasztasnak tetje az is,
hogy szabad-e azt mon
dani ebben az orszagban,
amit gondolunk vagy
suttogni kell. Ugy gon
dolom, a szabadsagb6l
fakad a kesobbi gyara
podas - mondta Gyur
csany Ferenc.



4 Sz6-Beszed 2014. februar

Akozetkeztetes fejlesztese a kepvisel6-testiilet elatt

Kinek-kinek a szaiaize szerint...
A helybeli etterem

tulajdonosok erthetO
rosszalhisat valtotta ki,
amikor az onkormany
zat nehany evvel eze
lott tobb ezer adagos
konyhava fejlesztette a
gondozasi kozpont
konyhajat.

Koztudomasu, hogy
innen latjak el a varos
kozintezmenyeit: az
id6sek otthonait, az
iskolakat. A kepvisel6
testiilet tagj ai koziil
nehanyan szerettek vol
na visszaesinalni min
dent, a terveik szerint a
gyomai reszen lev6 in
tezmenyeket ket gyomai
vendeglit6s, az endr6di
R6zsahegyi iskolat pe
dig a Poharelee Laszl6
kepvisel6 erdekeltsege
be tartoz6 HidfO etterem
latta volna el. Ezt az
otletet azonban az on
korrnanyzat illetekes bi-

zottsagai az el6zetes tar
gyalasok soran nem
tamogattak.

Mint azt dr Csorba
Csaba jegyz6 elmondta,
az onkorrnanyzat eppen
azert fejlesztette mar
2002-t61 a gondozasi
kozpont konyMjit, hogy
kedvez6bb arakat alakit
son ki a helyi kozetkez
tetesben.

A januari kepvisel6
testiileti iilesen Pohare
lee Laszl6 kepvisel6 Ie
akarta vetetni a kozet
keztetes javitasahoz kap
esol6di eszkozbeszerzes
temajit a napirendr61,
mert szerinte az nines j61
megfogalmazva es e16
keszitve.

Am6ezi Istvan job
bikos kepvise16 meg
gy6z6dese, hogy a koz
etkeztetessel kapesolatos
vitat egy vallalkoz6i
erdekesoport gerjeszti,

akiknek az a eelja, hogy
a kozetkeztetes keriiljon
ki vallalkozasba.

A gondozasi kozpont
a konyhajat tovabb ki
vanja fejleszteni. Az on
korrnanyzat az etelek
kiszallitasahoz sziikse
ges ugynevezett melegi
t6 edenyeket vasarolna,
s ehhez kertek a kep
visel6-testiilet hozzaja
rulasat.

A napirendi pont tar
gyalasa el6tt a kozonseg
soraiban iil6 egykori 
id6kozben lemondott 
kepvisel6 dr. Farkas
inszky Erzsebet uro16
gus is hozzasz6lt, s hoz
zakezdett ahhoz a be
szedehez, melyben a me
legit6 edenyek vesze
lyere, a bakteriumok
esetleges elszaporoda
sara hivta fel a figyel-

met, am Vam Andras
helyreigazitotta a dok
tom6t, s kerte, hogy
majd az aktualis napi
rend targyalasanal fejtse
ki velemenyet. Dr.
Csorba Csaba jegyz6 vi
szont jelezte, hogy a
mintegy ketezer fOre
f6z6 konyha mindenfele
egeszsegiigyi es min6se
gi vizsgalatnak folyama
tosan megfelelt eddig is.

VALENtIN NAPI MENUSO'R

KaRaS ETTEREM - Gyomaendr6d

-.

Welcome koktel
Cupido nyila.
(Muskotalyos pezsg6, epervel6, mezedes gyumoltS)

Eleetel
Ebredezo vonzalom
(Voros borban konfitalt szuzerme tokaji zselEwel
es kandirozott kbrtevel)

Feetel
Vagyfokoz6 falatok
(Gyomberes kacsacomb file. pulyka java gazdagon toltverosti
burgonyaval, aranymazsolaval g6zolt rizzsel es lUge chatni~valr

Desszert
I. BeteljesOltszerelem (Malnas mousse)

.',
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Torkos CsLitortokl
Varja kedves vendegeit 2014. marcius 6-an
egesz nap a gyomaendr6di

Karas Etterem es a Holler Pizzeria,
valamint a Kondorosi Csarda!
Ahelyben fogyasztott es az etlapr61 valasztott etelek

50%-05 arkedvezmennyel
keszpenzes es bankkartyas fizetes eseten.

EI6zetes asztalfoglalas a Karas Etteremben es
Holler Pizzeriaban a 0666/386-055-os
telefonszamon,
a Kondorosi Csardaban 16-18-20 6rai
.erkezesek eseten asztalfoglalas szOkseges

666/388'-91'e-eS telefonszamon.
St~ varil&..vaMeaeinl(et!



Marcius 15·i unnepseg az Orszagzaszl6nal

Az unnepelt konit
meghazudto16 fiatalos
saggal meselt arr6l,
hogy nyolcvan eves ko
dig aktivan, munkaval
t6lt6tte eletet.

Nepes csaladjab6l a
felesege, egyik leanya,
unokaja es dedunokaja
volt jelen a kis sziiletes
napi unnepsegen.

tik t6ltesnek. A Hantos
kerti holtag aljar6l kike
rii16 iszap pedig egyreszt
a korabbi taroz6ba keriil,
valamint a devavanyai lit
mellett a gat t6veben
kialakitand6 taroz6ba
teritik majd.

A mederkotrasi prog
ram majus vegere feje
z6dik be, ennek k6sz6n
het6en a holtagak vize
tisztabb lesz, amely a
holtagak e16vilagara - es
igy k6myezerunkre - is
j6 hatassal biro

5

Varfi Andras pol
garmester januar 23-an
nylijtotta at Erd6s Ka
rolynak 90. sziiletesnap
ja alkalmab6l a kor
manyf6 szepkoruakat
koszont6 diszoklevelet
es az 6nkormanyzat j6
kivansagait egy uveg bor
es egy viragcsokor ki
sereteben.

ilencven esztend6

A belviz rendezes az
elhet6bb telepUlesekert
program kereteben a
Ffufas zugi a Cs6kasi
holtagak medret kotorak
ki, s ezzel egyiitt befe
jezik a Hantoskerti
holtag mederkotrasat.

Nemregiben megkez
d6d6tt a Fuzfas zugi
holtag kotrasa az innen
kikerii16 iszap a Fuzfas
zugban kialakitott zagy
taroz6ba keriil. A Cs6ka
si zugb6l kiszedett anya
got a holtag partjara teri-

Kotr6haj6 a Fuzfas zugi holtagon

otorjak a holtagakat
Fuzfas, Csokasi es a Hantoskerti

Szo-Beszed

di neptancosok musora
val emelik majd az
endr6di hidavat6 unnep
seg szinvonalat.

unnepi beszedet Sipos
Tas Toh6t6m gyomai
reformatus lelkipasztor.

A 25 evvel eze16tti
esemenyre emlekezve
iden marcius 14-en este
17 6ra 50 perckor meg
sz6lal a reformatus
templom harangja.

A tiz perces harang
sz6 utan Papp Tibor
reformatus lelkesz be
szel az egybegyiilt un
nep16khoz, majd ezt
kovet6en Dank6 Bela
orszaggyiilesi kepvise16
mond unnepi beszedet.

Hidavat6 lesz majus to-en

percre lezarjak majd a
hidat, ahol unnepelyesen
atguritanak egy soros
hord6t es a gyomaendr6-

Az Endr6diek Baniti
Korenek kezdemenye
zesere iden majus lO-en
hidavat6 unnepseget
szerveznek az 2010-ben
fellijitott endr6di kowti
hidnal.

A hidavat6 egyben
kereszte16 is lesz, a
nevadasban az egyszeru
Endr6di Hid nevet
kapja. Az Endr6diek
Barati Kore az onkor
manyzat hozzajarulasat
es anyagi segitseget is
kerte a rendezveny meg
szervezesehez. A majus
10-i unnepseg idejere 30

2014. februar

Az idei marcius 15-i
unnepseg 14-en az esti
6rakban lesz a gyomai
Szabadsag teren, az
Orszagzasz16nal.

Iden 25 eve, hogy az
akkori Feszek pressz6
e16tti boz6tost kivagva
lijra lathat6va tettek a
gyomai Orszagzasz16
talapzatat, melyet a pe
dag6gus Halasz hazas
par a diakokkal egyiitt
lijitott fei.

1994-ben marcius 15
en az Orszagzasz16 ta
lapzatar6l mondta el

egi-uj igazgatok az iskolak elen
Lehet palyazni Fekecs helvere

Az Emberi ErOfor
rasok Miniszteriumanak
Minisztere, Balog Zol
tan a Gyomaendr6di
TankerUlet Igazgat6ja
nak kinevezeset m6dosi
totta. 2013. december
16-i hatallyal a Bekes
csabai megyek6zponti
tankeruletben f6tana
csosi besorolasban fog
lalkoztatja tovabb. Fe
kecs Lasz16 feladataul

Bekes Megye szakkep
zesevel kapcsolatos fela
datokat hatarozta meg.

Fekecs Lasz16 helyet
ideiglenesen a szarvasi
tankeriilet vezet6je, Ke
penyes Andras lMja ei. A
gyomaendr6di tankerii
let vezetesere palyazatot
irtak ki, melynek ered
menyet februar 25-en
hirdetik ki. A R6zsahe
gyi iskola igazgat6i alla-

sara egyedulikent a je
lenlegi igazgat6, Farkas
Zoltanne palyazott, igy
6t neveztek ki lijabb 5
eyre. A Kis Balint iskola
igazgat6n6jenek Agos
tonne Farkas Maria ki
nevezeset - palyaztatas
nelkUl - meghosszab
bitottak, mert mind a ne
ve16testUlet, mind a
fenntart6 elegedett volt
a munkajaval. Vam Andras koszonti a 90 eves Erdos Karolyt
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OKEV 04-0089-05
Akkr. lajstromszam: 00533020

Verso
Biztositasi Alkusz Kft.

(Nepk6ztirsasagi) Kupa
d6nt6t, e16sz6r 1984-ben
a Si6fok-Raba ETO, majd
1992-ben az Ujpesti TE
Vac talalkoz6t.

Az endr6di sziiletesu
Nemeth Lajos jatekve
zet6i palyafutasanak leg
emlekezetesebb sikere a
mexik6i vilagbajnoksa
gon va16 reszvetele volt.
Az 1986-os Mundialon

vezet6bir6kent muk6d6tt
k6zre a Dania-Sk6cia ta
lalkoz6n, tovabbi 6t mer
k6zesen pedig partjel
z6kentsegedkezett.

Nemeth Lajos az ut6b
bi evekben Bekescsaban
elt, a Bekes megyei JB
oktatasi bizottsagat vezet
te, illetve ellen6rkent te
vekenykedett.

Visszavonulasa utan a
jatekvezet6k taboraba le
pett. 1981 es 1992 k6z6tt
muk6d6tt az NB I-ben,
1983 es 1990 k6z6tt volt
FIFA-kerettag. Sok
kii16nleges talalkoz6n
vezetett, egyik volt ezek
k6ziil az 1989. juniusi
Szeged-Vasas osztalyoz6.
Vezetett ket Magyar

Eletenek 69. eveben
januar 26-an elhunyt
Nemeth Lajos egykori
utanp6tlas Europa-baj
nok labdarugo, az 1986
os foci vilagbajnoksagon
kozremiikodott kesobbi
FIFA-jatekvezeto.

Nemeth Lajos 1944.
augusztus 14-en sziiletett
Endr6d6n. 1962-ben Gyo
man kezdte a labdarugast,
kUl6nfele korosztalyos
csapatokban, csatarkent
rligta a labdat.·

Els6 csapata a Gyomai
SE volt, majd a katona
ideje egy reszeben a Hon
ved Szalvai SE egyiitte
seben jatszott. Ott figyel
tek fel ra a Bp. Honved
vezet6i, felvezenyeltettek
a f6varosba. Tiz alkalom
mal jatszott a Sipos Fe
renc, Komora Imre, Tichy
Lajos, Szendrei J6zsef,
T6th Kalman femjelezte
gardaban.

Bekescsabara vissza
keriilt, ahol az NB lIB
g6lkiralya lett. Itt, a hazai
k6z6nseg e16tt 6lthette
magara az utanp6tlas va
logatott mezet, a Magyar
orszag-Hollandia (3-1)
talalkoz6n, ahol g6llal
mutatkozott be. Tagja volt
az 1974-es utanp6tlas Eu
r6pa-bajnoksagon gy6ztes
csapatnak.

Bekescsaban a maso
dik vonal g6lkiralya lett,
az 1973-74-es ideny
vegen feljutott a lila
feherekkel az els6 osz
talyba. A k6vetkez6 negy
szezonban, 1978 tava
szaig az els6 osztalyban
futballozott. 101 merk6
zesen jatszott a legma
gasabb osztalyban.

Az aktiv labdarugast
1978-ban fejezte be. A
Magyar Labdarug6-sz6
vetseg Jatekvezet6 Bizott
saganak valogatottj aban
folyamatosan szerepelt.
NB I-es merk6zeseinek
szama: 101, g6lj ainak
szama: 18.
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BALUVILL

Kfnalatunkb61:
Villanyszereles; anyagok,
vilagitastechnika,
gazkesziilekek- es alkatreszek, munkaruMzat!
Munkaruhazat, noi, ferfi!

SzakOzlet (Juhasz Istvan)
MezotLir, Rak6czi Lit 12.

ARUTIN AUTOSISKOLA

SZEMELYGEPKOCSI-VEZETOI
TANFOLYAMOT INOll
Id6pont: 2014. februar 10-en, 176ra!
Helyszin: Katona J6zsef Muve/6desi Kozpont
Gyomaendr6d, Kossuth u. 9. sz.

KEDVEZMENYES elmeleli tanfolyam!

INGYENES Kresz· as Tesztkonyv hasznalal!

INGYENES szamit6gepes teszt hasznalat!

Atanu/6k szabadidejehez a/ka/mazkod6 e/me/eti
es gyakorlati kepzes!

Teljeskoru tajekoztatas: www.rutinatLhu
Bosnyak J6zsef tanfolyamszervez6 Tel.: 0630/409-2868

~lLANYSZEREL~SIMUNKAK
REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETSOU
Kedvez6 arakka/ varja vasar/6it a BALUV/LLf
Nyitvatartas: hetf6-pentek: 7.30-17.30 * Szombat: 7.30-12.00

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

Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztositasok teljes koru ugyintezese.
- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztositas

(Iakas, uzlet, uzem, stb)
- k6telez6 felel6sseg
- Casco-biztosftas
- eletbiztosftas
- nyugdfj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendr6di kepviselet:
Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Madach u. 2/2.
Telefon: 0666/284-989, 0620/359-6842



aldet a gazd~3knak program
JanWlr vegen lezarult a

Foldet a gazdaknak prog
ram, amelynek kereteben
250 ezer hektar allami ter
mofold berletere palyaz
hattak gazdalkod6k
mondta Bitay Marton, a
Videkfejlesztesi Minisz
terium (VM) allami f6ldu
gyekert felelos allamtitka
ra.

Az allamtitkar hangsu
lyozta: korabban a szo
eialistak altai vezetett kor
manyok idejen a mintegy
600 ezer hektaros aIlami
foldtulajdont hatszaz
szerz6dessel fedtek Ie. A
mostani 250 ezer hektar
pedig tobb mint 6 ezer
gazdalkod6 megelheteset
segiti majd. igy mintegy
megtizszerez6dik az alla
mi foldberlethez jut6
gazdak szama - jelentette
ki.

A VM allamtitkara
meger6sitette, hogy Ma
gyarorszagra kivan jonni

2014. februar

Rend6rsegi hir
Vetseg lett
a hamis

maganokira
Bekes Megyei Rend

6rfOkapitimysagt61 ka
pott tajekoztatas szerint
."a Bekesi Rend6rkapi
tanysag Mezoberenyi
Rendororse a G. J6zsef
,ellen hamis maganokirat
felhasznaIasa vetseg el
kovetesenek megalapo
zott gyanuja miatt foly
tatott nyomozast 2014.
januar 27-en befejezte, a
keletkezett iratokat vad
emelesi javaslattal a
Bekesi Jarasi -0gyeszseg
fel e tovabbitotta."

Gyomaendr6di
Sz6-Beszed

a Facebook-on is!

J u
,

Sz6-Beszed

veaen lezaruIt a

az osztrak mez6gazdasagi
miniszter, mert az osztrak
kormany nem nezi j6
szemmel, hogy a magyar
kormany megvedi a ma
gyar termOfoldet. Az
allamtitkar alahUzta: az uj
foldtorveny alapjan csak a
helyben lak6 foldmuves 
azaz mez6gazdasagb61
e16 gazdalkod6 - juthat
fOldhoz. Ennek az az oka,
hogy a magyar kormany
meg kivanja vedeni a
magyar term6foldet min-

..

denfete spekuLiei6val
szemben. Ez nem k UlfOldi
ellenesseg - szogez, te Ie -,
hanem az alapvet6 eelki
ruzes a spekulaei6 r nega
kadalyozasa. A mugyar
term6f6ldet a korma ny a
biznisz vilagab61 a tel me
les vilagaba kivanja he
lyezni.

Az Angyan-jelentes:sel
kapcsolatban pedig az t a
nezetet hangoztatta Bil:ay
Marton, hogy - bar na;gy
tiszteloje Angyan J6zsef

7

professzomak - a poli
tikus {iltal kozzetett
elemzesek, amelyeket a
Foldet a gazdaknak prog
ramra vonatkoztat, kis
mintavdelen - petdaul
Baes-Kiskun megyerol a
f61dteriillet 6,16 szazaleka
alapjan von Ie kovetkezte
teseket - alapultak es nem
a sokoldalusagot figye
lembe vevo osszegzessel
kesziiltek. Ezert Bitay
Marton esusztatasnak
tartja Angyan J6zsef igy
levont k6vetkezteteseit,
mert a sz6ban forg6 prog
rarnnak esak kis hanyadat
elernzi..

Angyan J6zsef fiigget
len orszaggylilesi kepvi
seW azt allitja, a f61dek
palyaztatasat a kiilonfele
erdekcsoportoknak jutta
tott teriiletek aranytalan es
igazsagtalan elosztasa, a
csaladii gazdalkod6k hat
terbe szoritasa jellemzi 
irja az' MTI.

Onkormanyzati alkalnnazlottnak
adtak ki magu

a oesurrano tolvajolk

Lecsuktak
emdob

Tilalmi idoszakban
fogott folyami harcsat
egy 41 eves gyomaend
rodi ferfi, a halorel
kapta, a rendorok ori
zetbe vettek.

A Szarvasi Rendor
kapitanysag februar 2
an, vasamap szabaly
'sertesi orizetbe vett egy
gyomaendrodi ferfit. A
41 evesCs. Zoltant
halorok ellenoriztek. Ki
deriilt, hogy tilalmi ido
szakban folyami haresat
fogott ki a Harmas
Korosb61.

A ha16rok elsza
moltattak a ferfit, aki
eloszor azt mondta,
hogy a haresat vissza
engedte a foly6ba.· Ki
deriilt azonban, hogy ez
nem igy tortent, a halat
el akarta tulajdonitani. A

horaaszt,
vissza a halat

halorok ezert ertesitettek
a rendorseget, a jarorok
pedigel6allitottak a fer
fit.

A Szarvasi Rendor
kapitanysag Gyoma
endrodi Rendororse Cs.
Zoltant orizetbe vette es
lopassal elkovetett tulaj
don elleni szabalysertes
miatt harom napon beliil
bir6sag ele allithatjak 
irta a beol.hu dmu inter
netes hirportal.

Gyomaendr6di
Sz6-Beszed

a Facebook-on is!

Hirdetesfelvetel:
Sz6-Beszed

.Szerkesztc5sege
Telefon: 0670/22-632-99

A ket no konibban
Gyomaendrodon pro
bait meg csellel bejutni
a hazakba, janmir 22
en vademelesi javaslat
tal zarultelleniik a
nyomozas - tudta meg
a beoI.hu.

A Szarvasi Rendor
kapitanysag Gyomaend
rodi Rend6rorse lopas
vetseg kiserlet elkove
tesenek megalapozott
gyanuja miatt folytatott
eljarast egy bekesesabai
es egy keveresi no ellen.
A 65 eves M. Jalant,
valamint a 26 eves J.
Evat mUlt ev szepteinber
7-en alii tattak elo a
rend6rok Gyomaendr6
don. A varosi rendorors-

re ugyams bej elentest
tett egy no, akihez be
mentek.

Eppen kinezett az
ablakon, amikor megje
lentek az udvaran. A n6
kiment es kerd6re vonta
6ket, mire a ket gyanusi
tott azt allitotta, hogy az
onkormanyzatt61 jottek.
A bejelento azonban fel
sz6litotta oket, hogy
tavozzanak, mire a ket
no kiment az utcara es
beszalltak egy aut6ba,
melynek rendszamat a
telefonal6 feljegyezte.
Azt is meg tudta mon
dani, hogy a hazat61
merre indultak, igy a
rend6rok Gyomaendro
don a Fo ut es a Bajesy-

Zsilinszky ut keresztezo
deseben igazoltattak 0
ket.

El6allitottak oket es
ekozben kideriilt, hogy a
bejelent6n kivul egy
masik nonel is jartak.
Neki is azt mondtak,
hogy az onkormanyzat
t61 j6ttek es a haza mel
lekepiiletet szeretnek
megnezni.

A no igazolvanyt kert
a ket idegentol, de
miutan semmilyen iratot
nem tudtak felmutatni,
elkiildte oket. Mindket
no ellen lopas vetseg
kiserlet elkovetesenek
megalapozott gyanuja
miatt indult bunteto
eljaras.
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Moksa cseppek

Gazkeszulekek
karbantartasa,

javitasa!
Viz-, gaz-, kozponti

fUtes szereles
tervezestol

a kivitelezesig!

Matyi J6zsef
Tefefon: 0630150431·54

Stancolt es
hagyomanyos

papirdob
gyartasa minden
meretben!
Szitazas,
szitaforma keszftes,
kasfrozas!
Telefon:
0620/9142-122

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.
(Ipari Park)

Hirdetesfelvetel:
0670/22·632·99

is, melyeket megismer
ve, megfelelo nagy hi
gitasban es potencialas
sal terapias celra fordit
hatunk. A Moksa Elixir
osszetev6je 84 esszen
cia, melyeket a homeo
patia elvei szerint keszi
tettek. Szedese ked
vezoen hathat az im
munrendszer mukadese
reo Eletiink teljesebbe,
egeszsegesebbe, harmo
nikusabba es gazdagab
ba valhat. A Moksa
Elixir hozzajarulhat a
fizikai es szellemi er6n
let fejlesztesehez. Tamo
gathatja a szervezet el
lenallo kepesseget es
el6segiti a jo kozerzet
helyreallitasat - mondta
vegiil Ambrusz Laszlo,
termeszetgyogyasz.

egeszsegert

ersenyek

nyeri a harmonikus mu
kadeshez sziikseges
egyensulyi allapotat 
hangzott el az el6adason.

- A Moksa Elixir
specialis m6don keszi
tett viragszirom eszen
ciakat es C-vitamint tar
talmazo komplex keszlt
meny.

A Moksa Elixir a 21.
szazad "mikro cseppje",
mely forradalmian uj
modon, a regi hagyo
manyokat alapul veve
segit visszaallitani, reg
elfeledett egeszsegiin
ket, segit megteremteni
lelki bekenket.

A homeopatia es
hasonl6 informaci6s el
vU terapiak tanai szerint
testi es lelki betegsege
ink kivaItasaert felborult
Ielki egyensulyunk es
harm6niajat vesztett tu
datalattink dont6 mer
tekben felel6sek.

A koriilottiink lev6
anyagi vilag elemei egy
ben informaciohordoz6k

iliardTer

- Ha elveszitjiik testi
es lelki harm6niankat,
testiinkan gyakran fizi
kai jelek jelentkezhet
nek. Legtabben ilyenkor
orvoshoz fordulunk,
ahol ugyan tiineteinkt61
megszabadulunk, a ki
valt6 okokat azonban
tovabbra is magunkban
hordozhatjuk. Ma mar
elfogadott teny, hogy
egyes fizikai tiineteket
gyakran el6zik meg er
zelmi traumak. Ha meg
talaljuk a fizikai tiine
teket kivalt6 lelki okot, a
javulasi folyamat soran a
test kannyebben vissza-

Ambrusz Laszlo

Dr. Markus Istvan
szu h~sz-n 0gyo gya sz,
klinikai onkol6gus es
Bencze Ilona homeopa
ta kozosen alkottak
meg a rna mar rend
kivul kozkedvelt C
vitamin tartalmu
immunerosito keszit
menyt, a Moksa
Elixirt.

Janwlr I8-an Gyoma
endr6don tartott el6adast
Bencze Ilona, homeopa
ta gy6gyit6 Ambrusz
Laszl6 gyomaendr6di
termeszetgy6gyasszal a
betegsegek kialakulasa
nak okair61 es a lehet
seges kezelesi modoza
tokr61. Bemutattak az
erdekl6d6knek a Moksa
Elixir nevu komplex
keszitrnenyt.

Februar 1-2-an Gyo
maendr6dan, a Karas
Szallodaban rendeztek
meg a Teli Holler Kupa
Magyarbiliard Versenyt

, OB i-es versenyz6knek.
Az esemeny az or

szag legnagyobb es egy
ben legrangosabb ver
senye is, melynek hazi
gazdaja a Gyomaendr6di
Korona Biliard Klub
volt.

Timar Andras es
David Gabor a klub
jatekosai es a verseny f6
szervez6i lapunknak el
mondtak, hogy az orsza
gos bajnoksag 1. oszta
lyaban szerepl6 ver
senyz6k allhattak asztal
hoz.

A 300 regisztralt ver
senyz6hOi 40-en szere
pelnek az OBI-ben, s

kazali.ik 28-an jelen
tkeztek a gyomaendr6di
megmerettetesre. A ver
senyz6k Gyomaend
r6don kiviil Pilisvo
rasvarr61, Oroshazar61.
Bekescsabar61, Szegha
lomr61 es Mez6bereny
hOI erkeztek.

A k6tnapos verse
nyen a gyomaendr6diek

koziil Bir6 Imre a 3.
helyen vegzett, mig
Hangya Imre 5. lett.

Az els6 helyet a me
z6berenyi Kurta Laszl6
szerezte meg, igazolva a
papirformat.

Februarban egyeb
kent meg ket versenyt
rendeznek a biliardosok.
Februar 15-16-an a Teli

Holler Kupa elnevezesu
versenyre a regisztralt
versenyz6kan kiviil bar
ki jelentkezhet. Az ezt
kaveto OB2-es ver
senyre - amelyet februar
22-23-an rendeznek a
Koros Etteremben - a
regisztralt OB2-eseket
es a nem regisztralt
dak6sokat is varjak.

Nemzeti
Dohanybolt
a Hollerban!

Nyitva:
Hetf6t61-szombatig

5.30-21.00
(13.00-14.00-ig

ebedid6)
Vasarnap:

5.30-16.00-ig

Odit6k, borak,
sorok, szeszek

bolti aron kaphat6k.
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Tovabba j6tekonyan
hatnak testi-Ielki szinten
es a mereganyag kivalasz
tast is elosegitik a talp- es
nyirokmasszazs, a test
masszazs.)

A fenti javaslatok se
githetnek enyhebb esetek
ben, a testi- lelki - szellemi
harm6nia megtartasaban,
de sulyosabb esetekben
nem helyettesitik a gondos
orvosi vizsgalatot, apolast
es beteggondozast. Min
den betegseg vonatkoza
saban a mege16zes lenne a
legfontosabb!

A rendszeres testrnoz
gas, a kezben tartott val
tozatos taplalkozas es elet
vezetes is lehet a hosszU es
egeszseges elet titka.

Hippokratesz mondasa
szerint: Taplalekod legyen
a gy6gyit6d!

Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz

Ha reszelt fekete retket
fogyasztunk, (de csak
este) az segiti az emesz
test, es az epe kivalasztast,
valamint rostanyagot biz
tosit a beleinknek.

A nem ideny jelleg(i
zoldsegek, gyiimolcsok
fogyasztasa nem ajanlott a
tennes id6n kiviil, sot
egyenesen keriilendo! (pa
radicsom, paprika, uborka,
sz616 stb.)

Hlen a lelkiink is
pihen6re ter, es ezert kicsit
faradekonyabbak, lehan
goltabbak is lehetiink az
atlagosnal, amit a szabad
levegon, es a napon tar
t6zkodassal kompenzalha
tunk. A szolarium nem
kepes p6tolni a terme
szetes napfenyt!

Az altest felmele
giteset rozmaringos iilo
furd6vel lehet elerni. Aki
nek magas a vernyomasa,
az keriilj e a rozmaring
hasznalatat.

A teli taplalkozast ugy
kellene beallitani, hogy le
gyenek benne napi szinten
hevit6, tiizesit6 izek. (Csi
p6s, pikans.)

Fels6 leguti hurutok
eseteben a citrom nylijthat
segitseget, hiszen kival6
nyakold6. A homlok es
arciiregi problemaknal a
hazilag keszitett ecetes
torma gyors segitseget je
lenthet, valamint egy-egy
esti kamillateas g6zoles is.

A klasszikus finn szau
na is kepes megmozgatni a
lehUlt testnedveket, es a
felesleges mereganyagok
kivalasztasat. Sziv-enend
szeri problemak eseten
tilos a szauna!

A teIi ela1l6 gyiimol
cseink, az alma es a korte,
illetve az aszalt gyiimol
csok rendszeres fogyasz
tasa javasolt. Ela1l6 zold
segeink koziil talan a
fokhagyma a legerteke
sebb elelmiszeri.ink. A vo
roshagyma nyersen, de
meg fove is kepes kifejteni
az antibakterialis es nyak
0ld6 hatasat.

az aramlasuk es a mereg
anyagok kivalasztasa biz
tositva legyen.

Nehany noveny tea
fonnajaban alkalmas lehet
ene. A borokabogyo, fa
hej, szegfiiszeg felmelegiti
a testnedveket, es egy kis
mennyisegu kukoricaba
jusz, vagy petrezselyem
zold fonazataval kihajt
hato a testiinkb61.

y6gyit6 termeszet
Nagymamaink gen

enici0rOI-generacio r a
adtlik at a tudast, a boles
"mesteri" tanitast az
egeszsegmegorzesrol.

Evmilli6k ota a fOld es
a Karpat-medence eghaj
lata folyamatosan valto
zik, mint ahogy azt az
evszakok is teszik. A ta
vaszt a nyar, az 6szt a tel
koveti. A termeszetben jol
megfigyelhetjiik, els6sor
ban az evelo novenyek
tekinteteben ezt a folya
matos korforgast.

Talan a tavaszi elso
zold hajtasok megjele
nesevel a leglatvanyosabb
az elet orok korforgasa!
Nyaron a csodalatosabb
nal-csodalatosabb ilIat, es
szinpompa gyonyore kap
raztat el benniinket.

Az 6sz megmutatja az
elmulast es utalast ana,
hogy a termeszet pihenni
kivan az aktiv term6id6
szak utan. A teI a pihenes,
es az ujrakezdes iizenetet
hordozza magaban.

Az emberi termeszet is
hasonloan viselkedik. Ma
gaban IMhatatlan torveny
szerusegeket 6riz.

Tavasszal ujraeled,
nyaron aktiv, 6sszel kesziil
a teli megpihenesre, hogy
a tavasz eljovetele az elet
uj lehet6seget kibontakoz
tathassa.

A teli hOnapokban le
lassul a szervezetiink. is,
hiszen pihen. A hideg id6
besuriti a testnedveket,
ezert gyakoribbak telen a
meghUleses betegsegek. A
"nagyi" 6si tudasa j61
johet ilyenkor!

A lehUlt testnedveket
fel kell melegiteni, hogy

'>.

Balint nap
A Kis Balint Altalfmos

Iskola februar 14-en tartja
hagyomanyos Balint
Valentin napi Kavalkadjat.

Dele16tt 9 6rakor indul
a maskaraba oltozott me
net a F6 uti iskolab61 a
jarasi hivatal ele, kicsik es
nagyok egyarant reszt
vesznek a felvonulason.

Tiz 6rat61 a Katona
J6zsef Muve16desi Koz
pontban a fels6s osztalyok
b.emutatkozasa tOrtenik. A
Gyermekekert Alapitvany
meglepetessel kedveske
dik a diakoknak. Delutan
pedig Hevesi Imre kon
certjet tekinthetik meg az
erdek16d6k.

Az Iciri-Piciri Mese
illusztraci6s es Mesemon
d6 Versenyre februar 25
en keriil sor a Hosok uti
iskolaban.

A leendo elsos oszta
Iyos sziilok szamara feb
ruar 26-an lesz sziiloi er
tekezlet a Hosok uti is
kolaban.

Szeretettel varjuk a
kedves szUloket!

tak: 5-6. osztalyos kor
csoport: III. helyezes:
Nemeth Regina es K6sa
Fruzsina, II. helyezett:
Nagy Noemi es Gecsei
Lilla, I. helyezett: Ge
csei Zita es Ladanyi Sa
ra. 7-8.osztalyos tanu
16k: II. helyezett: Szmol
nik Alexa, I. helyezett
Weigert Csenge

Felkeszit6 tanarok:
Gordos Zsuzsa, Hunya
Jolan, Forgacsne Gyet
vai Krisztina.

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

AUTOSOK
FIGYELEMI

M{jszaki
vizsgaztatas
akci6s ;iron:
22.000 Ft

Eredetiseg-vizsgalatl

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

Telefon:

0666/610·650,
0630/600·42·30

Szo·Beszed
Szerkesztosege

szobeszed@gmail.com

A Kis Balint Altala
nos Iskola Human Mun
kakozossege 2014. ja
nuar 21-en tartotta a
Kazinczy Szep Magyar
Besz6d Verseny iskolai
fordul6jat. A verseny
z6knek egy szabadon
valasztott es egy kote
lez6 20-21. szazadi, 20
25 soros pr6zai szoveget
kellett bemutatniuk.

A legszebben, leg
eredmenyesebben a ko
vetkez6 tanu16k olvas-

Kazinczy
--
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Cimzetes f6jegyzo lehet
dr. Csorba CsaDa

Cimzetes f6jegyz6
lehet dr. Csorba Csaba
Gyomaendr6d jegyz6je.
Varfi Andras polgar
mester kezdemenyeze
sere, err61 is targyalt a
kepvisel6-testiilet leg
ut6bbi iilesen.

A cimzetes f6jegyz6i
cimet barmelyik jegyz6
megkaphatja, aki ket
feltetelnek megfelel. Az
egyik, hogy minimum
IO evig folyamatosan
jegyz6kent tevekeny
kedjen. A masodik felte
tel, hogy a legmagasabb
fokozaru kozszolgalati
min6sitessel rendelkez
zen. Amennyiben ezek
nek megfelel, akkor a
kepvise16-testiilet kez
demenyezheti a cimzetes
f6jegyz6i cim adasat
minden bv februar l5-ig
az illetekes kormany
hivatalnal. A veleme
nyezesek utan a mi
niszterelnok dont a eim
adomanyozasar61.

Dr. Csorba Csaba
jegyz6 a fenti ket fel
tetelnek mar tobb mint
10 eve megfelel, igy a
kepvise16k egyetertettek
azzal, hogy kezdeme
nyezzek dr. Csorba Csa
ba jegyz6 reszere a
cimzetes f6jegyz6i cim
adomanyozasat.

Az onkormanyzat
egy uni6s palyazat el
nyeresevel kozvele
menykutatast vegeztetett
a gyomaendr6di lakos
sag koreben. Ennek ke
reteben 722 embert hiv
tak fel telefonon es
erdekl6dtek a telefonos
inteIju soran a helyi koz
szolgaltatasok min6se
ger6l a lakossag elege
dettseger61 es a felme
rii16 igenyekr61.

Az elkesziilt lakossa
gi felmeres eredmenyei
b61 ta1l6ztunk:

A megkerdezettek 97
szazaleka tisztaban van
azzal hogy Gyomaend
r6d jaraskozpont lett.
Viszont esak 34 szaza
lekuk erzi azt, hogy a
telepiiles ezaltal er6si
tette tersegi pozizi6jat. A
valaszad6k 43 szazaleka
erzi ugy, hogy a kozigaz
gatasi szolgaltatasok ja
vultak mi6ta a varos
jarasi kozpontta valt.

A valaszad6k fele
elegedett azzal a munka-

val, amit az eletmin6seg
javitasa erdekeben veg
zett az onkormanyzat.

A megkerdezettek
otode gondolja ugy hogy
a varos az elmult 4
evben latvanyosan fej
16dott. Hetven szazale
kuk szerint lassan fejl6
dott a telepiiles.

A koziigyek alaku
lasa a valaszad6k kethar
madat erdekli.

A varosban torten
tekr6l a legtobben a he
lyi ujsagokb61 tajeko
z6dnak. A megvasarol
hat6 helyi lapok koziil a
Varosunk cimGt olvassa
a valaszad6k 7 szazale
ka, az OJ Gyomaendr6di
Hirlapot 2 szazalek veszi
kezbe, mig lapunkat a
Sz6-Beszedet 31 szaza
lekuk olvassa.

A helyi teve esatoma
adasat rendszeresen a la
kossag 33 szazaleka ne
z1.

A megkerdezettek 73
szazaleka szerint Gyo
maendr6don lehetne

sokkal tobb turista. A
valaszad6k 70 szazaleka
ugy gondolja, hogy a
telepiiles adottsagait job
ban ki lehetne hasznalni.

A hulladekszallitas
sal a valaszad6k tobb
sege elegedett. Az egesz
segiigyi ellatassal a meg
kerdezettek fele elege
dett. A valaszad6k 56
szazaleka tamogatna,
hogy az uj varoskoz
pontba keriiljon az
egeszsegiigyi szakella
tas. Meg kell jegyezni,
hogy ezt inkabb az end
r6di varosresz lak6i ta
mogatjak.

Varfi Andras pol
garmester lapunknak el
mondta, hogy egy ilyen
alkalmankent elvegzett
kozvelemenykutatas a
zert is hasznos, mert ab
bOl tobbek kozott az is
kideriil, hogy az onkor
manyzat f6 eelkitiizesei,
strategiai iranyai helye
sek-e, azokat a lakossag
megertette-e es tamogat
ja-e?

Islillyedt
Januar l3-an reggel a gyo

maendr6di aluljar6 epitesen dolgo
z6 egyik Hyundai markol6 elerte
az agyagos, vendegmaraszta16
talajreteget es a fulke magassagaig
belesiippedt a moesarba. Ket lane
talpas er6gep egesz nap pr6balko
zott a mentessel, de nem jartak si
kerrel. A szakemberek el6bb esor
l6vel pr6balkoztak, majd masik ket
marko16gep korbeasta az elsiip
pedt gepet, igy reggelre sikeriilt
megmenteni a mintegy husz ton
nas marko16t.

rkol6
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arja a fiatalokat a megujult ethle •
IS

Miert eppen a Bethlen?

Bethlen Gabor Mezogazdasagi
es Elelmiszeripari Szakkepzo Iskola es Kollegium

Gyomaendr6d, H6sek utja 40. Telefon: 66/581-200
www.bethlengaborszki.hu
OM azonosit6: 202 739

SZAKKOZEPISKOLA
Kepzesi ida: 4 ev
8 altalanos iskolai vegzettseggel rendelkez6k szamara.
- kbrnyezetvedelmi agazat (01-es k6d)

- mez6gazdasagi agazat (02-es k6d)

- Mert szakkepzett oktat6garda foglalkozik veled.

- Mert szeles eszk6zpark all rendelkezesre aszakmak elsajatftasahoz.

-Mert szakmai kfnalalunk evr61 ewe b6vul.

- Mert lehet6seget biztositunk ,T" kateg6rias mez6gazdasagi

vontat6vezet6i jogosftvany megszerzesere.

- Mert avidekieknek kollegiumot es etkezest is biztosftunk.

- Mert aszakmai kepzesunk gyakorlatorientall.

- Mert egyre t6bb szakmai versenyen erunk el el6kel6 helyezesl.

-Mert szfnvonalas, j6 hangulatO rendezvenyek varnak Rad.

- Mert gondoskodunk R6lad, t6r6dunk Veled ...

A Bethlen Gabor Mezo
gazdasagi es Elelmiszeri-.
pari Szakkepz6 IskoJa es
Kollegium szeleskoru szak
kepzesi kinalatavaJ, mo
dem, j61 felszerelt elmeleti
es gyakorJati kepzohelyek
kel, tangazdasaggal, kolle
giummal, szines szabadidos
foglalkozasi lehet6seggel
varja a jelentkezoket. A
szakmai gyakorlatok lebo
nyolitasahoz tanmuhelyek
kel rendelkezik.

Szeles eszkozpark all
rendelkezesre a szakmak el
sajatitasahoz. Tankonyha,
pekmuhely, gepmuhely, tan
gazdasag.

lskolank rendszeres kiil
fO]di gyakorlatokat biztosit
a Leonardo da Vinci prog
ram kereteben Lengyelor
szagban, Franciaorszagban
es Olaszorszagban. Ezen
gyakorlatok keretein bellil a
tanulok nemzetkozi tapasz
talatokon illl nyelvtudasukat
az adott orszagban elmelyit
hetik.

Tanul6ink elhelyezeser61
kollegiumunkban gondo
skodunk. A kollegiumi ella
tas teritesmentes. Tanul6ink
reszere napi haromszori et
kezest biztositunk. A sza
badido hasznos eltoltesere
szamtalan lehetoseget biz
tositunk.

hogy tanul6ink rendsze
resen reszt vegyenek kiilfol
di - franciaorszagi, lengyel
orszagi es olaszorszagi 
szakmai gyakorlatokon.

A helybeli diakoknak es
szUleiknek az iskola es a
tanari kar ismertsege, a
felkinalt szakok sokfelesege
lehet fontos szempont a
valasztasnal, s nem utols6
sorban az, hogy a gyermek
helyben, a sziilo szeme elott
marad.

Azonban a videki
diakokat sem kell felteni,
hiszen az iskola kollegiuma
nem csak szallast, etkezest,
szervezett programokat biz
tosit.

Erdemes teh<it ebbe a
nagy hagyomanyli, ismert
es mindig meglijulni kepes
iskolaba iratni a palya
valaszt6 gyermeket.

Bula Terez

nikus, elelmiszeripari tech
nikus, elelmiszeripari ge
pesztechnikus. Mar tech
nikus vegzettsegu erdek
lodoknek kinaljuk a kor
nyezetvedelmi meres szak
technikus es a novenyvedeI
mi technikus kepzeseinket.

A meghirdetett szak
makat kepzett szaktanarok
keze alatt, j6l felszerelt tan
muhelyekben, tankonyhan
es tangazdasagban sajatit
hatjak el a tanul6k. Emellett
lehetoseg van "T" kate
g6rias mezogazdasagi von
tatovezetoi jogositvany
megszerzesere is, amely
feler egy plusz szakmaval.
Iskolank Davidovics Laszl6
igazgat6 umak es az altaIa
vezetett Leonardo da Vinci
programnak koszonhetoen
kiterjedt nemzetkozi kapc
solatokkal rendelkezik,
amelyek lehetove teszik,

SZAKISKOLA
Kepzesi ida: 3 ev
8 altalanos iskolai vegzettseggel rendelkez6k szamara.
- mez6gazdasagi gepesz (3-as k6d)

- halasz, haltenyeszt6 (04-es k6d)

- lovasz (05-6s k6d)

- mez6gazdasagi gazdaasszony, falusi vendeglat6 (06-os k6d)

- edesipari termekgyart6 (07-es k6d)

- husipari termekgyart6 (08-as k6d)

- szakacs (11-es k6d)

- pek (09-es k6d)

tenyeszto, lovasz, mezo
gazdasagi gazdasszony es
falusi vendeglos, edesipari
termekgyart6, hUsipari ter
mekgyart6 es pek szakmak
ban. Masodszakmak mezo
gazdasagi gepjavit6, allat
talto, belovagl6 szakokon.
Technikus h~pzeseink erett
segizetteknek: kornyezet
vedelmi technikus, lovas
rura vezeto, allattenyeszto
es allategeszsegiigyi tech
nikus, mezogazdasagi tech-

A Bethlen suli sokaig a legnagyobb oktatasi
intezmeny volt varosunkban, amelynek vegzett
diakjai evtizedek 6ta a kornyek mezogazdasagi sza
kembergardajanak magjat alkotjak. A diakletszam,
a tanari kar kezdemenyezokeszsege, szellemisege,
az iskola felszereltsege lehetove tette, hogy a varosi
rendezvenyek, legyen az nemzeti iinnep, egyeb
evfordul6, fesztival, vagy vasar, kulturalis
muveszeti rendezveny, sportesemeny, vagy akar
veradasi kampany mind-mind az iskola reszvetele
vel, gyakran szervezeseben val6suljanak meg.

tosegekhez igazitva rna is
hasznosak lehetnenek. Az
akkori iskola Erzsebet liget
3. szam alatti epiilete 3 tan
terembol, irodab61, igaz
gat6i lakasb61, tehen- es
16ista1l6b61, baromfi6lb61,
sertes6lb61, magtarb61, ku
koricagoreb61, pajtab61 es
szolgalati lakasokb61 alit. A
kis mintagazdasag alapjat
20 hold szanto, 1,5 hold
gyiimolcsos, 1 hold konyha
kert adta. Sokunk sziilei,
nagysziilei, dedsziilei tanul
tak ebben az iskolaban
1922-1946-ig Pajor Gyula
igazgatasa alatt, majd az
iskola jogut6djaiban.

Az ut6bbi evekben el
szenvedett atszervezesek
azonban sokat rontottak az
iskola himeven. A bizonyta
lansag a beiskolazast es a
tanev szervezeset is megne
hezitette. Mult ev augusztus
vegen nyertiik vissza fug
getlensegiinket.

A 2013/20 14-es tanevet
mar Bethlen Gabor Me
zogazdasagi es Elelmiszer
ipari Szakkepzo Iskolakent
kezdhettiik meg a regi beth
lenes lendiilettel. A kovet
kezo tanevre mar tisztizott
felteteleket, biztonsagos ko
rulmenyeket es erdekes,
hasznalhat6 kepzeseket a
janlhatunk a minket va
laszt6 diakoknak. A va
laszthat6 szakmak alkal
mazkodnak az iskola ha
gyomanyaihoz es a komyek
gazdalkod6 szervezeteinek,
valamint az iskolat ujra
szamyai ala vevo regi-uj
fenntarto, a Videkfejlesztesi
Miniszterium igenyeihez.

Szakkozepiskolai kep
zesben komyezetvedelmi es
mezogazdasagi osztalyt in
ditunk. Szakiskolai oszta
lyok indulnak mezogaz
dasagi gepesz, halasz es hal-

A yaros nemzetkozi
kapcsolatai is sokat koszon
hettek az iskola kapcso
latainak. Az elso testver
varosi szerzodes Nagy
enyeddel szinten iskolank 
Kovacs Karoly akkori igaz
gat6helyettes kezdemenye
zesere kottetett. A tobb mint
egy evtizedig ket helyszi
nen, Gyomaendrodon es
Nagyenyeden megrendezett
Nemzetkozi Muvesztabor
gyomai hazigazdaja es szer
vezoje is az iskola volt.

2002-ben a Reformatus
Templomban felemelo iin
nepseg kereteben emle
keztiink meg az intezmeny
szellemi elodjenek, a Gyo
mai Kozsegi Onall6 Gazda
sagi Nepiskola alapitasanak
80. evfordul6jar61. 2012
ben nem adatott meg, hogy
melt6 koriilmenyek kozott
megiiljiik a kilencvenedik
evfordul6t is. A kozponti
elkepzelesek a szakkepzes
rol azt koveteltek, hogy
iskolank betagoz6djon a
Bekes Megyei Tisza Kal
man Kozoktatasi Intez
menybe. Hosszu, nehez
kiizdelem aran sikeri.ilt
meggyozni a donteshoz6
kat, hogy on<i1l6an, hagyo
manyainkra epitve jobban
szolgalhatjuk a szakkepzest
es ezaltal a videk fele
melkedesenek iigyet.

Az iskola elodjenek
kiildeteset az 1922-es ala
pitaskor igy hataroztak
meg: "A foldmuves sziilok
gyermekei reszere olyan
gazdalkodasi ismereteket
adjon, melynek birtokaban
onall6 mezogazdasagi mun
kavegzesre kepesse valik a
tanuI6." A tantargyak a
kovetkezok voltak: hittan;
kozismereti targyak: olvas
manytargyalas es fogal
mazas, szamolas es meres,
fOldrajz, tortenelem, ter
meszetrajz, allampolgari jo
gok es kotelessegek, enek,
testneveles es egeszsegtan;
gazdasagi ismeretek: no
venytermesztes, kertmuve
les, allattenyesztes, gazda
sagvezetes, haztartastan, ke
zimunka, valamint idoszeru
gazdasagi gyakorlatok.
Ezek a targyak a mai korul
menyekhez, technikai lehe-
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Alairas: .

r----------------~-~~---~---~.

Iranyar: .

Erdeklodni: .

Apr6turdeteset e-mail-en is elkOldheti!
szobeszed@gmail.com

Foldet berelnek
Gyomaendrodon.

Fiilop Bela
Telefon: 0620/945-0765

Kjpufog6dobok,rend
szerek javitasa, keszitese!
Karosszerijavitas! Te1e
fonszam: 0670/5144-641

Karosszeriajavitas!
Karambo10s, korrodalt
aut6k javitasa! Kipufog6
dobok, csovek javitasa,
keszitese! Telefonszam:
0670/5935-171

Nem hasznalt, elrom
lott, feleslegesse valt
hiito- vagy fagyaszt6
szekrenyet ingyen elfo
gadom. Hivjon, hazhoz
megyek. 0666/789-189

Pentium 1V-es szami
t6gep 17"-os monitorral,
bi llentyuzettel, egerrel
egyben elad6. 0620/554
3121

J6szagtart6knak, liba
soknak, allattart6 tele
peknek hoIegbefuv6 (20
kW) elad6. Levego
szallitas 600 m'/6ra, 220
voltos. Ar megegyezes
szerint. Erdeklodni lehet:
0670/261-0648

TaIaItam egy ferfi
kerekpart karacsony
kor. Atvebeto igazolas
elleoebeo! Telefonsza
mom: 0630/5083-739

MUNKA
Egy gyakorlott nyug

dijas, ozvegy asszony
vallalna idos neni vagy
bacsi gondviseleset, apo
1asert, ingatlanert. Erd.:
0620/488-4899

Korrepetalas, felzar
k6ztatas, magan6rak, ko-

dara16t vennek. Telefon:
0620/454-1154

Komuves- es hideg
burkolasi munkat val
lalok. Telefonszamom:
00630/360-8128

Simson Star elad6.
Iranyar: 50 ezer Ft. Erd.:
0620/454-1154

Nem hasznalt, elromlott,
feleslegesse valt hfito, vagy
fagyasztoszekrenyet ingyen

elfogadom.
Hivjon, hazhoz megyek.

Egyeztetni telefonon lehet:
0666/789-189

Samsung Wave es
Samsung E 900 (mind
ketto T-mobilos) elad6!
35, illetve 10 ezer forint.
Telefon: 70/5935171

Elad6 gyermekheve
ro, doMnyz6asztal, ir6
asztal, kombinaIt gaz
tiizhely, Simson motor
b10kk (turb6s) Erd.:
0630/523-1544

Magyar vagy cseh
szlovak 22-es, 32-es hUs-

EGYEB
Kuvasz kan kutyak 2

db elad6k. Iranyar 10 ezer
Ft/db. J6 hazorzok. Ha
szonallat csere is lehet
seges. Telefon: 0630/204
3826

Koltozes miatt elad6
egy db iistMz 3 fajta iist
tel, oxigen is disszu
hegesztopalackok felsze
relessel, 3 fazisu ter
menydara16, 1 db pb gaz
palack, Simson motorke
rekpar. Erd.: 0630/522
9201

16 soros vetogep,
allatszallit6 kaloda, 2"
os kardanos szivattyU
(kistraktorhoz vaI6),
Csepel motoros 2"-os szi
vartyU sziv6csovel es lab
szeleppel, elad6 vagy el
csereIheto 4-5 fejes tar
16Mnt6 ekere. Erd.:
0620/537-5919

3266 negyzetmeter kert,
13,6 AK elad6. Erdek
10dni telefonon 1ehet:
0666/282-201

Gyomaendrodon a
Templom-zugban viz
partra meno ingatlan ela
d6, villany, rurott kilt van.
4614 m2-es vallalkozasra
is alkalmas. Erdek10dni:
0670/943-8212

KERT, TELEK
A Pap zugban vizparti

telek siirgosen elad6.
Erd. :0620/341-0779

Gyoman Kecseges
zugban (Sulekkert) viz
parti horgasztelek elad6.
Erdeklodni telefonon:
0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

Pocoskertben 952 m2

kert elad6. Iranyar: meg
egyezes szerint. Erd.:
0630/243-1887

Gyoman a Cseprosben

Gyoman, kertes haz
elad6 vagy lak6te1epi 1a
kasra csereIheto. Erd.:
0630/544-4641

LAKAS
Gyoman 1ak6te1epi

1,5 szobas 1. emeleti
lakas elad6 azonnal be
ko1tozhet. Erdek10dni
lehet: 0630/223-2183,
0666/484-280

Okt6ber 6. Itp-en 2
szobas lakas elad6, vagy
kertes hazra cserelheto.
Erd.: 0620/576-7879

Okt6ber 6. ltp-en 2
szobas lakas elad6 vagy 3
szobasra csereIheto a
masodik eme1etig. Erd.:
0630/356-2449

Gyoman, Vasarteri
Itp-n teljesen fe1ujitott,
1egkondicionaIt, kony
habutoros, uj fiitesrend
szeru 2 szobas lakas
elad6! 30-3493740, 30
4319633

Vasarteri Itp-en 1
szobas, foldszinti lakas,
azonnali bekoltozessel
elad6. Ar: megegyezes
szerint. Erd.: 0630/576
1140

Masodik eme1eti, 56
m2-es erkelyes lakas
elad6. Erd.: 0670/279
8040,0620/347-0538

Vizparti, holtagparti,
belteriileti, osszkomfor
tos hazat keresek meg
vetelre Gyoman! Erdek
lodni telefonon lehet:
0630/630-9955

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

1yem ut 82. szam alatt
ingatlan nagy portava1
elad6 (viz es villany van).
Iranyar: 2 milli6 Ft. Er
deklodni: 66/284-857
vagy 0630/925-9515

Gyomaendrodon, a
Rak6czi u. 29. sz. alatt
nagy csaladi haz - jelen
leg orvosi rendelokent
miikodik - elad6. Erdek
16dni 1ehet: 0630/367
0840, vagy 0630/998
5096

Gyomaendrodon, a
Cs6kasi zugban vizparti
dupla telken 3 szobas,
osszkomfortos, nagy nap
palis, pincezett csaladi
haz gazdasagi epiiletek
kel elad6. lranyar: 16 mil
li6 Ft. 0630/3326-075

Endrodon, a Sugar
uton hosszU paraszthaz
elad6. Erdeklodni lehet:
0620/245-1262

Endrodon, a Polanyi
uton, csendes komye
zetben haz elad6. Villany
van, viz az udvarban.
Iranyar: 1 milli6 Ft. Erd.:
0670/286-6061

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

Ingyenes a lakossagi apr6!
A Szo-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak az

olvas6knak a lakossagi aprobirdeteseit, akik ezen a
szelvenyen ktildik be megjelentetes celjabol! A
szelvenyen a megje161t helyre kell beimi a kivant
szoveget es a szelvenyt levelezolapon vagy boritekban
elkilldeni a kovetkezo cimre: Szo-Beszed Szer
kesztosege 5500 Gyomaendrod, Hosok utja 51. Egy
aprobirdetes szovege lehetoleg ne tartalmazzon 15
szomil tobbet! A hirdetesek szovegeert felelOsseget nem
vallal a szerkesztoseg!

Felad6 neve: ..

Cime: ..

Az apr6hirdetes szovege: ..

HAz
Gyomaendrod koz

pontjaban a Napkeleti u.
4. sz. a1atti 2 szobas
gazmteses csa1adi haz
nagy mellekepiilettel,
1440 m2-es telekke1 ela
d6. Iranyar: 3,4 milli6 Ft.
Erd.: 0620/413-2770

Endrodon a Sugar
uton hosszu paraszthaz
elad6. Ir. ar: megegyezes
szerint. Erd.: 0620/245
1262

Endrodi reszen 2 szo
bas kertes haz elad6, vagy
f01dszinti lak6telepi egy
szobasra cserelheto ertek
egyeztetessel. Erd.:
0670/276-3413

Gyoman a Matyas
kiraly u. 21. szam alatti
kertes, osszkomfortos
csaladi haz elad6. As:
megegyezes szerint. Erd.:
0670/410-5776

Gyoman az Arany
Janos ut 16. sz. alatt, 4
szobas osszkomfortos haz
elad6. Erdek16dni tele
fonon: 0620/526-6573

Gyomaendrod, Se-
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Koszonetnyilvanitas

temetesen megjelentek, siIjara koszorut,
viragot helyeztek; fa.jdalmunkat enyhiteni
igyekeztek.

A gytiszol6 csaltid

Malacot, siildot, hizot,
nagysuiyU hizot, fllgott kocat

vennenk keszpenzert!
Telefon:

0630/296-4775

Gyomaendr6di
Sz6-Beszed

a Facebook-on is!

Koszonetet mondunk
mindazoknak, akik

Gellai Laszlo

Gyomaszolg Kit.
Temetkezessel kapcsolatos

ugyintezes
Hetf6-pentek: 7-15 6raig!
Telefon: 0666/386-233

Az Ogyelet ideje alatt
(hetvegen es Onnepnapokon

ejjel-nappal) hfvhat6:
Cs6ke Janos: 0666/285·065, 0630/630-8097

Temetkezesi iroda: Gyomaendrod, Ipartelep u. 2.

A rendezveny el6zetes programja:
14.00-14.15 Koszont6

Beli Geza, a Palinka Nemzeti Tanacs tagja

www.hunigi.hu

Harmas-Koros Palinka Manufakfura
~=ivii9!1iink A pAlinkA!

14.15-15.00 Fejleszteseink bemutatasa, cefrezesi
tapasztalataim 2013-ban

Ignacz Tibor, Harmas-Koros Palinka Manufaktura

pALINKACEFRE KESziTES ABCaje
2. szakmai rendezveny

Szeretettel meghivjuk b6rf6zet6inket
szakmai rendezvEmyunkre 2014. april is 12-en.

Rendezv{my helyszine:
Hars Hotel konferencia terem, Gyomaendr6d

Belepeshez regisztracio sziikseges

a lerem korlcilozotl befogad6kepessege miatl (max. 100 fo)

Telefonon: 0620/5425-007
E-mail-en:ignaczneilles.erzsebet@upcmail.hu

15.00-15.15 SzOnet
15.15-16.00 GyOmolcscefre keszites elmelete

a gyakorlatban
Vendeg e16ad6 a Corvinus Egyetemr6!

16.15-17.00 Cefrezes magasfokon segedanyagokkal
Dr. Kovacs Istvan, Kokoferm Kit. igazgat6ja

17.00-17.10 A Harmas-Koros Palinka Manufaktura
Ev Palinkaja Dfjanak atadasa

17.10-20.00 F6zdelatogatas, partnertalalkoz6,
szakmai tapasztalatok kicserelese, palinkak6stolas

zepiskolai felvetelire fel
keszito foglalkozasok al
talanos iskolasoknak.
Erd.: 0630/856-3218

TARSAT KERES
Keresem a parom,

akivel nyugdijas eveimet
egyi.itt toltenenk el be
kessegben, szeretetben,
megbecsUlesben. Egye
diila1l6 fhfi vagyok, 70
es eveimben, karos szen
vede1yektol mentes. Fiig
getlen, egyediila1l6 hol
gyet keresek, tarsnak,
eIettarsnak. A "Te meg
en" jeligere a szerkesz
toseg cimere varom a le
velet!

59 eves maganyos no
keresi tarsat karos szen
vedelytol mentes lir sze
melyeben 55-60 eves
korig. Gyomai legyen!
Telefonszam: 0670/368
7774

72 eves fhfi, fiig
getlen, nem molett hol
gyet keres elettarsnak.
Jelentkezni lehet level
ben "Remenyseg" jeli
gere a Szo-Beszed Szer
kesztosegeben.

Keddi napokon delel6tt 8
12 6raig, csiitort6k6nkent
pedig 14-18 6raig varjak az
iigyfe1eket a szemelyes
iigyintezesre.

alias bejelentese, muszaki
szolgaltatisok megrende
lese, illetve lemondasa, fo
gyaszt6i adat- es cimval
toze'ls bejelentese, fogyasz
tasmer6 atlrasa, fogyasz
tasi hely ki- es bekap
csolasa, szamlazassal kap
csolatos infonnaci6 kerese,
bankldrtyas befizetes lehe
t6sege, stb.

Gyomaendrodi Sz6·Beszed
hirdetesfelvetel!

Telefon: 0670/22·632·99

Gazszolgaltat6 ugyfelszolgalat

E-ON ugyfelszolgalat
Az aramszolgaltat6 heti

ket alkalommal tart iigyfel
szolgalatot a Selyem uti
varoshaza epiiletenek fold
szintjen leva irodajaban.

A GDF SUEZ gaz
szolgaltat6 iigyfelszolga
lati irodM nyitott Gyoma
endr6don a varoshaza fOld
szintjen.

Nyitva tartas: Mtf6
(14-18 6ra kozott), szerda
(8 - 126ra koz6tt).

A szemelyes iigyfel
szolgalaton igenybe veheto
szolgaltatasok: gazmer6-

Telefon:
06661285·127

Katona Gyorgy
gumijavil6

Gyomaendriid,
Bajcsy u. 107.

'v GUMIKf
Szereles, javftas,

centfrozas!
E,

TE·K

25 eves Gyo1llaendrod varos

a Kner

Cs. Szabo Istvan:
Papp Zsigmond-a-gyomai ostehetseg

A Gyomaendrodi Kner Lm!e ,Gimnaziumes Kollegiumban
muveltsegi el6adassorozat indul, ahol jeles kutatok. egyetemi
oktatok. egy-egy szakteriile! nemzetkozileg elismert szakem·
berei tartanak eloadasokat.
Az eliiadasok a vallast6rtenet. aAortenettudomany es kul
turalis antropologia. az agrargazdasagtan es a muveszetek
temakorokb61 meritenek.
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Amasik fele ajandek
Fel evia tel aron - teve, inte'rnet elefon egyiitt Fel evig

-50%
Megrendeles el6tt feltetlenul erdekl6dj munkatarsainknal az adott lakcfmen
elerhet6 szolgaltatasokr61, azok dfjair61 es a kedvezmenyek osszeger61!
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Avaras
gazdalkodasa stabil

Marcius 15.
Onnepseg 14-en este!

Az idei marcius 15-i
tinnepseg 14-en, az esti
orakban lesz a gyomai
Szabadsag teren, az
OrszagzaszlonaI.

Iden 25 eve, hogy az
akkori Feszek pressz6
elotti boz6tost kivagva
ujra lathat6va tettek a
gyomai Orszagzaszl6
talapzatcit, melyet a pe
dag6gus Halasz hazas
par a diakokkal egyutt
ujitott fei. A 25 evvel
ezelotti esemenyre em
lekezve iden marcius
14-en este 17 6ra 50
perckor megsz6lal a re
formatus templom ha
rangja. A tiz perces ha
rangsz6 utan Papp Tibor
reformcitus lelkesz be
szel az egybegyiilt un
neplokh6z, majd ezt
k6vetoen Dank6 Bela
orszaggyiiIesi kepviselo
mond unnepi beszedet.

REGI
BUrOROKAT,

hasznalati
targyakat

vasarolok!
Keszpenzben
a helyszinen

fizetek!

Telefon:
0630/9·533·594

Elsa osztalyu borovi
fenyab61

ajt6k, ablakok
keszitese!
Konyhabulorok,

gardr6bszekrenyek,
keszilese egyedi merelben

bCitorlapb61 vakumf61iazott
felulettel vagy tamar fab61 1

Telefon:
0630/9554-571

Ifogadtak
Gyomaendrod kep

viselo-testUlete februar
27-i Ulesen elfogadta a
varos ide k6ltsegveteset.
E szerint Gyomaendr6d
2014-ben 6sszesen 3
milliart 163 milli6 480
ezer forintb61 gazdal
kodhat. EbbOl muk6desi
celu kiadas: 1 milliard
899 milli6 forint, mig
fej lesztesekre 1 milliard

Minden evben hagyo
manyosan a francia
koztarsasagi elnok nyi~a

meg a Nemzetkozi Mezo
gazdasagi es Elelmiszeri
pari Vasart parizsban.

Az iden Magyarorszag
hilon standdal kepvisel
tette magat, ahol kiallitot
tuk hungarikumainkat,
kepzomuveszeti termeke
ket, nepszerusitettilk ter
meszeti vonzeroinket.

Kezdemenyeztilk a Ma
gyar Nemzeti Videki Ha
16zat es a Francia Nemzeti
Videki Ha16zat kozotti
egylittmukodes kialakita
sat, kereskedelmi es gaz
dasagi kapcsolatokat.

A Magyar Nemzeti
Videki Hal6zat javaslata
alapjan a jovoben is a
kovetkezo, kiemelt figyel
met erdemlo temak ajanlot
tak a tovabbi egylittmiiko
des alapjaul:

A helyi termek eloal
litas es kozvetlen erteke
sites soran felhalmoz6dott
JO gyakorlatok tovabbi
atadasa

A gazdaszervezetek,
koztiik a fiatal gazda szer-

koltsegvetest
264 milli6 302 ezer
forint jut.

A k6ltsegvetes hianyt
nem tartalmaz, nem is
tartalmazhat a torveny
szerint.

A varosnak ugyan
akkor ad6ssaga sincsen.
A varos honlapjan az
elfogadott koltsegvetesi
rendelet reszletesen is
elolvashat6.

,rizsb

vezetek kozotti szakmai
egylittmuk6desek.

A megujul6 eneIgia
eloallitas es felhasznalas
soran felhalmoz6dott j6
gyakorlatok atadasa es ter
jesztese.

A kistelepiilesi, falusi
kozszolgaltatasok meg
ujitasahoz, fenntartasahoz
kapcsol6d6 j6 gyakorlatok
atadasa.

A Gyomaendr66di
Bethlen Gabor Mezo
gazdasagi es Elelmiszer
Ipari Szakkepzo Iskola es
Kollegium - ED francia
projekt partnereivel is
talalkoztunk a niv6s ren
dezvenyen, akikkel tobb
eve k6lcs6nosen es sikere
sen egyiittmukodilnk Leo
nardo da Vinci diak- es
szakoktat6i Mobilitasi pro
jektek kereteben.

A parizsi nagyar nagy
kovet dr. Tr6csanyi Laszl6
es dr. Somogyi Norbert
mezogazdasagi attase ta
mogatasukr6l biztositottak
a Bekes megyei killdott
seget es aktiv reszvetelre
biztattak hasonl6 rendez
venyeken. D. L.

Ev elejen a telepUle
sek eleteben fontos sa
rokpont a k6ltsegvetes, a
kepvisel6-testUleti Ule
seken kiemelten foglal
koznak a temavai. Nines
ez maskent Gyomaend
rad6n sem, ahol a yaros
muk6dtetese rendben
van, a gazdalkodas sta
bi!. A fej lesztesek a
meghatarozott utemben
zajlanak, es tovabbi be
ruhazasokra is szamit
hatnak a varoslak6k.

- A kepvisel6-testiilet
a januari Ulesen befo
gadta a k6ltsegvetest,
hiszen azt februar 5-ig
kellett benyUjtani. Ez
megt6rtent, es a februari
bizottsagi uleseken tar
gyaltik a szakbizottsa
gok a k61tsegvetest. Ki
ki elmondta a veleme
ny6t, valtoztatott a kon
cepci6n. A yaros gazdaI
kodas stabil, az elmult
evben a kotvenykibo
csatasb61 eredo tartozas
65 szazalekcit citvallalta
az allam, most pedig
folyamatban van a fenn
marad6 resz citvallalasa
is - mondja VarfiAndras
polgarmester.

- Vettek-e fel muko
desre hitelt?

- Muk6desre nem vet
tiink fel hitelt az elmult
evekben, most pedig
mar nem is vehetiink. A
k6tvenypenz a fejlesz
tesekre volt betervezve,
de az atvallalas utan mar
ezekre is megvan a sziik
seges 6sszeg. A varos
muk6dese tehat rendben
van, elegend6 6sszeg all
rendelkezesre. A yaros
miik6dteti az iskolakat,
amik allami fenntartas
ban vannak, valamint a
t6bbi intezmenyt, mint a
k6nyvtarat, kulturalis
intezmenyt, tersegi gon
dozasi k6zpontot.

- Milyen fejlesztesek
zajlanak, es miket ter
veznek ajovoben?

- Egy nagy fejlesz
tesunk van folyamatban,
ami k6zel egymilliardos
munka, ez a szennyviz
telep rekonstrukci6ja.
Emellett iszapkotras zaj
lik t6bb holtagban, ami a
belvizrendezest szolgal
ja. Termeszetesen szeret
nenk uj utakat epiteni,
utakat felujitani, vala
mint a Ht temet6vel
kapcsolatban is vannak
terveink. A k6ltsegvetes
ben erre kUl6nitettiink el
forrast, mert ez is fontos
dolog. Emellett a varos
civil alapokat is miik6d
tet, mint a sport vagy a
civil alap, valamint a
Gyomaendr6di OdUl
tetesi Sz6vetseg Turisz
tikai EgyesUlet (Gyiisz
te) szamara is biztosit
6sszegeket, ami a turisz
tikai agazat fejleszte
sehez sziikseges - mond
ta a polgarmester.

A gyomaendrodi kep
viselo-testiilet legut6bbi
iilesen, februar 27-en
elfogadta a varos idei evi
k6ltsegveteset.

(hir6)

Keresse a
Gyomaendrodi
Sz6-Beszedet
a Facebook-on

is!
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Cs6nakkikotot epithet avaros,
de Nagylaposon a vegyesbolt nyitasat nem segiti...

Mult ev kozepen 12 taggal - koztiik Gyoma
endrod Va ros Onkormanyzata - szocialis
szovetkezet alakult Gyomaendrodon. A tavaly
juniusi testiileti iilesen elfogadott hatarozat sze
rint Gyomaendrod Varos Onkormanyzata 
amely eddig is reszt vett a Start kistersegi koz
foglalkoztatasi programokban - tagkent vesz
reszt a megalakult szochilis szovetkezetben.

A szocialis szovetkezet a kozfoglalkoztatasi
p rogramok kiboviteset, tovabbfejleszteset
jelenti. A termekek eloallitasara, szolgaltata
sokra alapozott kozossegi gazdalkodas es mn
kodes elemei folyamatosan indulnak be, az
egymasra epiilo es egymast kiegeszito teve
kenysegek legnagyobb jelentosege a helyi mun
kahelyteremtesben van.

Nagylaposon mult ev
vegen bezart az egyet
len vegyesbolt. A helyi
szocialis szovetkezet
ugy dontott, hogy meg
probalkozik a bolt mu
kodtetesevel, ehhez a
zonban kerte az onkor
manyzat anyagi segit
seget. A szovetkezet 3
millio forintos kolcsont
kert a bolt aruval valo
feltoltesehez. Az ossze
get reszletekben kivan
jak visszaflZetni.

A februari rendkiviili
ulesen azonban a Ko
rosok Videke6rt Egye
sUiet tagjai nem tamo
gattak a kerelmet, ker
tek, hogy a szovetkezet
vezetese pr6b3.ljon mas
lehetosegeket keresni.

Arn6czi besz61t

A tema nem vart indu
latokat valtott ki es a
jobbikos Am6czi Istvan
kepvise16 kettos mercet
emlegetett akkor, amikor
a szocialis szovetkezet
kereset nem tamogattak
azok a kepviselok, akik
bezzeg egy, a Liget
Furdo altaI mukodte
tendo cs6nakkikoto epi
tesehez azonnal megsza
vaztak milli6kat a yaros
penzebOl.

A tema a februar 27-i
kepviselo-testUieti Ule
sen is sz6ba kerult,
amikor is Am6czi Istvan
kepvise16 a kovetkezo
ket mondta:

"Mint tudjuk, a nagy
laposi vegyesbolt 2013.
december 31-en bezart.
Az ott lak6k jelenleg az
alapveto szliksegleteiket
sem tudjak beszerezni.
Mindenki tudja, hogy a
buszkozlekedes nem
igazan sum, a [Out for
galma pedig eros es

kerekparut hianyaban
igen meggondoland6 a
kerekparos kozlekedes.
A lakosok jeleztek ezt az
allapotot a temlet kepvi
selojenek es az onkor
manyzatnak is. Az on
kormanyzat felkerte a
most megalakult gyoma
endrodi szocialis szovet
kezetet, hogy dolgozza
ki az ellatas megva16
sithat6sagat. Elenk is
kemlt egy eloterjesztes,
melyben a szovetkezet
vallalja a bolt uzemel
teteset, de ehhez 3 milli6
Ft kolcsont ker az onkor
manyzatt61, melyet jovo
ev marciusat61 kezdene
visszatorleszteni. Sajnos
ez a kezdemenyezes a

kepviselo-tesmlet Koro
sok Videkeert EgyesUiet
frakci6janak ellenkezese
miatt meghiusulni lat
szik.

Az Ulesen a Korosok
Videke6rt Egyesulet
frakci6tagjai aggodal
muknak adtak hangot a
kert osszeg felhasz
nalasa es visszafizetese
miatt. Szerinmk az
onkormanyzatnak nem
az a feladata, hogy teljes
mertekben finanszirozza
ezen igenyt. Remelem
tisztelt kepviselo tarsaim
ezen veIemenyUk prece
dens ertekU, ugyanis a
mai Ulesen targyaljuk a
yaros koltsegveteset es
az egyik tetel a kolt-

segvetesben a Gyiiszte
nevu turisztikai egye
sulet sz6beli kerelme,
melyben 2 milli6 Ft
kolcsont ker az onkor
manyzatt61.

Poharelec, akozpenzek
vedelmezoje...

Remelem, hogy Poha
relec kepvise16tarsam,
mint a kozpenzek orosz
Linszivii vedelmezoje
kovetelni fogja, hogy
nezzlik meg a kolcson
helyett a lehetseges al
temativakat, Nagyne
PeIjesi Anik6 kepviselo
tarsam azt keri rnajd,
hogy a bizottsagok fele
losen jaIjak komI es tar
gyaljak meg az eloter
jesztest, Toldi Balazs
alpolgarmester ur, meg
majd izekre szedi az elo~

teIjesztes beltartalmat.
Ennek a tortenetnek

az a szepseghibaja, hogy
elore boritekolhat6,
hogy pont az ellenkezoje
tortenik majd.

Mint ahogy a cs6nak
kolcsonzo kialakitasa
nak vitajakor. Ahol nem
igazan szamitott az,
hogy egy eleve veszte
seges tevekenyseget ho
zunk letre. Nagyne kep
viselotarsamat idezem a

testuleti Ules jegyzo
konyvebOl:

- Sok olyan szolgal
tatas van, ami nem renta
bilis, de muszaj, hogy
legyen, hogy tudjuk bo
viteni a turisztikai szol
galtatasokat. A furdonek
is bOviteni kell a szolg3.l
tatast, amire a varosnak
koltenie kell - mondta
Nagyne PeIjesi Anik6.

Gyomaendrod Rt.

Nekem meg az a ve
lemenyem, hogy gyoma
endrodi lakosok alapel
latasat is biztositani kell!
Bizony erre is kolteni
kell!

Tudomasul kell venni,
hogy nekunk - Onoknek
nem csak a vallalkoz6i
erdekeket kell szem elott
tartanunk. Ez nem Gyo
maendrod Rt., hanem
Gyomaendrod Yaros, mi
nem az Rt. igaigat6saga
vagyunk, hanem a tele
pules kepviselo-tesm
lete. Ne alkalmazzak a
kettos mercet!

Bizonyitsak be, hogy
szocialis erzekenyseglik
bol meg maradt Onok
ben legalabb egy szikra
nyi!

Kilog aI6hib... ·1
. I

Bizonyitsak be azzal,
hogy a leheto leghama
rabb napirendre veszik a
nagylaposiak kereset, es
pozitivan allnak a meg
oldashoz. Ellenkezo
esetben nemcsak a 16lab
16g ki, hanem az egesz 16
is - mondta a jobbikos
Am6czi Janos kepvise16,
aki Madta a nagylaposi
polgarok kereset, mely
ben kerik a bolt megny
itas3.1!
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Birk6z6 centrum Gyomaendrodon

£iiYarors1-'o-.f't.
toztassa a lakossag el
mult evtizedekben kiala
kult szokasat, miszerint
lak6hazuk udvaran kert
jeikben kizar6lag fiivet
nyimak.

Szeretnek osztonozni
a lakosokat, hogy sajat
kertjeikben termeljek
meg a maguk es csalad
jaik szamara a konyha
kerti zoldsegeket, fej
lesztve ezzel az ongon
doskodast, az onellatast.

A tarca meggyozo
dese, hogy a mozgalom
rna valt kezdemenyezes
a regi nepi kertkultura
feleleszteset, gazdalko
dasi hagyomanyaink
megtartasat, atorokiteset
jelenti.

felUlet kezelesre alkal
matlanok voltak es ren
dezesre szorultak.

A f6ldelhelyezes a
Losonczy utcai zapor
taroz6nal kezdodtek
meg, majd parhuzamo
san megkezdodott a
tovabbi lerak6 helyek
hasznalatba vetele.

A munkalatok elore
lathat6an marcius vegere
befejezodnek, amikorra
megtortenik a teriiletek
teljes tereprendezese, es
a ket zaportaroz6 vizren
dezese uj vizelvezeto
csatomak kiepitesevel.

A munkalatok befe
jezeseig az erintett
lakossag tovabbi tiirel
met keri az onkormany
zat a szallitassal okozott
sarert es zajert es az
esetleges kozlekedesi
fennakadasokert.

Akitermelt fold

Gyomaendrod is csat
lakozott "A legszebb
konyhakertek" - Ma
gyarorszag legszebb
konyhakertje elnevezesu
orszagos kezdemenye
zeshez, melyet Karcag
varos inditvanyara a Vi
dekfejlesztesi Minisz
terium inditott el. A pro
gramhoz csatlakozott
telepUlesek helyi szinten
folytatjak Ie a versenyt,
melynek legeredmenye
sebb nevezoit meretteth
etik meg az orszagos
versenyen. A versenyben
resztvevo kerttulajdono
sok oklevelben resze
sUlnek, de a telepUlesek
donthetnek arr61, hogy
targyi vagy penzbeli ju
talmat is adnak.

Gyomaendrod is csat
lakozott a kezdemenye
zeshez es zsurinek fel
kertek a Dr. T6th Elek
Kertbarat Kort. A prog
ram celja, hogy megval-

Mult ev decembere
ben az aluljar6 epiteset
elnyero Bekes2012 Kon
zorcium neveben az
Egomax Kft. megkereste
az onkormanyzatunkat
az aluljar6b61 kikeriilo
fOld elhelyezesevel kap
csolatban.

Az egyeztetesen az
onkormanyzat javaslatot
tett a mintegy 22 ezer
kobmeter fOld belteriileti
elhelyezesere. A lehet
seges lerakasi helyszi
nek megkozelitesenek
vizsgalata soran kide
riilt, hogy lerak6kent a
Losonczy utcai es a Fa
zekasi utcai okafogyott
zaportaroz6, az ipari
park zsombekos teriiletei
johetnek szamitasba.

A kijelolt teriiletek
korabban hasznositasra,
vagy megfelelo zold-

ie lesz a legszebb
nyhakert?

H.E.

Hirdetesfelvetel:
szobeszed@gmail.com

Andras polgarmesterhez
irt leveleben tobbek
koz6tt az all, hogy "a
kormany altaI meghirde
tett sportagfejlesztesi
programnak Bekes me
gye egyik kiemelt terii
lete, ahol a megyei
birk6z6 szovetseg es a
megye birk6z6 klubjai
nagyszerii terveket dol
goztak ki, amelyek jel
zik az itteni szakembe
reknek a sportag es
annak fej16des melleti
elkotelezettseget". Dr.
Hegedus Csaba elnok
kerte, hogy a varos se
gitse a birk6z6sport
letrejottet Gyomaendro
don is.

A varos kepvise16
testiilete legut6bbi Ule
sen ugy dontott, hogy
tamogatja a Fa ut 81/2.
szam alatti volt isko
laepUlet ingyenes hasz
nalatba adasat az ott kia
lakitand6 sportotthon
celjara.

kifogasolhat6 viselke
dest tanusit6 doktort6l
az6ta mar megvalt az
ugyelet.

A legut6bbi panasz
szerint mult ev decem
ber 25-en a varosunkban
nem mukodott az ugye
leti ellatas, a betegeknek
Mezoberenyben kellett
felkeresni az orvosi
ugyeletet amennyiben
szuksegUk volt gyors
segitsegre.

A gyomaendrodi kep
viselo-testUlet februar
27-i Ulesen az orvosi
ugyelet munkajar6l sz6
16 eves beszamo16t elfo
gadta.

Hencz Gyula

lendulettel tor elore a
magyar birk6z6 sport
epitese, amely az utan
p6tlas nevelesen is alap
szik. Ehhez Gyomaend-

radon is tamogatast
nylijt a Magyar Birk6z6
Szovetseg vezetosege, s
kUlOnosen annak elnoke,
dr. Hegedus Csaba. A
hasznalatba kert epUlet
mintegy 150 diaknak
adhat lehetoseget a sok
oldalu, minosegi sporto
lasra - mondta Hencz
Gyula, aki jelenleg is
aktiv versenyzokent es
nemzetkozi edzoi mino
sites birtokaban tanitja
az ifjusagot.

Dr. Hegedus Csaba, a
Magyar Birk6z6 Szovet
seg elnokekent Varfi

jar61 keszitett besza
mol6ja szerint, a gyo
maendrodi orvosi ugye
let tavaly 2946 beteget
latott el.

Az onkormanyzat
egyebkent havonta mint
egy 600 ezer forint
osszeggel tamogatja az
ugyeleti ellatast vegzo
vallalkozast.

Az ut6bbi idoszakban
tobb lakossagi panasz is
erkezett az onkormany
zathoz az ugyeleti szol
galtatassal kapcsolatban.
Egy idos beteg a vele
val6 durva banasm6dot
kifogasolta. Az ugyeletet
idnyit6 orvos tajekoz
tatta a testiiletet, hogy a

A Bekes Megyei
Sportszovetsegek Erdek
szovetsegi Egyesulete
kepviseleteben Hencz
Gyula elnok, sportol6
kerelmet nylijtott be a
kepvise16-testUlethez.
Az egyesUlet egy sport
otthont szeretne lE~tesi

teni az onkormanyzat
tulajdonaban leva, az
Enci epUlete melletti,
egykori iskolaepUletben.

Hencz Gyula keri,
hogy az onkormanyzat
adja hasznalatba a kert
ingatlant, ahol a Magyar
Birk6z6 Szovetseg ta
mogatasaval egy elso
sorban birk6zas celjait
szolga16 sportletesit
menyt alakitananak ki.

Az evek 6ta kihasz
nalatlanul a1l6 epUletben
a birk6zas mellett gim
nasztikat, tomat, akroba
tikat, erOfejlesztest ve
geznenek. Az elmeleti
kepzesben pedig taplal
kozastudomany, sport
pszicho16gia es egesz
segmegorzes szerepel 
taj ekoztatta a kepvise
loket Hencz Gyula.

- Napjainkban nagy

Az orvosi ugyelet
ellatasat vegzo Sani
Med Trans Egeszseg
ugyi es Szolgaltat6 Kft.
2008-6ta latja el varo
sunk kozponti orvosi
ugyelet6t.

Az ugyeleti feladat
ellatasahoz 10 fa
ugyeleti orvos alkalma
zasa szukseges. Mivel
Gyomaendrodon egyet
len haziorvos sem valla
ta az ugyeleti munkat,
ezert az ugyeleti orvosok
mindegyike videkrol jar
Gyomaendrodre.

Dr. Piriczky Bela, a
szolgaltatast vegzo ceg
kepviseloj e az orvosi
ugyelet mUlt evi munka-
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Gyomaendr6di tancos nyerte a verbunkos versenyt

fesztivalra, versenyre
kesziilnek a kis- es nagy
taneosok egyarant. Gyo
maendrod v<irossa vala
sanak 25. eves evfor
dul6jahoz kapcso16d6
rendezvenysorozaton
beliil pedig szeretnenk
feldolgozni Gyomaend-

rod husveti hagyoma
nyat, nepszokasat.

A taneosok segit
segevel a yaros lakosai
felelevenithetik, atelhe
tik a regi id6k loesol
kodasat, a hagyomanyos
tojasfestest.

Gera Zolun a Na.,oyecseden atveszi az elismerest

taneos apolja a nepi
hagyomanyokat.

Tobb eves keresnek
eleget teve 2013 okt6
bereben beindult a fel
nott neptancoktatas. A
gyermektaneosok to
vabbra is felmeno rend
szerben a Kallai Ferenc

Muveszeti Iskola nep
tane tanszakan ismer
kednek a nepi hagyo
manyokkal, valamint az
eletkoruknak megfelelo
taneokkaL

Az elkovetkezo ido
szakban tobb musorra,

C'7:J

segkutat6 versenyen Be
kes megyei nemzetisegi
taneanyagot, eleki tancot
mutatott be. Taneat mind
a szakmai zsiiri, mind a
nezokozonseg elisme
ressel fogadta. Tovabbi
tervei kozott szerepel a
Legenyes verseny, a
Zalai KamarafesztivaI,
az Orszagos Feinott
Sz6l6tanefesztival, vala
mint szeretne megkez
deni tanulmanyait a Ma
gyar Tancmiiveszeti Fo
iskolan. A kozeljovoben
miisort is ad mintegy
1100 embernek az Aradi
Nemzeti Szinhazban.

Gera Zoltan 2013.
szeptemberetol a Ko
rosmenti Taneegyiittes
muveszeti assziszten
sekent segiti a szakmai

munkat. Szemelyevel
boviilt azon taneosok
letszama, akik munka
jukkal segitik az egyiit
tes mindennapos teve
kenyseget.

A segitsegre sziikseg
is van, hiszen az elmult
evekben legnagyobb
oromiikre ugrasszeriien
megnott a neptancosok
letszama. Heti rendsze
resseggel tobb mint 160

Gera Zoltan 17
eve neptincol. Az
alapokat Varjn Ti
bornal, es Szabo
Csabanal sajMit
hatta eI, jelenleg
Weigert LaszIonai
tanul tancolni. Ha
rom eve mar Bekes
csabara is jar tan
colni a Taban Tanc
egyiittesbe Farkas
Tamashoz.

A 2014. evi Fol
szallott a pava TV-s
miisoraban gyomaend
rodi taneost is lcithattak

az MTVA tehetsegkutat6
versenyen. Gera Zoltan
az elozo evben esoport
ban, az idei evi verse
nyen pedig sz6l6ban
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mutatta meg tudascit a
szakmai zsiirinek.

A versenyt megelOzo
idoszakban a Vajdasag
ban is indult sz6l6tanc
fesztivalon, ahol 2.
helyezest ert el.

Tancolt a Budapesti
Operettszinhazban is a
2013. evi Neptancan
to16gian, ahova az ev
legjobb koreognifiait va
logattak be. A tehet-

Febrwir 22-en taneos
hibu ferfiak merettek
meg magukat a m.
Orszagos Nagyeesedi
Verbunk Versenyen. A
nagyeesedi miivel6desi
haz imm<ir 3. alkalom
mal adott otthont a neves
rendezvenynek..

A 96 versenyz6 - akik
az orszag kiil6nboz6
reszer61 erkeztek - 4
koresoportban mutatta
be tanetudasat a szakmai
zsiiri el6tt. A verseny
erdekessege, hogy a tan
eosok csak az eesedi
verbunkot taneolhattak.
Az orszagban nines meg
egy olyan telepiiles, ahol
6 Nepmiiveszet Mestere
es 5 Nepmiiveszet Ifju
Mestere elt es eI mai
napig. El6ttiik tiszte
legve, illetve a nagy
eesedi tanekult6ra nep
szeriisitesere keriil meg
rendezesre ketevente, a
szakmai berkekben egy
re nagyobb elismert
segnek orvend6 verseny.

A zsiiri tagjai kozott
olyan neves szemelyi
segek voltak, mint: dr.
FelfOldi Laszl6 az MTA
Zenetudomanyi Intezet
nyugalmazott fomunka
tarsa, eirnzetes egyetemi
es f6iskolai tanar; Levai
Peter a Magyar Tano
miiveszeti Foiskola
adjunktusa; Vegso Mik
l6s t<inepedag6gus, kore
ografus, a Nepmiiveszet
Ifju Mestere, Orokos
Aranysarkan~s Tan
cos.

A versenyen gyoma
endrodot Gera Zoltan, a
Korosmenti Neptane
egyiittes taneosa kepvi
selte, aki a 4. korcso
portban els6 helyen
vegzett, sot osszesites
ben is a dobog6 legfelso
fokara allhatott.



tisztit6

2014. marcius

epiil. A fejlesztes var
hat6an 2015-re kesziil
el.

Februar 19-en del
e16tt a gyomaendr6di
varoshazan rendezett
Mem6k koordinaci6s
ertekezleten szamoltak
be a tervezesben, kivi
telezesben es az iize
meltetesben erdekelt
szakemberek a beruha
zas eddigi fontosabb
fazisair61 es a hatraIev6
feladatokr61. A munkala
tokat Gyomaendr6d pol
garmestere mellett erte
kelte Babak Mihaly or
szaggyfilesi kepvisel6 is.

Februar 27-en iinne
pelyes keretek k6z6tt
kezdetet vette a meg(Ijult
szarvasi szennyviztisz
tit6 telep pr6baiizeme,
amelyet Szarvas Varos
eur6pai uni6s tamo
gatasb61 fejlesztett. Az
iinnepseget k6vet6en
egy konferenciara is sor
keriilt, ahol a resztvev6k
a szarvasi szennyviz
beruhazason rul az eur6
pai uni6s palyazatokr61
is el6adast hallhattak.

A konferenciat Ne
meth Laszl6ne nemzeti
fejlesztesi miniszter nyi
totta meg, el6ad6kent
pedig olyan prominens
szemelyek is reszt vettek
a rendezvenyen, mint
Csepreghy Nandor fej
lesztespolitikai kommu
nikacioert felel6s helyet
tes allamtitkar.

,
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tositani a nitrogenfor
mak szennyvizMI val6
eltavolitasat, illetve az
elfoly6 tisztitott szeny
nyviz lebeg6anyag tar
talma is magasabb a
megengedettnel. A meg
lev6 technol6gia nem
alkalmas a beerkez6
szennyviz rna elfogadott
m6don t6rten6 teljes
megtisztitasara.

A kivitelezesben
partner a Pureco Kft.,
aki az altaIa forgalma-

zott Biocos eleven isza
pos rendszerii szeny
nyviztisztit6 berendezest
epiti be, de emellett
technol6giai epiiletek is
kesziilnek (homok- es
zsirfog6 berendezesek,
elektromos kapcsol6
helyisegek, legfUv6 gep
haz), uj iszapviztelenit6
gephaz, gravitaci6s, pal
cas iszapsurit6 es csur
galekviz atemel6 alma is

,j s,
Sz6-Beszed

rosi szennyvizcsatoma
hal6zatot 48 ponton
felujitottak. E munkala
tok r6videsen be is
fejez6dnek - tajekozta
tott Szantai Laszl6
Fidic-mem6k.

A telepiilesen tala1
hat6, 1980-ban epiilt,
majd 1994 es 1996
k6z6tt Mvitett szeny
nyviztisztit6 telep nem
tudja megfelel6en biz-

A gyomaendr6di va
rosi szennyviztelepen
egy uj szennyviztisztit6
muvet epitenek, vala
mint a yaros teriileten 48
ponton korszeriisitik a
mar meglev6 szennyviz
csatoma-haI6zatot.

Varfi Andras, Gyo
maendrod polgarmestere
elmondta, a yaros 6nkor
manyzata a szennyviz
tisztit6 telep korszeriisi
tesere sikeres paIyazatot
nylijtott be.

A teli id6szakban na
ponta atlagosan 1100
1200 k6bmeter szen
nyviz erkezik a yaros
csatomain keresztlil a
szennyviztelepre. Es6s
id6ben enneI j6val t6bb,
2000-2500 k6bmetemyi
szennyviz jut el a te
lepre, ugyanis a hal6zat
t6bb pontjan a csapad
ekviz is belefolyik a
hal6zatba, emiatt a va-
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Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rak6czi ut 12.

Kfnalatunkb61:
Villanyszerelesi anyagok,
vilagitastechnika,
gazkeszii/ekek· es a/katreszek, munkaruMzat!
Munkaruhazat, noi, terti!

BALUVILL

ARUTIN AUTOSISKOLA
SZEMELYGEPKOCSI·VEZETOI TANFOLYAMOT INoir

/dopant: 2014. marcius 10-en, 176ra!
He/yszin: Katona J6zsef MrJve/6desi K6zpont
Gyomaendr6d, Kossuth u. 9. Sl.

KEDVEZMENVES "m••' '".'~m! IT I
INGYENES Kresz· es Tesztk6nyv hasznalat!

INGYENES szamil6gepes teszt hasznillat!

Atanul6k szabadidejehez alkalmazkod6 elmeleli es gyakorlali kepzes!

E·/earning fe/keszii/esi /ehetoseg:
otthon, egyenileg, sajat gepen,

interneten keresztill tortena felkesziiles!

VILLANYSZERELESI MUNKAK
REGISZTRALT VILLANVSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETSOU
Kedvez6 arakkal varja vasarl6it aBALUVILLf
Nyitvatartas: hetf6-pentek: 7.30-17.30 * Szombat: 7.30-12.00

Teleton: 0620/9777·946
Teleton/tax: 0656/354·544

Teljeskoru tajekoztatas: www.rutinatLhu
Bosnyak J6zsef tanfolyamszervez6 Tel.: 0630/409-2868

OKEV: 04·0089·05 Akkr. lajstromszam: 00533020

Verso
Biztositasi Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztositasok teljes koru ugyintezese.
- kartelmeres, korrekt,gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas

(Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kotelez6 felel6sseg
- Casco-biztosftas
- eletbiztosftas
- nyugdfj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendr6di kepviselet:
Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Madach u. 2/2.
Telefon: 0666/284·989, 0620/359·6842

6
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Lehet palyazni
a civil penzalapokr

MergezQ
drodi 01l0z6?

MP-ne.k
n jeloltje

Az
is V

Sz6-Beszed
Szerkesztosege

szobeszed@gmail.com

Malacot, siildiit, biz6t,
nagysu(yli hizot, ragott kocat

vennenk keszpenzert!
Telefon:

0630/296-4775

Gyomaendr6di
Szo-Beszed

a Facebook-on is!

Bekes megye l-es
szamu, bCkescsabai va
laszt6keriileteben az
LMP jel6ltje Takacs
Peter. A 2-es szamu
valaszt6keriiletben (Be
kes, Kondoros, Szarvas,
Gyomaendr6d) Rigler
Mikl6s a je16lt, a 3
asban (Gyula, Sarkad,
Fiizesgyarmat) F6ldi
Mihaly, a 4-esben Nagy
Gabor.

Rigler Miklos veg
zettseget tekintve nyom
dasz, negy gyermeke
van, csaladja Bekesen
e1. Dolgozott a bCkesi
postan, majd 14 evig
egy multinacionalis ceg
bCkescsabai telephelyen
iizletk6t6kent es kiemelt
kepvise16kent. Jelenleg
egy osztrak erdekeltsegii
hotel dolgoz6ja. Az
LMP politikai szem
leletCt tartja kepesnek
Magyarorszag meguji
tasara. A terseg fejl6de
senek zalogat a lakossag
fizet6kepessegenek n6
veleseben latja, melynek
feltetele a j61 fizet6
munkahelyek megte
remtese, a terseg adott
sagainak jobb kihasz
nalasa a turizmus szem
pontjab61 es a meglijul6
energiak hasznalatanak
el6segitese.

Bekes Megyei Rend
6rf6kapitanysagt6l ka
pott tajekoztatas szerint
"a Bekesi Rend6rkapi
tanysag Mez6berenyi
Rend6r6rse a G. l6zsef
ellen hamis maganokirat
felhasznalasa vetseg el
k6vetesenek megalapo
zott gyanuja miatt foly
tatott nyomozast 2014.
januar 27-en befejezte, a
keletkezett iratokat vad
emelCsi javaslattal a
Bekesi larasi Dgyeszseg
fele tovabbitotta."

Inforrnaci6ink sze
rint az iskola igazgat6ja
egy tantestiileti iilesen
megvedte a tanit6t, aki
nek tettet szerinte csak a
rosszindularu sajt6 na
gyitotta feI. Sem az erin
tett iskola, sem a helyi
pedag6gustarsadalom
nem emelte fel szavat a
csal6 tanit6 miatt...

evek elejen a gyomai
sportcsarnokban. Akko
riban a KOlAL meresei
szerint kideriilt, hogy a
sportcsarnok tet6terebe
befUjt h6szigetel6 anyag
bocsajt ki magab61 for
maledehidet, amely be
lelegezve karos az
egeszsegre.

Elkepzelhet6, hogy az
endr6di sportletesitmeny
fabOl kesziilt paneljai
k6z6tt is hasonl6 szige
tel6 anyag van...

Az igazgato
megvedte

a vetkes tanitot

aze

A legut6bbi, februar
27-i kepvisel6-testiileti
iilesen a k6z6nseg so
raiMI kert sz6t David
Istvan endr6di polgar.

Tajekoztatta a yaros
e16ljar6sagat arr61, hogy
informaci6i szerint az
endr6di sportpalya fa
szerkezetu 6lt6z6epii
letenek falai furcsa sza
got arasztanak.

Szerinte "ugyanolyan
fert6zesveszely" aUhat
fent, mint az 1990-es

:...:::.. ~

Halasz Istvanne ki
fogasolta hogy a gyomai
sziiletesu KaUai Ferenc
szinmuvesz varosnak
adomanyozott hagya
tekat bemutat6 kiallitast
az Endr6di Nephazban
allitjak ki.

- Jeleztiik, hogy nem
szeretnenk, ha a Kallai
hagyatek Endr6d6n len
ne elhelyezve. A KaUai
hagyateknak Gyoman
van a helye, a R6zsa
hegyi hagyatekot sem
akarja senki Gyomara
atk6lt6ztetni - mondta az
egyesiilet vezet6je.

Halasz Istvanne a ter
vezett gyomaendr6di
holokauszt emlekmu
epitesevel kapcsolatban
emlekeztetett arra, hogy
a gyomai zsid6teme
t6ben, a H6s6k emlek
muvenel es a Kiss Balint
iskola F6 uti epiiletenek
falan is van mar ilyen
jeUegii emlekmu.

Nem hasznalt,
elromlott,

feleslegesse valt hiito,
vagy fagyaszt6szekrenyet

ingyen elfogadom.
Hivjon, h3zhoz megyek!

Egyeztetni telefonon lehet:
0666/789-189

Hirdetesfelvetel:

Sz6-Beszed
Szerkeszt6sege

Telefon: 0670/22·632-99

az Idegenforgalmi Alap
palyazhat6 keret6ssze
get 1.000.000 forintban,
vegiil a felhalmozasi
celu celtartalekok k6z6tt
a K6rnyezetvedelmi
Alap palyazhat6 keret
6sszeget 3.600.000 fo
rintban hatarozta meg.

piilesresz lak6i szenved
nek - mondta Halaszne,
aki szerint az6ta j6val
kevesebb lehet a k6nyv
tarlatogat6k szama.

Halaszne tovabb foly
tatta panaszait. Megem
litette, hogy amikor
egyesiiletiik 201 O-ben
emlekmuvet allitott a
kommunizmus aldoza
tainak, akkor azt a
HoUer el6tt szerettek
volna elhelyezni, am oda
nem kaptak engedelyt a
varost61, igy keriilt az
alkotas a gyomai k6z
temet6be. Ugyanakkor
pedig Endr6d6n a f6te
ren egyre masra emel
hetik az emlekmuveket.

Mig Endr6d6n csak
az endr6di es hunyai
iild6z6tt gazdaknak van
emlektablaja - a gyomai
iild6z6tteket nem emlitik
- , addig mi nem irhattuk
ki, hogy a gyomai iild6
z6ttekre is emlekeziink...

Megjelentek a 2014.
evi onkormanyzati ci
vil tamogatasi alapok
palyazati felhivasai.

Gyomaendr6d Varos
Onkormanyzatanak kep
visel6-testiilete 2014.
februar 27-i iilesen d6n
t6tt ez evi k6ltsegve
teser6l is. Gyomaendr6d
Varos Onkormanyzata
nak 2014. evi k6lt
segveteser61 sz616
2/2014. (II. 28.) 6nkor
manyzati rendelete a
muk6desi celtartalekok
k6z6tt a Sport Alap
palyazhat6 keret6ssze
get 12.000.000 forint
ban, a Civil Alap penz
beli palyazhat6 keret
6sszegCt 1.550.000 fo
rinban, a terrneszetbeni
palyazhat6 keret6ssze
get 1.000.000 forintban,

Halasz Istvanne, a
Gyomai Sziil6fold Ba
rati K6r eln6kekent kert
sz6t a kepvisel6-testiilet
legut6bbi iilesen. EI
mondta, hogy egyesii
letiiket gyakran eri az a
vad, hogy nem tudnak
eredmenyesen harcolni
az ertekek meg6rzeseert.

- Bar Gyomaendr6
d6n eliink, de Gyoma es
Endr6d is sajat erte
kekkel biiszkelkedhet 
mondta el6jar6ban, majd
hozzatette, hogy a gyo
maiakat t6bb - a k6zel
multban hozott - d6ntes
is nagyon megrazta.

- Az egyik ilyen, a
gyomai varoshaza ela
jandekozasa volt a jarasi
hivatal reszere, annak
ellenere, hogy a jaras
nem kerte kifejezetten
ezt az epiiletet. A masik
ilyen d6ntes a k6nyvtar
elk6lt6ztetese volt, mely
d6ntest6l mindket tele-
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Vagott-, cserepes

es selyemviragok

szeles v81asztekban!

Gyomaendr6d. Pet6fi u. '2.
Tel.: 06-66/386-'5'23

Kner Imre ter I wwwgellaihu

06 66 282 440 I 06 30 33 26 075

Ft-ert_ig:
5w-3 __

OOccm-ig: 11.990 Ft-e
Az arak. tartalmazzak az olajat az olajszUrot es a munkadijatt*

Munkaink garancialisak. A felmem3siink ami az frasos
ajanlatot is tartalmazza teljesen ingyenes. Munkaink
kivitelezesenek a legfobb szempontja a lehetO
legjobb minoseg elerese a legmegfelelobb aron!

PROFILJAINK:
- Festas, mazolas, tapetazas
- Homlokzat szigeteles, hoszigetelO rendszerek
- Gipszkarton falak, almennyezetek,

elotetfalak, boltfvek
- Rejtett vilagftasok
- Laminalt parketta lerakasa,

parkettacsiszolas
- FOrdok, konyhak burkolasa, komuves munkak
- Tetoterek beepftese, szigetelese
- Nyflaszar6k, ajt6k, ablakok csereje
- Bontas, sitt elszallftasa
- Vizes falak szigetelese
- Hazak kOlso homlokzatanak szigetelese,

szfnezese
- Hideg burkolas (csempe, jar6lap, marvany,

granit lerakas, illetve tegla lerakasa)
- Meleg burkolas (PVC, szalagparketta,

laminalt parketta, padl6szonyeg,
dekor panel rakasa as fektetase)

5:3 1 0 I<.isLijs=allas 'A~OOriJ;csa~a~ e:ma iOOselJbszern€l'ya!JlIiKi<i
C>~ak F_ \..1- 69-75_ i 20140205 -I k"'.--./' ._ .. - I
06-59-321-:,34 l<,u=r;a.1 :. -to a ~e.erelelgef'leny~s.
www.fordsandorservlC:e.hu ~_ Araink a 27% Aia-t tartaTmazzak!
fsandor@mail.externet.hu . .-
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Sziluett
fitness klub E szolarium
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lallitason

-.rolli

fitness E kondicional6 terem

teremberles I fodraszat I Atlasz kondigepek

tarsastanc I aerobik I step aerobik

power body I hastanc I zsireget6 aerobik

j6ga I preventiv gerinc gimnasztika

Kner Imre ter I www.gellaLhu
06 66 285 840 I 06 30 627 8234

Az idei idegenforgalmi kialHtason Bekes megye telepOlesei mellett
GyomaendrOd is kepviseltette magat. ALiget FOrdo 6nall6 kiallft6he~

Iyen mutatta be varosunk turisztikai kfnalatat. Vass Ignac, a fOrdo
igazgatoja lapunknak elmondta, hogy a negynapos rendezvenyen
tfibb ezren erdekl6dtek az idegenforgalmi lehetosegek irant: a ter
malvlz, a gasztron6miai rendezvenyek es a szallaskinalat volt a
k6zeppontban. Astandot meglatogatta a Republic egyOttes is, aki 2
oran keresztOl dedikalt.

Vetiimagvak sziles
valasztikban

• Fiimagok • Miitragyik
• Lemosiipermetezik
• Permetezogepek

• Tipoldatok
• Ragcs3l6htOszerek

• Folilk • Tiimlik
• SzivattyUk

• Gumicsizmak
• Munkavedelmi rubazat
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Bavula Erzsebet-program - tobb lehetaseg a palyaz6knak

Nemzeti
Dohanybolt
a Hollerban!

Gazkeszuh~kek

karbantartasa,
javitasa!

Viz-, gaz-, kozponti
fUtes szereles

tervezest61
a kivitelezesig!

Matyi J6zsef
Telefon: 0630/50431-54

StancoIt es
hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!
Szitazas,
szitaforma keszftes,
kasfrozas!
Telefon:
0620/9142·122

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.
(Ipari Park)

bott segitsegevel fejl6d
jenek. A programban
resztvev6 fiatalokat ev
k6zben ket ingyenes tabor
varja, es ellitasukert sem
kell fizetniiik.

Mint Nagy Anna
elmondta, a mar felhasz
nalt es bezlizott Erzsebet
utalvanyokat fUt6anyag
kent k6zoktatasi intezme
nyeknek adtak at. Bekes
megyeben ilyen m6don 7
iskola sp6rolta meg tavaly
2-3 havi fiitesszamlajit.
Az Erzsebet-program
kirandulasok finansziro
zasara is lehet6seget ad.

Az Erzsebet-program
egyik legfiatalabb eleme a
szeptemberben elindult
Erzsebet Talentum Prog
ram, amelybe a tematikus
taborokban reszt vett 12
ezer gyerek k6ziil kiva
lasztott 100 tehetseges
diak kerii1t.A programban
val6 reszvetelre a
www.erzsebetprogram.hu
honlapon lehet jelen
tkezni.

A palyazatok beadasi
hatarideje: 2014. marcius
20., de a helyek gyorsan
telnek, ezert az erdek
16d6knek ajanlatos mie
16bb benylijtaniuk palya
zatukat, amellyel kap
csolatban k6zelebbi infor
maci6t szinten fenti hon
lapon talalnak.

ERZSEBET
PROGRANt

Koszonet a tamogatasert

bor paIyazatot hirdettek
meg, mig az erdekl6d6k 4
szocialis paIyazaton
indulhatnak.

A resztvev6k sokszor
nagy csaladokb61 erkez
nek, amelyeknek ez az
egyetlen lehet6segiik a
szabadid6 szervezett es
megfizethet6 elt6ltesere.
Az olyan gyermekek
eseteben, akik korabban
meg soha nem taboroztak,
a taborokban val6 reszve
tel szinte a gyennekkor
megadasahoz volt fogha
t6. A sikeresen palyaz6
nyugdijasok szamara is
emlekezetes lehet6seg a
programban val6 reszve
tel. A 2013. evben az
Erzsebet-program fontos
uj eleme volt a tehetseg
gondozas elinditasa. Ez
az elem az ev soran
folyamatosan lehet6se te
szi, hogy az erdekl6d6
tehetseges gyermekek
mentorok szemelyre sza-

Erdos Norbert es Nagy Anna a sajtOtajekoztaton

sz6ri etkezes, az eletko
ruknak megfelel6 egesz
seges tapWek, illetve a
regeneraci6hoz sziikseges
aktiv kikapcsol6das lehe
t6sege.

A Magyar Nemzeti
Udiilesi Alapitvany altaI
miik6dtetett Erzsebet
program a kezdetekt61
eddig t6bb mint negyed
milli6 embemek, k6ztiik
t6bb mint 100 ezer gyer
meknek teremtett iidiilesi,
pihenesi lehet6seget.
Szemben az Erzsebet
utalvany forgalmazasab61
szarmaz6 2013. evi 3 mil
liard Ft tamogat<issal, az
Alapitvany 2014-ben mar
3,5 milliard forintot biz
tosit a fiatalok nyari
szabadid6s tevekeny
segeinek tamogatasara.
Iden 62-fele palyazatra
jelentkezhetnek a gyer
mekek, a nagycsaladosok,
a fogyatekkal el6k es a
nyugdijasok. 58 gyerekta-

Vidor delutan

A Bekes Megyei Kor
manyhivatalban az Er
zsebet-p~ramr61 saj
t6tajekoztat6t tartott
Erdos Norbert orszag
gyiilesi kepviselO, a
Bekes Megyei Kor
manyhivatalt vezeto
kormanymegbizott es
Nagy Anna, az Erzsebet
program sz6vivoje.

Bekes megyeb61
2013-ban 6300 fiatal
iidiilhetett, sportolhatott a
program segitsegevel.
2014-ben a program cel
jaira felhasznalhat6 forras
3 milliardr61 3,5 milliard
forintra b6wl.

Erd6s Norbert beveze
t6jeben utalt ra, hogy a
2013. evben orszagosan
50 ezer gyermek, ezen
be1iil Bekes megyeb61
6300 fiatal iidiilhetett,
sportolhatott, pihenhetett,
k6ztiik igeretes sport te
hetsegek is. Nagy Anna,
az Erzsebet-program sz6
viv6je elmondta, az
OrszaggyGles 2012. julius
6-an fogadta e1 a gyer
mekekr61 val6 felel6s
gondoskodas jegyeben
mega1kotott Erzsebet
prograrnr61 sz616 t6r
venyt. A program celja az,
hogy jelent6sen cs6kkent
se azon gyermekek sza
mat, akik reszere nem
biztositott a napi t6bb-

Januar 31-en delutan,
a Kis Balint Altalimos
Iskola Diak6nkonm'my
zatanak szervezeseben
Vidor Delutanon vehet
tek reszt iskolank kis- es
nagydiakjai.

A j6 hangularu prog
ramon vidam viccekkel,
trefas versekkel, dalok
kal es j elenetekkel sz6
rakoztattak egymast di
akjaink es osztalyk6
z6ssegeink.

A Halgasztron6miai
Egyesiilet ewton is
megk6sz6ni mindazok
nak a maganszeme
lyeknek, vallalkoz6k
nak, gazdalkod6 szerve
zeteknek, intezmenyek
nek a tamogatasat, akik
tamogatasukkal jelen
tosen hozzajarultak ah
hoz, hogy az Egyesiilet
2013-ban 8 rendez
venyen sikeresen szere
pelt, megismertetve va
rosunkat es tamoga
t6inkat. KeIjiik ez evi
tamogatasukat, valamint

uj tamogat6k jelentke
zeset is vaIjuk.

Jenei hiszl6
Halgasztron6miai

Egyesiilet

Nyitva:
Hetf6t61-szombatig

5.30-21.00
(13.00-14.00-ig

ebedid6)

Vasarnap:
5.30-16.00-ig

Odit6k, barak,
sorok, szeszek

balti aran kaphat6k.
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Sz6·Beszed
Szerkesztosege

5zobeszed@gmail.com

Hirdetesfelvetel!
Telefon:

0670/22·632·99

amely segiti a szervezet
megujulasat, meregtele
niteset. Vannak olyan
novenyek, amelyek alkal
masak erre a celra. PI:
zeller, csalanlevel es a
di6level forrazata tisztitja,
energetikailag vitalizalja a
maj, vese es verkeringe
siinket.

Megjegyzes: A zeller
reI vigyazni kell, mert
emelheti a vemyomast, a
magas tesztoszteron (fer
fihormon) tartalma miatt.

A tea hozzaval6i, es
elkeszitese:

1 szelet zellergyoker (
1-2 mm vastag)

1 teaskanal csalanlevel
1 teaskanal di61evel
Elkeszitese:

A hozzaval6kat egy
cseszebe tesszuk, es for
rasban lev6 vizet ontiink
ra, majd lefedjuk. 15 perc
utan leszlirjuk, es izesites
nelkUl fogyasztjuk napon
ta, reggel es este, 1-1
alkalomma!.

Termeszetesen kerjek
ki keze16orvosuk, vagy
szakavatott termeszetgy6
gyasz velemenyet a kura
elkezdese elott!

Ambrusz Laszlo

A stabilitast a "labak"
megfele16 mennyisege
biztositja. A napsiites a D
vitamin aktivizatora, er
go: ha megfele16en tap
lalkozunk, vagy megta
laljuk a biztonsagos tap-

lalek kiegeszitesre szol
ga16 taplalek kiegeszit6
termeket a D. K-2 vitamin
vonatkozasaban, akkor
csak annyi a dolgunk,
hogy a tavaszi napsiites
segitsegevel aktivizaljuk
a verben es a csontja
inkban az optimalis kalei
urn szintet.

Peldakent alljon itt az
angol-k6mak nevezett be
tegseg, amely igen sulyos
tiineteket produkal a
napfenyhiany miatt. A
helio- vagy napfenyte
rapianak nem csak az
egeszseges csontok vo
natkozasaban van jelen
t6sege. Kival6 terme
szetes hatas erhet6 el
nagyon sok k6rtUnet ese
teben. A lehangoltsag ter
meszetes gy6gym6dja a
•

napfeny, hiszen j6kedvre
derit. A borus latasm6
dunkat felvaltja a feny,
amely noveli a kreativita
sunkat, es eltet6 eleterot
sugaroz.

A tavasz elso nap
jaiban j6tekonyan hathat
egy 3-4 hetes teakura,

yogyit6 termeszet · marcius

seben, hanem az aldott
allapotban lev6 anyaknal
is nagyon fontos lehet
szervezetiinkben a kalei
um optimalis szintje. A
csontbetegsegek meg
el6zeseben is fontos sze
repe van a kalciumnak.

Bizonyara latott mar a
kedves 0lvas6 setal6
anyitt, aki jobb es bal
oldalim fogja gyermekei
kez6t! Szeretnem a fenti
peldaval szemleltetni az
egyszeruseg kedveert a
kaleium felsziv6dasi
mechanizmusat. Koze
pen, az anya szerepet a D
vitamin tolti be. Az egyik
oldali gyerek a kalcium,
mig a masik oldalon a K
2 vitamin talalhat6. Ez
olyan, mint a hirom labu
szek: stabi!.

Marcius elejen mar
nagyon varjuk a tavaszt.
Testiink, lelkiink mar a
hosszu tel utan szinte
kiehezett a melegre, es a
napsiiteses orakra.

A teli id6 felhasznalja
a meg tartalek keszletein
ket vitaminok, asvanyi
anyagok, nyomelemek
vonatkozasaban.

A tavaszi els6 nap
suteses 6rak gy6gyit6 te
rapiakent szolgalhatnak.
Szervezetiink ebben az
idoszakban kepes a let
fontossagu anyagok fel
vetelere is, pI: kalcium,
magnezium.

A kalcium felsziv6
dasahoz egy nagyon fon
tos vitamin is sziikseges,
ez a K-2 vitamin. A kalei
um a csontok, fogak "bel
so doktora". Nem csak a
csontritkulasban, es a
gyermekek fogkepz6de-

son atadtak Gyomaend
rod jaras tankerUleti
igazgat6janak, Kepe
nyes Andrasnak.

A felvonulas utan
kerult sor az elozetes
feladatok, versenyek er
tekelesere es a dijak at
adasara.

Az izgalmas dele16t
tot az osztalykozossegek
rendhagy6 6rakkal tettek
meg emlekezetesebbe.

Delutan a teliiz6 bab
egetese utan Hevesi
Imre koncertjen enekel
hettek a gyerekek, amit
az osztalyok hangulatos
farsangi delullinja zart.

A kisdiakok es tani-

t6ik koszonetet monda
nak a szUlok tamogat6
segitsegeert, a Gyerme
kekert Alapitvany anya
gi tamogatasaert, vala
mint a Kner Imre Gim
nazium lelkes diakjainak
az onkentes munkajuk
ert.

A diakok tanulma
nyoztak a farsangi es
Balint-napi nepszoka
sokat es hagyomanyo
kat; farsangi dalokat,
rigmusokat, teliizo mon
d6kakat tanultak es vala
mennyi osztalykozosseg
megtervezte, elkeszitette
jelmezuket az Alakos
kod6 felvonulasra.

A Balint napot,
februar 14-en reggel, a
kisdiakok diakigazgat6
ja: Hunya Fanni es
helyettese: Izs6 Csenge
4.b osztalyos diakok
nyitottak meg. Ismertet
tek programjukat es a
diakkepvisel6kkel kozo
sen irt okoskodasaikat is
felolvastak, majd a szi
nes farsangi felvonula-

Balint Nap
A XI. Balint-Va

lentin Napi Napra iz
galmas elozetes fela
datokkal es progra
mokkal kesziiltek fel a
kisbalintos kisdiakok.

Egy heten keresztul
14 par diakigazgat6 es
helyettese kampanyolt:
sz6r61apokon, plak<ito
kon es f6rumokon nep
szerusitettek program
jaikat.

A Hosok uti iskola
epUlet aulajaban az osz
talykozossegek h6nap
soro16 kiallitast ren
deztek be, a tantermek
ajt6it pedig szines man
dalakkal diszitettek.
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emutatkozik MSZP • Qsszefogas jeloltje: Rejla J6zse

L,S

got, gazdagnak lenni es
sz6rni a penzt. Mert
lelkeink kincse talan a
legnagyobb ajandek es
legszebb 6rom, amit
egymasnak adhatunk, s
amiert nem tudjuk eleg
szer mondani, hogy ...
KOSZONOM."

Rejto Jozsef
kepviselojelolt

~ DEMql<R:\IlKUS ,tnm
~ KOALICIo ':I~._~

nagyobb miiveszet, mint
vegig barangolni a vila-

W
EGYUTT

s
OssZERX;' 2014

Rejto
J6zsef
kepviselojeloLt

. valasztokerLiLet

A k6zelgo N6NAP
alkalmab61 oszinte sze
retettel es megbecsii
lessel k6sz6nt6k minden
kis es nagy leanyt, min
den hOlgyet, edesany<it,
nagymamat, es dedit.

,,Megerteni egymast
6romben, szenvedesben,
segiteni ha csak egy sz6
val, egy gondolattal is,

Telefon:
06301943-9563

E-mail:
rejto.jozsef@mszp.hu

Tisztelt
Gyomaendrodiek!
Kerem tamogatasu-

kat, hogy teremthessiink
egyiitt, egy si.1ceres, ki
szamithat6, mindonk jo
vojet szo1ga16 Magyar
orszagot, ahol mi vide
ken elok is megtalaljuk,
magunk es csaladunk,
jovojet.

Olyan Magyarorsza
got akarunk, abol:

- Minden gyerek j61
lakhat, tanulhat, es eler
heti az almait,

- Minden no sza
badon megva16sithatja
6nmagcit,

- Aki tud es akar,
dolgozhat, fizeteseb61
pedig megelhet,

- A kis es kozepes
vallalkozasok gyara
podhatnak,

- Az idosek nyuga
lomban es melt6sagban
elhetnek.

Rejto Jozsef
kepviselojelolt

zsasi Kft.-nek ) lettem a
legnagyobb tulajdono
sa, valamint iigyvezeto
igazgat6ja, jelenleg is e
munkat vegzem. Tarsa
sagunk tejelo tehene
szettel foglalkozik.

Az elmult sok evben
tobb kozeleti teriileten
is dolgoztam, az MSZP
alapit6 tagja vagyok.
2003-2011 k6z6tt a
Szarvasi Fe eln6ki
tisztseget t61tottem be,
es 2006-2010 kozott
6nkormanyzati kepvi
se16kent is tevekeny
kedtem. Hobbim a szak
mam es a sport.

Tisztelt Gyomaend
rodi Valasztok!

Aprilis 6-an sorsdon
to valasztasra h:sziil
hazank. A vatasztas
arr61 sz61, hogy az
elmult negy ev, demok
raciat leepito es az
autokraciat kiepito, az
embereket elnyomorit6,
lenezo, cinikus, g6g6s
mai hatalmat tamo
gatjuk-e, vagy a demok
raciat, a nyugalmat a
kiszamithat6sagot.

Orbanisztan vagy
Eur6pa, ez a kerdes erre
ke11 felelniink !

A Magyar Szocia
Iista Part, es a baloldali
Osszefogas partjai 
EGY"UTT, DK, PM,
MLP - engem je16Itek
Bekes megye 2. szamu
valaszt6k6rzeteben igy
Gyomaendr6don az 0
nok varosaban is. En le
szek az Osszefogas
2014 jelolte.

Engedjek meg, hogy
r6viden bemutatkoz
zam:

Rejto 16zsef vagyok
az Onok szomszedsa
gaban Szarvason elek,
de 1950-ben Mohacson
sziilettem, a k6zepisko
laimat is itt vegeztem,
majd Szarvasra a Mez6
gazdasagi F6iskolara
keriiltem, az6ta itt elek.

1971-ben diplomaz
tam, majd munkaba a11
tam a Szarvasi D6zsa
MGTSZ- ben. 1971-ben
megnosiiltem. A szak
mai munkam mellett
1988-ban Okleveles
Agrarmem6ki Diplomat
szereztem Debrecen
ben. Egy feln6tt t6bb
diplomas fiuhk, es ket
gy6ny6ru unokank van.
1994-ben az altalam
alapitott cegnek, (R6-
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LEVELEIN SOL

Valasztas elatti emlek eta

CsahJdi Vasarnap aDreher SorozD Etteremben!

Marcius 30. Tejszines csirkeragu leves.
Rantott szelet-hasabburgonya, csalamade. Habro/a.

Varjuk sZlves megrendeh~seiket.

Efkezesi ufalvanyokaf es SZEP kartyaf is elfogadunk!

Eredetiseg-vizsgalat!
Varga Bela,

aut6szerel6 mester

5500 Gyomaendrdd,
Csokonai u. 37.

AUTOSOK
FIGYELEM!

luszaki
vizsgaztatas

akci6s aran:
22.000 Ft

TeJefon:

0666/610·650,
0630/600·42·30

az orszagaikat es most
meglatszik az eredmeny:
az uni6 kef legfejlettebb
es gazdasagilag legero
sebb orszagar61 beszel
hetiink.

Ne feledkezziink meg
a "tisztesseges baloldali
akr61", akik a tobb, mint
40 evben ingyen majus
elsejei kolbaszert es egy
iiveg sorert minden em
ber nyakaba odazliditot
tak 2 milli6 forint alla
mad6ssagot.

En mar kozel vagyok
a 80. evemhez, de re
melem, hogy teljesiil meg
eletemben a nep kivansa
gal Az elszamoltatas egy
nepszavazas utjan.

Isten aldja a val6ban
tisztesseges - becsiiletes
magyarokat.

Hajra Magyarok!
Hajra Magyarorszag!

Cs.A.
Gyomaendrod

liberalisok. Nekik latha
t6an a homoszexualitas
es a drogfogyasztas jelen
ti a szabadsagot! Nekem,
a csaladomnak, gyere
keimnek es unokairnnak
a Koros-part jelenti a
szabadsagot, es szerintem
tobb milli6 embernek
hasonl6 a velemenye...

A magyar es a nemet
baloldal koz6tt egy em
berolt6 kiilonbseg van es
megsem akarja a nemet
nep, hogy a nemet bal
oldal iranyitsa az orsza
gukat!

A magyar baloldaliak
magasabb rendunek tar
tottak onmagukat, a be
csiiletes, tisztesseges,
ketkezi dolgoz6 embere
ket leneztek. Ezt bizo
nyitja, hogy a mostani
gazdasagi novekedest,
ami +1,1 %, kritizaljak,
de amikor 2007-ben -7%
os (minusz 7 szazalekos)
volt a "novekedes",
akkor 2008-ban az IMF
t61 felvettek 20 milliard
eur6t. A FIDESZ - es a
lenezett becsiiletes ma
gyar emberek - pedig
kifizettek a hitelt.

A FIDESZ sziik 4 ev
alatt tobbet adott az em
bereknek, mint a "tisz
tesseges" baloldal 60 ev
alatt.

Ezert szeretnem Qno
ket tisztelettel megkerni,
hogy menjenek el sza
vazni es szavazzanak a
FIDESZ-re. Az elkovet
kez6 valasztason mar
nem is lesz kerdes, hogy
kire szavazzunk, mert
addigra j61 l<ithat6 es
mindenki szamara erze
kelheto hatasa lesz a
FIDESZ gazdasagpoli
tikajanak.

A cikk elejen emlitett
orszagok jobboldali kor
manyai is egymas utan
tobb cikluson at vezettek

koziil banyan szavaztak
2002-ben a tisztesseges
baloldalra? Gyanitom,
sokan! Es megis becsap
tak 6ket. Simor Andras
jegybanki elnok 800 mil
li6t tart off-shore cegek
ben, de amikor a jegy
banki alapkamatot le
hetett volna csokkenteni,
hogy a devizahitelesek
kevesebbet fizessenek,
akkor nem tette meg!

Szolzsenyicin j61 leir
ta, hogy milyenek a kom
munistak: mindent elko
vetnek, hogy megszerez
zek es megtartsak a hatal
mat. Az 6 gazdasagpoli
tikajuk egyertelmu: ma
gas inf1aci6 - alacsony
berek - kiilfcildi hitelek!

Ezert nem fejl6dott az
orszag, mert 6k egy
lepest tettek el6re, es bar
mat batra. Hatvan eviik
volt, megse fejl6dtiink
ugy mint, peldaul ugyan
ennyi id6 alatt Ausztria!
Simor Andrasnak es mas
"tisztesseges baloldali
nak" biztos van egy kis
dugipenze!

Itt vannak meg a

Marcius 23. Orjaleves daragaluskaval. Kijevi jercemell,
petrezselymes burgonya. Oszibarackbef6tt. Vargabeles.

980.- Ft/adag
Telefon/fax: 0666/386-444

Mobil: 0620/9808842, 0670/3655360
VfJrjuk szfves megrendeleseiket.

Marcius 16. Tavaszi zoldseg leves. Brassai aprapecsenye
, vele suit burgonya. Kovaszos uborka. Kremes.

munkahelye sziint meg.
Az oszag privatizaci6jat
is 6k hajtottak vegre 95
%-ban. A "tisztesseges
becsiiletes baloldal" nem
beszelve Kadar elvtars
tevekenyseger61 sem!

Ezek a karok tobb
szaz milliardra rugnak!
Ha most meglenne ez az
osszeg, nem lenne sok
szegeny ember hajlekta
Ian es nem lenne annyi
ehez6 gyerek. Ugye nem
gondoljak, hogy a jobb
oldal tehet arr61, hogy
tobb szazezer 70 eves
nyugdijasnak 60-70 ezer
forint a nyugdija. A
partallam parttitkarainak,
vallalati embereinek ha
romszor nagyobb a nyug
dijuk, mint azoknak az
embereknek, akik be
csiiletes, ketkezi munka
val 45 evet ledolgoztak.
A partallam emberei
regen is j61 eltek, most
pedig sokkal jobban el
nek. Ez a baloldali de
mokracia!

Egyebkent arra is
kivancsi lennek, hogy a
750 ezer devizahiteles

Marcius 9. Majgaluska leves. Cordon bleu, gombas rizs,
kaposztasalata. Gundel palacsinta.

Marcius 2. Tanyasi tyukhusleves ludgege tesztaval.
Strindberg szeiet, burgonya pure. Kerti salata. Cs6roge.

Tisztelt
Valaszt6polgarok!
Tisztelettel megkerek

minden becsiiletes ma
gyar allampolgiu1:, hogy
ne hagyja ki a szavazas
lehet6seget, mert a fejlett
orszagokban nem csak a
politikusok emeltek az
eletszinvonalat magas
szintre, de a valaszt6k se
gitsege is kellett!

Szeretnem Qnoket
emlekeztetni, hogy kb. 35
evvel eze16tt Margaret
Thatcher angol minisz
terelnok olyan kedvez
menyt harcolt ki Ang
lianak az Uni6ban, amely
rna is ervenyben van.

Vagy nezziik Nemet
orszagot, ahol Kohl kan
cellar tobb cikluson at
kormanyozta az orszagot,
mint jobboldali politikus.

Istvan kiralyunk al
lamalapitasakor nem tud
hatta, hogy a XX. szazad
ban olyan allampolgarok
sziiletnek Magyarorsza
gon, akik demag6giat es
ideol6giat tanulnak es
szembe fordulnak sajat
nepUkkel! Ezek a "tisz
tesseges, becsiiletes kom
munistak"!

Szeretnem Qnoket
egy par apr6 dologra
emlekeztetni. Peldaul
kerdezem: kik hoztak
letre a tsz-eket er6szakkal
es kik sziintettek meg
azokat? A valasz egy
szeru: a kommunistak!
Mert mindig azt csinal
tak, amib61 nekik hasz
nuk volt es nem tor6dtek
azzal, hogy sok embert
megnyomoritottak. Vagy:
ki adta oda ingyen az
urant az oroszoknak? Es
mi a helyzet a cukor
gyarakkal? 1989-ben a
tisztessegesek (eliikon
Nemeth Mikl6ssal) irtak
ala a megsziintetesiiket,
amivel 200 ezer ember
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Foldet berelnek
Gyomaendrodon.

FUlop Bela
Telefon: 0620/945-0765

5000, 4000, 9000, 9000
forint. Erdekl6dni a
0666/283-450 telefonon.

Alig hasznalt, magyar
gyartrnanyti n6i MTB
kerekpar (feher, vastag
kerekU) elado. Erdekl6dni:
0630/912-3840

Rakod6 feIkeretes, jo
allapom kaptarok eladok.
Kezi perget6 elad6. Tel:
0670/705-7668

Elad6 egy varrogep es
egy Karancs tiizhely ve
zetekes gazra. Iranyar: 8
ezer Ft. es 15 ezer Ft. Erd.:
0666/610-713

Magyar vagy cseh
szlovak 22-es, 32-es hils
daral6t vennek. Telefon:
0620/454-1154

Komuves- es hideg
burkolasi munkM vallalok.
Telefon: 0630/360-8128

Simson Star elado.
rranyar: 50 ezer Ft. Erd.:
0620/454-1154

Kipufogodobok, rend
szerek javitasa, keszitese!
Karosszerijavitas! Tele
fODszam: 0670/5144-641

Karosszeriajavitas! Ka
rambolos, korrodalt aut6k
javitasa! Kipufog6 dobok,
csovek javitasa, keszitese!
Telefonszam: 0670/5935
171

Elado gyongyos ko
pasztva vagy elve.
Ugyanitt bf+magyartarka
novendek bikak e1adok'
Erd.: 0670/531-5402. End
r6d, Szelmalom u. 22, vagy
Vasvari u. 7. sz alatt.

Kerites, kapu, korlM,
terasztet6, steg stb. keszi
teset vallalom! Utanfut6
javitas, felujitas! Telefon:
0670/5935-171

Nem hasznaIt, elrom
lott, feleslegesse valt hut6
vagy fagyasztoszekrenyet
ingyen elfogadom. Rivjon,
hazhoz megyek. Telefon:
0666/789-189

Pentium rV-es szami
togep 17"-os monitorral,

Masodik emeleti, 56
m2-es erkelyes lakas elado.
Erd.: 0670/279-8040,
0620/347-0538

Okt6ber 6. ltp-en 2
szobas lakas elad6, vagy
kertes hazra cserelheto.
Erd.: 0620/5767-879

Ifjusagi lak6telepen
2,5 szobas, normal alla
potU lakas garazzsal
egyiitt oleson elado.
Erd.: 0630/6588-961

Vasarteri Itp-en I
szobas foldszinti lakas
azonnali bekoltozessel ela
do. Ar: megegyezes sze
rint. Erd.: 0630/576-1140

Vasarteri Itp-en 1,5
szobas 1. emeleti lakas
hosszU tavra kiado. Egye
diil a1l6k el6nyben. Erd.:
0666/386-500

Vasarteri Itp-en 56 m'
es 2. emeleti erkelyes lakas
elado. Erd.: 0670/279-8040
vagy 0620/347-0538

Vasarteri Itp-en 2 szo
bas, erkelyes, 3. emeleti
lakas siirg6sen elado. AI:
megegyezes szerint. Erd.:
0620/805-4421

EGYEB
Elektromos Msdaralo,

hurka toIt6, kerti szer
szamok es szilva cefre
elad6. Erd.: 0666/284-252

Elado autos Nania gye
rekiiles 0-18 kg. Kerek
parra hatso gyerekiiles.
Gaztiizbely es keverotar
csas mos6gep. Iranyar:

KERT, TELEK
Gyoman Kecseges-

zugban (Sulekkert) viz
parti horgasztelek elad6.
Erdeklodni telefonon:
0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

Gyoman a Csepr6sben
3266 negyzetmeter kert,
13,6 AK elado. Erdeklodni
telefonon lehet: 0666/282
201

Gyomaendrodon a
Templom-zugban vizpartra
meno ingatlan elad6, vil
lany, rurott kUt van. 4614
m2-es vallalkozasra is al
kalmas. Erdekl6dni lehet:
0670/943-8212

LAKAS
Gyoman lakotelepi 1,5

szobas 1. emeleti lakas
elado azonnal bekoltozhet.
Telefon: 0630/223-2183,
0666/484-280

Okt6ber 6. Itp-en 2
szobas lakas elad6, vagy
kertes hazra cserelheto.
Erd.: 0620/576-7879

Okt6ber 6. Itp-en 2
szobas lakas elado vagy 3
szobasra cserelheto a
masodik emeletig. Erd.:
0630/356-2449

Gyoman, a Vasarteri
Itp-n teljesen feltijitott,
legkondicionalt, konyba
butoros, uj fiitesrendszerii
2 szobas lakas elado! 30
3493740,30-4319633

Vasarteri lakotelepen, 4
lakasos tombben, felujitott
elso emeleti, erkelyes, jo
elosztasu, kis rezsis lakas
elado. Kiviilrol 8 cm-es
hoszigetelessel. Nyilasza
r6k es a villanyvezetekek
kicserelve, laminalt parket
ta, beepitett konyhaszek
reny (ruzhely, mosogat6
gep). A lakasboz parkosi
tort zart udvar resz, ganizs,
tarolo helyiseg es padlas
resz is tartozik. Erd.:
0620/568-98-55

Vasarteri 1tp-en 1
szobas, foldszinti lakas,
azonnali bekoltozessel ela
do. Ar: megegyezes sze
rint. Erdek.lod.ni: 0630/576
1140

Gyomaendr6don, a
Csokasi zugban vizparti
dupla telken 3 szobas,
osszkomfortos, nagy nap
palis, pincezett csaladi haz
gazdasagi epiiletekkel ela
do. Iranyar: 16 milli6 Ft.
0630/3326-075

Endr6don, a Sugar uton
hosszU paraszthaz elad6.
Erd.: 0620/245-1262

Endrodon, a Polanyi
titon, csendes kornye
zetben haz elad6. Villany
van, viz az udvarban. Erd.:
0670/286-6061

Gyoman, kertes haz
elado vagy lak6telepi la
kasra cserelheto. Erd.:
0630/544-4641
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Endr6don a Polimyi
titon kisebb paraszthaz
siirgosen elado. Iranyar: 1
millio Ft. Erd.: 0670/286
6061

Endr6di reszen, 2,5
szobas, osszkomfortos csa
ladi haz nagy telekkel
elado. AI: megegyezes
szerint. Erd.: 0620/405
3995

Gyoman, a Zrinyi tit
19/1. sz. alatti 5 szobas
etkezOs, vegyes illetve gaz
fiiteses biz elado. Erd:
0670/566-7344

Runyan 3 szobas,
osszkomfortos haz nagy
portaval elado. Erd.:
0670/566-7344

Gyomaendr6don frek
ventalt helyen 3,5 szobas
csaladi haz elad6. Kozmu:
viz, viiiany, gaz. Feltijitasra
szorul, de lakhato. Iranyar:
5,5 millio Ft. Erd.:
0670/772-8038

Gyomaendr6don, a Ra
koczi u. 29. sz. alatt nagy
csaladi biz - jelenleg
orvosi rendelokent mu
kodik - elad6. Erdekl6dni
lebet: 0630/367-0840,
vagy 0630/998-5096
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HAz
Gyomaendr6d kozpont

jaban a Napkeleti u. 4. sz.
alatti 2 szobas gazfiiteses
csaladi haz nagy mel
lekepi.ilettel, 1440 m'-es
telekkel elado. Iranyar: 3,4
millio Ft. Erd.: 0620/413
2770

Endr6don a Sugar titon
hosszU paraszthaz elado. Ir.
ar: megegyezes szerint.
Erd.: 0620/245-1262

Endrodi reszen 2 szo
bas kertes hiz elado, vagy
f61dszinti lak6telepi egy
szobasra cserelheto ertek
egyeztetessel. Erdekl6dni:
0670/276-3413

Gyoman a Matyas ki
raly u. 21. szam alatti
kertes, osszkomfortos csa
ladi haz elad6. Ar: meg
egyezes szerint. Erd.:
0670/410-5776

Gyoman az Arany
Janos tit 16. sz. alatt, 4
szobas osszkomfortos haz
elado. Erdek.l6dni tele
fonon: 0620/526-6573

Gyoman kertes haz
elad6, vagy lak6telepi la
kasra csereIhet6. Erd.:
0630/544-4641
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billentylizettel, egerrel
egyben elad6. Telefon:
0620/554-3121

MUNKA
Megbizhat6 holgy,

munkit vallalna. Vasalas,
takaritas, hazi munka, be
vasarlas, gyerekfelugyelet.
Telefon: 0630/559-6327

Lovak, szamarak kor
moleset, patkolasit,
gy6gypatkolasit vallalom.
Tel.: 0630/905-0169

Korrepetalas, felzar
k6ztatas, magan6rak, ko
zepiskolai felvetelire fel
keszito foglalkozasok alta
lanos iskolasoknak. Erd.:
0630/856-3218

TARSAT KERES
73 eves, teljesen ma

ganyos, csaladtalan, mg
getlen ferfi vagyok. Ke
resem a parom, nem molett
holgy szemelyeben. A le
veleket a "Jon a tavasz"
jeligere a szerkesztosegbe
varom.

Egyedul vagy, segito
tars hianyzik, hetven ev
komli Holgy vagy? irjal!
En is hetven ev komli ferfi
vagyok, ketten minden
megoldhat6. A szerkesz
tosegbe varom leveled:
"Rohan az ido" jeligere.

pALINKACEFRE KESziTES ABC-je
2. szakmai rendezveny

Szeretettel meghfvjuk berfozetoinket
szakmai rendezvenyunkre 2014. aprilis 12-en!

Rendezveny helyszine:
Hars Hotel konferencia terem, Gyomaendr6d

Belepeshez regisztracio szukseges
a terem korlatozott befogad6kepessege miatt (max. 100 f6)

Telelonon: 0620/5425-007
E-mail-en:ignaczneilles.erzsebet@upcmail.hu

Arendezveny programja:
14:00-14:15

Koszont6: Beli Geza, a Palinka Nemzeti Tanacs tagja
14:15-15:00

Fejleszteseink, cefrezesi tapasztalataim 2013·ban
Ignacz Tibor, Harmas-K6r6s Palinka Manufaktura

15:15-16:00
Mi szukseges a j6 palinka, a j6 gyumolcsparlat

keszitesehez?
Panyik Gaborne dr. egyetemi adjunktus

(Budapesti Corvinus Egyetem)

16:15-17:00
Cefrezes magas fokon segedanyagokkal

Dr. Kovacs Istvan, Kokoferm Kit. ugyv. igazgat6ja

7:00-17:10
A Harmas-Koros Palinka Manufaktura

ev palinkaja dijanak atadasa
17:10-20:00

F6zdelatogatas, partnertalalkoz6,
szakmai tapasztalatcsere, palinkak6stolas!

www.hunigi.hu

Harmas-Koros Palinka Manufaktura

~~lviitJ!liink A pAlinkA!

Tisztelt Gyomaendr6d
tersegeben termofolddel

rendelkez6 aazdak!
Hejnelkiili olajt6kmag termesztesere

keresiink partnereket. Egyiittmiik6desi meg
allapodas kereteben, a gazda igenye szerint
vallaljuk a gepi munkak elvegzeset vetest61
a betakaritasig, tovabbci vallaljuk a megter
melt t6kmag felvasarlasat.

Igeny eseten a termeles k6ltsegeinek
fedezesere a leszerz6d6tt vetelarat a sziik
seges mertekig mege161egezziik!

Az erdeklodok jelentkezesH
a 0630/355-2145-os telefonszamon varja

Kovacs Endre Bela.

Gyomaszotg Kft.
emetkezessel kapcsol,atos

ugyintezes
Hetf6-pentek: 7-15 6raig!
Telefon: 0666/386·233

Az Ogyelet ideje alatt
(hetvegen es Onnepnapokon

ejjel-nappal) hfvhat6:
Cs6ke Janos: 0666/285-065, 0630/630-8097

Temetkezesi iroda: Gyomaendr6d, Ipartelep u. 2.

Gazszolgaltat6 ugyfelszolgalat

E-ON ugyfelszolgalat
Felad6 neve: .

Cime: ..

Az apr6hirdetes szovege: .

Ingyenes a lakossagi apr6!
A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak az

olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, akik ezen a
szelvenyen kiildik be megjelentetes celjab61! A
szelvenyen a megjelolt helyre kell beimi a kivant
szbveget es a szelvenyt levelez61apon vagy boritekban
elkUldeni a kovetkez6 cimre: Sz6-Beszed Szer
kesztosege 5500 Gyomaendrod, Hosok utja 51. Egy
apr6hirdetes szovege lehetOleg ne tartalmazzon 15
sz6mll tbbbet! A hirdetesek szovegeert felel6sseget nem
vallal a szerkeszt6seg!

--------------------------------------------------------1
I
I

Apr6hirdeteset e-mail-en is elkuldheti!
szobeszed@gmail.com
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Telefon:
0666/285-127

Katona Gyorgy
gumijavito

Gyomaendriid,
Bajcsy u. 107.

UJ GUMIKf
Szereles, javftas,

centfrozas!

•I.r.r;/.II'~·

alias bejelentese, muszaki
szolgaltatasok megrende
lese, illetve lemondasa, fo
gyaszt6i adat- es cimval
tozas bejelentese, fogyasz
tasmero atirasa, fogyasz
tasi hely ki- es bekapcso
lasa, szamlazassal kapcso
latos informaci6 kerese,
bankkartyas befizetes lehe
tosege, stb.

Keddi napokon delelott
8-12 oniig, csiitortokon
kent pedig 14-18 oraig
varjak az ugyfeleket a
szemetyes iigyintezesre.

Gyomaendr6di Sz6-Beszed
hirdetesfelvetel!

elefon: 0670/22-632-9

A GDF SUEZ gaz
szolgaltat6 ugyfelszolga
lati irodit nyitott Gyoma
endrodon a varoshaza f6ld
szintjen.

Nyitva tartas: hetfo
(14-18 ora kozott), szerda
(8 - 120ra kozott).

A szemelyes ugyfel
szolgalaton igenybe veheto
szolgaltatasok: gazmero-

Az aramszolgaltat6 heti
ket alkalommal tart iigyfel
szolgalatot a Selyem uti
varoshaza epiiletenek f6ld
szintjen levo irodajaban.



ost hat h6napig tobb van benne
Valaszthato tevecsatornak, 0 Ft-os hivasdijak
Ha most fizetsz el6 Invilag csomagban tevet, internetet es telefont tartalmaz6
ajanlatunkra ket ev hatarozott ideju szerz6dessel, akkor fel evig dijmentesen

- plusz tevecsatornakat is adunk egy valaszthat6 minicsomagban

- es 0 Ft-os percdijjal hivhatsz minden hazai vezetekes szamot csucsid6n kivul,
s6t az inviteleseket csucsid6ben is.

Megrendeles el6tt erdekl6dj munkatarsainknal az adott lakcfmen elerhet6
szolgaltatasokr61, kedvezmenyekr61, arakr61 es valaszthato minicsomagokr61.
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Invitel Pont: Bekescsaba, Csaba Center - Andrassy ut 37-43. es Szent Istvan ter 1.
Ertekesft6nk: Beinschrodt Peter Tel.: (06) 66444 956

Tavlatokat nyltunk

•In
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,

teAz ajanlat 3szolgaltatasra katatt 24 h6napos hatarozott ideju szerzodessel, uj lakossagi el6fizet6k reszere ervenyes, meghatarozott digitalis
kibei (0.3) terDleten digitalis TV-eianzet',re, v.l.mint meghat,rozon VDSUFTTH, ADSL's IPTV teruleteken, 2014. marcius 2-161 viss,,
vonasig. Az Invilag csomag havi el6fizetesi dlja a pr6baid6szakot kovetoen megnovekszik a 180 naptari napos pr6baid6szak alan fel nem
mandott Start Extra kiegeszit6 es avalasztott teve minicsomag havi dijilval. AI akci6ban resztvev6 minicsomagokat keresd weboldalunkon.

~1288
invitel.hu
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Felelos szerkeszto: Hornok Ernii • Szerkesztoseg: 5500 Gyomaendrod, Hosiik utja 51.
Telefon: 06-70/22-632·99 • Kiadja: Rekline Studio Egyeni Ceg • Felelos kiad6: Hornok Ernii. E-mail: szobeszed@gmail.com

Avaros is halat akar fogni ...
Avarosnak kellenek a holtagak 2. aldal
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Avarosnak kell·enek aholta k

" ,:' '20:jA,'aprilis

Gasztron6miai
elismeres

sza Ijak ahaluzemet

Nem bosszabbitja
meg a yaros Korosi
Halasz Szovetkezettel
kotOtt es ez ev vegen
lejaro balaszati jogra
kotott haszonberleti
szerzodest. A szerzodes
egyebkent ot onkor
manyzati tulajdonban
levo boltagra sz6lt,
melynek ertelmeben a
szovetkezet vegezhetett
halaszati tevekenyse
geket a Cs6kasi, a
Hantoskerti, a Fiizfas
zugi, a Rev zugi es a
Nemet zugi holta
gakon.

- A halaszati Jogra
kotott haszonberleti
szerz6des ez ev vegen
lejar, s a halaszati szo
vetkezet kerte, hogy Mr
leti szerz6deset valtozat
Ian feltetelek mellett egy
evvel hosszabbitsak
meg, A valtozatlan felte
telek ez esetben azt
jelentik, hogy a szovet
kezet tovabbra sem fizet
a varosnak berleti dijat,
hanem haltelepitessel
kompenzalja azt
tajekoztatta lapunkat
Betk6 J6zsef onkor
manyzati kepvisel6, aki
az egyik sz6sz616ja volt
annak, hogy a haszon
berleti szerz6dest ne
hosszabitsa meg a Yaros.

- A halaszati szovet
kezet az ot holtag Mr
leseert evente I milli6
250 ezer forintot fizetett
volna, amit halasitassal
kompenzalt. Veleme
nyem szerint viszont a
halaszat soran a bete
lepitett halmennyiseg
jelent6s reszet lehet6
sege is volt lehalasztatni.
Szerintem meltanytalan
ez a megoldas a varossal
es a horgaszokkal szem
ben is. Mindezen ttil a
holtagak fenntartasi
koltsegeihez a halaszati

szovetekezet soha, sem
milyen formaban nem
jamlt hozza. A holtagak
kezelese jelent6s kolt
segekkel jar a varos
szamara: 2013-ban az
emlitett ot holtag vizcse
rejere, okolagiai vizp6t
lasara 2,8 milli6 forintot
koltott az onkormanyzat.
Mivel a szovetkezet nem
fizetett penzt a haszon
berleti jogert ezert a
varosra evente mintegy
egy milli6 forintos kolt
seget r6tt egy hoitag
uzemeltetese tavaly.
Velemenyem szerint -

mondta Betk6 J6zsef 
nem a Mrleti szerz6des
meghosszabbitasaban,

.hanem a holtagak mie
16bbi atveteleben es
hasznositasaban kellene
godolkodnunk. A hala
szati jog tu1ajdonosa az
onkormanyzat lenne,
vagy valame1yik non
profit eege, peldau1 a
Zoldpark Kft., s a

Felszamobis alatt all a
gyomaendrodi haliizem. A
nagymulru d:g szovet
kezetkent mukodott, mig
mult ev augusztusaban
kft.-ve alakult. Ezzel a
lepessel is eselyt pr6baltak

terUleti horgaszengede
lyek beveteleb61 finan
szirozni lehetne ezen
holtagak uzemelteteset,
haltelepiteset - mondta a
kepvisel6.

A mareiusi onkor
manyzati iilesen kisebb
vita is kialakult ebben a
temaban. Bar a Korosok
Videkeert EgyesUlet
kepvisel6i tamogattak a
haszonberleti jog meg
hosszabbitisit, vegiil a
szavazas soran a testlilet
nem fogadta el a hala
szati szovetkezet kerel
met.

Dr. Csoma Antal a
Korosi Halasz Szovet
kezet eln6ke elmondta,
hogy 2015. december
31-ig k6totte meg a
szovetkezet Bekes me
gyeben es a szomszedos
megyekben ta1alhat6 ter
meszetes vizek haszna
1atara vonatkoz6 ha
szonMrleti szerz6deset.
A 2016-t61 megk6tend6

teremteni a tovabbi muko
deshez. A haliizem az elel
miszerfeldolgozasi bite1
programt61 remelt siirgos
segitseget, am a program
csak ez ev elejd61 lepett
eletbe. Az iizem ezt az ido-

haszonberleti szerz6de
sek feltetelei rna meg
nem tisztazottak.

Az onkormanyzatt61
azert is kertek az iden ev
vegen lejar6 - ot gyoma
endr6di ho1tagra sz616 
szerz6des meghosszab
bitasat, hogy egy id6ben
tudjanak palyazni az uj
halgazdalkodasi torveny
alapjan a halaszati jog
hasznositasara.

Dr, Csoma Antal el
nok arr61 is tajekoztatta
a gyomaendr6di kepvi
seI6-testUletet, hogy a
szovetkezet a haszonber-

letert dupla erteku halat
telepitett ezekbe a holti
gakba. Az evente ket
hetig tarta halaszat soran
1eginkabb a nem 6sho
nos halakat fogjak ki, s a
szelektalasra szlikseg is
van ahhoz, hogy a ter
meszetes, 6shonos hal
allomany megmaradjon
es szaporodhasson a vi
zekben.

pontot mar nem tudta ki
varni, a termelest finanszi
rozni nem tudtak, ezert a
kozgyules a fe1szamolas
mellett dontott. Itt kesziilt
tobbek kozott a hires Ko
rosi halaszlesuritmeny is.

A Magyar Nemzeti
Gasztron6miai Szovet
seg marciusi kozgyii
lesen rangos kitiinte
teseket adtak at. A
haJasz szakma elisme
resekent a kitiintetet
tek kozott ott volt dr.
Csoma Antal, a gyoma
endrOdi Korosi Halasz
Szovetkezet elnoke is.

A Gasztron6miaert
Erdemerem odaiteleset
azzal indokoltak, hogy
Csoma Antal a vi lag
versenyeken szerepl6
nernzeti es megyei sza
kacs csapatok felkeszli
leset folyamatosan ta
mogatta, a vad- es hale
telek meg szelesebb k6
ill elterjeszteset szorgal
mazta, tovabba evtize
deken keresztiil szervez
te a kUl6nboz6 f6z6ver
senyeket, amelyeken
gyakran zsurielnokkent
is reszt vett.

Szlikebb hazajaban,
Gyomaendr6don is elin
ditotta a helyi half6z6
versenyt, amely mara
mar a 15. evfordul6jat is
megerte es id6kozben
nemzetkozi gasztron6
miai versennye n6tte ki
magat.

Else osztalyu borovi
fenyebel

ajt6k, ablakok
keszitese!

Konyhabutorok,
gardr6bszekrenyek,

keszitese egyedi
meretben

butorlapb61
vakumf6liazott

felOlettel vagy tamar
fab61!

Telefon:
063019554·571
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Felmilliardos turisztikai fejlesztes kezd6dhet avarosban
OJ fahfd epiil a holtagon, bemutat6haz a Templom zugban

A "sobajok bidjlit" Iebontjak, beIyere iij fabid epiil
diszvilagitassaI

Gyomaendrod Varos
Onkormanyzata meg
2012-ben paIyazatot
nyujtott be turisztikai
fejIesztesekre, am a
paIyazatot - az eIbiraIas
soran - forrasbiany miatt
tartaIek Iistara beIyeztek.
Iden marcius vegen szii
Ietett dontes arroI, bogy a
gyomaendrOdi turisztikai
fej Ieszteseket celzo pa
Iyazatot eIfogadtak, azt
megvaIositasra aIkaImas
oak iteItek, igy Gyoma
endrod varosa 467 millio
forint vissza nem teri
tendo tamogatast nyert.

A Lelekkel a Korosok
menten cimet viselo pa
Iyazatot reszben a Gyoma
endrodi Udiiltetesi Szovet
seg Turisztikai Egyesiilet,
reszben dr. Szonda Istvan
kezdemenyezte es onti:itte
formaba az onkormanyzat
megbizasabo!. A palyazatot
az onkormanyzat nyUjtotta
be, igy az osszeget is a
varos nyerte.

Pajer Sandor a
GYUSZTE elnoke t:ijekoz
tatta lapunkat a mintegy fel
milliard forintos osszegbOl
megvalositani tervezett fel
adatokrol:

- Az Erzsebet ligetben
egy tanosvenyt epitiink,
amelyhez csatlakozik egy
olyan kilato, amely a fak
kii16nbozo magassagokban
talalhato elovilagat mutatja
be. A hoitag vizere epitett
madarlesekkel egesziil ki a
beruhazasnak ez a resze.
Ugyanitt a sporcsamok
meIIetti "Sohajok hidjat"
lebontjuk es a helyere egy
uj fahid epiil diszvilagitas
sal, valamint a hidhoz ve
zeto gyalogut ket oldalan
szabadteri t:iriatta!. A jarasi
hivatal epiilete mogotti viz
partra padokat helyeziink
ki, melyekrol ralatas nyilik
a vizre epiilo nagymeretii
stegre. Ennek tobb funk
cioja lesz: rendezvenyeket
lehet rajta tartani, s egyben
kikotokent is szolgaI a cso-

nakazok, a vizibicikIizok
szamara - tajekoztatta la
punkat Pajer Sandor.

Az egyesiilet elnoke
elmondta, hogy a palyazati
elkepzelesek feiolelik szin
te a yaros egesz teriiletet. A
tervezett beruhazas kovet
kezo eleme az egykori
J6kai uti iskola epiileteben
megvalositando kiaIIitas,

amely a Viz Vilaga cimet
kapja majd. Az epiilet ud
varan helyi termekek pia
canak alakitanak ki kultu
ralt helyet, s ugyanitt egy
szabadteri szinpadot is epi
tenek a hozza tartozo nezo
terre!.

Endrodon a Pajer Kem
ping teriileten epiil fel a
B:irka Bemutato Kozpont

epiilete, amely a halaszat es
a vizi eletmod modem, mai
kornak megfelelo bemutato
tere lesz.

- A palyazat elemei
kozott a vallasi turizmus
fej lesztese, komfortosabba
tetele is szerepe!. Ennek
megfeleloen az Endrodi
Nephaz hatso udvarresze
ben zarandok szaIIashe
Iyeket alakitunk ki a hozza
tartozo kapolnaval - taje
koztatta a megvalositando
tervekrol lapunkat Pajer
Sandor.

A nyertes palyazatnak
koszonhetoen a felsorolt
beruhazasok 20l6-ra feje
zodhetnek be, s Pajer San
dor szerint teljesen :itfor
malhatjak a turizmus jel
leget varosunkban.

Az egyesiilet eztiton is
ki:iszonetet mond a palya
zati elkepzelesek felkaro
lasaert a yaros onkormany
zatanak, valamint a projekt
tamogatasaert Danko Bela
parlamenti kepviselonek.

Orban Viktor Mezoturon

Atadtak a nemet ceg ujabb iizemcsarnokat

Az iizemcsarnok litadasanak iinnepetyes piIIanatai

40 uj allaslehet6seg Jon
letre, amely szam a kes6b
biekben minden bizonnyal
bOvi.ilni fog.

ARAFI Hungaria Kft.
nel jelenleg 400 ember
dolgozik, igy a minisz
terelni:ik azt mondta, a
gyar kezd strategiai fon
tossaguva valni Magyar
orszag szempontjabol.

Szechenyi Terv kereteben
240,65 millio forint vissza
nem teritend6 tamogatast
adott az allam.

A megnyiton Orban
Viktor kijelentette: "a leg
fontosabb kerdes rna, Ma
gyarorszagon a munka
hely." Ezert kiemelt jelen
t6seget tulajdonitott an
nak, hogy a mez6turi
beruhazas eredmenyekent

pelt. A ceg olyan csarno
kot epitett, amely megfelel
a korszeru elektronikai
eszki:izok gyartasi feltete
leinek, lehet6seget teremt
a megfelel6 klimatizalasra
es parasitasra, valamint
noveli a gyartasbiztonsa
got.

A beruhazas osszkoIt
segvetese 837,54 millio
forint, amelybol az Uj

Marcius l8-an :itadtak
a mezottiri RAFI Hun
garia Kft. harmadik gyar
tocsarnokat, amelynek
megnyitojan Orban Viktor
hangsulyozta a Nemetor
szaggal valo viragz6 gaz
dasagi kapcsolatunk fon
tossagat, ugyanakkor kije
lentette: Magyarorszag
mar a saj:it laban ail.

Toth Lajos, a RAFI
Hungaria Kft. iigyvezeto
igazgatoja arrol beszelt,
hogy a beruhazasnak ko
szonhetoen a termel6 te
riilet 2600 negyzetme
terrel, a raktarkapacitas
700 negyzetmeterrel, mig
az irodateriilet 1000 negy
zetmeterrellett nagyobb.

A projekt celjai kozott
a gyartosor bOvitese, gep
beszerzes, valamint kor
nyezetkozpontu iranyitasi
rendszer bevezetese szere-

Aprilis I-en a len
gyelorszagi Lesna Pod
laska varosab61 14 diak

erkezett Gyomaendr6d
re, a Bethlen szakiskola
ba 3 hetes szakmai gya
korlatra. Ugyanekkor la

togatott varosunkba
Lengyelorszag buda
pesti nagyk6vetsegenek
masodtitkara Paulina
Williamovska, aki a

Bethlen szakoktatasi
programjair61, valarnint
az idei majus elsejei
Sajt- es Tur6fesztivaIon
val6 lengyel reszvetelr61

tajekoz6dott.

Lengyel diakok
a BethlenDen

Keresse a
Gyomaendrodi
Sz6-Beszedet

a Facebook-on is!
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szomszed VaraS koszont6je 1989·b6/

Hegedus Annamaria
(Megjelent

a Mezotur is Vidike elmu
varosilap

1989. marciusi szamaban)

Eredetiseg-vizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

0666/610·650,
0630/600·42·30

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

kek gyarapitasaban hu
zamosabb ideje kifejtett
szakmai es hivatasbeli
erdemei elismeresekent
Gyomaendr6dert Emlek
plakett kitiintetest kapott
Darvas Tibor nyugalma
zott altalanos iskolai
igazgat6helyettes, Honti
Antal grafikus, dr.
Janosik Bertalan korze
tiorvos, dr. Pik6 Bela
nyugalmazott fOorvos,
Varga Zsigmond nyugal
mazott altalanos iskolai
igazgat6, valamint Jenei
Balint tanacselnok.

A Magyar Nepkoz
tarsasag Elnoki Tanacs
16/1989. szamu hata
rozataval 16 megyeben
41 nagykozseget nyil
vanitott varossa 1989.
marcius I-jei hatallyal.
Bekes megyeben Gyo
maendrod es Sarkad
varosi jogU nagykoz
segek, valamint Batto
nya, Mezobereny es Me
zohegyes nagykozsegek
kaptak ekkor varosi ran
got.

AUTOSO
FIGYELEMI

'(jszaki
vizsgaztatas

akci6s ;iron:
22.000 Ft

16 miniszter. A varosa
vat6 iinnepi tanacsi.ilesen
Gyomaendrod diszpol
garava fogadtak Pal
Lenard akademikust, az
MSZMP KB nyugalma
zott titkarat es Sztanyik
B. Lasz16 f6igazgat6
foorvost, az Orszagos
Beketanacs elnoket.

Gyomaendr6d varos
sa fejlodeseben, az erte-

ladunk, hogy sokak kedvene
pihenohelyet, a Peresi holtagat a
Viharsarck Halaszati Szavet
kezet kezeli es hogy a varos
hataraban fellobbano gazlangok
kozosen iizemelO gazmezoket
jelentenek.

Kazas baratainknak valljuk
Timar Mate irot, esakugy mint
Szilagyi Ferenc nyelveszt, Kallai
Ferenc szinmuveszt es meg so
kan masokat.

Most, amikorra Gyomaend
rodat varossa nyilvanitjak, az
idosebb varos jogan kivanjuk a
telepiiles lakossaganak, hogy
orizzek es apoljak azokat a gaz
dasagi es szellemi eroket, ame
lyek a varosi rang neIkiiloz
hetetlen elemei es koteleznek is...

Kner nyomdcit mindig is
biiszken emlegetem. A
csendorsortiiz pedig, ami
paraszt eleinkre dordi.ilt
el, maig melyen vesi
emlekezetembe, hogy
milyen sorb6l indultunk,
milyen sorsb6l emelked
tiink ki." - mondta tob
bek kozott iinnepi be
szedeben a szeghalmi
sziiletesu Mar6thy Lasz-

lett mezovaros. Tiszteltiik End
rodat, amely esinos, tiszta nagy
kazsegkent emlitettett, a leg
regibb kOzsegek koze tartozott es
lakosai ezelOtt mind nemesi
kivriltsaggal birtak a Pallas
Lexikon 1894-es adatai szerint.

Aztan teltek-mLlltak az evtize
dek es 1982. januar elsejen
anallo nagykazsegge Gyoma
endrodde egyesiilt a ker tele
piiles. Bar a hazassagkates em
lekezetem szerint nem volt
zakkenomentes, mi ennek ellene
re is szeretjiik Gyomaendrodot.

Az egyiittmukadeseink kare
szinte hatartalan, de eleg ha
esak azt tudjuk, hogy a Mezoturi
Allami Gazdasag gyomaendrodi
faiizeme vegzi a mezoturi varosi
tanaes tetofelujitasi munkalatait,
hogy a mezoturi tanaes jegyzo
kanyveit 1986-tol Gyoman
nyomtatjak, hogy autoalkatre
szert es meg sok masert, Gyo
mara, eipoert Endrodre sza-

s Gyoma volt az a pont,
abol a szii16foldemrol
erkezo vasuti mellek
vaganyr6l a fovaganyli
vonatra szalltam at. Ne
kern e16 emlek szaza
dunk jeles szemelyenek
Hunya Istvannak alakja,
a Gyuricza csaladr6l
sz6l6 konyv olyan kozeli
hozzam, mintha a roko
naimr6l sz6lna az ids. A

Megtudjuk-e fejteni teljes
seggel, hogy mi az a vonzalom,
amely kiilonbozo embereket,
neha mas megyebe, varosba tar
tozokat - egyiitterzove, egyiitt
gondolkodowi kowiesolhat? Ta
Ian a kozos emlekek, a tor
tenelmi gyokerek, talan a taj, a
kozos SOl'S, a kornyek vonzereje,
talan valami megmagyaraz
hatatlan belso onkent vallalt
kenyszer. ..

Itt eliink Szolnok megye es
Bekes megye hataran, mi mezo
turiak es gyomaendrodiek.
Osszekot benniinket a Korosok
es a Berettyo vize es az itteni
fekete fold kenyere. Rossz szom
szMsag-torok atok es mas ktiran
tanul az okos - tartja a koz
mondas, igy aztan a mi ker szom
szMvarunk bekesen megfert egy
massal a legregibb idoktol nap
jainkig.

Beesiiltiik Gyomat, mely az
egyesiilt Karas mellett 1830-ban

Huszonot evvel eze
IOtt, 1989. marcius 30
an delelott a Katona
Jozsef MiiveloMsi
Kozpontban rendezett
unnepi tanacsUlesen
MarOthy Laszlo kor
nyezetvedelmi es viz
gazdalkodasi miniszter
atadta Jenei Balint
tanacselnoknek a va
rossa nyiivanitast do
kumentalO oklevelet.

"SzamoIllia, aki e me
gyeben sziilettem, s not
tern fel, gyokereim ide
kotnek, nagy megtisz
teltetes, bogy ezen iin
nepi alkalomb6l onoket,
s onokon. kereszti.il a
varossa erett Gyomaend
rod polgarait koszont
hetem. En meg Gyoma
nak es Endrodnek ismer
tern e helyet. A gimnazi
umban egy sorban iiltem
vacer tanu16tarsaimmal,
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Kallai Ferenc latogatasai ndrodon

Halasz Istvanne, a Gyomai SziilOfold Barati Kor neveben ki
fogasolta, bogy a gyomai sziiletesu Kallai Ferenc szinmuvesz varosnak
adomanyozott bagyah~kataz Endrodi Nephazban allitjak ki:

- Jeleztiik, bogy nem szeretnenk, ha a Kallai-hagyatek Endrodon len
ne elhelyezve. A Kallai-hagyateknak Gyoman van a helye, R6zsahegyi
hagyatekat sem akarja senki Gyomara atkoltoztetni - mondta az
egyesiilet vezetoje a februari onkormanyzati iilesen.

Keszpenzben
a helyszinen

fizetek!

Telefon:
0630/9·533·594

REGI
BUTOROKAT,

hasznalati·
targyakat

vasarolok!

Hirdetesfelvetel:
0670/22·632·99

amely az Endr6di Nep
hazban mukodott - sze
repelt egyiitt Kallai Fe
renccel, aki akkoriban
Gyomar6l jart it gyalog
heti rendszeresseggel a
szini pr6bakra. A szinjat
sz6 kor vezetoje akkor
Hunya Sandor tanit6
volt. A szinjatsz6 kor
evente 2-3 alkalommal
lepett fel Endrodon,
Gyoman, valamint a
komyezo telepiileseken,
a pr6bakra gyakran ella
togatott R6zsahegyi Kal
man es tanacsokkal se
gitette a fiatalok mun
kajat. Kallaival R6zsa
hegyi kiilon is sokat fog
lalkozott, mert mar ak
kor latszott szineszi te
hetsege. igy az Endrodi
Nephaz epiilete az a
helyszin, ahol Kallai Fe
renc - akkor meg eredeti
neven, Krampner Fe
renckent - eloszor lepett
szinpadra, s e falak ko
zott csiszolhatta szineszi
tudasat - tudtuk meg dr.
Szonda Istvant61.

nephazat, melyben a
konyvtar elkoltozese
utan felszabadu16 terek
idealis helyszinei lehet
nek kiilonboz6 tarlatok
nak, kiallitasoknak. Ez a
helyszin rendelkezik
megfele16, osszefugg6
terekkel, biztonsagi be
rendezesekkel es a kial
litast mukodtet6 sze
melyzettel is - mondja
dr. Szonda, aki nem
regiben erdekes infor
maci6kat kapott a gyo
maendrodi Szegvari Ja
nost61, Kallai egykori
szinjatsz6 tarsat61.

- A 89 eves bacsi
elmondta, hogy az 1938
1939-es evekben a
KALOT Legenyegylet
szinjitsz6 csoportjaban -

Dr. Szonda Istvan

lett, 2000-tol a Magyar
Szinhaz muvesze volt.
A magyar es a vilagiro
dalom dramai szerepei
mellett emlekezetes
volt Csurka Doglott
aknak cimu dramaja
ban Paal, a Ketteske
szerepeben.

Szaznal tobb teve
filmben, szamos mozi
filmben lithattuk.
Ut6bbiak koziil A tanu
cimu Bacs6-szatira Pe
likan J6zsefjekent lett
a legismertebb. 2006
ban Prima Primissima
Dijjal tiintettek ki.

kitast nyujtott R6me6
szerepeben. 1948-t61
otven even at volt a
Nemzeti Szinhaz tagja,
1989-tol orokos tag

azt is, hogy a Kallai kiaI
litas impozans keretek
kozott tobb mint 50
negyzetmeteres teriile
ten, a szinhazi hangula
tot tiikroz6 installaci
6kkal allit emleket a
gyomai sziiletesu szin
muvesznek.

Tobben kifogasoltak,
hogy a gyomai szinesz
nek az endr6di varos
reszen nyitnak kiallitast,
mondvan ennek a hagya
teknak a gyomai varos
reszen van a helye. Ezzel
kapcsolatban dr. Szonda
Istvan megjegyezte:

- Azert esett az id6
szaki kiallitas helyszi
nenek megvalasztasa az
Endr6di Nephazra, mert
intezmenyiink - a Koz
muve16desi, Kozgyiijte
menyi es Szolgaltat6
Intezmeny - mUkodteti a

Kallai Ferenc 1944-ben
kesziilt portreja

Eletenek nyolcvan
otodik eveben, 2010.
junius l3-an hunyt el
Kallai Ferenc Kossuth
dijas szinmuvesz, a
Nemzet Szinesze, a
Nernzeti Szinhaz oro
kos tagja. Kallai Fe
renc 1925. okt6ber 4
en sziiletett Gyoman
Krampner Ferenc ne
ven. Szinmuveszeti
akademiai tanulma
nyait a haborU miatt
nem fejezhette be, de
huszonegy evesen a
Belvarosi .Szinhazban
mar emlekezetes ala-

kaptunk a f6varosi szek
helyu Kallai Ferenc
Alapitvanyt6l, kiilono
sen annak elnoket6l,
Hegedus D. Geza szin
muveszt6l, aki a tarlat
megnyitasat is orommel
vallalta - tudtuk meg dr.
Szonda Istvant61.

Az igazgat6 elmondta

A gyomai sziiletesu
Kallai Ferenc 201O-es
halalit kovet6en 2011
ben az ozvegye Gyoma
endr6d muzealis intez
menyenek, az Endr6di
Tajhaz es Gyujtemeny
nek ajandekozta a Nem
zet Szineszenek szeme
lyes targyaib6l es dija
ib6l a1l6 hagyatekat.

Meg ugyanebben az
evben 2011-ben a varos
haza disztermeben egy
rovid, egy heten at tart6
kiallitason mutattak be
Gyomaendr6d kozonse
genek a Kallai hagya
tekot.

Ezutan a kiallitasi
anyag visszakeriilt a Taj
haz raktaraba varva azt,
hogy megfele16 hely
szint talalva ujra kial
lithassak a targyakat.

- Iden, a varossa vala
sunk 25 eves evfordu
l6janak alkalmab6l im
pozans id6szaki kialli
tast terveziink megva
l6sitani az Endr6di Nep
haz foldszinti helyi-
segeiben, melyet a
konyvtar kikoltozese
utan meg tavaly ujitot
tunk fel - tajekoztatta
lapunkat dr. Szonda
Istvan igazgat6.

- A Kallai Ferenc
Emlekkiallitas aprilis
25-en nyilik meg es ez
ev vegeig lesz litogatha
t6 az Endr6di Nephaz
ban. A kiallitas ren
dezeseben es szerveze
seben jelent6s segitseget
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leljeskoru tajekoztatas: www.rutinatLhu
Bosnyak J6zsef tanfolyamszervez6 Tel.: 0630/409-2868
OKEV: 04-0089-05 Akkr. lajstromszam: 00533020

1996: Balogh Rudolf
dij; 2000: a Magyar
Koztitrsasagi Erdemrend
lovagkeresztje. 1973-84
kozott 6raad6 volt a
Magyar Kepz6muvesze
ti F6iskolan, lapot szer
kesztett, szakkonyvet il
lusztra1t. 1985-89 kozott
az MTI rovatvezet6j e
majd muveszeti szer
keszt6je volt, 1989 6ta
ujra onall6 alkot6.

Specialis terUlete a
vizualis antropo16gia.
Etnografiai, kultlirtorte
neti, szociografiai tema
in evekig dolgozik, az
elkesziilt kepegyutte
seket 1983 6ta fot6ki3.1
litasokka fuzi ossze.

Szamba veszi a regi
kultlirak vizu3.1is uzene
teit, a sziklarajzokat,
lefenykepezi az eurazsi
ai sztyeppovezetben es a
tajgaban e16 kis nepek
eletet. Kunkovacs Lasz
16 muveszi-tudomanyos
fenykepkiallitasai iuhon
es kilenc kiilf01di or
szagban, fOkent muzeu
mokban es a kUlhoni
magyar intezetekben
tobb mint szaztiz alka
lommal keriiltek kozon
seg ele.

tosebb magyar teljesit
menyeit jutalmazzak,
evente negy alkalommal
adjak at. Az elismeresek
odaiteIeserol a Magyar
Orokseg es Eur6pa
EgyesUlet altaI felkert
bira16bizottsag dont.

Varosunk diszpol
gara, Kunkovacs Lasz16
fot6muvesz Endr6don
sziiletett 1942-ben.

A szegedi Juhasz
Gyula Tanarkepzo F6
iskola elvegzese utan
egy evtizeden keresztLil
az MTI orszagjar6 fot6
tud6sit6ja volt. 1989:
Magyar Muveszetert-dij;

••

unkovacs Magyar Orokseg Dijas

Ismet atadtak a
Magyar Orokseg Dij a
kat. Az elismerest het
kiemelked6 kulturalis,
tudomanyos szemelyi
seg, illetve intezmeny
vehette at eletmuveert,
teljesitmenyeert marcius
2l-en a Pesti Vigad6ban.

Elismeresben resze
suIt tobbek kozott az
endr6di szUletesu Kun
kovacs Laszl6 szerves
magyar muveltseget
megorokit6 muveszete.

A Magyar Orokseg
Dijat, amellyel korunk,
valamint a 20. szazad
els6 felenek legjelen-

UVIL

ARUTIN AUTOSISKOlA
SZEMELYGEPKOCSI·VEZETO, lANFOLYAMOl INOll

/diipont: 2014. apri/is 7-en 17 6ra!
He/yszin: Katona J6zsef MrJve/6desi Kozpont
Gyomaendr6d, Kossuth u. 9. SZ. m
KEDVEZMENYES elmeleli tanfolyam!

INGYENES ~"'-" '''''6"~ h.....'.' T
INGYENES szamit6gepes leszl hasznalat!

Atanu/6k szabadidejehez alkalmazkod6 e/meleti es gyakor/ati kepzes!

E-/earning fe/keszii/esi /ehetiiseg:
otthon, egyenileg, sajat gepen,
interneten keresztiil tortena felkesziiles!

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rak6czi ut 12.

Kfnalatunkb61:
Villanyszerelesi anyagok,
vilagitastechnika,
gazkesziilekek- es a/katreszek, munkaruhcizat!
Munkaruhazat, noj, fE!rfi!

VILLANYSZERELESI MUNKAK
REGISZTRALT VILLANVSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETSOL!
Kedvez6 arakka/ varja vasar/6it a BALUV/LLf
Nyitvatartas: hetf6-pentek: 7.30-17.30 * Szombat: 7.30-12.00

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

Eva Mazzucco tobb mint tiz even at volt rendszeres
vendege a gyomaendr6di Bethlen Alapitvany altai
szervezett muvesztaboroknak, majd a nagyenyedi
muvesztabornak. A mult evben elhunyt osztrak muveszn6
kepeib61 rendezett kiallitast a nagyenyedi Inter Art
Alapitvany varosunkban, a Bethlen iskolaban. A kiallitast
Yarfi Andras polgannester es Balog Istvan fest6muvesz,
az Inter Art vezet6je nyitotta meg marcius 7-en.

a M~""· ."""Verso
iztositasi Alkusz Kft.

Genera/i, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztositasok teljes koru ugyintezese.
- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztositas

(Iakas, uzlet, uzem, stb)
- k6telez6 felel6sseg
- Casco-biztositas
- eletbiztositas
- nyugdij-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendr6di kepviselet:
Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Madach u. 2/2.
Telefon: 0666/284·989, 0620/359-6842
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Aparizsi ejszakak fest6je
Konyv Carini Margit eleter61

Tisztikereszt az iga

Bula Terez

tott tevekenysegemet: a
diakok es az oktat6k
gyakorlatainak megszer
vezeset es az uni6s
palyazatok megcelzasat
ujult erovel fogom foly
tatni. Fontosnak tartom,
hogy programjaink segit
segevel diakjaink vilagot
lassanak, megismerjek
mas, fejlett mezogaz
dasagu orszagok gaz
dasagainak miikodeset,
es megszerzett tudasukat
itthon kamatoztassak.

A masfel evtized alatt
t6bb szaz diak es felnott
szakember szerzett inno
vativ tudast Francia
orszagban, Olaszorszag
ban, valamint Lengyel
orszagban - mondta la
punknak Davidovics
Laszl6, a Bethlen iskola
igazgat6ja.

nikaban otthonos. A fes
teszet, a grafika es a
plasztika mUfajaban egy
forman igenyes alkotasok
keriilnek ki keze al61.
Stilusat nehez meghataroz
ni. Talan egyfajta lirai
expresszionizmuskent le
hetne jellemezni, amelyben
nagy szerepe van egyem
sege spontan megnyilva
nulasainak, s amelyet vala
mi titokzatos i:iszton megis
mindig egyensulyban tart
az anyag es a technika
lehet6segeivel.

Muveszetenek sokszi
nusege mostani kiallitasan
is megmutatkozott. A ti:ibb
mint harmine alkotast
felvonultat6 tarlaton a fest
menyek es grafikak mellett
szobrokat es dombormii
veket is lathattunk.

A megnyit6 ki:izi:insege
ori:immel es erdekl6dessel
szemlelte az alkotasokat.
Sokan regi ismer6skent
udvozi:iltek a muveszt, aki
ezzel a kiallitissal is igyek
szik megtalalni helyet va
rosunk miiveszeti es szelle
mi eleteben.

Itan kiallitasar61

Fazekas Sandor vi
dekfejlesztesi miniszter
az 1848/49-es Forrada
lorn es Szabadsagharc
evfordul6j a, marcius 15.
alkalmab61 adomanyo
zott Magyar Erdemrend
Tisztikeresztj e kitiin te
test adott at Davidovics
Laszl6nak, a Bethlen
Gabor Mez6gazdasagi es
Elelmiszeripari Szakkep
zo Iskola es Kollegium
igazgat6janak, a magyar
es francia mezogazda
sagi szakoktatason beIiiIi
kapcsolatok erositese er
dekeben vegzett, masfel
evtizedes kiemelkedo
munkaja elismeresekent.

- Biiszke vagyok erre
a kitiintetesre, mert az
1,5 eves munkanak ez
igazan melt6 elismerese.
A szakkepzesben folyta-

larovszki
JanuM 31-en nyilt meg

es marcius 31-en zarult
Kolarovszki Zoltan kepz6
muvesz kiallitasa az End
rodi Nephazban. A tarlatot
Medgyesi Pal, a Munkacsy
Mihaly Muzeum f6muzeo
16gusa nyitotta meg. Az
utcara nyil6 ket terem,
amelyet nernreg alakitottak
kiallit6terre az elkolti:iz
tetett ki:inyvtar helyen, j6
helyszine a hasonl6 tarla
toknak.

Kolarovszki Zoltan
nemreg k6lti:izott varo
sunkba Bekescsabar61, de
ismerheti 6t a muert6 ko
zi:inseg meg a regi Nem
zetki:izi Muvesztaborb61,
amelynek sok even at volt
resztvev6je. Mesterei ki:i
ziil Mladonyiczki Belat,
gimnaziumi rajztanarat es a
Kepzomuveszeti Foisko
lar61 Patai Uszl6t es
Vecsey Csabcit emliti nagy
tisztelettel, akikt61 a mes
tersegbeli tudas mellett
tartast, muveszi tisztes
seget is tanult, amire nagy
sziikseg van a mai, penz
uralta vilagunkban. Ti:ibb
fele mUfajban es tech-

Bula Terez

1897-ben szUletett Ko
lozsvaron, a muveszet
kedvelo S6vari csalad
ban. Huszonhat evesen
kezdett komolyan fog
lalkozni a festeszettel.
Elsa parizsi sikereit
1930-ban az oszi tarIa
ton aratta, majd az 1932
es esztendo a budapesti
elismerest is meghozta
szamara: a Nemzeti Sza
lonban kUlon terrnet ka
pott, ahol 30 festme
nyevel szerepelt. A gaz
dagon ilIusztralt kotet
Zilahon a Color Print
nyomdaban kesziilt, s a
szerzonel Bula Tereznel
megvasarolhat6.

ahoz, sikerteleniil. 2013
tavaszan Gyomaendrodre
lcitogatott a Kriterion Kia
d6 igazgat6ja, Szab6
Gyula, akinek tekinte
Iyevel megtamogatva
sikerUlt megkapni CD-n
K6ris Gyorgynet61, a
Keptarat miik6dteto koza
lapitvany regi-uj elno
ketal a gyiijtemeny altaI a
Corini kepekrol profi
fot6ssal keszittetett fot6
kat. Ez sokat javitott a
konyv kepanyaganak mi
nosegen.

Vegiil ugyanez evben
a Communitashoz ujra
beadott palyazat lett ered
menyes. Ez, es a Bethlen
Alap tamogatasa tette
lehetove a megjelentetest.

A konyv kiadasa
sokaig huz6dott. Talan
nem is biztak mar benne
sokan - olykor mar en
magam sem. fgy tortent,
hogy varosunk csak
ut61agos tamogatast tu
dott nylijtani 20 db konyv
megvasarlasaval, de en
ennek is nagyon oriilok,
mivel a szerz6i honoran
umot konyvekben kaptam
meg. Nagyon nagy segit
seg ez nekem. Koszonet
erte!

neti Hivatal Leveltaraban.
Maganszemelykent kuta
tasi tervet kellett bead
nom, amelyet a Megyei
Leveltar j6vahagyott, s
ennek birtokaban lehetett
a Torteneti Hivatal altaI
szigoruan 6rzott iratokba
betekintest nyerni. Nagy
segitsegernre volt az
internet is. Nelkiile nem
jutottam volna hozza a
washingtoni es a New
York-i leveItirak anyagai
hoz.

2008 marciusaban ke
szen volt a kezirat elsa
valtozata, s megpr6bal
tam palyazni a Civil
Alapba. Ez sem ment
maganszemelykent. A
Keptarat miikodtet6 koza
lapitvany akkori elnoke,
Szonda Istvan volt a
segitsegernre. Meg is itel
tek 300.000 Ft-ot, amit
vegiil nem tudtam fel
hasznalni, mert ennyi
penz a 1,5 milli6s ossz
koltsegii konyvre csepp a
tengerben, s a kiad6 sem
alit meg ugy a munkala
tokkal, hogy felhasznaI
hassuk.

2009-ben a NKA-hoz
palyaztak a konyvvel,
2010-ben az RMDSZ
Communitas Alapitvany-
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Corini Margit 30 evet
elet Gyoman, s fest
menyei j elentos reszet a
varosnak ajandekozta,
melyeket a varosi keptar
ariz es mutat be. Corini

A napokban jelent
meg a kolozsvari Kri
terion Konyvkiad6 gon
dozasaban Bula Terez
Corini Margit eleterol
sz616 monografiaja.

Bula Terez 1996 es
2004 kozott gyomaen
drodi Vidovszky Bela
Helytorteneti Gyujte
meny vezetoje volt, s a
Gyomaendrodon elhunyt
Corini Margit festo
muvesz kalandos elete
nek dokumentumait ev
tizedeken at gyujtotte
rendszerezte, amely
most vegre egy repre
zentativ konyv forrna
jaban is megjelenhetett.

HosszU id6 utan vegre
megjelent Corini mono
gnifiam a kolozsvari
Kriterion Kiad6 gondo
zasaban. Sokan tudtak
r61a a varosban, hogy dol
gozom rajta. Regi tervem
volt a muveszn6 eIetenek
bemutatasa meg abb61 az
id6b61, amikor a Varosi
Keptarat vezettem.

Sajnos, ottani meg
bizasom a Keptar tizeves
fennallasanak 10. ev
fordul6jara rendezett iin
nepi kiallitas utan, 2003.
december 31-en meg
smnt. A tiz evb61 nyolcat
en csinaltam vegig. fgy
nem csoda, ha erzelmileg
is kot6dtem a gyiijte
menyhez. Kiilonosen Co
rini Margithoz, akir61 sza
mos irasom jelent meg a
helyi es a megyei vala
mint szaklapokban.

Intezmenyi hatter nel
kiil nagyon nehez volt a
kutatas, s meg nehezebb
m6dot es anyagiakat ta
lalni a konyv kiadasahoz.
Maganszemely szinte
minden palyazati lehetO
segb61 ki van zarva.

A leveltiri kutatasokat
2005 tavaszan kezdtem
meg a Bekes Megyei Le
veltarban, majd a Torte-
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* Az ajanlat uj Ford Transit zart aruszallfto, els6ken§k-hajtasu, 290 MWB, 2.2 I TOei 100 LE M6, Economy modell
vasarlasa eseten, 2014. januar 1. es marcius 31. kiiziitt megkiitiitt vev6szerz6desekre ervenyes. Az uj Transit var
hatoan 2014. aprilis kiizepet611esz elerhet6 a markakereskedesekben. A modell brutto ara 5 332 730 Ft. Tovabbi
informacio es reszletek a markakereskedesOnkben. Az auto illusztracio. CO,-kibocsatas: 169-255 g/km, vegyes
atlagfogyasztas: 6,4-9,71/100 km.

Sandor Service Kft.
5310 Kisujszallas, Deak F. u. 69-75.• Telefon: +36-59/321-134· Fax: +36-59/322-300
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- Bogyo es Baboca tar
sasjatekok, konyvek
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Sziluett
fitness klub E szo[arium

- auteszerelo
- auteertekeslto
- karosszeria lakatos
Feltetel:
- szakkepesltes
• gyakorlat
- onalle munkavegzes

Fenykepes szakmai
oneletrajzokat a k6vetkezo

elerhetosegre varjuk:

fitness E kondicional6 terem
teremberles I Fodraszat [ Atlasz kondigepek

tarsastanc I aerobik I step aerobik

power body I hastanc I zsrregeto aerobik

j6ga I preventiv gerinc gimnasztika

(i

KIS
LGtogasson el hOZIank!
5500 Gyomaendrod.
Pasztor Janos u. 39.
Tel.: 06-66/386-359

TfiVASZI
KiHRUiTOHKBOL:

Vetomagvak szeles
valasztekban

• Fiimagok • Miitragyak
• I !mosopermeteziik

Permelezogepek
8 Tapoldatok

• Ragcsaloirto szerek
• Foliak • Tiimliik

• SzivattyUk
• Gumicsizmak

• Munkavedelmi ruh'

Kner Imre ter I UJww.gellai.hu
06 66 285 840 I 06 30 627 8234



Nemzet"
ohanybolt

a Hollerban!

Gazkeszuh~kek

karbantartasa,
javitasa!

Viz·, gaz·, kozponti
fUtes szerehfls

tervezest61
a kivitelezesig!

'atyi J6zsef
Telefon: 0630150431·54

2014. aprilis

StancoIt es
hagyomanyos

apirdoboz
gyartasa minden
meretben!
Szitazas,
szitaforma keszftes,
kasfrozas!
Telefon:
0620/9142-122

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.
(Ipari Park)

Nyitva:
Hetf6t6I-szombatig

5.30-21.00
(13.00-14.00-ig

ebedid6)

Vasarnap:
5.30-16.00-ig

Odit6k, borak,
sorok, szeszek

bolli aron kaphat6k.Hirdetesfelvetel:

Sz6-Beszed
Szerkeszt6sege

szobeszed@gmail.com

Sz6-Beszed
Szerkeszt6sege

Telefon: 0670/22·632·99

az ez evi versenyeire.
Hivjon minket, Cs6ke
Zsolt edzo: 0670/420
1944 vagy T6th Tibor
edz6: 0670/396-6433.

Ha sarkanyhaj6zas
hoz, kikapcso16dashoz
van kedve, erdekl6dj6n
Csatari Mihalynal, a
0620/356-1854 telefon
szamon. Esetleg irjon:
koroskaj ak@koroska
jak.hu Weboldalunk:
www.koroskajak.hu

A Facebook oldalon:
tps://www.faeebook.co
m/kajak.koros.3?fref=ts

Koros Kajak SE.

Sz6-Beszed

zek meg a Fuzfas zugon
foly6 edzesmunkil.t ami
magaba foglalja a ko
lyak, serdiilo, ifi, U 23
as es felnott korosztaly,
valamint a masters kate
g6ria munkajat.

Ugyanitt megtekint
hetik, hogy a vilag je
lenleg 10. leggyorsabb
200 meteres tavon ver
senyzo kajakosa, T6tka
Sandor, hogyan kesziil

A csonakhaz elkesziilt a gyomai kozuti hid me))ett,
a Harmas-Koros partjan

ezert is gondoljuk fon
tosnak azt ha gyermeke,
vagy eppen an a vizi
sportokhoz a kajako
zashoz erez kedvet, nez-

---

A leendo csonakhaz epiilete az epitkezes
megkezdese e)ott

nakhaz es a Harmas
Koras k6z6tti, mintegy
2,5 hektaros teriiletet az
ankormanyzat megvasa
rolja. Ezzel a tovabbi
fejlesztesek e16tt is meg
nyilnak az ujabb paIya
zasi lehetosegek - taje
koztatta lapunkat Gellai
Imre, a Koros Kajak SE.
eln6ke.

""-"5 Kaiak
siilet elnoke, Gellai Im
reo Gyomaendr6d varosa
teljes mertekben tamo
gatta az egyesiilet ter
veit, amely arr6l sz6l,
hogy a Halasz Istvan
Cs6nakhaz ujabb haj6
taro16 epiilettel bOviiles
egy, a vizreszallast se
gito un. s6lyapalyil.t is
epitenek. A mostani es6-

kezdtiink el dolgozni.
Tobb uj elem is sz6ba
j6hetett es rulleptiink a
fekve nyomas es hU
z6dzkodas monotoni
tasan. ElOterbe keriilt,
hogy az evezes egy j6
eleterzes legyen es tabb
koz6ssegi programmal is
e16segitettiik a csapat
epitest.

A kes6bbiekben,
amikor mar tabb eves
evezes all a gyermekek
m6gott ezek fontossaga
hatvanyozottan el6terbe
keriil. Az edz6ink nem
eIs6dlegesen a letszam
novelesere fektetik a
hangsulyt, hiszen nem
letkerdes szamukra az
edz6i munka nem egyet
len megelhetesi forras.
Optimalis letszam mel
lett lehet min6segi mun
kat vegezni, edz6ink is
vizre szallnak a gyere
kekkel es ugy iranyitjak
az edzeseket. Ha egy
kajakosunk ugy dant,
hogy 0 megsem szeretne
versenysportol6 lenni, itt
van szamara hazon beliil
a szabadid6sport lehet6
sege: turakenuzas es
sarkanyhaj6zas. Ezen a
teren szinten nagyon
komoly el6relepes var
hat6 az iden a Halasz
Istvan Cs6nakhaznal a
Harmas Kar6s partjan.

A leigazolt kajakos
versenyz6k esetleges ati
gazolasanak akar anyagi
k6vetkezmenye is lehet

jabb fejleszlesek el6tt a Karas Kajak S

37 milli6t ny

,
10

Mintegy 37 milli6
forint vissza nem teri
tend6 tamogatast nyert a
Karas Kajak SE. a Del
Alfcildi Regionalis Fej
lesztesi Ugynakseg pa
lyazatan, melyet meg
20 II-ben nylijtottak be.

A tamogatasi szerz6
dest marcius vegen irta
ala Szegeden az egye-

A Gyomaendr6di Ka
ros Kajak Sportegyesii
let hirei:

Lege16szor is szeret
nenk megkoszonni ta
mogat6inknak, hogy ez
evben is tamogatnak
minket. Szinte minde
gyik tamogat6i beszel
getes azzal kezd6dik,
hogy melyik kajak egye
siiletet kepviseljiik. Nos
a Kar6s Kajak SE a
GYOMAENDRODI
sportegyesiilet, mely
1997-ben alakult, 12
gyomaendr6di alapit6
taggal. A Fuzfas zugi
holtag partjan talalhat6
es6nakhaz es eszkazak
az egyesiilet tulajdo
naban VaIUlak, tehat sta
bil a targyi hatter, sem
milyen koriilmertyek ko
zatt sines kiszolgaltatva
a magantulajdon szesze
lyeinek. A es6nakhaz es
az eszk6zallomany is
folyamatos fej16desen
megy keresztiil: majusra
teljesen elkesziilnek az
01t6z6k es zuhanyz6k,
igy komfortos kamyezet
varja a sportolni vagy6
kat. Az eszkazeinket fo
lyamatosan fejlesztjiik:
az uj haj6k, lapil.tok,
ment6mellenyek, kor
szeru kiser6 motores6
nak melle most egy 
nemzetk6zi versenyeken
es olimpiakon haszna
latos rajtgep is erkezett.

Mult ev okt6beret61
uj edzesi felfogasban
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B6vebb informaci6 es
elerhet6seg a szerkeszt6segben'

Are Waerland sved
termeszetgy6gyasz sze
rint valamennyi beteg
seg ket ok valamelyi
kenek, vagy egyuttes
elOfordulasank koszon
heto.

1. LetfontossagU a
nyagok valamelyikenek
a hianya.

2. A szervezet sza
mara felesleges, vagy
egyenesen mergez6
anyagok vagy bevitele,
vagy elraktarozasa.

Az emlitett YUCCA
SHIDEGERA hat6anya
gai kozott vizsgal6dva
talalunk olyan terme
szetes hat6anyagu kemi
ai vegyiileteket, amelyek
alkalmasak lehetnek

akar a tobb evtized alatt
osszegyiilt mereganya
gok kivezetesere, a szer
vezet meregtelenitesere,
es az egeszseg helyreal
litasara.

A f6 hat6anyagok
kozott talalunk Szapo
nint, flavonidokat, es
resveratrolt.

Ezen hat6anyagok
jelentos segitseget nylijt
hatnak az egeszseg
megorzes, az oregedesi
folyamatok lassitasa,
valamint a betegsegek
kialakulasaban szerepet
jatsz6 mereganyagok
eltavolltasaban.

A magyar terme
szetgy6gyaszok atyja
kent szamon tartott dr.
Olah Andor tanitvanya:

Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz

,prilis

toresi erzetek, a merev
iziiletek es idegrendszeri
panaszok stb..

Ezen tiinetek a vas
tagbel mukodesi zavara
ra utalnak es az on
mergezettsegre hivjak
fel a figyelmiinket.

Mi lehet a megoldas?

k6rokoz6kkal szembeni
ellena1l6 kepesseget fo
kozza, a salakanyagok
eltavolltasat elosegiti, es
akar sejtszintii mereg
telenito hatasa van.

Az egeszsegtelen
eletm6d es taplalkozas
mellett a vastagbelben a
meg nem emesztett tap
lalek erjed es rothad. A
bomlastermekek a ver
keringesbe jutnak es
elsosorban agy es az
idegrendszer mukodeset
karositjak. Ennek kovet
kezmenye aztan lehet a
depresszio, ingerlekeny
seg, es mentalis zavarok
is, ha meg lelki okok is
huz6dnak mogotte.

A vastagbel felol!
mergezettseg kovetkez
menyei lehetnek: a szivi
zorn karosodas, a gyen
ge szivmukodes, es
verkeringes, a tiid6 mer
gez6dese (a kellemetlen
szagu lehelet), az idult
nyalkahartya gyulladas,
legUti hurut.

Az emeszt6rendszer
mergezettsegerol arul
kodnak a gorcsos hasfaj
dalmak es a puffadas is.

A fako, egeszsegtelen
szinu es rugalmatlan b6r
is mergezesi tiinetre uta
16 jel.

Az alland6 faradt
sagerzes, a korai orege
des, az iziileti fajdalmak,

"Csak egyetlen be
tegseg van: a merge
zOdes"

(Ramolo Manto vani)

Az elet faja
a Yucca Shidigera

Gyogyit6 termeszet •

Nem egy vilaghiru
gyogyszer karrierje kez
dodott ugy, hogy eleinte
- akar evezredekig is
kisebb korben - a nepi
orvoslas vagy a keleti
orvostudomany alkal
mazta gy6gynoveny
kent, majd eur6pai vagy
amerikai betegek, orvo
sok ismertek meg alda
sos hatasat. SzeleskorU
vizsgalatok utan, rna
gy6gyszerkent talalkoz
hatunk vele. igy talaltak
meg peldaul a malaria
ellenszeret is, amelyet a
China-fa torzsebol foz
tek, es amely egy na
gyon ertekes vegyiiletet
tartalmaz, a Kinint.

Ilyen gy6gynoveny
lehet akar a YUCCA
SHIDIGERA is!

Termohelyen az indi
anok az ELET FAJA
kent emlegetik. A beteg
segek rulnyom6 resze
szoros kapcsolatban van
a vastagbelbOl torteno
mergezessel, autointoxi
kaci6val.

A YUCCA SHIDIG
ERA klinikai megfi
gyelesek es kutatasok
szerint egeszsegerosito,
a testi j6 erzes noveli, az
immunitast javitja, .. a

Balog Istvan az Inter
Art Alapitvany elnoke
szeretettel iidvozolte a
gyomaendrodi vendege
ket, s elmondta, hogy
szamara a varosok kozti
partnerseg sokat jelent;
mivel reszese volt az
ottani kepzomiiveszeti
rendezvenyeknek es re
meli, hogy hosszu eletii
lesz a kulturalis kapcso
lat is.

loan Hadarig igaz
gat6 elmondta, hogy e
rendezveny megteremte
senek fontos pillere volt
Hevesi-Nagy Anik6 mu-

veszno, a Kallai Ferenc
Muveszeti Iskola intez
menyvezetoje.

A jelenlevok megte
kinthettek a gyomaend
rodi diakok muveibOl
rendezett kiallitast, majd
fellepett a nagyenyedi
Bethlen Gabor Kolle
gium, Collegium Gab
rielense zenekara, illetve
a Kallai Ferenc Muve
szeti Iskola nehany diak
Ja.

A gyomaendrodi dia
kok tobb hangszeren is
bemutattak tudasukat,
mint peldaul zongora,
gitar, fuvola es szaxo
fon. A rendezvenyt a
gyomaendrodi Legali
zalt Lamak ifjusagi ze
nekar koncertje zarta.

Ersek Attila
erdely.ma

Marcius utolso hetet,
egy szinvonalas kultu
ralis rendezveny zarta a
nagyenyedi Kulturalis
Kozpontban.

Marcius 28-an az
enyedi kulrurakedvelok,
ujabb rendezveny resze
sei lehettek. Ez nem volt
mas, mint a varosbeli
Liviu Rebreanu Kultu
ralis Kozpont, s az Inter
Art Alapitvany illetve a
gyomaendrOdi Hallhato
Hang Alapitvany altaI
kozosen szervezett Taro
gat6 Gyermekmi.lveszeti
Est.

A kepzomuveszeti kiallitas mgnyitoja Nagyenyeden

Mihai Horatiu Josan
Nagyenyed polgarmes
tere, loan Hadarig a
Liviu Rebreanu Kultu
ralis Kozpont elnoke es
Balog Istvan az Inter-Art
Alapitvany elnoke ko
szontottek a gyomaen
drodi Kallai Ferenc
Alapfoku Muveszeti Is
kola tanul6it es tanarait,
illetve a varosbeli kul
tura kedvelo szeme
lyeket.

Orvendek, hogy uj
kozos projektet val6si
tottunk meg a gyoma
endrodiekel, s ez a ta
lalkozas is bizonyiteka a
szoros testvervarosi kap
csolatnak s a multikul
turalizmus jelenletenek
varosunkban - mondta el
Mihai Horatiu Josan pol
garmester.

Testvervarosi kulturalis
talalkozo Enyeden
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Parlamenti valasztasok 2014 aprilis 6.

REnO JOZSEF

Akikre szavazni lehet 2014. aprilis 6-an
Parlamenti kepviselo jeloltek

Radai Alex szocIALDEMOKRATAK
Rejt6 J6zsef MSZP, EGYOTT, DK, PM, MLP
As6s Tibor MAGYAR CSELEKVO pART
Varga Sandor MSZDP
Dank6 Bela FIDESZ, KDNP
Meszaros Gina Ildik6 UMP
Urbancsok lstvanne KTI
Rigler Mikl6s LMP
Kun Eva NEMZETI ERDEKERT pART
Borzane Uram Ildik6 A HAZA NEM ELADO MOZGALOM pART
Ungvari lmre (mp
Jakab J6zsef OP
Samu Tamas Gerg6 JOBBIK MAGYARORSZAGERT

mar eveznek a holtagon,
(a foly6n is) de a "hiva
talos" iinnepelyes atad6
majusban varhat6.

A Koros Hotel (Hol
Ier) mogott tala!hato
szabadid6s es verseny
kozpont minden sportol
ni es a szabadidejet
kellemesen es hasznosan
eltolteni vagy6 el6tt
nyitva all. Korhatar nel
kiil, kisgyermekt61 a
szaz evesig barki hasz
nalhatja a letesitmenyt.

Aprilis 3-an egy
hosszU hetvegere buda
pesti kajakosok erkez
nek Gyomaendr6dre. A
KSI kozpontjab61 var
hatok versenyz6k, akik
kozosen szeretnenek ed
zeni a gyomaendr6di
sporto16kkaI.

Aprilis 14-19. kozott
a klub ket kolyok va
logatott versenyz6je a
magyar va!ogatott edz6
taboraba utazik Szolnok
ra. Gecsei Gerg6t es
Szanto Milant elkiseri az
edz6jiik is. Kovacs Ga
bort kerte fel a Magyar
Kajak-Kenu Szovetseg
az edz6tabor iranyita
sara, ahova az orszagb61
osszesen 40 versenyz6
erkezik, igy egyiitt ke
sziilhet az "elvonal" az
idei szezonra. Aprilis
vegen a csapat a bu
dapesti KSI kozpontjaba
utazik az Orszagos Hid
epit6 Kupa versenyere,
amit a KSI rendez!

Tovabbra is varja a
sportolni vagy6kat a KSI
szakosztalya, aki szeret
ne megismerkedni, vagy
netan csak nezel6dni
telephelyiinkon az bat
ran setaUon Ie a Holler
mogotti kishidhoz es
keresse az edz6ket, Sze
retettel var mindenkit a
KSI Gyomaendr6d csa
pata! Erdekl6dni: Ko
vacsne Kozma Diana ed
zonel: 0630/291-36-26

A Kozponti Sport es
Ifjusagi Sportegyesiilet
(KSI) teljesitette az
igeretet es marcius ele
jen Gyomaendr6dre er
keztek ujabb sport
eszkozok. Ezekkel a
sportszerekkel az anyae
gyesiilet tamogatja a
kihelyezett klubot.
Megerkezett 14 darab
haj6, amelyek kozott j6
nehany teljesen uj, va
lamint egy MK-4-es
kajak is Gyomara keriilt.
Husz darab uj kajaklapat
is gyarapitja az eszkoz
tarat. A gyomaendr6di
klub tagjainak nagy
oromere meghoztak az
uj motorcs6nakot, ame
lyet az edz6k csoma
goltak ki a gyari cso
magolasb61. Az utaza
sokat es a haj6k szal
Iitasat segit6 kisbusz es a
haj6szallito vonta is
megerkezett. Ezzel gya
korlatilag a klub els6
versenyszezonjara min
den segitseget es eszkozt
megkapott.

A feItetelek egyre
inkabb adottak a sikeres
nyari szerepleshez. Az uj
vizitelep felujitasa is a
vegehez kozeledik. A
yaros sziveben talalhat6
szabadid6 es sportcent
rum napokon beWl
elkesziil. A gyerekek

Szezonkezdes a KSI
Gyomaendrodi Szakosztalyanal

A KSI - Gyomaend
r6d csapatanak h~tszama

napr6l - napra b6viil,
mar a kornyez6 tele
piilesekr6l is jelent
keztek kajakozni vagy6
gyermekek!
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80 eve szOletett Varga Lajos,
a sportcsarnok nevad6ja

Az idei ev elsa or
szagos versenyet Pus
pakladanyban rendezte
meg a Magyar Majorette
Szovetseg es a hazigaz
da irisz Mazsorett Cso
port. A gyomaendradi
Szinfolt Mazsorett Cso
portot ket sz616tancos
kepviselte, harom pro-

dukci6val. Mindharom
versenyszam elnyerte a
zsiiri tetszeset, mert
dobog6s helyezesekkel
tertek haza a verseny
z6k.

Knapcsek Kitty: bo
tos sz616jaban a 3. he
Iyet szerezte meg, mig
pompon sz616javal az I.
helyre keriilt. Piroska
Attila botos sz616tanca
is remekiil sikeriilt: a
rany minositest kapott.

A bekescsabai Pre
mier Miiveszeti Szakka
zepiskola es Szakiskola
marcius 18-an tartotta
els6 Premier Tanc-

A gyomaendr6di
sportcsamok nevad6ja,
Varga Lajos 1933. no
vember 23-an szUletett
Gyoman. Fiatal eveiben
a tornasport elvonalaba
keriiIt, olimpiai sikereket
ert el. Miutan nyugdijas

versenyet, ahol nemcsak
az iskola tanul6i verse
nyezhettek, hanem az
intezmeny leend6 diak
jai is pr6bara tehettek
tanctudasukat. A nepes
mez6nyb6l kiemelkedett
szep eredmenyevel a
Gyomaendr6di Kis Ba
lint Altalanos Iskola 8.

osztalyos diakja: J6nas
Izabella, aki 3. helyezest
kapott a zsiirit61.

Izabella a Szinfolt
Mazsorett Csoport tan
cosa, megalapozott, biz
tos tanctudassal es ki
val6 eszkoztechnikaval
rendelkezik. Mindezeket
a felveteli vizsgan ka
matoztatta, sikeresen
vette az akactalyokat,
6sztol a Premier Kazep
iskola modemtanc tago
zatan folytatja tanul
manyait.

Hunya Jolan
Szinfolt Mazsorett

vezetoje

lett, hazajott sziil6varo
saba es az utols6 eveit a
tomasz utanp6tlas neve
lesenek szentelte.

Mult esztend6 no
vember 23-an volt szu
letesenek 80. evfordul6
Ja.

Gyomaendr6d- Csar
daszallas-Hunya Kister
segi Ovoda vezetaje erte
siti a szul6ket, hogy
2014. aprilis 28. (hetfo)
8-17 oraig, aprilis 29.
(kedd) 8-17 Oraig es
aprilis 30. (szerda) 8-17
oniig beiratast tart. He
lyei: Gyomaendr6d, Kos
suth lit 7. (Szazszorszep
6voda) Gyomaendr6d,
Blaha lit 8. (Csemetekert
ovoda)

A beiratashoz sziik
seges iratok:

- Gondviselo szeme
lyi- es lakcimigazolvanya.

- A gyermek nevere
kiallitott szemelyi azono
site es lakcimet igazolo
hatosagi igazolvany (vagy
szUletesi anyakonyvi ki
vonat).

- Grvosi igazolas a
kozossegi eletben val6
reszvetellehet6segero1.

Tatan a judo Ma
gyar Kupa diak B
korosztalyaban ver
senyzett marcius 8-an
Socz6 Rebeka, a Gyo
maendrOdi Judo Club
fiatalja. A 44 kg-os
siilycsoportban nem ta

-lalt legyozore, igy a
tavalyi ev utan ismet
aranyermet nyert.

Socz6 Rebeka a don
Wig magabiztos ippon
gyazelmekkel haladt. A
dont6be jutasert szegedi
ellenfeJevel szemben
mar a merk6zes felenel
eldontotte a Ienyeges
kerdeseket. Az aranyert
is biztos gy6zelmet ara
tott es megerdemelten
lett elso.

- Nagyon oriilok Re
beka sikerenek, hiszen
tokeletesebb bizonyitek
nem is kell arra, hogy
most mar minden a

- A gyermek esetleges
betegsegeit igazolo doku
mentumok.

- Az etkezesi teritesi
dij csokkentesere jogosito
koriilmenyeket igazol6
dokumentumok.

- Amennyiben a gyer
meke halmozottan hat
ninyos helyzetu, vagy
napkozbeni ellatasat biz
tositani kell, ligy az ezt
igazolo dokumentumokat
(jegyzoi hatarozat es a
szUlo vagy szu16k nyi
latkozata).

Be lehet iratni:
- Minden gyermeket,

aki 2013. december 31-ig
betolti a 3. eletevet, illetve
azokat a gyermekeket,
akik az ovodaba jovetelt
koveto 6 Mnapon bellil
betoltik a 3. eleteviiket.

- Barmikor kerhetik az
ovodai ellatast, azok a
gyermekek, akiknek a

helyere keriil. Gyakor
latilag ami6ta verseny
zik, minositett verse
nyen nem tudtak legy6z
ni - mondta edz6je, Var
ga Istvan.

A budapesti serdUl6
diakolimpiai dont6ben
az 57 kg-os L6vei Zsu
zsanna (R6zsahegyi Kal
man iskola), a 73 kg-ban
Nagy Zoltfm (Kis Balint
iskola) egyforrnan oto
dik helyezett lett.

A kozelmultban el
keszult a jud6sok mult

szUlei a tanev folyaman
munkaba allnak.

Kotelezo ovodaba
jarni: minden gyermek
nek, aki 2013-ban betolti
az 5. eletevet.

(A neveIesi ev kezd6
napj<itol (szeptember 1
t61) koteles ovodai ne
velesben reszt venni min
den gyermek, fuggetlenUl
attol, hogy a naptari ev
melyik napjfm toIti be az
5. eletevet!)

Ovodanyitogato nyilt
napok 2014. aprilis 8-9
en, 9-11 oraig a Szaz
szorszep Ovodaban (Kos
suth lit 7.), a Margareta
Ovodaban (Jokai lit 4.), a
Csemetekert Ovodaban
(Blaha lit 8.), a Napsugar
Ovodaban (Szabadsag lit
6.)

Czikkelyne Fodor
Tiinde

intezmenyvezeto

evi klubranglistaja, ame
Iyen tobb Bekes megyei
szakosztaly is szerepel.
A 95 magyar klubot fel
sorakoztat6 ranglistan a
Gyomaendrodi Jud6
Club all a legelokel6bb
helyen (35.), tavaly
asszesen 155 ponual
gazdagodtak. Az ered
menyeknel a feln6tt61 a
legkisebbekig, a diak
korcsoportosokig, min
den eredmenyt besza
mitottak a rangsor felal
litasaba.
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EGYEB
Tapeta es tapetaszega

50%-os aron elad6. Erd.:
0630/471-9279

Robi-1l6T rotaci6s
kapa tartozekokkal, fUnyi
r6 kocsi, kiilon is elad6.
Iranyar: megegyezes sze
rint. Erd.: 0666/284-477
vagy 0630/684-8206

3 szalas Textima Inter
lock 0les6n elad6. Tel.:
0666/284-260

Magyar vagy cseh
szlovak 22-es, 32-es hUs
daral6t vennek. Telefon:
0620/454-1154

K6miives- es hideg-

11600_1615 Sziinet

I16H-l'P' Cefrezes magas fokon
segedanyagokkal
Dr. Kovacs Istvan (a Kokoferm Kft. ilgyvezet6
igazgatOja)

Il'P'-17'o A Harmas-K6ros P:ilinka
Manufak't1ira 'Iv PaIinkaja' dijanak atadasa

I 171°-2000 F6zdelatogatas, partnertalalkoz6,
szakmai tapasztalat csere, palinkak6stolas!

KERT, TELEK
Gyoman Kecseges-

zugban (Sulekkert) viz
parti horgasztelek elad6.
Erdeklodni telefonon:
0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

B6nom-zugban vizparti
telek elad6. Iranyar.: 1,8
milli6 Ft. Erdekl6dni:
0630/471-9279

Gyomaendradon a
Templom-zugban vizpartra
meno ingatlan elad6, vil
lany, furott kUt van. 4614
m2-es vallalkozasra is al
kalmas. Erdekl6dni lehet:
0670/943-8212

11400_1415 K6sz0nto
Bell Geza (a Pilinka Nemzeti Tanacs tagja)

11415-1SOO Fejleszteseink bemutatasa,
cefrezesi tapasztalataim 20l3-ban
Ignacz TiOOr (Hdrmas-Koros Pdlinka
ManufaktUra)

IlSOO-1515Sziinet

115'5-1 t)OO Mi sziikseges a j6 paJinka,
a j6 gyfunolcsparlat keszitesehez?
Adamik Anik6, okleveles elelmiszeripari
mem6k (Gyulai Pdlinka l\J[anufaktllra)

A konferenciaterem befogad6 kepessege legfeljebb 100/0, ezert a belepishez
regisztraci6 szukseges telefonon a 06 20/542-5007 vagy elektronikus ulon az
ignaczneiUes.erzsebet@upcmail.hu e-mail cimen.

IHElYSZIN :GYOMAENDROD IHARS HOTEL IKONFERENCIA TEREM I

A RENDEZVENY PROGRAMJA:
(vdltoztatas jogatfenlltartjuk)
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szobas lakas elad6, vagy
kertes hazra cserelbeto.
Erd.: 0620/5767-879

Ifjusagi lakotelepen
2,5 szoMs, nonnal alla
potU lakas garazzsal
egyutt oleson elad6.
Erd.: 0630/6588-961

Vasarteri Itp-en 56 m2
_

es, 2. emeleti erkelyes
lakas elad6. ErdeklOdni
telefonon: 0670/279-8040
vagy 0620/347-0538

Vasarteri Itp-en 2 szo
bas, erkelyes, 3. emeleti
lakas siirgosen elad6. Ar:
megegyezes szerint. Erd.:
0620/805-4421

ben haz elad6. Villany van,
viz az udvarban. Erd.:
0670/286-6061

Gyoman, kertes haz
elad6 vagy lak6telepi la
kasra cserelheto. Erd.:
0630/544-4641

Gyomaendradon a Ra
k6czi u. 29. sz. alatt nagy
csaladi haz, jelenleg orvosi
rendelOkent miikodik, ela
d6. Erdeklodni: 0630/367
0840,vagy 0630/998-5096

LAKAS
Okt6ber 6. Itp-en 2

szobas tehermentes lakas
elad6, vagy kertes hazra
cserelheto. Erdekladni:
0620/576-7879

Gyomaendradon az
Okt6ber 6. Itp-en 2-szobas
lakas elad6, vagy 3 szobas
ra cserelhet6 a 2. emeletig.
Erd.: 0630/356-2449

Vasarteri Itp-en I
szoMs foldszinti lakas
azonnali bekoltozessel ela
d6. Iranyar: megegyezes
szerint. Erdeklodni lehet:
0630/576-1140

Vasarteri Itp-en 56 m2
_

es 2. emeleti erkelyes lakas
elad6. Erd.: 0630/279-8040
vagy 0620/347-0538

Gyoman, a Vasarteri
Itp-n teljesen felujitott,
legkondicionalt, konyha
bUtoros, uj fUtesrendszerii
2 szobas lakas elad6! 30
3493740,30-4319633

Vas:3.rteri lak6telepen, 4
lakasos tombben, felujitott
elsa emeleti, erkelyes, j6
elosztasu, kis rezsis lakas
elad6. Kiviilral 8 cm-es
hOszigetelessel. Nyilasza
r6k es a villanyvezetekek
kicserelve, laminaH parket
ta, beepitett konyhaszek
reny (tiizhely, mosogat6
gep). A lakashoz parkosi
tott zart udvar resz, garazs,
tarol6 helyiseg es padlas
resz is tartozik. Erd.:
0620/568-98-55

Vasarteri Itp-en I
szobas, foldszinti lakas,
azonnali bekoltozessel ela
d6. Ar: megegyezes sze
rint. Erdeklodni: 0630/576
1140

Okt6ber 6. Itp-en 2

HAz
Gyomaendrod kozpont

jaban a Napkeleti u. 4. sz.
alatti 2 szoMs gazfUteses
csaladi haz nagy mel
lekepiilettel, 1440 m2-es
telekkel elad6. Iranyar: 3,4
milli6 Ft. Erd.: 0620/413
2770

Gyoman a Matyas ki
raly u. 21. szam alatti
kertes, osszkomfortos csa
ladi haz elad6. Ar: 6,5 mil
li6 Ft. Erd.: 0670/410-5776

Endrodon az Apponyi
uton csaladi haz elad6 vagy
cserelheto vizparti nyara
16ra ertekegyeztetessel.
Erd.: 0670/770-7043

Gyomaendrodon tegla
epitesii csaladi haz kozpon
ti fUtessel (gaz+vegyes).
Iranyar: megegyezes sze
rint. Erd.: 0630/445-5924

Endrodon a Polanyi
uton kisebb paraszthaz
siirgosen elad6. Iranyar: I
milli6 Ft. Erd.: 0670/286
6061

Osszkomfortos csaladi
haz elad6 Gyomaendro
don, a Racz Lajos uton
nagy gazdasagi epiilettel.
Erd.: 0630/925-2481

Gyoman kertes haz
elad6 vagy lak6telepi la
kasra cserelheto. lranyar:
megegyezes szerint. Erd.:
0630/544-4641

Gyomim, az Arany
Janos ut 16. sz. alatt 4
szobas osszkomfortos haz
elad6. Erd.: 0620/526-6573

Gyomaendrodon a
Zrinyi M. utcaban 120m2



es teriiletii 3 szobas haz
mellekepiilettel es als6
konyhaval elad6. Iranyar:
6,4 milli6 Ft. Erd.:
0670/617-7448

Gyomaendrodon, a
Cs6kasi zugban vizparti
dupla telken 3 szobas,
osszkomfortos, nagy nap
palis, pincezett csaladi haz
gazdasagi epiiietekkel ela
d6. Iranyar: 15,8 milli6 Ft.
0630/3326-075

Endrodon, a Sugar uton
hosszU paraszthaz elad6.
Erd.: 0620/245-1262

Endrodon, a Polanyi
uton, csendes komyezet-
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E-ON Ogyfelszolgalat

Ingyenes a lakossagi apr6!
A Szo-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak az

olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, akik ezen a
sze1venyen ktildik be megjelentetes celjabol! A
szelvenyen a megjelolt helyre kell beimi a kivant
sZQveget es a szelvenyt levelez61apon vagy boritekban
elkUldeni a kovetkezo cimre: Szo-Beszed Szer
kesztOsege 5500 Gyomaendrod, Hosok iitja 51. Egy
apr6hirdetes szovege lehetoleg ne tartalmazzon 15
sz6na1 tObbet! A hirdetesek szovegeert fele10sseget nem
vallal a szerkeszt6seg!

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

Apr6hirdeteset e-mail-en is elkUldheti!
szobeszed@gmail.com

Felad6 neve: .

eime: .

Az aprohirdetes szovege: .

980.- Ft/adag
Telefon/fax: 0666/386-444
Mobil: 0620/9808842, 0670/3655360

Varjuk sz[ves megrendeleseiket.

Gyomaszolg Kft.
Temetkezessel kapcsolatos

Ogyintezes
Hetf6-pentek: 7-15 6raig!
Telefon: 0666/386-233

Az Ogyelet ideje alatt
(hetvegen es Onnepnapokon

ejjel-nappal) hfvhat6:
Cs6ke Janos: 0666/285-065, 0630/630-8097

Temetkezesi iroda: Gyomaendr6d, lpartelep u. 2.

Csaladi Vasarnap aDreher Sorozo Etteremben!
Aprilis 6. Tarkonyos csirkeragu (eves. Velovel taftoU
sertesborda, suit burgonya, salata. Mezes banan.

Aprilis 13. Gorog gyumalcsleves. Kijevi szarnyas file,
zaldseges rizs. Somloi galuska.

Aprilis 20. Magyaros zoldborso (eves. Rantott
sertesszelet, hasabburgonya. Uborkasalata. Tiramisu.

Aprilis 27. Orjaleves eperlevellel. Pulykamell file
Dubarry-modra, burgonya pure. Oszibarack kompot.
Turos palacsinta.

Varjuk szives megrendeleseiket.
Etkezesi utalvanyokat es SZEP kartyat is elfogadunk!
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Ininyar: .

J Erdeklodni: ..
J
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! Alainis: .
I
I

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

Te/efon:
0666/285-127

eghivo

UJ GUMIKI
Szereles, javftas,

centfrozas!
Katona Gyorgy

gumijavit6
Gyomaendriid,
Bajcsy u. 107.

A Keres-Maros
Nernzeti Park
nevenyvilaga

cfma fot6kiallftasra!

Helyszfn:
Endr6di Nephaz

Gyomaendr6d, Blaha u. 21.
AkiaUitas megtekinthet6

2014. aprilis 25-ig!

AKazmuvel6desi
Kazgyujtemenyi es

Szolgaltat6 Intezmeny
valamint

a Karas-Maros Nemzeti
Park Igazgat6sag

(Szarvas)
tisztelettel meghfvja ant

Carini konyv
brommel tudatom min

denkivel, hosszu vajudas
utan vegre megjelent Corini
monografiam a kolozsvari
Kriterion Kiad6 gondo
zasaban. Megvasaro1hat6
3000 Ftldb aron. Erdeklodni
lehet a 0620/9575-343-as
telefonszamon, vagy elek
tronikus levelben a
bulaterez@freemail.hu ci
men lehet. A konyvbemu
tat6kr61, amelyekre min
denkit szeretettel varok, ke
sobb adok informaci6t.

Bula Terez

alias beje1entese, muszaki
szolgaltatasok megrende
lese, illetve lemondasa, fo
gyasztoi adat- es cimval
tozas bejelentese, fogyasz
tasmer6 atirasa, fogyasz
tasi hely ki- es bekapcso
lasa, szamlazassal kapcso
latos informacio kerese,
bankkartyas befizetes lehe
t6sege, stb.

73 eves, teljesen ma
ganyos, csa1adtalan, fiig
getlen ferfi vagyok. Ke
resem a parom, nem molett
h61gy szemelyeben. A le
veleket a "Jon a tavasz"
jeligere a szerkeszt6segbe
varom.

Egyediil vagy, segit6
tars hianyzik, hetven ev
k6rii1i H61gy vagy? Irjal!
En is hetven ev k6riili ferfi
vagyok, ketten minden
megoldhat6. A szerkesz
t6segbe varom leveled:
"Rohan az ide" jeligere.

Keddi napokon delelott
8-12 oniig, csiitortokon
kent pedig 14-18 oraig
varjak az iigyfeleket a
szemelyes iigyintezesre.

ezer Ft. Erd.: 0630/307
6927

Megbizhat6 h61gy
munkat vallalna. Vasalas,
takaritas, hazi munka,
bevasarlas, csekk befize
tes, gyerekfeli.igyelet. Er
dekl6dni: 0630/559-6327

Korrepeta1as, fe1zar
koztatas, magan6rak, k6
zepiskolai felvetelire fel
keszite fogla1kozasok alta
lanos iskolasoknak. Erd.:
0630/856-3218

Malacot, siildiit, hiz6t,
nagystilyu hiz6t, ragott kocat

vennenk keszpenzert!
Telefon:

0630/296-4775

TARSAT KERES

Az aramszolgaltato heti
ket alkalommal tart iigyfel
szolgalatot a Selyem uti
varoshaza epiiletenek fOld
szintjen lev6 irodajaban.

burkolasi munkat vallalok.
Telefon: 0630/360-8128

Simson Star elad6.
Iranyar: 50 ezer Ft. Erd.:
0620/454-1154

Kipufog6dobok, rend
szerek javitasa, keszitese!
Karosszerijavitas! Tele
fonszam: 0670/5144-641

Karosszeriajavitas! Ka
rambolos, korrodalt aut6k
javitasa! Kipufog6 dobok,
cs6vek javitasa, keszitese!
Telefonszam: 0670/5935
171

Kerites, kapu, korlM,
terasztet6, steg stb. keszi
teset vallalom! Utanfuto
javitas, felujitas! Telefon:
0670/5935-171

Nem hasznalt, elrom
lott, feleslegesse valt hiit6
vagy fagyasztoszekrenyet
ingyen elfogadom. Hivjon,
hazhoz megyek. Telefon:
0666/789-189

Autoszerel6, hegeszt6,
t6bb eves gyakorlattal, hi
vatasos (A,B,C,D,E) jogo
sitvannyal t6bb eves gya
korlattal allast keres. Tel.:
0670/569-1068

Kisebb k6miives mun
kat, javitast, runyirast val
lalok, ugyanitt Simson
blokk 51-es elado. Ar: 20

Gyomaendr6di Szo·Beszed
hirdetestelvetel!

1eleton: 0670/22·632·99

MUNKA

A GDF SUEZ gaz
szolgaltato iigyfelszolga
1ati irodM nyitott Gyoma
endred6n a varoshaza fold
szintjen.

Nyitva tartas: hHfo
(14-18 ora kozott), szerda
(8 - 120ra kozott).

A szemelyes iigyfel
szolgalaton igenybe vehet6
szolgaltatasok: gazmer6-

Gazszolgaltat6 ugyfelszolgalat



ost hat h6naDig tobb van benne
Valaszthato tevecsatornak, 0 Ft-os hivasdijak
Ha most fizetsz el6 Invilag csomagban tevet, internetet es telefonttartalmaz6
ajanlatunkra ket ev hatarozott idejQ szerz6dessel, akkor fel evig dfjmentesen

- plusz tevecsatornakat is adunk egy valaszthat6 minicsomagban

- es 0 Ft-os percdijjal hivhatsz minden hazai vezetekes szamot csucsid6n kfvul,
s6t az inviteleseket csucsid6ben is.

Megrendeles el6tt erdekl6dj munkatarsainknal az adott lakcfmen elerhet6
szolgaitatasokr61, kedvezmenyekr61, arakr61 es valaszthat6 minicsomagokr61.

Invitel Pont Bekescsaba, Csaba Center - Andrassy lit 37-43. es Szent Istvan ter 1.
Ertekesft6nk: Beinschrodt Peter Tel.: (06) 66444956

Tavlatokat nyitunk

O!
~

@)@Q)

'tel•nAz ajanlat 3szolgaltatasra kolott 24 honapo5 hatarozott idejO szerz6dessel, uj lakossagi el6fizet6k reszere ervenyes, meghatarozott digitalis
klbel (OJI teruleten digitalis TV-eI6fizet,sre, valamint meghatarozott VOSL/FTTH, AOSL is IPTV teruleteken, 2014. marcius 2-161 vism
yonasig. Az Invilag csomag havi elOfizetesi dfja a pr6baid6szakot ktivetoen megnovekszik a lao naptari napos pr6baid6szak alatt fel nem
mandott Start Extra kiegeszit6 es avalasztott teve minicsomag havi dijaval. Az akci6ban reszt vev6 min[csomagokat keresd weboldalunkon.

(91288
invitel.hu
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Feleliis szerkesztii: Hornok Ernii • Szerkesztiiseg: 5500 Gyomaendriid, Hiisak iitja 51.

Telefon: 06-70/22-632-99. Kiadja: Rekline Stiidio Egyeni Ceg • Feleliis kiad6: Hornok Emii • E-mail: szobeszed@gmail.com
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A latogatas aprop6jat
az adta, hogy a gyo
maendr6di Hencz Gyula
birkoz6 edzo megalaki
totta a gyomaendrodi
birk6z6 szakosztalyt, s
ehhez, valamint egy
sportotthon letrehoza
sahoz a varost6l hasz
nalatba megkapta az
egykori ENCI epiilete
meHetti, volt ipari isko
lai tanmuhely epiiletet.

Hegedus Csaba Varfi
Andras polgarmestert
biztositotta arr6l, hogy a
Magyar Birk6z6 Szo
vetseg minden segitse
get es tamogatast megad
a gyomaendr6di birk6zo
sport fejlodesehez. A
sportember elismeressel
szolt Gyomaendrod va
rosanak sport iranti el
kotelezettsegeroi.

Varfi Andras pol
garmester remeli, hogy
sok tehetseges fiatalnak
biztosit majd a birk6z6
egyesiilet lehetoseget a
sportolasra, s idovel ki
valosagok is oregbitik
majd varosunk himevet.

irk6zni
kelt ..

Aprilis l6-an Hencz
Gyula, a Bekes Megyei
Birk6z6 Szovetseg elno
kenek meghivasara va
rosunkba latogatott dr.
Hegedus Csaba olimpiai
bajnok, a Magyar Bir
k6z6 Szovetseg elnoke
es Lazar Janos a Magyar
Birk6z6 Szovetseg alel
noke, akiket Varfi And
ras polgarmester foga
dott.

Hivjon, hazhoz megyek!

Egyeztetni telefonon lebet:
0666/789-189

Nem hasznalt,
elromlott,

feleslegesse valt hiito,
vagy fagyasztoszekrenyet

ingyen elfogadom.

meg kell majd emel
niink.

- A nyari gyermek
etkeztetesrol sz616 elo
terjesztest a kepviselok
forrashianyra val6 hi
vatakozssal nem szavaz
tak meg.

- Ennek ellenere ugy
dontottiink, hogy a mu
velodesi hazban nyari
tabort inditunk, ahol az
egesz napos feliigyelet
es elfoglaltsag mellett
etkezest is biztositunk
azoknak a gyerekeknek
akik a taborba beiratkoz
nak. A raszoru16k csala
dok gyermekei terme
szetesen kedvezmennyel
vagy ingyenesen vehetik
majd igenybe ezt a szol
galtatast - mondta vegiil
a Sz6-Beszednek Vam
Andras Gyomaendr6d
pogarmestere.

hogy az epiiletek fenn
tartasi koltsegei teriil
jenek majd meg. Ehhez
tobb vendegek kell er
kezni a varosba, s ehhez
vendegcsalogat6 rek
larnra es varosmarket
ingre van sziikseg. A
yaros termeszeti adottsa
gai j6 alapot nyiljtanak a
turizmus fejlesztesehez.
A holtagak mederkotrasa
mar javaban folyik, s re
menyeink szerint kiva16
horgaszvizeinket is egy
re tobben keresik majd
fei.

- Tobb panasz er
kezett az orvosi iigyelet
munkajaval kapcsolat
ban, s mar tortentek
pr6brilkozasok az ugye
leti szolgaltatas javitasa
erdekeben...

- Ugy velem, hogy az
orvosi iigyeletet igazan
megujitani csak ugy
lehet, ha uj kozbeszer
zesi eljarast irunk ki.
Ebben pontosan meg le
het fogalmazni elvarasa
inkat, minosegi igenye
inket. Az orvosi iigyelet
mUkodtetesere egyeb
kent havonta 595 ezer
forintot koltiink. Ezt az
osszeget va16szinuleg

Uj, diszes fahid es szinpad is epiil a Hantoskerti holtagon (Iatvanytervek)

letti holtag, itt szinhazi
e16adasokat is lehetne
tartani es uj fahidat is
terveznek a ligetben.
Endr6don a Nephaz ud
varan a zarandokok sza
mara szallas epiilne es a
Szent Antal siitohaz is
felujitasra keriilne. Ez
lenne a kiindu16pontja a
Nagyvaradra indul6 za
randoklitnak. A palya
zatban levo oko- es
zarandokturizmus is a
lelket apolja. Szoktam
mondani: Gyomaendrod
szep Yaros, tehat a test
rendben van, most hogy
nyert a projekt, akkor a
test es a lelek egyseget
alkothat. Nagyon fon
tosnak tartom az okotu
rizmust, vedeni apolni
kell a komyezetet, meg
ismemi annak belso tit
kait, mig a zarandoktu
rizmus rairanyitja fi
gyelmiinket arra, hogy
egy kereszteny Eur6pa
ban eliink es a keresz
teny kultura meghata
roz6 szamunkra. Fontos
nak tartom megjegyezni,
hogy a beruhazas atada
saval 7 ember foglalkoz
tatasa valik lehetove.
Ugyanakkor lenyeges,

Utfelujitasok, felmilliardos osszeg a turizmusra
terju Varfi Andras polgarmesterrel

Varfi Andras pol
garmestert az idoszerii
dontesekrol, feladatok
rol es tervekrol kerdez
Wk.

A varos mult evi zar
szamadasi beszamo16jat
fogadta el a kepviselo
testiilet az aprilis 24-en
tartott iilesen. A besza
mo16b6l kideriilt, hogy a
varosnak 65 milli6 forin
tos penzmaradvanya ke
letkezett, melyet a tervek
szerint egy tartalekalap
ba helyeztek volna, am
egy kepviseloi felvetesre
az utak es jardak javi
tasara, valamint a kerek
parot burkolatanak javi
tasara forditjak a penz
mardavany felet.

- A kozbeszerzesi
eljaras lefolytatasat ko
vetoen tehat a nyar fo
lyaman minden olyan
utat felujitunk, melynek
javitasa mar nem tilr
halasztast - mondta Var
fi Andras polgarmester.

- A varos mintegy jel
milliard forintot nyert a
LeIekkel a Korosok men
ten elnevezesii turisztikai
fejleszteseire. A beruhri
zasok mult ev kozepezg
keszulnek el. Mit remel
ezektol a varos vezetese?

- Oriilok, hogy ilyen
jelentos osszeget kolthet
a yarOS a turizmus fej
lesztesre. A yaros turisz
tikai egyesiilete es e
mellettiik dolgoz6 szak
ertoi csoport, amely a
palyazatot elkeszitette,
nagyon szep terveket
almodott meg. A 100
szazalekos tamogatott
sagli, 459 milli6 forintos
DAOP-palyazat az oko
es zarandokturizmusra
epiiI. A beruhazas soran
okohazat hoznanak letre,
ahol a helyi ostermelok
arusithatnak termeke
iket, megujulhat a regi
gyomai varoshaza mel-
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Ujabb uzemcsarnok alapkovet tettek Ie a

Majus I-en harom
kinti medencevel meg
nyitotta kapuit a Liget
Fiird6 strandresze. Az
usz6medence mellett a
termalvizes resz es a
pancso16 varja a ven
degeket.

Vass Igmic

A belep6jegyek ara a
tavalyihoz kepest nem
valtozott a helybeli la
kosok tovabbra is ked
vezmennyel vehetik
igenybe a furd6 szolgal
tatasait. A nyari szezon
ban a furd6 fedett resz
lege is tovabb iizemel.

Vass Ignac, a furd6
igazgat6ja lapunknak el
mondta, hogy a mult
esztend6t a furd6 pozitiv
eredmennyel zarta az
egyre csokken6 onkor
manyzati tamogams
mellett is.

A furd6ben iden is
harom nagyobb rendez
venyre varjak a vende
geket: junius 2l-en,
szombaton lesz a hagyo
manyos Vizparty az
Abrakazabra es Radics
Gigi koncertjevel.

Augusztus elejen a
Volkswagen Bogartalal
koz6t rendezik meg a
furd6 teriileten, majd
egy h6nappal kes6bb,
szeptember 6-an lesz a
mostanra mar hagyo
manyosnak szamit6 fO
z6verseny, ahol a Bikini
egyiittes sz6rakoztatj a
majd a kozonseget.

egnyitott
a strand

Keressea
Gyomaendrodi
Sz6-Beszedet

a Facebook-on is!

Iso osztaly ,
borovi fenyobol
ajt6k, ablakok

keszitese!

amut-nal

Konyhabutorok,
gardr6bszekrenyek,

keszitese egyedi
meretben

butorlapb61
vakumf61 iazott

felOlettel vagy tamar
fab61!

Telefon:
'30/9554·571

A csarnok alapkovet
Patrick U1mann,

a svajci tulajdonos
valamint Christian

Schierenbeck
a nemetorszagi

tarsvaUalat igazgatoja
helyezte el

Hombach-hoz. A cegcso
port egyebkent az ut6bbi 5
evben t6bb mint 1 milliard
forint ertekli befektetest
va16sitott meg Magyar
orszagon es mint azt
Patrick Ullmann, a ceg
svajci igazgat6ja elmond
ta, tovabbi beruhazasokat
terveznek hazankban,
Gyomaendr6d6n is.

***

Dr. Sch6ber Ott6
iden junius elsejet61 f6
allasu haziorvoskent,
vallalkoz6i formaban
fogja eHMni Gyoma
endr6don a 2. szamu
haziorvosi korzet fela
datait a Pik6 Bela (volt
Fiirst Sandor) utca 3.
szam alatti orvosi ren
de16ben.

szert dolgoz ki, melynek
alapjan garantalhatjak az
iigyeleti munka maga
sabb min6seget es az
elvarhat6 panaszkezele
seket.

Az uj kozbeszerzesi
eljaras soran terme
szetesen a jelenlegi szol
ga!tat6 a Sani-Med
Trans Kft. is pa!yazhat.

kap - tudtuk meg Medve
Norbert igazgat6t61.

- A vallalatunk leg
nagyobb vev6jenek, a
Hombach aruhazlancnak a
logisztikai kiszolgalasa
innen Magyarorszagr6l
lesz megoldva. Ez azt
jelenti, hogy a keszarut
t6bbe nem kell a cegcso
port franciaorszagi k6z
ponti raktaraba beszallita
ni, hanem k6zvetlentil in
nen viszik a nemetorszagi

kodtet6 ceg, sem pedig a
kepvisel6k nem melta
nyoltak.

A panaszok viszont
mult ev vegere olyannyi
ra megszaparodtak,
hogy az onkormanyzat a
szinvonal javitasa er
dekeben egyezteteseket
kezdemenyezett a dr.
Piriczky Bela vezette
szolgalat6 kft-vel.

Az onkormanyzat
egyebkent havonta - az
aHami tamogatason ki
viiI - mintegy 600 ezer
forinttal tamogatja az
orvosi iigyeleti szolgal
tatast. A kepviseI6-tes
rulet aprilis 24-i iilesen
vegiil ugy dontott, hogy
az orvasi iigyelet elIa
tasara uj palyazatot ir ki,
s ezzel egyiitt szamon
kerhet6bb feltetelrend-

tamogatast, melynek ered
menyekent - a tervek
szerint ez ev vegere,
6sszesen 183 milli6 forin
tos k6ltseggel el is kesziil
het az ujabb csamok,
amelybe a fonott k6telek
gyartasat telepitik at. A
mar meglev6 fonodai gep
sor melle uj gepeket,
berendezeseket is hoz
majd a svajci tulajdonos.

Az uj eptiletben egy
logisztikai resz is helyet

Az esemenyen a ceg vezetoin kiviil reszt vert Ando Agnes a janisi hivatal vezetoje,
Danko Bela orszaggyiilesi kepviselo es Varfi Andras polgarmester is

Ujabb iizemcsamok
alapk6vet helyeztek el
aprilis 7-en a K6r6sla
danyi ut mellett talalhat6
Mamutec Hungary Kft
nel, ahol az elmult evben
Madott uj csamok mellett
egy ujabb, 1440 negy
zetmeteres iizemcsamokot
epitenek.

A svajci tulajdonu ceg
mult ev vegen nyert mint
egy 100 milli6 forint
ertekU telephely fejlesztesi

Ui alapokra helyezik az orvosi ugyeletet
Apanaszok miatt palyazatot irnak ki

Gyomaendrod es
Hunya onkormanyza
tai meg 2007. decembe
reben irtak ala hata
rozatlan idejii szerzo
dest a Sani-Med Trans
Kft-vel az orvosi iigye
let miikOdtetesere.

A szolgaJtat6 minden
ev vegen beszamolt az
onkormanyzat e16tt az
orvosi iigyeleti munka
r61, melyet a kepviesl6
tesrulet evr61 eyre rend
szeresen elfogadott.
Ugyanakkor a lakossag
korebOl egyre gyakrab
ban halIatszottak kifoga
sok az iigyeletben teve
kenyked6 orvosok mun
kajaval, hozzaallasaval
kapcsolatban, am mivel
ezeknek rendszerint nem
volt irasbeli nyoma, igy
sem az iigyeletet mu-
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A Kner teren emlekfat iiltettek Papp Lajos tiszteletere

beszel6 kollegamnak egy
fajta integral6 szervezete.
Biiszken mondhatom tehat,
hogy valamennyi magyar
szinesz neveben nyithat
tam meg ezt a kiallitast,
amely j61 peldazza a
sziil6fold iranti ragasz
kodast es a sziil6varos pol
garainak tiszteletet is.
Eppen ezert tisztelettel
gondolok Gyomendr6d
valamennyi lak6jara, Varfi
Andras polgarmesterre es
dr. Szonda Istvanra, akik
nek koszonhet6en ez a
kiallitas letrejohetett.

Kallai Ferenc emb
lematikus alakja a mi 20.
szazadi kultlirtortenetiink
nek. Amit 6 a szerepein
keresztiil az emberb61
megmutatott, azok mind
mi vagyunk: a kiszolgalta
tott kisembereken keresz
tiil mindazok sorsat bemu
tathatta es bemutatta, akik
nek koszonhet6en ez az
orszag el es remenyteli
jov6 el6tt all.

Kallai Ferencre biiszke
lehet szUl6varosa Gyoma
endr6d, Bekes megye es
Magyarorszag is - mondta
vegiil lapunknak Hegedus
D. Geza szimlluvesz.

kepzesben), es 6 az
egyetem Szinesz Tan
szekenek megbizott ve
zet6je.

2000-t61 a MASZK
Orszagos Szineszegye
siilet elnoksegi tagja,
2005-t61 elnoke, 2006-t61
a Magyar Szinhazi Tar
sasag elnoksegi tagja.

Muveszi munkajit
szamos kitiintetessel is
mertek el, 1980-ban
Jaszai-dijas lett, 1989
ben Erdemes Muvesz,
2007-ben Kiva16 Muvesz
dmet kapott. A Kossuth
dijjal 2009-ben tiintettek
ki. A kozonseg sza
vazatai alapjan kapta
meg az brokos Tagsag
kitiintet6 dmet a Halha
tatlanok Tarsulataban.

Kallai Ferencre buszke
lehet szul6varosa

Hegedus D. Geza a
Szinhaz- es Filmmu
veszeti F6iskola elveg
zese utan 1975-ben a
Vigszinhazba szerz6dott,
amelynek az6ta is tagja.
A megnyer6 kiilseju es j6
hangu fiatal szinesz A
harminceves vagyok ci
mu musicallel debiitalt,
ezutan sokaig ifju h6
soket alakitott, majd ko
vetkeztek a bonyolultabb
figurak.

Hegedus D. Geza
1987 6ta oktat a Szinhaz
es Filmmuveszeti Egye
temen F6iskolan, ahol
1992-ben rendez6i dip
lomat is szerzett, 2000
ben pedig DLA fokozatot
(ez a PhD. fokozat
megfelel6je a muveszeti

Hegedus D. Gezat
kerdeztiik a KaUai
Ferenc kiallitasrol:

- A Kallai Ferenc Dij
Alapitvany a gyomai szii
letesu szinesz vegrende
letenek koszonhet6en 3 eve
jott letre. Itt fontosnak tar
tom, hogy koszonetet
mondjak mindezert Feri
bacsi felesegenek, Mara
asszonynak, aki ferje ha
gyatekat nagy odaadassal
gondozza. Kallai Ferenc
vegrendeleteben fogalmaz
ta meg, hogy az altaia erre
szant igen komoly osszeg
kamatab61 minden evben
dijazzunk, jutalmazzunk
magyar szineszeket, szin
hazi embereket. Erre a nem
mindennapi gyomendr6di
kiallitasra elkisert ket dija
zott szineszn6 is: Daniel
Vali es M06r Marianna is.

- Rendldvlili megtisz
teltetes szamomra, hogy
Mara asszony felkeresre a
Kallai Ferenc Dij Alapit
vany kurat6riumanak el
noke lehetek. Ugyannakora
a Maszk Orszagos Szinesz
Egyesiilet elnoke is va
gyok, amely egy olyan
szakmai szervezet, amely
minden magyar nyelvet

d6 erdemeit meltatta,
majd Beinschr6th Ka
roly nyomdasz felolvas
ta az erre az alkalomra
irt verset. A csalad ne
veben Papp Istvan mon
dott koszonetet a meg
emlekezesert.

Az iinnepseg vegen
emlekfit Ultettek Papp
Lajos emlekere. Az em
lekfa a Kner teren all - a
Kner emlekmu, a Kner
emlekfak es a Kner
Izidor altaI iiltetett hars
fasor mellett.

A volt kollegak ige
rik, a fit gondozni es
apolni fogjak, ezzel is
emleket allitva a kival6
nyomdasznak, akire tisz
telettel es szeretettel em
lekeznek rna is.

Hudak Julia

oriam Papp Laios

Papp Lajos

gyi emlekezett meg r6la.
A Gyomaendr6don tol
tott evekr6l es a Kner
Nyomdahoz fUz6d6
munkassagar6l Csikne
Timar Eva gazdasagi
igazgat6 beszelt. Varfi
Andras Gyomaendr6d
polgarmestere a nyom
davezet6 varoshoz fiiz6-

Bens6seges iinnep
seget szerveztek a Gyo
mai Kner Nyomda Zrt.
tulajdonosai, vezet6i es
dolgoz6i: 2014. aprilis
12-en emlekeztek a ta
valy elhunyt Papp La
josra, aki 1992-2009 ko
zott volt a gyomaendr6di
nyomda vezerigazgat6
Ja.

A nyomda tulajdono
sai, vezet6i neveben Fa
zekas Peter, a nyomda
vezerigazgat6ja koszon
totte Papp Lajos csalid
jat es az iinnepseg reszt
vev6it.

A Nyomda es Papir
ipari Szovetseg neveben
dr. Horvith Csaba elnok,
az egykor debreceni kol
legak neveben Rybal
tovszkine Mocsar Gyon-

In me
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Kallai Ferencre emlekeztek

"Kallai Ferenc, a Nernzet Szinesze" cimmel emlekkhillibis nyilt
Gyomaendrodon, az Endrodi Nephazban. Az aprilis 25-en 11 orakor
kezdodo megnyiton, koszontot mondott Varfi Andras, Gyo
maendrod polgarmestere es dr. Szonda Istvan, a kiaUitas rendezoje.
A kiallitast Hegedus D. Geza, Kossuth-dijas szinmiivesz es Moor
Marianna Kossuth-dijas, Erdemes- es Kivalo miivesz, ketszeres
Jaszai Mari-dijas szinmiivesz, a Nemzeti Szinhaz orokos tagja,
Kallai Ferenc-eletmiidijas nyitotta meg.

Varn Andras, mellette Sipos Imre, a Pesti Magyar Szinhaz menedzser igazgatoja,
Hegedus D. Geza es Moor Marianna

H.E.

nehany ajandekkal gya
rapitotta a kiitllitott KaI
lai hagyatekot.

A Kallai hagyatekot
bemutat6 kiitllitas ez ev
vegeig lathat6 az End
r6di Nephazban.

Hegedus D. Geza

renc Dij tulajdonosa
idezte fel a gyomai
szUletesu szinesz em
leket. Sipos Imre a Pesti
Magyar Szinhitz mened
zsere atadta Oze Aron
szinigazgat6 rendez6
iidvozletet, s ugyanakkor

siilet neveben idezte fel
Kallai Ferenc emleket, s
emlekezett meg a Nem
zet Szineszer61. Mint
mondta ezzel a kiallitits
sal most hazatert a nagy
komedias. Mo6r Mari
anna, mint a Kitllai Fe-

Moor Marianna

t6s segitseget nytijtott a
f6varosi szekhelyii Kal
lai Ferenc Dij Alapit
vany, kiilonosen annak
elnoke, Hegedus D.
Geza szinmuvesz, aki a
tarlat megnyitasat is
orommel vallalta - tud
tuk meg dr. Szonda Ist
vant6l.

Aprilis 25-en az
Endr6di Nephaz fOld
szinti kiallit6termeben
nepes kozonseg el6tt dr.
Szonda Istvan koszon
totte a kiallitas megnyi
t6jara erkez6 vende
geket, koztUk Hegedus
D. Geza, Mo6r Mari
anna es Daniel Vali
szineszn6ket, majd Varfi
Andras polgarmester
sz61t a varosnak ado
manyozott Kallai Ferenc
hagyatek torteneter6l.
Hegedus D. Geza a
Kallai Ferenc Alapit
vany es a Maszk
Orszagos Szinesz Egye-

A gyomai szUletesu
szinesz, Kallai Ferenc
2010-es halalat kovet6en
az ozvegye Gyoma
endr6d muzealis intez
menyenek, az Endr6di
Tajhaz es Gyiijtemeny
nek ajandekozta a Nem
zet Szineszenek szeme
lyes targyaib61 es dijai
b61 a1l6 hagyatekat.

Meg ugyanebben az
evben, 20 II-ben a
varoshaza disztermeben
egy rovid, egy beten at
tart6 kiallitason mutattak
be Gyomaendr6d kozon
segenek a Kallai hagya
tekot.

Ezutan a kiallitasi
anyag visszakeriilt a Taj
haz raktaraba, varva azt,
hogy megfelel6 hely
szint talalva ujra kial
Iithassak a targyakat.

- Iden, a varossa vaIa
sunk 25 eves evfordu
16janak alkalmab61 im
pozans id6szaki kiaIli
tast val6sitottunk meg az
Endr6di Nephaz fOld
szinti helyisegeiben,
melyet a konyvtar ki
koltozese utan meg
tavaly ujitottunk fel 
tajekoztatta lapunkat dr.
Szonda Istvan igazgat6.

A Kallai Ferenc
Emlekkiallitas aprilis
25-en nyilt meg es ez ev
vegeig lesz latogathat6
az Endr6di Nephazban.
A kiallitas rendezeseben
es szervezeseben jelen-
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belker merleget, hite
lesitesi es HACCP kolt
seget biztositott mintegy
390.000 forint osszeg
ben. A nagylaposi tiz
letet arukeszlettel a be
szallit6k lattak el elofi
nanszirozassal.

latokat vegeztek, a kiti
rites utan kideriilt, a kar
bantart6k kozi.il egy
f6nek nyoma veszett.

Taktikai szempontb61
ezert a beavatkoz6 erok
megosztasa valt sztik
segesse. Az eptiletbe
torteno bejutas csak egy
iranyb61 volt lehetseges,
ugyanis a "hats6 bejarat
mil" raklapokat, hevede
reket, gepeket taroltak.

A gyomaendrodi on
konnanyzati es a szar
vasi hivatasos tUzolt6k
osszehangoltan es szak
szemen hajtottak vegre a
feladataikat.

6rat6l 17 6raig, illetve
szombaton 7 6rat61 12
6raig tart. A bolti elad6
munkakoret Czikkely
Peter l<itja el.

A bolt ujranyitisahoz
az onkonnanyzat penz
targepet, ablakos a1l6
hiitot, melyhiit6 ladat,

tUzoltashoz nelktiloz
hetetlen, technol6giaval
kapcsolatos fobb infor
maci6kat is - 01vashat6 a
Bekes Megyei Ka
tasztr6favedelmi Igazga
t6sag honlapjan.

A feltetelezes szerint
a telephely deli reszen
talalhat6 eptilet egyik
eloallit6 helyisegeben
keletkeztek a langok a
szomszedos kazanhaz
muszaki meghibasodasa
miatt. A tuz gyorsan
fejlodott, az egesz epti
letresz sum fusttel teli
todott. Az tizem terii
leten ekkor epp munka-

nagylaposi elelmiszerbolt

A Bekes Megyei Ka
tasztrOfavedelmi Igaz
gat6sag egy gyoma
endrodi, koteleket
gyart6 iizem telephe
lyen tartott szituacios
gyakorlatot aprilis 24
en.

A gyakorlat helyis
mereti foglalkozassal
indult, a muszaki vezeta
bemutatta a kijelolt
allomanynak a telephe
lyet, a fa szakaszolasi
pontokat, melyek alapos
ismerete nelktil nehe
zebb lenne az aramta
lanitas, a gazelzaras.
Ezen illl atadta a gyors

Megnvilt
Mint az kozismert,

Nagylapos teleptiles
reszen decemberben be
zart elelmiszerbolt, igy
az6ta nem volt rendes
ell<itasa az ott lak6knak.
A lakosoknak tovabbra
is nehezseget jelentett a
mindennapi alapveta
elelmiszerekhez val6
hozzajutas.

Maganvallalkoz6 hi
anyaban az onkonnany
zat kezdemenyezesere es
tamogatasaval a Gyo
maendradi Start Szo
cialis Szovetkezet ujra
nyitotta az elelmiszer
boltot. A bolt nyitva
tartasa hetfOtol pentekig
7 6rat61 12 6raig es 15

gy embernek nyoma veszett a gyakorlato
A RUTIN AUTOSISKOLA
SZEMELYGEPKOCSI·VEZETOI TANFOLYAMOT INOIT

Id6pont: 2014. majus 9-en 17 6ra!
Helyszin: Katona J6zsef Muve/6desi K6zpont
Gyomaendr6d. Kossuth u. 9. sz. IT I
KEDVEZMENYES elmeleli tanfolyam!

INGYENES Kresz· es tesztkonyv haszmllat!

INGYENES szamil6gepes teszt haszmilat!

EMBERSEGESEN, TORELMESEN, HATEKONYAN ABIZTONSAGOS KOZLEKEDESERT!

E-Iearning felkesz{i/esi lehet6seg:
atthan, egyEmileg, sajat gepen,
interneten keresztill tortena felkesziiles!

Teljeskorli tajekoztatas: www.rutinatLhu
Bosnyak J6zsef tanfolyamszervez6 Tel.: 0630/409-2868
OKEV: 04·0089·05 Akkr. lajstromszam: 00533020

SzakOzlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rak6czi ut 12.

Kfnalatunkb61:
Villanyszerelesi anyagok,
vilagftastechnika,
gazkesziilekek· es alkatreszek, munkaruhcizat!
Munkaruhazat, noi, ferfi!

VILLANYSZERELESI MUNKAK
REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETSOU
Kedvez6 arakkal varja vasarl6it a BALUVILLf
Nyitvatartas: hetf6-pentek: 7.30-17.30 * Szombat: 7.30-12.00

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

Verso
Biztositasi Alkusz Kft.

genel szervezett tinnep
seg. Az tinnepsegre sze
retettel hivjak es varjak
Gyomaendrod lakosait
es az elszannazottakat.
Ezen a napon setahaj6
zasra is lehetoseg nyilik.

az endrodi Szent Imre
Katolikus templomban.
A mise a hidepitokert, az
elszarmazottak6rt es a
helyben lak6kert lesz.
Ezt koveti 10.45-kor a
hid Endrod fe16li ve-

Az Endradiek Bar<iti
Kore 2014. majus lO-en
(szombaton) hidavat6
tinnepseget szervez az
endrOdi kozliti hidnal.
Az alkalmat az adja,
hogy 100 evvel ezelott
eptilt az elsa endrodi hid,
tovabba, hogy a kozel
multban ujjaepitett hid
nak nevet is adjanak,
"ENDRODI HID" ne
Yen. Az tinnepseg mise
vel kezdodik 10 6rakor

Endr6di hidavatas

C'~j),
__ I'd

~~(~·t~·~~_(i~S..</ . ~
~~~ ~
_~"=o_~

~,.

Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztositasok teljes kon1 Ogyintezese.
- kartelmEm3S, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas

(Iakas, uzlet, uzem, stb)
. k6telez6 felel6sseg
- Casco-biztosftas
- eletbiztosftas
- nyugdfj-el6takarekossag
. egyeb m6dozatok

Gyomaendr6di kepviselet:
Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Madach u. 2/2.
Telefon: 0666/284-989, 0620/359-6842
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~eg 2012 oszen
ismerhettem meg egy
kedves intezmenyvezeto
ismerosom altaI egy uj
palyazatiro ceget, a
Goodwill Consultingot.

~iutan megfele16 re
ferenciat mutattak fel,
ugy gondoltam, hogy ket
eyre szerzodest kotok
veliik. Amint kideriilt 
es ezt mar Gyomaendrod
lakoi is Iathatjak
megerte.

~ult ev tavaszan
paJyazatot nylijtottunk
be, mar csak azert is,
mert konibbi evekben is
komolyan erdekelt a
meglijulo energia. Eppen
emiatt palyaztunk olyan
napelemes rendszerre,
amely fedezi a Szent
Gellert Katolikus AJtala
nos Iskola egesz eves a
ramfogyasztasat.

~ondanom sem kell,
hogy nyertiink a palya
zaton, sot azota meg
epitesre is keriilt a nap
elemes rendszer isko
ltmkban.

A palyazati penz a
koltsegek 85 szazalekat
fedezi. Ez egyben azt is
jelentette, hogy az on-

resziink szliken szamitva
2 millio 250 ezer forint
lenne - de csak lenne,
mert erre is palyazatot
nylijtottunk be, es elo
rehithatoan komoly ese
lyiink van ra, hogy meg
nyerjiik.

~it kell tudni errol a
napelemes rendszerrol?

Eloszor is azt, hogy ha
felhos az eg, de mar
kivilagosodott, akkor is
termeli az energiat. Az
energetikai memok sze
rint 16-17.000 kw/h-t
termel egy evben.

Kivancsisagb61 uta
naneztiink, mennyit fo
gyaszt iskolank egy

evben. Az eredmeny:
16.632, vagyis elmeleti
leg fedezi az egesz evi
villamosaram sziikseg
letiinket. De ha csak
14.000 kw/h-t termel,
mar akkor is 5-6 laptop
arat, vagy 6-7 projektor
erteket takaritjuk meg
eves szinten.

Kerdes, hogy mikent
valik be, de ez egyelore
a jovo titka.

Amit viszont elmond
hatok: Gyomaendrodon
az elso kozepiilet a Szent
Gellert Katolikus Alta
lanos Iskola, ame1y a
ramellatasat napelemek
kel tudjuk fedezni.
Engedjek meg, hogy erre
biiszkek legyiink - kol
legaim es tanitvanyaink
neveben is.

Lukacs Laszlo
igazgat6

amerak figyelik avarost Europai parlamenti
valasztasok
~ajus 22 es 25 ko

zott az Europai Unio
400 millio valasztopo1
gara adhatja Ie voksat es
szavazhat az uj Europai
Parlament osszetetele
rol.

~agyarorszagon i
den majus 25-en nyolc
millio magyar szavazo
donthet arrol, ki kep
viselje hazankat a 2014
2019 kozotti europai
parlamenti jogalkotasi
cik1usban. Az Europai
Parlament osszetetele
most elso izben azt is
meghatarozza, hogy ki
vezeti majd az Europai
Bizottsagot. Az uj sza
balyok ertelmeben az
unios kormanyok veze
toinek az europai va
lasztasok eredmenye
alapjan kell javaslatot
tenniiik a Bizottsag ko
vetkezo elnokenek sze
melyere.

Hirdetesfelvetel!
Telefon:

0670/22-632-99

Gyomaendr6di
Szo-Beszed

a Facebook-onis!

Kilyukadt az Ut...

Az Okt6ber 6. lakOtelepen aprilis elejen az
esozesek idejen kilyukadt az ut, amit persze utnak
nem is nagyon nevezhetiink. A lakOtelepi epiiletek
tObb mint 30 eves epiteset kovetoen meg soba
egyetlen aktualis onkormanyzati kepviseIOnek
nem jutott eszebe, hogy a yarOS kozpontjaban eIo
embereknek utat, parkol6belyeket epitsen. A
csapadekos idojaras talan most majd rairanyitja a
figyelmet arra, bogy megfeleIO minosegii utat epit
sen a yaros az uj varoskozpontban.

helyeznek el a Fo ut
Jokai ut sarkan, valamint
az uj gyomaendrodi va
roshaza epiileten.

A Kossuth utcan, a
Kiss Balint AltaIanos
Iskola Fo uti epiileten, a
Kossuth utca es Bajcsy
Zsilinszky utca keresz
tezodeseben, valamint a
Budai Nagy Antal ut
canal, a Bajcsy uton
ugyancsak kamerak fi
gyelik majd a kozterii
leteken torteno mozgast.

Az onkormanyzat a
terfigyelo kamerarend
szer kiepitesetol az utcai
vandalizmus visszaszo
ritasat es a kozbiztonsag
novekedeset remeli.

Egy idei beliigymi
niszteriumi rendelet sze
rint a telepiilesi onkor
manyzatok a kozbizton
sag noveleset szolgalo
fejlesztesekhez, terfi
gyelo kamerarendszerek
kiepitesehez vissza nem
teritendo tamogatast ige
nyelhetnek.

GyomaendrOd onkor
manyzata palyazatot
nylijtott be osszesen 12
kozteriileti kamera el
helyezesehez. Ennek tel
jes koltsege 6,3 millio
forint.

A tervek szerint ka
merat helyeznek el a
Szabadsag teren, a jarasi
hivatal epiiletenek tete
jen, amely szinte az
egesz terrol kepet ad.
Egy kamera lesz a Kis
Balint Altalanos Iskola
Hosok uti epiileten, 2
kamera a Vargt Lajos
Sportcsamokon, ugyan
csak ket-ket kamerat



Szervizre hozza aut6jeit? Ne hagyja otthon a furd6ruhajat!

~...
Saffdar Service

Kozos szervizakcic a Ku~ania Gy6gyfUrdove _
Amig az aut6jat szervizeljGk, On kenyeztesse magat a 7 ~ -?

Kumania StrandfOrdo szolgrotatasaival, ajimdek belep6vel! ~1

Sandor Service Kft.
5310 Kisujszallas, Deak F. u. 69-75.• Telefon: +36-59/321-134 • Fax: +36-59/322-300
Email: fsandor@mail.externet.hu • www.fordsandorservice.hu

Velomagvak szeles valasztekban
• Fiimagok • Miitragy3k

• LemosiipennetezOk
• Permeleziigepek

• Tapoldalok
• RagcsaliiirtO szerek

• Foliate • TiimlOk
• Szivattyiik

• Gumicsizmak
• Munkavedelmi ruhazal

Lcitogasson
5500 Gyomaendrod
Pasnor Janos u. 39. r.-...

Tel.: 06-66/386-359
- Ballagasi udvoz16kfirtyak,

zsebes kivitelben is!
- Ballagasi plussftgurak
- Ballagasi ajandektar&YBk

nagy valasztekban
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Gyomaendr6d
Pet6fi u. 2.
Tel.: 06-66/386-5'23
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Ajeloltekre leadott szavazatok Gyomaendrodon

Apartokra leadott szavazatok Gyomaendrodon

ert el, az ,,6t6dik helyen"
vegzo Munkaspart 0,58
szazaleknyi voksot ka
pott.

Az Orszaggyiiles leg
idosebb kepviseloje a
Fidesz-KDNP k6z6s
listajan mandatumot
szerzo Turi-Kovacs Bela
(1935). A legidosebb
orszaggyiilesi kepvi
selok k6ze tartozik meg
Fonagy Janos (1942),
Rubovszky Gy6rgy
(1944), Latorcai Janos

Turi-Kovacs Bela

(1944), valamint a parla
mentbe ujonnan bekeriilt
Szabolcs Attila (1945) es
Kerenyi Janos (1945).
Ok mindannyian a Fi
desz-KDNP politikusai.

Koreln6k: Turi-Ko
vacs Bela (Fidesz, szii
letett 1935), ezze1 a leg
fiatalabb koreln6ke lesz
az OrszaggyiiIesnek
1990ota.

Legfiatalabb kepvi
seW: Dur6 D6ra (Jobbik,
szUletett 1987), olyan
nem volt meg, hogy
ugyanaz a szemely le
gyen ket ciklus legfiata
labb kepviseloje.

A Fidesz-KDNP-nek
ismet meglett a kethar
mados t6bbsege, mivel
133 kepviseloi helyet
szerzett. A magukat kor
manyvalt6knak nevezo
baloldali partok 38, a
Jobbik 23, az LMP pedig
6t mandatumot nyert el.
A Fidesz-KDNP a listas
szavazatok 44,54 szaza
lekat, az MSZP-Egytitt
DK-PM-MLP 25,99, a
Jobbik 20,54, az LMP
pedig 5,26 szazalekat
szerezte meg. A 18,
orszagos listclt illit6 part
k6ziil a t6bbi formacio
meg egy szazalekot sem

Turi-Kovacs Bela
akorelnok

Latorcai Janos

Fennakadas nelkiil,
rendben lezajlott aprilis
6-an, vasamap a 2014.
evi egyfordulos orszag
gyiilesi valasztas. A
reszveteli arany megha
ladta a 61 szazalekot, ez
nemileg elmarad a negy
evvel korabbi szinttol. A
hivatalos vegeredmeny
alapjan az uj, 199 fOs
Orszaggyulesbe negy
part, illetve vilasztasi
formaci6 kUldhet kepvi
seloket.

13 0,2%
1311 22,4%

5 0,1%
12 0,2%

2533 43,3%
24 0,4%

278 4,7%
o 0,0%
8 0,1%

103 1,8%
4 0,1%

18 0,3%
153226,2%

178 0.43 %
7925 19.0 %
88 0.21 %
99 0.24 %
19942 47.8 %
69 0.17%
182 0.44%
1576 3.78 %
o 0.0 %
59 0.14%
534 1.28 %
19 0.05 %
90 0.22 %
10958 26.27 %

SZOCIALOEMOKRATAK
MSZP-EGVOTT-OK-PM-MLP
MACSEP
MSZOP
FIDESZ·KDNP
UMP
KTI
LMP
SZAVA
NEMZETIEROEKERT
A HAZA NEM ELADO
UDP
OP
JOBBIK

SZOCIALOEMOKRATAK
MSZP, EGVOTT, OK, PM, MLP

MACSEP
MSZOP

FIDESZ, KDNP
KTI

LMP
SZABAO VALASZTOK pARTJA
NEMZETIERDEKEKERTPART

AHAZA NEM ELAOO MOZGALOM pART
UDP

OSSZEFOGAS pART
JOBBIK

Ennyit kaptak a jeloltek a korzetben

MAGVARORSzAGI CIGANVpART 3 0,1%
A HAZA NEM ELADO MOZGALOM pART 86 1,5%
SERES MARIA SZOVETSEGESEI 27 0,5%
FOGGETLEN KISGZOA-, FOLDMUNKAS ES POLGARI pART 15 0,3%
UJ DIMENZIO pART 3 0,1%
FIDESZ, KERESZTENYDEMOKRATA NEPpART 2377 40,7%
SPORTOS ES EGESZSEGES MAGVARORSZAGERT pART 5 0,1%
LEHET MAs APOLlTIKA 290 5,0%
JOLET ES SZABADSAG OEMOKRATA KOZOSSEG 7 0,1%
UJ MAGVARORSZAG pART 7 0,1%
MAGVAR MUNKASpART 66 1,1%
SZOCIALOEMOKRATAK MAGVAR POLGARI pARTJA 13 0,2%
KOZOSSEG ATARSAOALMI IGAZSAGOSSAGERT 17 0,3%
EGVOTT 2014 pART 8 0,1%
ZOLOEK pARTJA 21 0,4%
OSSZEFOGAS pART 9 0,2%
MAGVAR SZOCI. pART, EGVOTT, OK, PM, LIB. pART 1355 23,2%
JOBBIK MAGVARORSzAGERT MOZGALOM 1536 26,3%

Radai Alex
Rejt6 J6zsef
As6s Tibor
Varga Sandor
Danko Bela
Meszaros Gina IIdik6
Urbancsok Istvanne
Rigler Mikl6s
Csanyi Lajos Edward
Kun Eva
Borzane Uram IIdik6
Ungvari Imre
Jakab J6zsef
Samu Tamas Gerg6

Radai Alex
Rejt6 J6zsef
Aas6s Tibor
Varga Sandor
Danko Bela
Urbancsok Istvanne
Rigler Mikl6s
Csanyi Lajos Edward
Kun Eva
Borzane Uram IIdik6
Ungvari Imre
Jakab J6zsef
Samu Tamas Gerg6



2014. majus Sz6-Beszed 11

Nyllt nap a ment6knel
lid gy6gym6du viragte
rapia).

E tudasanyag hatasara
megsziiletett a komplex
informaci6s-terapia, a
mely a vilagon egyediilal
16. Az informaci6s terapia
ugy miikodik a testiink
ben, hogy kiszolgalja,
helyes informaci6kkal
litja el a testiinket szaba
lyz6 limbikus rendszert.
Minden ami veliink tor
tenik testi szinten, lelki
szinten es szellemi szin
ten, az a limbikus rend
szeren keresztiil val6sul
meg. A megbetegedestol a
gy6gyulasig minden.
Mindennek ezen a rend
szeren kell keresztiil men
nie. A Moksha csepp erre
a bizonyos limbikus
(szabalyz6) rendszerre
van egyedi hatassal.

Egy hasonlattal sze
retnem peldazni a fen
tieket. Kepzeljiink el egy
svedasztalt, amely tele
van 64 fele elelemmel. Itt
az elelem kategoria alatt a
megbetegit6 elethelyze
teket ertjiik. Ha korbejar
juk az asztalt, nem fogjuk
a teljes kinalatot vegig
enni. Ha kevesebbet vagy
sokat esziink a kinalatb61,
ugyanugy megbeteg
sziink. (Hiany-tobblet.)

Amikor a M6ksha
cseppet fogyasztjuk, se
gitseget kapunk arra, hogy
mi az optimalis, azaz
mibOl, es mennyi ele
gend6 arra, hogy ehesek
se maradjunk, es a mleves
veszelye se alljon fenn.

Amennyiben megta
laljuk az ideal is mennyi
seget, ugy harm6niaba
maradunk onmagunkkal,
es megval6sitjuk az
egeszseg hosswtavU meg
maradasat. Ebben a ha
sonlatban szereplo sved
asztalon tobbszaz-ezer
ember, kozel 30 orszag
ban taplalkozott mar.

Es te milyen asztalnal
taplalkozol?

Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz

t· majus
nya stb... ), amely lelkileg
megviselt benniinket,
szervezeti.ink elvesziti a
harm6niat, es betegsegek
ben keresi a megoldast,
vagy csak figyelmeztetni
szeretne, hogy valamit
nem j61 csinalsz!

Az orvostudomany a
tart6s, negativ elethely
zetekb61 ad6d6 erzelmi
valsagokat pszichoszo
matikanak nevezi. A pszi
choszomatikus k6rtiinetek
szama 4000 koriili!

A M6ksha csepp ezen
harm6niavesztest allitja
kimeletes m6don helyre.
Az egyedi es sajitos tech
nol6giai hatasa minden
esetben j6 lehet, es ajan
lott, hogy minel tovabb
megorizhessiik a belso
bekenket, harm6niankat.
A cseppek segitsege altai
tudunk majd szeretni, es
hagyjuk, hogy minket is
szeressenek.

A M6ksha csepp
fogyasztasa lehetoseget
kinal egy minosegi eletre,
amely hatassal van az
egeszsegiinkre, az em
bertarsi es parkapcsolati
eletiinkre, es az anyagi
belyzetiinknek a javitasa
ra IS.

Hogyan is miikodik a
M6ksha csepp? Tobb ezer
eves megfigyelesek bi
zonyitjak, hogy nem veg
telen a megbetegit6 elet
helyzetek szama. 64 det
helyzet van csupan, amely
betegseget okoz.

A M6ksa csepp fel
talal6ja Bencze Ilona ezt
az 6si tudast hasznalta fel
a M6ksha csepp feltalala
sakor.

Megalkotott egy olyan
komplex termeket, ami
figyelembe veszi a meg
betegit6 okokat, es az
okokat kezelo ismert te
rapiakat (homeopatia, sze-

't6 termesGv6
Majus elsejen elindul

egy vilagszenzaci6s ter
meknek a szelesebb korii
forgalmazasa. A M6ksha
csepp egy ujabb terme
szettudomanyos gyongy
szem, amelyet a magyar
feltalal6 atnytijt az em
berisegnek. Ehhez a ter
mekhez egy rovid is
mertetot szeretnek adni a
kedves olvas6knak. Az
elethelyzeteink, es az eb
bOl kovetkezo betegsegek.

Mi is az a M6ksha
csepp?

Azt is mondhatnank
r6la, hogy az akademikus
orvoslas es a termeszetes
gy6gym6dok ket nagy pil
!ere kozott epit biztonsa
gos atjar6t, hidat.

Ha megbetegsziink,
annak minden esetben oka
vagy okai vannak. Az
okok kozott nagyon sok
mindent meg lehetne em
liteni, de az hosszU es ter
jedelmes olvasnival6t biz
tositana a Szo-Beszed
olvas6i szamara, ezert
ebben az ismertetoben
csak osszefoglalva utalok
a betegseg okokra. Ha
romfele betegseg letezik.

1. Genetikai rendel
lenesseg (nem gy6gyit
hato, csak a tiineteket
lehet enyhiteni)

2. Mergezettseg (testi
szintu hianyallapotok,
vagy tobbletek, mergek)

3. Lelki elet, lelki
bajok.

Ebben az ujsagcikkben
az I-es, illetve 2-es pontot
nem fogom modellezni. A
M6ksba csepp megoldas
lehet lelki eletiink negativ
tapasztalatainak es erze
seinek az alapszinru
visszaallitasara. Egy
olyan cseppr61 beszeliink,
amely magaban hordozza
egyedisegeben az "ep
testben ep lelek" meg
val6sitasat.

Amikor tart6san olyan
elethelyzetbe keriiliink
(gyasz, munkahely el
vesztese, penztelenseg,
valas, gyermekaldas hia-

Nemzeti
Dohanybolt
a Hollerban!

Nyitva:
Hetf6t61-szombatig

5.30-21.00
(13.00-14.00-ig

ebedid6)

Vasarnap:
5.30-16.00-ig

Oditok, borok,
sorok, szeszek

bolti aron kaphat6k.

tatasa, gyakorlasi leheto
seg, az uj Volkswagen
Crafter mentogepkocsi
megtekintese.

Csoportok reszere
idopont egyeztetes a
0620/979-8934 telefo
non lehetseges.

Gyomaendr6d, Dr. Pik6 Bela utca 3. sz. alatti

haziorvosi rendelombe keresek
haziorvosi asszisztenst

2014. junius I-jei munkakezdessel.
OKJ apol6 (korzeti apol6) korzeti kozossegi

szakapol6/ diplomas apol6 kepesites sziikseges
a felvetelhez.

Tovabbi elvarasok:
szamit6gep kezel6i ismeret, j6 empatikus-,

egyiittmukodesi- es kommunikaci6s keszseg,
precizseg, nyitottsag, gyorsasag.

Az asszisztensi alias beto1tesere varom
a jelentkez6ket

az alabbi telefonszamon, e-mail cimen:
0630/862-4230, macsarij25@gmail.com

Dr. Macsari Judit

Stancolt es
hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!
Szitazas,
szitaforma keszftes,
kasfrozas!
Telefon:
0620/9142·122

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.
(Ipari Park)

A gyomaendrodi
mentoallomas dolgozoi
tisztelettel vamak min
den kedves erdeklod6t a
2014. majus 8-an 10-14
ora k6z6tt megrende
zesre keriil0 nyilt napra.

Helyszin: Mentoal
lomas, Gyomaendrod,
Hos6k utja 59.

Program: a mentoal
lomas megtekintese,
mentestechnikai eszk6
z6k bemutatasa, alap
fokU ujraelesztes bemu-
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ADalinka szeDei

Nemzeti
K6z1ekedesi
Hat6sag

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

SOK
FIGYELEMI

M{iszaki
vizsgaztatas

akci6s ;iron:
22.000 Ft

Keszpenzben
a helyszinen

fizetek!

Telefon:
0630/9·533·594

GazkeszOlekek
karbanlartasa,

javitasal
Viz-, gaz-, kozponti

Wtes szereles
tervezest61

a kivitelezesig!
Maty; J6zsef

Telefon: 0630150431-54

Eredetiseg-vizsgalat!
Varga Bela,

autoszerel6 mester

0666/610-650,
1630/600-42-31

REGI
BUTOROKAT,

hasznalati
targyakat

vasarolok!

Hirdetesfelvetel:
0670/22-632-99

vene etele a csirkemell
zoldseges korettel. Leg
szivesebben Amerikaba
utazna, vonzza a tenger
parti, egyben nagyvarosi
hangulat.

Szakalos D6ra gyo
maendr6di, 18 eves, 173
em magas es 54 kg.
Kedvene etele a carbo
nara spagetti. Szivesen
felfedezne a hangulatos

olasz f6varost, R6mat,
ket eve olaszul is tanul.

Nmekini Agata Bles
sing bekesesabai, 20
eves, 172 em magas es
56 kg. Kedvene etele a
rizott6, egy olasz etek.
Remeli, egyszer eljuthat
Nigeriaba, mivel edes
apja onnan szarmazik.

dapedag6gusnak tanul,
mivel szereti a gyer
mekeket, es mint mond
ta, ugy erzi, hogy j6l is
banik veliik.

- Egyszer volt lehe
t6segem megk6stolni,
az6ta a makpalinka a
kedveneem - fiizte hozza
Szakalos D6ra. A gyo
maendr6di Kner Imre
Girnnazium es Kolle-

giumban tanul, most fog
erettsegizni. Szeptem
bert61 legszivesebben a
f6varosi Pazmany Peter
Katolikus Egyetemen
tanulna, jogasznak ke
sziil.

Szekeres D6ra sarka
di, 19 eves, 165 em
magas es 50 kg. Ked-

ami edesebb es gylim61
esosebb - mondta Sze
keres D6ra, aki egyeb
kent harmadik szepseg
versenyen vett reszt, s
el6szor nyerte el a leg
szebbnek jar6 dijat. A
sarkadi Ady-Bay ko
zepiskola kettannyelvu
osztalyaban tanul, es
elelmiszeripari memok
nek kesziil.

- Ovatosan banok a
palinkaval, mivel eleg
er6s italr61 van sz6, ked
veneem a hazipalinka 
eesetelte Nmekini Agata
Blessing, aki a bekes
esabai ILS Szakkozep
es Feln6ttkepz6 Iskolaba
jar, egy OKJ-s kepzesre.
Oszt6l Szarvason 6vo-

Vilagutaz6k lennenek
a palinka szepei - irja
aprilis 23-an a beol.hu.

Ezen a hetvegen
Gyulan megvalasztottak
az idei palinka szepet.
Az els6 harom helyezett
holggyel beszelgettiink.

A sarkadi Szekeres
D6ra fejere keriilt a
korona, els6 es masodik
udvarholgynek pedig a

gyomaendr6di Szakalos
D6rat es Nmekini Agata
Blessinget valasztottak
meg a Magyar Palinka
Szepe idei versenyen, a
hetvegi gyulai fesztival
kereten beWl.

A lanyok szerint a
felkesziilesnel fontos a
sport es az etkezes. A
versenyen pedig lenye
ges a kiils6 mellett, hogy
ne mast, hanem va16di
onmagukat mutassak
meg a kifut6n.

Nem "alkoholi
zalok", de ha alkalom
ad6dik ra, akkor iszom
palinkat. Gyulan sziilet
tern, Sarkadon elek,
ezert a gyulai es a sarka
di palinka all legkoze
lebb a szivernhez. F6leg
a mezeseket szeretem,
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Nemzetkozi Roma Nap
EINKBOL-

125 eves a

Csaladi Vasarnap aDreher SorozQ Etteremben!

alkalmaval meg kellene
orokiteni a gyomai em
berek Dogivel kapcso
latos elmenyeit, emle
keit egy kiadvanyban.

Ezert kerunk minden
0lvas6t, nezze at sajat,
vagy sziilei, nagysziilei
fenykepgyiijtemenyet, s
ha taW olyat, amelyik
kapcsolatban van a
Dogivel, es ha azt akar
ja, hogy unokai lathas
sak az On sziileit,
nagysziileit is egy kiad-

vanyban, akkor juttassa
el azt resziinkre.

Kerjiik, tegyek bori
tekba, irjak ra neviiket,
cimuket, mert azokat
visszajuttatjuk. A feny
kepek hatuljara pedig
irjak ra hoI, mikor ke
sziilt, kesziilhetett, mi
lyen alkalomb61 es hogy
kik vannak rajta.

Kerjiik, az anyagokat
az alabbi cimeken szi
veskedjenek leadni:

Gyoman, a Timar
Panzi6 melletti Lott6
z6ban. (Fa u. 174.) es a
Hosok uti Anna elel
miszer (Gschwindt bolt)
boltban.

Bavebb informaci6t
ad a tervezett kiad
vanyr61: Babos Laszl6, a
0670/457-9901 telefon
szamon.

Babos Laszlo

ban a furdes, pecazas,
cs6nakazas. Sokan itt
fedeztek fel az uszas
oromeit. Telen a befa
gyott viz, a jeg adott
lehetoseget a korizasra.
Az orekifju Jak6 Laci,
mindenki Atyaja meg
felela jegvastagsag ese
ten alkalmi csapataival
minden telen megszer
vezte a hokibajnoksagot.

Sokan emlekeznek
meg az egykori Vadka
csa vendeglore a Dogi

partjan, a csemetekertre,
a Sztojan-fele bulgar
kerteszetre, a f6lias zold
segtermesztesre, es a
szeszf6zdere.

Dogi partjan kialaki
tott liget, amely kesabb
az Erzsebet-liget nevet
kapta, sok-sok ifju em
ber talalkozasanak szin
tere volt es lesz.

Es emleksziink a ha
lak areire, az oreg Pet
rasra es Kun Laci ba
csira is. Esetenkent per
sze banatot is okozott a
Dogi. Tragediak is tor
tentek. Ezeknek azonban
nem a holtag az okoz6ja.
Nem is a vekony jeg es
nem is a mely viz,
hanem altalaban maga a
szenvedo feI, az emberi
felelotlenseg.

Ana gondoltunk,
hogy a 125. evfordul6

125 esztendovel eze
lOtt Steinakker Gabor
kiralyi folyammernok
iranyitasaval a Harmas
Koros szabalyozasanak
munkalatai Gyoma tele
piilest erinto "legfonto
sabb nisze e muveletnek,
a 33-ik szamu atmetszes
nek folyo evben tartent
kiepitese, mi altaI a
kazsegiink alatt elvonulo
Karasi kanyar teljesen
elzaratvan, holt mederre
tetetett. "

A
~

A 125 ev soran tobb
neve is volt e holtagnak.
Eloszor Falualji, Falu
aljai nevet kapta, majd
neveztek Revlaposi holt
agnak, Dog-Korosnek es
valami tevedes folytan
most Hantoskerti holtag
a neve.

Mi gyomaiak, csak
egyszeruen Doginek ne
vezziik. Ez a holtag 2,3
kilometer hosszu, sza
balytalan felkor alakban
a Pocos kerttol a Gyeb
nar kertig nylilik. Atlag
ban 60 meter szeles, leg
nagyobb vizmelysege
2,5 meter. Vizfeliilete 14
hektar, mintegy 350 ezer
kobmeter vizet taro!.

A Dogi sok-sok
elmenyt, boldogsagot,
oromet, vidamsagot je
lentett a gyomai embe
reknek. Nyari idaszak-,1'f:[;JI'ltU

nyainkat. Ezt kovetaen
Varfi Andras po1gar
mester koszontotte a
ciganysagot ezen iinnep
alkalmab6!. A R6zsa
hegyi Kalman Altalanos
iskola es a Bethlen
Gabor Szakkepzo Intez
meny szinvonalas muso
ra utan Pal Janosne a
romak szocialis helyze
teral tartott elaadast, ot
kovette Czank Gabor
gyomaendrodi plebanos,
aki altaI betekintest kap
tunk aroma hitvilagba.
Ezt kovetaen dr. Szonda
Istvan neprajzkutat6 az
endrodi ciganysagot ki
emelve az endrodi ci
ganyzeneszekral tartott
eloadast.

980.- Ft/adag
Telefon/fax: 0666/386-444
Mobil: 0620/9808842,0670/3655360
Varjuk szfves megrendeleseiket.

Majus 4. TyukhUsleves IUdgege tesztaval.
Brassoi apropecsenye, vele sOlt burgonyaval.
Uborkasalata. Epres kremes.
Majus 11. Oszibarack krem leves. Marhalabsz{u
perke!t, piritott tarhonya, kaposztasalata. Mese almas.

Majus 18. Majgaluska leves. Ciganypecsenye, tepsis
burgonya, kovaszos uborka. Nutellas palacsinta.

Majus 25. Csontleves daragaluskaval. Pulyka cordon,
francia burgonya. Tsatsiki salata. Tiramisu.

Varjuk szives megrendeleseiket.
Etkezesi utalvanyokat es SZEP karlyat is elfogadunk!

Onkormanyzatunk
immar hagyomanyosan,
mint minden evben meg
iinnepelte a Nemzetkozi
Roma Napot Gyoma
endradon. 1971-ben
Londonban megrende
zett elsa roma vilag
kongresszusr61 emleke
ziink meg ezen a napon.
A kongresszus jelentas
allomasa volt a cigany
sag nemzette valasanak
folyamataban, a cigany
sag nernzettudat for
mal6dasaban, itt sziile
tett dentes a cigany
nemzeti jelkepek hasz
na1atar61 is. Aprilis 8-at
a IV. Roma vilagkong
resszuson 1990-ben kial
tottak ki hivatalosan is
cigany nernzeti iinneppe.

Aprilis 8-an onkor
manyzatunknal megem
lekeztiink enol az iin
nepra!. Szecsi Zsolt
elnok tinnepi beszede
ben hangsulyozta, hogy
a tobbsegi tarsadalom
elfogadjon benniinket,
ahhoz elengedhetetlen
az, hogy megismerjek
kulturankat, hagyoma-



HAz
Gyomaendr6d koz

pontjaban a Napkeleti u.
4. sz. alatti 2 szobas
gazfiiteses csaladi haz
nagy mellekepiilettel,
1440 m2-es te1ekkel ela
do. Iranyar: 3,4 millio
Ft. Brd.: 0620/413-2770

Gyoman a Zalka
Mate titon komfort
nelkiili paraszthaz 3
szoba konyha mellek
epiiletek nagy portaval
elado. Iranyar: 2,5 millio
Ft. Brd.: 0630/582-3078

Gyomaendr6don a
Selyem tit 82. szam alat
ti ingatlan elado. Irany
ar: megegyezes szerint.
Brdek16dni: 0666/284
857 vagy 0630/925
9515

Endr6don, a Sugar
titon hosszU paraszthaz
elado. Iranyar: megegye
zes szerint. Brdek16dni:
0620/245-1262

Gyoman kertes haz
elado vagy lakotelepi
lakasra cserelhet6. 1
ranyar: megegyezes sze
rint. Brd.: 0630/544
4641

Gyoman az Arany
Janos tit 16. szam alatt 4
szobas osszkomfortos
haz elado. Brdekl6dni:
0620/526-6573

Gyomaendr6don a
Zrinyi Miklos utcaban
120 m2 teriileru 3 szobas
haz mellekepiilettel es
alsokonyhaval elado.
Iranyar. 6,4 millio Ft.
Brd.: 0670/617-7448

Osszkomfortos csa
ladi haz, nagy telekkel,
kis rezsivel siirg6sen
elado. Iranyar: meg
egyezes szerint. Brd.:
0630/309-8512

Gyomaendr6d koz
pontjaban Napkeleti u.
4. sz. alatti 2 szobas
gazfiiteses csaladi haz
nagy mellekepiilettel

1440 m2-es telekkel ela
do. Iranyar: 3,35 millio
Ft. Brd.: 0620/413-2770

Gyomaendr6don, a
Csokasi zugban vizparti
dupla telken 3 szobas,
osszkomfortos, nagy
nappalis, pincezett csala
di haz gazdasagi epii
letekkel elado. Iranyar:
15,8 millio forint.
Telefon: 0630/3326-075

Endr6don, a Sugar
titon hosszU paraszthaz
elado. Brd.: 0620/245
1262

Endr6don, a Polanyi
titon, csendes komyezet
ben haz elado. Villany
van, viz az udvarban.
Brd.: 0670/286-6061

Gyoman, kertes haz
elado vagy lakotelepi la
kasra cserelhet6. Brd.:
0630/544-4641

Gyomaendr6don a
Rakoczi u. 29. sz. alatt
nagy csaladi haz, jelen
leg orvosi rende16kent
mUkodik, elado. Brdek
16dni lehet: 0630/367
0840, vagy 0630/998
5096

LAKAS
Gyomaendr6don az

Oktober 6. ltp-en 2
szobas lakas elado.
Iranyar: megegyezes
szerint. Brdek16dni le
het: 0620/576-7879

Vasarteri ltp-en 56
m2-es 2. emeleti erkelyes
lakas elado. Brd.:
0670/279-8040 vagy
0620/347-0538

Gyoman, a Vasarteri
ltp-n teljesen felujitott,
legkondicionalt, kony
habUtoros, uj fiitesrend
szeru 2 szobas lakas
elado! Telefon: 30
3493740,30-4319633

Vasarteri 1tp-en 1
szobas, foldszinti lakas,
azonnali bekoltozessel
elado. Ar: megegyezes

Sz6-Beszed

szerint. Brdek16dni:
0630/576-1140

Oktober 6. ltp-en 2
szobas lakas elado, vagy
kertes hazra cserelhet6.
Brd.: 0620/5767-879

Ifjusagi lakotelepen
2,5 szobas, normal alla
potu lakas garazzsal
egyiitt oleson elado.
Brd.: 0630/6588-961

Vasarteri ltp-en 56
m2-es, 2. emeleti erke
lyes lakas elado. Brdek
l6dni telefonon lehet:
0670/279-8040 vagy
0620/347-0538

Vasarteri ltp-en 2
szobas, erkelyes, 3.
emeleti lakas siirg6sen
elado. Ar: megegyezes
szerint. Brd.: 0620/805
4421

KERT, TElEK
Gyoman Kecseges

zugban (Sulekkert) viz
parti horgasztelek elado.
Brdek16dni telefonon:
0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

Bonom-zugban viz
parti telek elado. Irany
ar.: 1,8 millio Ft. Brdek
l6dni: 0630/471-9279

Gyomaendr6don a
Templom-zugban viz
partra men6 ingatlan ela
do, villany, rurott kut
van. 4614 m2-es vallal
kozasra is alkalmas.
Brdek16dni lehet tele
fonon: 0670/943-8212

EGYEB
Tapeta es tapetaszeg6

50%-os aron elado. Brd.:
0630/471-9279

Kisebb k6muves
munkakat, fiinyirast val
lalok. Ar: 600 Ft/ora
Brd.: 0630/307-6927

Felkerekes rakodo
kaptarak es elektromos
po :rg:t6 elad6. Iranyar:
6000 Ft/kaptar. Brd.:
0670

Elado 5l-es Simson
blokk. Brd.: 0630/307
6927/705-7668

Felkerekes rakod6
kaptarak es elektromos
po :rg:t6 elad6. lranyar:
6000 Ft/kaptar. Brd.:
0670/705-7668

Malacot, siildot, bizot,
nagysulyu hizot, ragott kocat

vennenk keszpenzert!
Telefon:

0630/296-4775

Elad6 1 db 600x1000
Dunaferr radiator es 1 db
bejarati ajt6lap biztonsa
gi es hevederzarral, kul
csokkal. Iranyar: 10-10
ezer Ft. Brd.: 0670/636
6796

Mulep elad6 N.B. es
F.N.B. Brd.: Gellai Mik
l6s, Gyomaendr6d F6 ut
29. Telefon: 0630/471
9279

Elad6 370 db kis
mereru bontott tegla.
Iranyar: 10 ezer Ft. Brd.:
0670/545-3558

Simson Star elad6.
lranyar: 50 ezer Ft. Brd.:
0620/454-1154

Gazkeszuh3kek
karbantariasa,

javitasa!
Viz·, gaz·, kozponti

fUtes szerelE~s

tervezestol
a kivitelezesig!
laty; J6zsef

Telefon: 0630/50431·54

MUNKA
Kipufog6dobok,

rendszerek javitasa, ke
szitese! Karosszerijavi
tas! Telefonszamom:
0670/5144-641

Karosszeriajavitas!
Karambolos, korrodalt
aut6k javitasa! Kipufog6
dobok, csovek javitasa,
keszitese! Telefonszam:
0670/5935-171

2014. majus

Kerites, kapu, kor1M,
terasztet6, steg stb. ke
sziteset vallalom! Utan
futo javitas, felujitas!
Telefon: 0670/5935-171

Nem hasznalt, elrom
10tt, feles1egesse valt
hiit6- vagy fagyaszt6
szekrenyet ingyen e1fo
gadom. Hivjon, hazhoz
megyek. Telefon:
0666/789-189

Korrepeta1as, felzar
k6ztatas, magan6rak,
kozepisko1ai fe1vetelire
fe1keszit6 foglalkozasok
a1talanos isko1asoknak.
Brd.: 0630/856-3218

Kerites, kapu, korlM,
terasztet6, steg stb. ke
sziteset valla10m! Utan
fut6 javitas, fe1tijitas!
Telefon: 0670/593-5171

TARSAT KERES
73 eves, teljesen ma

ganyos, csaladta1an, fug
getlen ferfi vagyok. Ke
resem a parom, nem
molett holgy szeme
lyeben. A leveleket a
"Jon a tavasz" jeligere a
szerkeszt6segbe varom.

Egyediil vagy, segit6
tars hianyzik, hetven ev
koriili Ho1gy vagy? Irjal!
Bn is hetven ev komli
ferfi vagyok, ketten min
den megoldhat6. A
szerkeszt6segbe varom
leveled: "Rohan az id6"
jeligere.

Sz6-Beszed
Szerkesztosege

szobeszed@gmail.com

Hirdetesfelvetel:

Sz6·Beszed
Szerkeszt6sege

Telefon:
0670/22·632-99
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Felsos tanulok a szavaloversenyen

alIas bejelentese, muszaki
szolgaltatasok megrende
lese, illetve lemondasa, fo
gyasztoi adat- es cimval
tozas bejelentese, fogyasz
tasmero atirasa, fogyasz
tasi hely ki- es bekapcso
lasa, szamlazassal kapcso
latos infonnacio kerese,
bankkartyas befizetes lehe
t6sege, stb.

Keddi napokoD de]e]ott
8-12 onlig, csiitortokoD
kent pedig 14-18 oraig
varjak az iigyfeleket a
szemelyes iigyintezesre.

Alciiras: .

Iranyar: .

Erdeklodni: .

, szolgaltat6 Ogyfelszolgalat

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I I

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

Az aramszoIgaltato heti
ket alkalommal tart iigyfel
szolgalatot a Selyem uti
varoshaza epiiletenek fold
szintjen levo irodajaban.

Gyomaszolg Kft.
Temetkezessel kapcsolatos

ugyintezes
Hetf6-pentek: 7-15 6raig!
Telefon: 0666/386·233

Az Ogyelet ideje alatt
(hetvegen es Onnepnapokon

ejjel-nappal) hfvhat6:
Csoke Janos: 0666/285-065, 0630/630-8097

Temetkezesi iroda: Gyomaendr6d, Ipartelep u. 2.

Apr6hirdeteset e-mail-en is elkiildheti!
szobeszed@gmail.com

Nugyfelszolgalat

A GDF SUEZ gaz
szolgaltat6 iigyfelszolga
lati irodat nyitott Gyoma
endr6don a varoshaza fold
szintjen.

Nyitva tartas: hetfo
(14-18 ora kozott), szerda
(8 - 120ra kozott).

A szemelyes iigyfel
szolgalaton igenybe veheto
szolgaltatasok: gazmero-

r--------------------------------------------------------I
i Ingyenes a lakossagi apr6! I
I I

: A Szo-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak az :
! olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, akik ezen a !
! szelvenyen kiildik be megjelentetes celjab61! A !
! szelvenyen a megjelolt helyre kell beimi a kivant :
: szoveget es a szelvenyt levelez61apon vagy boritekban :
1 elkiildeni a kovetkez6 cimre: Szo-Beszed Szer- :

kesztosege 5500 Gyomaendrod, Hosiik litja 51. Egy
aprohirdetes szovege lehet61eg ne tartalmazzon 15
szana! tobbet' A hirdetesek szovegeert felel6sseget nem
vaJIal a szerkeszt6seg!

Felad6 neve: .

Cime: .

Az aprohirdetes szovege: .

Telefonon:
0620/5425-007

~=i"U9!1uok

A

pAtlokA!

Carini konyv
brommel tudatom min

denkivel, hosszu vajudas
utan vegre megjelent Corini
monografiam a kolozsvari
Kriterion Kiado gondo
zasaban. Megvasarolhato
3000 Ft/db aron. Erdekl6dni
lehet a 0620/9575-343-as
telefonszamon, vagy elek
tronikus levelben a
bulaterez@freemail.hu ci
men lehet. A konyvbemu
tatokr6l, amelyekre min
denkit szeretettel varok, ke
s6bb adok informaciot.

Bula Terez

www.hunigi.hu

Telefon:
0666/285-127

E-mail:
ignaczneilles.erzsebel@upcmail.hu

Harmas-Koros
Palinka ManufakttJra

Gyomaendr6d

UJGUMIKI
Szereles, javftas,

centfrozas!
Katona Gyorgy

gumijavit6
Gyomaendr6d,
Bajcsy u. 107.

III. T6th Petra
2. evfolyamon:
I. Weigert Villo
II. Tari Alexia Vivien
III. Gubuez Petra
KUlondijas: Szilagyi

Adrienn
3. evfolyamon:
I. Fekete Aliz
II. Peteri Patrik
III. Majer Levente
KUlondijas lett: Kiss

Adrian
4. evfolyamon:
I. Fodor Botond
II. Nandori Vikt6ria
III. Timar Peter
KUlondijat kaport:

Varga Janos

II. Batori Bemadett
III. Szoke Dzsenifer

es Meszaros Gabor
A kisdiakoknal 52

versmond6 kozlil a ko
vetkezo helyezesek szu
lettek:

1. evfolyamon:
I. Farkas Reka
II. Kovacs Zsombor

Gyomaendr6di Szo·Beszed
hirdetesfelvetel!

Telefon: 0670/22·632·99

Emlekezziink

Kiss Sandor

Darvas Tib
Versmond6 Verseny

sziiletett: 1926. januar I-en
meghalt: 2012. majus 27-en

Hahilanak 2 eves evfordul6jan.
Margo Viragbolt - felesege es csaladja

A nagydiakok verse
nyen 26 tanul6 vert
reszt, es a kovetkezo
eredmenyek sztilertek:

5. evfolyamon:
I. K6nya Reka es

Geesei Lilla
II. Vineze Levente
III. Nagy Noemi es

Szilagyi Szabina
6. evfolyamon:
I. Vinkovies Zoltan
II. Geesei Zita
III. Kovesy Lili
7. evfolyamon:
I. Varju Daniel
II. Weigert Csenge
8. evfolyamon:
I. Fekees Fanni

A Kis Balint Alta
lanos Iskola Diakonkor
manyzata tizedik alka
lommal rendezte meg
hagyomanyos Darvas
Tibor Versmond6 Verse
nyet, melyre ebben a
tanevben aprilis 14-en,
eppen Tibor napon ke
riilt SOL
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TavfatokaI nyitunk

t":r) es SZEnt 15tvan t~r 1.

Az aj,nlat 2014. majus 2-tOi visszavonasig ,rv,nyes, az Invitel "olg,ltatasi ter,let,n, 2 vagy J szolgaltatast egyben tartalmaz; Invilag
csomagra el6fizeto, uj lakossagi ugyfelek szamara. Az el6fizet6i jogviszony hatarozon idan beluli felmondasa eseten az el6fizet6t az ASZF
szerinti katberfizetesi kotelezettseg terheli. Aszolgaltatasok 12 h6napos hatihozott idejG, ....alamint hatarozatlan idejG szerz6des kereteben is
igenybe vehetck. Adijak az atat tartalmazzak.

-telzl
eve, internet, telefon egyiitt
eay honapia akcios aron

Valaszd most barmelyik Invilag csomagot 2 eves hatarozott ideju szerz6dessel,
es 4 h6napon at csupan 1288 Ft a havi dfj! Az otodik h6napt61 az adott csomaghoz
tartoz6 havi dfjat szamlazzuk.

A reszletekr61 es adott lakcfmen elerhet6 ajanlatokr61 es szolgaltatasokr61 erdekl6dj
a legkozelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszamon!

@128
. vitel.hu
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,4a....ant

agy
mederkotras

1m: Kolcsey u....
(Holler mOlo«) G

lelrintsek mq edDsiinket,
seuUanak Ie
I_adldo is J

Yili Spor«elepiinllret

Akepviselo-testOlet majusi Olesen napirend e15ttt~
pott szot Cibere, aki stflszeruen bohocfrizur~ _
pett a mikrofonhoz es hfvta meg a varos e.loljaro
sagat aktizelg637. gyermeknapi rendezvenyre.

~
:;..

Erdeklidni: 'Fi6 30 296 3626



2 Sz6-Beszed

olitikus kerOlt
Erdos Norbert a mezogazdasagi bizottsagba kerUl

2014. junius

e
A Fidesz-KDNP europai

parlamenti valaszhisi ered
menye lijabb felhatalmazast
jelent a kormanyzasra, hiszen
a partszovetseg majus 25-en a
szavazatok tobb mint 51
szazalekat szerezte meg 
mondta Erdos Norbert ked
den az MTI-nek.

A kepviselo, aki a lista nyol
cadik helyerol szerzett manda-

tumot, k6z6lte: uj feladat elott
all, erositeni szeretne a Fidesz
KDNP munkljeit, eros erdeker
venyesito szerepet bet6lteni
Magyarorszagert es sziikebb
hazajaert, a Del-Alfcildert.

Erdos Norbert, aki az EP
ben elosz6r jutott mandatum
hoz, ugy veli: a belpolitikaban
jelentos tapasztalatokat szer
zett. Bekes megye bekesi

egyeni valaszt6k6rzeteben ha
rom cikluson at, 2002 es 2014
k6z6tt volt a Fidesz orszag
gyiilesi kepvise16je, az elmult
negy evben a Bekes Megyei
Kormanyhivatal kormanymeg
bizottja volt, s z6kkenomente
sen es sikeresen szervezte meg
az uj hivatalt. Hangsulyozta: a
Fidesz-KDNP EP-kepviseloi
k6ziil 0 az egyeduli, aki napi

kapcsolatban all a videkkel, a
videki emberekkel, a mezogaz
dasaggal, es az elozetes egyez
tetesek alapj an varhat6an a
mezogazdasagi bizottsagban
fog dolgozni. "Sziv-ugyem lesz
a komplex magyar agrarugyek
kepviselete a frakci6 tagjaival
egylitt a fcildligyekben es a hun
garikumok vectelmeben"
mondta a politikus.

Altalanos meglepe
tesre a Fidesz-KDNP
EP-listajanak befut6 
nyolcadik - helyen sze
repel Erdos Norbert, a
Bekes Megyei Kor
manyhivatal vezetoje, az
orszagos ismertseggel
nem rendelkezo eddigi
orszaggyiilesi kepviselo.

Hozza hason16an
brusszeli allashelyre pa
lyaz6 videki politikus
nem talalhat6 a lista elso
tiz helyen, ami meg
inkabb azt a benyomast
kelti, hogy a bekesi poli
tikus kakukkfi6ka ebben
a tarsasagban.

Egy neki feltett uj
sagir6i kerctesre Erdos
Norbert ugy valaszolt,
hogy a brusszeli szerep
vallalasra ot szemelye
sen Orban Viktor mi
nisztereln6k kerte fei.
Errol a Delmagyaror
szag Bekes megyei
kiadasaban beszelt a
politikus, hozzateve,
hogy a Fidesz Bekes
megyei aleln6ki tisztse
gerol nem kivan lemon
dani.

Korabban semrnit
nem lehetett arr6l tudni,
hogy Erdos Norbert az
Eur6pai Parlament (EP)
tagja szeretne lenni.
Ezert is lehet meglepo,
hogy a Bekes Megyei
Kormanyhivatal jelenle
gi vezetojeta nyolcadik,
befut6 helyre tettek a

Fidesz-KDNP EP-lista
jan. Viszonylag fiatal
kora ellenere Erdosnek
van politikai multj a.
2002 6ta haromszor
valasztottak meg Bekes
megye 3-as szamu va
laszt6keruletenek egyeni
orszaggyulesi kepvise
lojeve.

Az elso tiz a Fidesz-
KDNP listajan

1. Pelczne Gall Ildik6
2. Szajer J6zsef
3. Tokes Lasz16
4. Deutsch Tamas
5. Gyiirk Andras
6. Gal Kinga
7. Sch6pflin Gy6rgy
8. Erdos Norbert
9. Bocskor Andrea
10. Deli Andor
Amyalj a a kepet,

hogy ez a k6rzet mindig
is jobboldali privilegium
volt es maradt, ami
gyozelmei erteket vala
melyest relativizalja. A
nagy emelkedes 2011.
januarjanak legelejen
k6vetkezett be karrier
jeben, amikor az akkor
fussen letrehozott Bekes
Megyei Kormanyhivatal
vezetojenek neveztek ki.
Ezt a posztot eredetileg
Babak Mihalynak (szar
vasi polgarmester es
orszaggyiilesi kepviselo)
ajanlottak fel, aki azon
ban - nem csekely poli
tikusi vaksagr6l tanusa
got teve - elharitotta a
felkerest, megnyitva ez-

zel az utat parttarsa elott.
Erdos politikai palya

futas nem volt zavarok
t6l mentes. Parlamenti
kepviselosege mellett
Bekes varosanak volt
alpolgarmestere 2006 es
2010 k6z6tt, majd 2010
ben "ra akart indulni" az
ottani fideszes polgar
mesterre, 1zs6 Gaborra.
1zs6 a partfegyelem
hatarait feszegetve azon
ban bejelentette, hogy
fuggetlen je16ltkent elin
dul Erdossel szemben.
Ennek is betudhat6,
hogy Erdos az utols6 pi1
lanatban megis vissza
lepett. Nyom6s oka
lehetett rei. Erdos ugya
nis mezoberenyi, Beke
sen, hianyz6 politikai
hattere miatt, aligha
valasztottak volna meg
polgarmestemek. Kiil6
n6sen nem a helyben
igen k6zkedveltnek sza
mit6, 1zs6 Gaborral
szemben.

Erdos megyei part
karrierje mas ertelemben
sem szokvanyos. Soha
nem tartozott a Fidesz
ugynevezett Domokos
fele vonalahoz. Az Alla
mi Szamvevoszek
(ASZ) jelenlegi eln6ke,
Domokos Lasz16 iranyi
totta vaskezzel 201 O-ig a
Fidesz Bekes megyei
szervezetet. Ezert is volt
varatlan, hogy 2011 ja
nuarjaban, a leitvanyosan

nem az 0 taborahoz tar
toz6 Erdost neveztek ki
a kormanyhivatal elere.
A varosi legenda szerint
Erdos Navracsics Tibor,
az eddigi miniszterel
n6k-helyettes, k6zigaz
gatasi es igazsagiigyi
miniszter emberenek
szamit, es neki k6sz6n
heti, hogy a kormanyhi
vatal vezet6je lett. Ha ez
igaz, az csak meg keves
be kedvelt figurava tette
ot sok megyei parttarsa
szemeben.

20ll-ben kevesen
leittak elore, hogy a
megyei kormanyhivata
10k tersegi szinten men
nyire eros hatalmi-poli
tikai k6zpontta valnak, s
egyben a legnagyobb
munkaltat6va is. A kor
manyhivatalok ala ren
delt hivatalok tucat
jainak vezetoi es alkal
mazottai nem alaptalan
ul erezhettek ugy, hogy a
kormanymegbizott szin
te "fokegyliri" joggal
rendelkezik a megye
hatarokon belli1. Raa
dasul a minisztereln6k
nek alarendelt kormany
hivatali vezetok nagy
mertekben fuggetlenit
hettek magukat a helyi
partpolitikai csataroza
sokt61. Ezert is erthe
tetlen Erdos Norbert
mostani tavozasa a
Bekes Megyei Kor
manyhivatal elero1. Ezt

az ertetlenseget fokozza,
hogy bar tizenket eves
t6rvenyhoz6i munkaja
alatt t6bb parlamenti
bizottsagnak is tagj a
volt, Erdos semrnilyen
szakpolitikai orientaci6
val nem rendelkezik.
Ahogyan magas szintii
idegen nyelvtudassal
sem.

Legva16szinubbnek
az latszik, hogy az orsza
gos szinten ismeretlen
bekesi politikus kata
pultalasa Brusszelbe me
nekiilesi utat jelent sza
mara. Az idei parlamenti
valasztasokon mar nem
indult, amit reszben az is
magyarazhat, hogy a
megyeben Mtrol negyre
cs6kkent a valaszt6ke
riiletek szama. Ennel
azonban bizonyara nyo
m6sabb okai is lehetnek
a valtasnak.

Teny, hogy a Bekes
megyei Fideszen bellil
mindig is kisebbsegben
voltak a Domokos Lasz
16 vonalahoz nem tar
toz6k es k6nnyen lehet,
hogy Erdos leendo EP
kepviselosege a parton
beliili szembeallas egyik
sakkhuzasa. Sok min
denre valaszt adhat, ha
kiderul: ki k6veti Erdost
a Bekes Megyei Kor
manyhivatal elen.

Bod Peter
(Nepszava)
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Kotr6haj6 a holtag felett iQ] ~·~pltk~ze$,ek "a:t ipari
parkban"

AcGyomaszolg:hirei

park tovabbi teriileteire
tovabbi erdekl6des mu
tatkozik. A meg kozmii
vesitetlen teriiletek irant
is erdekl6dnek.

Fekete Jozsef el
mondta meg, hogy az
ipari park teriileten talaI
hato inkubatorhaz az
idei esztend6re teljes
mertekben benepesiilt a
betelepiil6 vallalkoza
sokkal. Mindez koszon
het6 a varosvezetes val
lalkozasbarat politikaja
nak is - mondta Fekete
J6zsef.

* A majusi es6k utan
nagy er6kkel kezdte meg
a Z61dpark Kft. a k6z-

.* A Gyomaszolg Kft.
majus 6-an megkezdte a
Varga Lajos Sportcsar
nok kiilso es bels6
felujitasat. Gyomaend
r6d 6nkormanyzata a
felujftasi k6ltsegekre pa
lyazati 6sszeget nyert. A
felujitas soran megujul a
csarnok almennyezete, a
nyilaszar6k es a falak,
kivUI pedig h6szigetelest
kapnak az epiilet. Ezzel
egyidoben megjavitjak a
tet6szerkezetet, igy
megsziinnek a korabbi
beazasok. A belso mun
kalatokat a ballagasok
kezdetere, junius lO-ig
befejezik.

~~ ....... _ ..

Holler m6g6tti gyalogos
hid k6z6tt folytatja a
holtag medrenek kotra
sat. A k6zelj6v6ben lesz
meg egy hasonl6 ateme
les, amikor is a mostani
helyszfnr61 atteszik a
kotr6t a Holler mogotti
gyaloghidon mira.

tonnas kotr6haj6t a
hatalmas daru a Holler
melletti parkol6b6l egy
trelerr61 (teherszallit6
jarmiir61) beemelte a fak
felett a Hantoskerti holt
ag vizere. A kotr6haj6
mar korabban dolgozott
a hoitag mls6 reszen, am

Az id6sebbek talan
meg emlekeznek ra,
hogy ket evtizeddel
ezelOtt egyszer egy
anyaurhaj6t lattak a
D6gi felett. Err61 az
esemenyr61 akkoriban a
szemtanu is beszamolt a
helyi lapnak. Most egy

teriiletek runyfrasat es
gaztalanitasat. Gyoma
endr6d a kiterjedt zold
teriiletei miatt mas ha
son16 varosokhoz kepest
haromszor akkora zold
feliilettel rendelkezik,
igy a Z61dpark Kft. dol
goz6in kiviil besegi
tenek a k6zmunkasok is.

A varos egyebkent
rendezett kepet mutat,
am sajnos a lakossag egy
resze ezt kevesbe erteke
Ii. igy t6rtenhetett meg,
hogy a Kner teren talaI
hato padokat majus
vegen egyik naprol a
masikra elloptcik....

* A Gyomaendr6di
Ipari Park Kft. k6vet
kezetes munkajanak k6
szonhet6en a Gyoma
endrodi Ipari Park be
nepesiilese tovabb foly
tatodik. Az ut6bbi id6
szakban ket jelelnt6s
teriiletet ertekesitettek az
ipari 6vezetben, ahol
mar megkezd6dtek a
munkahelyteremto beru
hazasok. Mind ket ceg
hozzakezdett az iizem
csamok epftesehez.

Mint az Fekete Jo
zseft61, a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. igaz
gatojat61 megtudtuk a

Nagy er6kkel folyik a
Cs6kasi zug mederkot
rasa Endr6d6n is. Kepe
ink Gyoman, a Hantos
kerti holtagnal es az
endr6di holtagnal ke
sziiltek majusban.

a sportcsarnok melletti
"S6hajok hidj a" alatt
nem fert at, ezert volt
sziikseg a haj6 athe
lyezesere. A k6vetkez6
napokban a mar emlitett
S6hajok hidja es a

son ativel6 gyomai hid
keresztelo iinnepsegev
el. Talan az elszarmazott
gyomaiak is hazaj6n
nenek e jeles napra - egy
marhap6rk6ltre.

A majus 10-i avat6 iin
nepsegen koszontot mondott
Varfi Andras polgarmester,
mig a hid torteneterol dr. Er
desz Adam megyei leveltar
igazgat6ja beszelt. A szalagot
Liziczai Terezia 100 eves es
Duda Bela 90 eves belyi pol
gar vagta at.

Hidavato Endrodon
Egyfajta endr6di

nepiinnepely lett az end
r6di R6zsahegyi Alta
lanos Iskola altai szer
vezett, imrnaron hagyo
manyos R6zsahegyi Na
pok rendezvenysorozata.
Az idei esemenyre is
hazaj6ttek az elszarma
zott endr6diek, s a kul
turalis esemenyek mel
lett egy birkap6rk61t
mellett nosztalgiazva
tervezik a j6v6t.

A mostani rendez
veny adott alkalmat arra,
hogy megemlekezzenek
a 100 eve epiilt endr6di
hidr61, s a 201 O-ben
felujftott hidat is elke
reszteltek Endr6di Hid
fa. Aj6 gyomai lokalpat
ri6tak k6vetkeznenek a
varos mlfelen, a Kor6-

hatalmas haj6 lebegett a
viz felett ...

Majus 13-an kora
delel6tt azonban meg az
atutaz6 aut6sok is
megalltak es szajtatva
figyeltek, amikor a 23
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Szamuzik a zsiros falatokat. ..

Kozetkeztetes valtozasok elett

2014. junius

Iden osztol lep hatalyba az a miniszteri rendelet, amely a
kozetkeztetest vegzok szamara uj szabalyokat ir elo. Az egeszseges
taplalkozas erdekeben a rendelet meghatarozza, hogy a kiilonbozo
korcsoportok szamara milyen elelmi anyagokat, milyen konyha
techonlogiaval elkeszitett eteleket kell a fogyasztok asztalara tenni.
Gyomaendrodon a gondozasi kozpont konybaja a legnagyobb
kozetkezteto a varosban. Junius elejen sziiloi forumot szerveznek az
altalanos iskohisok es az ovodasok sziilei reszere, abol bemutatjak az
osztol varhato valtozasokat is.

Ta1<in sokan, - de a
vendegllit6sok minden
keppen - emlekeznek ni,
hogy milyen visszatet
szest es ellenerzest val
toU ki vendeglM6s ko
rokben, hogy 2009-ben a
kepvise16-testiilet 15
milli6 forintot biztositott
a gondozasi kozpontnak
a k6zkonyha fejleszte
sere. Az addig 500 ada
gos konyha a beruhazast
k6vet6en 1200 adagos
f6zesre kapott engedelyt
a szakhat6sagt6I.

S6t 2012 elejen to
vabbi 4,2 mi11i6 forintot
fordithatott az onkor
manyzati gondozasi k6z
pont konyhafejlesztesre,
hiszen a varos altaI mii-

kodtetett iskolak es 6vo
dak etkezesi ellatasat is
megkaptak. (Az addig a
k6zetkezetesben is sze
repet jlitsz6 vendegIlit6
sok ugy ereztek, ezzel
kiesett "a szajukb6l a
zsiros falat".)

A 2012-es fejlesztes
sel mar olyan j6 targyi
feltetelekkel rendelkez
tek, hogy a napi 2000
adagos f6zesre is meg
kaphattak a miikodesi
engedelyt.

Az id6sek gondoza
sat vegz6 varosi intez
menyben az els6 kony
ha, konyhak meg 1989
ben, a rendszervaltaskor
alakultak meg, parhuza
mosan a gondozasi
egysegek letrej6ttevel.
Els6kent a Blaha utcai
id6sek klubjaban nyilt

meg a konyha, de ugyan
ebben az evben a gyo
mai reszen az Oszikek
Idosek Otthonaban is
megkezdtek a f6zest a
bentlakasos intezmeny
ben.

Nagylaposon az id6
sek klubjaban is kialaki
tottak egy konyhat, ahol
nem csak az e11Masban
reszesiilok kaptak etelt,
hanem a k6myekbeli
dolgoz6k is szivesen
etkeztek.

Mraucsik Lajosne, a
Tersegi Szocialis Gon
dozasi K6zpont igaz
gat6ja lapunknak el
mondta, hogy a konyhak
berendezeseit akkoriban
a felszamolt tenne16
sz6vetekezetek konyha
ir6l szereztek, a meg
fOzott nyersanyagokat

tobbnyire maguk a11itot
tak elo vagy dolgoztak
fei. Akkoriban meg nem
voltak a maihoz hason16
szigoru egeszsegugyi
eloirasok. Munkaido u
tan gyakran vagtak disz
n6t, csirket az idosott
honok udvaran es azok a
konyha fagyaszt6ladaiba
keriiltek. A harom he
lyen egyebkent az 1990
es evek elejen mar 150
200 f6re foztek. Az
1994-es esztend6t61 vi-

szont meg kellett szun
tetni a ku16nbozo egy
segekben miik6do kony
hakat, es azt k6vet6en a
gyomai reszen talalhat6
id6sek otthonaban oldot
tak meg az etelek el
kesziteset. Mivel az
etkezesi igenyek es az
otthonokban levok let
szama egyre nott, az
egeszsegugyi szabalyok
pedig egyre szigorlibbak
lettek, a konyha pedig
egyre kisebbnek bizo
nyuIt, ezert 200 I-ben
egy palyazati lehet6seg
kihasznaIasaval a Mir
h6hati uti id6sek ottho
naban kialakitottak a rna
is miik6d6 k6zponti
konyhat, melyet 2002
nyaran adtak at.

Az akkor mar napi
500 adagos konyha id6
vel azonban - a folyama
tosan b6viilo igenyek
miatt - megint kinotte
hely6t, ezert 2009-ben
terveiket elfogadta az

onkonnanyzat es az in
tezmeny 15 milli6 forin
tot kapott konyhafejlesz
tesre.

- igy sikertilt n6vel
nunk a konyha f6z6te
rtiletet, a berendezeseket
a korszeru elvarasoknak
megfelel61en lecserelni,
es kialakitani a sze11ozo
rendszert is. A beruha
zasnak koszonhetoen
naponta 1200 adag fo
zesere kapott engedelyt
a varosi konyha, amely
2012-ben tovabbi 4,2
mi11i6 forintot forditha
tott uj etelszallit6 esz
koz6k, uj gazzsamolyok
vasarlasara. Iden paIya
zati penzb61 egy uj
hiit6kamra epult es me
legentart6 pultokat kap
tak az altalanos iskolak
talal6konyhai. Ezen a
nyaron ebb61 a penzMI a
Kis Balint iskola tala16
konyhajat is felujithat
juk. A gyenneketkez
tetes meg 2012-ben ke
rtilt a varosi konyhahoz,
s ekkora mar a napi 2000
adagos f6zesre is meg
kaptuk a miikodesi en
gedelyt - mondja Mrau
csik Lajosne.

- Jelenleg naponta
1700-1900 adagot f6
mnk, s nem csak eb6det,
hanem reggelit, tiz6rait
es vacsorat is. Eme11ett
t6bb mint 8 fele dietas
etelt is keszitUnk az
igenyeknek megfelel6
en. A varosi konyhan
jelenleg huszan dolgoz
nak es hajnali 4 6rakor
indul a miiszak. Celul
tiiztuk ki az egeszseges
k6zetkeztetest, s ehhez
meg korszerii sutoberen
dezeseket is igyeksmnk
beszerezni - tudtuk meg
Uhrin Anita gazdasagi
vezetot61.
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a megnyit6 resztvev6it. A
ki.il6nleges targyakat megte
kinthetik nyitva tartasi id6ben:
hetfOt6l pentekig 9-17, szom
baton 9-12 6ra k6z6tt. A kial
litas 2014. majus 19-t6l junius
13-ig lMogathat6.

Az Endr6di Nephaz kiallit6
termeben 2014. majus 9-en 16
6rakor nyilt meg a B6di Karoly
munkassagat bemutat6 kial
litas. A kiallitas anyaga
maganemberekt6l k6lcs6nz6tt
alkotasok. A kiallimst Weberne
Hanz6 Terezia neprajzkutat6
nyitotta meg. A tarlat 2014.
junius 30-ig lMhat6. A kial
lit6hely hetfOt6l-pentekig 9-16
6raig varja a lMogat6kat.

Sz.I.

kii16nc ember nagyszelii fekete
muveszkalapot es csokomyak
kend6t hordott. 1966-ban sajat
kezevel vetett veget eletenek.

Alkotasaib6l 1982-ben
Kruchi6 Lasz16 rendezett kialli
tast a Katona J6zsef Muve
l6desi K6zpontban.

Emlekezziink B6di Karoly
r6l, aki itt elt ebben a varosban
es egesz eleteben ennek a
videknek elmenyeit jelenitette
meg alkotasaiban.

Majus 19-en, delutan 15
6rakor nyilt meg Gal Livia
miniatura es Beinschr6th
Karoly makett keszit6 kiallitasa
a varosi k6nyvtarban. Livia
apr6bbnal is apr6bb targyai es
Karoly makettjei elvarazsoltak

BOdi Karoly: Tanya cimii festmenye

meszreteg alatt, mig egyik
felujitas alkalmaval lekapartak
a fed6 meszreteget. A festmeny
akkor egeszen kivehet6 kepet
mutatott. Sajnos a szakszerii,
hozzaert6 felujitas, restauralas
elmaradt, igy a kep lassan
annyira megfakul, hogy mar
nem lehet helyrehozni.

A gyomai varoshaza diszter
menek mennyezetere ugyan
csak a paraszti elet jeleneteit
festette fel. Ez a falfestmenye
sem lMhat6, mert ezt is
lemeszeltek. Az egykori K6r6si
Allami Gazdasag kulturter
menek szinpadhomlokzatat
szinten az 6 munkaja diszitette.
Endr6d6n a Homoki-hazban,
mely rna a R6zsakert Id6sek
Otthona, szepen megmaradt ket
falfestmenye. Az egyiken szii
ret lathat6, a masik festmeny
jatszadoz6 medvebocsokat ab
razol. Arr6l, hogy a magan
hazaknal milyen falfestmenye
ket keszitett sajnos nines ada
tunk.

B6di Karoly soha nem
n6siilt meg, csaladot nero alapi
tott. Id6s koraban rokonoknal,
ismer6s6knel hUzta meg magM.
A falusi viszonyokhoz kepest

Gyoma es Endrod a 20.
szazad elso felehen harom
nagy autodidakta muveszt
nevelt eel. Az elso Papp
Zsigmond, Gyoma ezer
mester ostehetsege, a masodik
Uhrin Peter az endrodi es a
p6halmi paraszti elet festoje
es a kevesbe ismert B6di
Karoly. Mindharom muveszt
a polgarosod6 paraszti ontu
dat eltetie, az a kiilonleges
kozeg, mely j6 taptalaja volt
az onmuvelesnek es az osere
ju alkotasnak.

B6di Karoly 1902. szeptem
ber 22-en sziiletett Gyoman.
Kii16nleges rajztehetsege mar
kisiskolas koraban megmu
tatkozott. Elemi iskolai tanit6ja
tanacsara sziilei a budapesti
rajzisko1aba irattak. A falusi
e1ethez szokott ifju nem birta a
nagyvarosi eletet es a rajz
iskolat felbehagyva hazaj6tt
szii16varosaba Gyomara.

Kovacs Matyas szobafest6
mestemel kitanulta a szobafest6
szakmM. A lak6szobak cifra
zasa mellett olajkepeket es
falfestmenyeket keszitett. Te
hetsegere hamarosan felfigyel
tek es egyre t6bb megrendelest
kapott. Az 6na1l6 alkotasok
mellett sokat masolta a hires
fest6k kepeit. Kii16n6sen Bihari
Janos festeszetet kedvelte.

Olajfestmenyei, ceruzarajzai
es vazlatai gyiijt6knel, csala
doknal talalhat6k, mely alkota
sok szama meghaladja a szazat.
A tablakepeken kiviil a falfest
menyeket keszitett k6zepiile
tekben, csaladi hazaknal. A 48
as Kaszin6 mennyezetere
paraszti eletkepekb6l a1l6 kom
pozici6t festett. Sajnos ez a
monumentalis munkaja majd
nem megsemmisiilt. A Kossuth
uton a1l6 epiiletben, rna a Kis
Balint Iskola ebed16je talalhat6.
A festmeny j6 allatban volt
addig, mig egy eldugult szenes
kalyha kiaram16 kormos fiistje
be nem boritotta az egesz men
nyezetet. A megfeketedett fest
menyt ezutan lemeszeltek.
HosszU evekig pihent a feMr
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jar a tamogatas: a kft. az
egesz megye ,,haziorvosi
szolgalati iigyeleteert"
2013-ban 302 milli6 638
ezer, mig "betegszal
litas" cimsz6 alatt 12
milli6 611 ezer forintot
kapott az OEP-t6l. A ceg
iizemi eredmenye 2010
ben plusz 22, 20 II-ben
23, mig 2012-ben 17
milli6 forint volt.

Az iigyeleti ceg
munkaja ellen egyre t6bb
panasz erkezett az on
kormanyzatokhoz, ezert
tobb telepiiles dont6tt
arr6l, hogy felmondja a
Sani-Med Trans Kft.-vel
k6t6tt szerz6dest es uj
palyazatot ir ki az orvosi
iigyeleti munka elveg
zesere.

Nem haszn:Ht,
elromlott,

feleslegesse valt hiitO, vagy
fagyaszt6szekrenyet
ingyen elfogadom.

Hivjon, hazhoz megyek!

Egyeztetni telefonon lehet:
0666/789-189

Varosi Egeszsegiigyi
Intezmennyel kot6tte.
Ennek ertelmeben a
Sani-Med Trans Kft.
koteles a meghatarozott
egeszsegLigyi szolgal-
tatast "Gyomaendr6d
yaros kozigazgatasi
teriileten, a gyomaend
r6di lakosok vagy tart6z
kod6k reszere, Mtkoz
nap 16 6rat6l masnap
reggel 8 6raig, hetkoz
nap es iinnepnap folya
matosan Hunya lakosai
szamara is koteles biz
tositani". Ezert a kft.
orvosi iigyelet celjara
hasznalhatja az onkor
manyzat egyik ingatlan
jat, illetve anyagi tamo
gatast is kap.

A Sani-Med latta el
az orvosi iigyeletet 
Bekescsaba es Mez6ko
vacshaza kivetelevel 
Bekes megye egesz terii
leten. Nemcsak az on
kormanyzatokt6l, hanem
az Orszagos Egeszseg
biztositasi Penztart61 is

Felmondtak az orvosi ugveletet
vegZQ ceanek

Gyomaendr6d meg
2007-ben kotott szerz6
dest a Sani-Med Trans
Kft.-vel. Varfi Andras,
Gyomaendr6d polgar
mestere elmondta, az6ta
valtoztak az id6k, a
leghelyesebb megoldas
egy uj k6zbeszerzesi
eljaras kiinisa. A szer
z6des felmondasa utan
dontott is err6l a testiilet,
ket eyre k6tnek majd
szerz6dest az uj szolgal
tat6val. Igy az uj testiilet
is latja, mennyire tud
egyiittmiik6dni a nyer
tessel. A felmondasi id6
alatt a Sani-Med Trans
Kft. folyamatosan ellatja
az iigyeleti tevekeny
seget.

A Sani-Med Trans
Kft. 2008. januar l-jet61,
az el6z6 szolgaltat6t61
atveve latja el az orvosi
iigyeletet Gyomendr6
don. A kft. a szerz6dest
Gyomaendr6d onkor
manyzataval, Hunya on
kormanyzataval es a

Jr:,,Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rak6czi ut 12.

Kfnalatunkb61:
Villanyszerelesi anyagok,
vilagitastechnika,
gazkeszulekek- es alkatreszek, munkaruhlizat!
Munkaruhazat, noi, ferfi!

VILLANVSZERELESI MUNKAK
REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETSOU

ARUTIN AUTOSISKOLA
SZEMELYGEPKOCSI·VEZETOI TANFOLYAMOT INOiT

Idopant: 2014. junius 10-en 17 ora!
Helyszin: Katona J6zsef Muvelodesi K6zpant
Gyomaendr6d, Kossuth u. 9. Sl. m
KEDVEZMENYES elmeleti tanfolyam!

INGYENES~=" ''''''''''' h.~""! T
INGYENES szamit6gepes teszt hasznalat!

EMBERSEGESEN, TORELMESEN, HATEKONYAN ABIZTONSAGOS KOZLEKEDESERT!

E-Iearning felkeszulesi lehet6seg:
otthon, egyenileg, sajat gepen,

interneten keresztiil torteno felkeszOles!

BA

Dobogos helyezesek

Sz6-Beszed Szerkeszt6sege
szobeszed@gmail.com

Gyomaendr6di
Sz6-Beszed

a Facebook-on is!

ral, az alapit6 tagok
tancaval, valamint tobb
meglepetes produkci6
val szeretnek emlekeze
tesse tenni a husz eves
evfordu16t.

gyomaendr6di Szinfolt
Mazsorett az iden iin
nepli fennallasanak 20.
evfordu16jat.

Ez ev november 8-an
nagyszabasu galamiisor-

Aprilis 25-en Si6fok
ra utaztak az Szinfolt
Mazsorett Csoport leg
nagyobb tancosai. Itt
rendeztek meg a X.
Mazsorettek Vandorku
pa Versenyet. A gyoma
endr6di Szinfolt Mazso
rett Csoportnak ket
arany es ket eziistermet
itelt a zsiiri.

J6nas Izabella pom
pon sz616 els6 hely,
Piroska Attila botos
tanca els6 hely, Hanyecz
Livia, Kovacs Kinga,
Piroska Attila tri6: ma
sodik helyezes. Botos
mini formaci6: szinten
masodik helyezes. A

Kedvez6 arakka/ varja vasar/6it aBALUV/LLf
Nyitvatartas: hett6-pentek: 7.30-17.30 • Szombat: 7.30-12.00

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

Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztositasok teljes koru Ogyintezese.
- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas

(Iakas, uzlet, uzem, stb)
- k5telez6 felel6sseg
- Casco-biztosftas
- eletbiztosftas
- nyugdfj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendr6di kepviselet:
Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Madach u. 2/2.
Telefon: 0666/284-989, 0620/359-6842

Verso
Biztositasi Alkusz Kft.
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Egy zarandok beszamol6ja a Szent Laszl6 zarandokutr61

Az iden harmadik alkalommal indult
utjara Gyomaendrodrol Nagyvaradra a
zarandokok egy csoportja, hogy gyalog
szerrel megtegye a tobb mint szaz kilome
teres utat, hogy meltokeppen tisztelegjen
Szent Laszlo ereklyeje elott a vasarnapi
iinnepi szent misen a varadi szekesegy
hazban.

A 2012-ben kia1aki
tott zarandokUtra egyre
t6bben je1entkeznek,
hogy ok is atelhessek a
k6zepkori zarandoklatok
sajatossagait es mege
rezzek Szent Laszl6
kiraly nepeket es nernze
teket baratsagban egye
sito szellemiseget.

Majus 15-en reggel
bet 6rakor gyiilekeztek a
zarandokok az endrodi
Szent Irnre templomban
es adtak halat Istennek
azert, hogy testben es
lelekben megeros6dve
jarjak vegig az utat. A

szentmiset Czank Gabor
plebanos es dr. Denes
Zoltan kanonok a zaran
dokokert es azok szeret
teiert ajanlottak, majd a
szertartas vegen kikiser
tek a maroknyi esoportot
az orszagtitig. Az ido
jaras megnehezitette az
elso napot, hiszen K6
r6sladanyig szakad6
esoben es viharos szel
ben tettiik meg az utat. A
gondviseles veliillk volt
es annak ellenere, hogy
mindannyian . borig az
tunk egyikiink sem bete-

gedett meg. Kora delu
tan ertiink K6r6sladany
ba, ahol Lengyel Antal
pIebanos fogadta zaran
dokesoportunkat nagy
szeretettel a plebanian.
Misehallgatas utan fog
laltuk el szallasunkat es
meseltiik el elmenyein
ket, melyek az elso na
pot szinesitettek. A forr6
tea es boseges vaesora
utan egy kis labfajassal
tertiink nyugov6ra.

A masodik nap a reg
geli misevel kezdod6tt,
majd a K6r6s gatjan in
dultunk Ujiraz iranyaba.

Az eso mar esak rovid
szakaszon nehezitette
gyaloglasunkat es az
elsa tiz kilometer utan,
mely a Szeghalom alatti
Vidra tanya iranyaban
volt, kisiit6tt a nap. Itt
volt aznapi elso pihe
nonk, s mivel mar del
tajban volt a tarisz
nyainkb61 megebedel
tiink. Ujirazra keso
delutan erkeztiink, ahol
mar vartak a helyi hivek,
akikke1 egyiitt vonultunk
be a templomba, a szent
misere.

A harrnadik napon
Komadiban hallgattuk
meg a reggeli miset es
fogyasztottuk ele a ko
madi hivek altaI elke
szitett reggelit. Az ido
jaras meg mindig sze
szelyes volt, hoI kisiit6tt
a nap, hoI pedig sze
metelo esoben folytattuk
utunkat. Komadib61 Ma
gyarhomor6gra men-

tiink, ahol Kertesz Attila
a helyi egyhazk6zseg
tagja vart minket fris
sitovel. A gyomaendro
drol indul6 hat fos
zarandokcsoport Koma
diban es Magyarhomo
rogon is bOviilt, igy mar
tizen6ten voltunk. K6
r6sszakal e16tt hatalmas
felhOszakadas es jeges6
aztatta ujra a zarandoko
kat. K6r6sszakalban be
menekiiltiink az ortodox
roman templomba, ahol
a tiszteletes mindent
megtett, hogy segitse
felmelegiteni az atazott
es vaeog6 embereket.
Forr6 teat hozott es
6sszeszedte az 6sszes
eserny6jet, hogy meg
vedjen a tovabbi atazas
t61. K6rosszegapatiban a
reformatus par6kian pi
hentiink meg es a tiszte
lendo ur aldasaval foly
tattuk utunkat, mar ke
sziilve a hataratlepesre.

A z6ldhatart a
K6r6sszegi varnal akar
tuk atlepni, de az oda
vezeto ut egy kukori
catablan keresztiil vitt.
Az eso ujra rakezdett es
az agyagos fOldut hama
rosan csusz6s habarccsa
valtozott. Innentol nem
csak vizesek, hanem
sarosak is lettiink. A var
romm'll vart minket a

magyar es roman hatar
orseg, akik r6vid ok
manyvizsgalat utan biz
tositottak a hataratle
pesiinket. A roman 01
dalon, k6zuton halad
tunk tovabb K6r6star
janig. A tarjani hivek
plebanosuk vezetesevel,
nagy 6r6mmel fogadtak
benniinket es szentmise
utan bOseges vacsoraval
lattak el. Innen aut6kba
szallva erkeztiink meg
Nagyvaradra a kanonok
sori szallasunkra.

Majus l8-an vasar
nap reggel nagy izga
lommal kesziiltiink az
iinnepi szentmisere,
amely mar 10 6rakor
elkezdod6tt a zarandok
esoportok fogadasaval
es a k6z6s eneklessel. 11
6rara a Szent Laszl6
szekesegyhaz zsUfolasig
telt, esaknem k6tezer
ember vett reszt a szent
misen. A szentmise fo-

celebransa B6cskei
Lasz16 nagyvaradi me
gyespiisp6k es jelen volt
az egyhazmegye papsa
ga mellett Martin Roos
temesvari megyespiis
p6k es Virgil Bereea
nagyvaradi g6r6gkato
likus p6sp6k is. A szent
mise k6rrnenettel zarult,
ahol Szent Laszl6 her
majat kiserve felvonult

az iinneplo k6z6sseg.
Lelkileg felt6lt6dve

indultak zarandokcso
portunk tagjai hazafele.
Gyomaendrodrol indult
Varfi Andras polgar
mester, Kovacs Erik,
Martinak Istvan, Uhrin
Attila, Uhrin Akos es
Szonda Istvan.

Hazaerkezesiink a
zaszl6k es a bUesuske
reszt hazateresevel za
rult az este het 6rakor
kezdodo szentmisevel a
Szent Imre katolikus
templomban.

Szent Laszl6 lelke es
peldaja ujra megmutatta,
hogy a nemes eel erde
keben vannak meg em
berek, akik vallalva a
gyalogzarandoklat fara
dalmait elindulnak Szent
Laszl6 varosaba es bu
esut veve elhozzak az
6r6mhirt sziilovarosukba
Gyomaendrodre.

Sz. I.
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Vetomagvak szeles viilasztekban
• Fiimagok • Miitriigyiik

• Lemosopermetezok
• Permeteziigepek

• Tapoldatok
• Ragcsaloirto szerek

• Foliak • Tiimliik
• Szivattyiik

• Gumicsizmiik
• Munkavedelmi ruhazat
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. togQSSOO vi hozzonk.
5500 Gyomaendrod,
Pasnor Janos u. 39.
Tel.: 06-66/]86-359

T

5310 Kisujszallas, Deak F. u. 69-75.• Telefon: +36-59/321-134· Fax: +36-59/322-300
Email: fsandor@mail.externet.hu • www.fordsandorservice.hu

ord baslong.epj'rmuv,k szeles modellvcilas%tjkkalj ehirheto arakon! .
- --- - ~ --

Sandor Service KIt. --

Gyomaenck6d.
PeL6fi u. 2.
Tel.: 06-66/386-523
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AJANLATUNK NYAiu KERTI PARTIHOZ:

- eldobhat6 muanyas liulyerok.
poharak, evoeszkozok

- gyermek mintas papirtiulyerok. poharak
- sztllvetak. lufik, girlandok

- vizibomba. vizipisztoly. vizipllskak
Strandcikkek folyamatosan erkeznek iizletiinkbe.
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SZECHENYI TERV

UNIOS TAMOGATASSAL MEGKEZDODOTT GYOMAENDROO EDDIGI LEGNAGYOBB

TURISZTIKAI FEJLESZTESE, AMELY A "LELEKKEL A KOROSOK MENTEN" CfMMEL

A ZARANDOKTURIZMUSRA ES A KOROS OKOLOGIAJARA EPUL

2014. junius 4.

Gyomaendrod Varos Onkormanyzata 459 milli6 Ft tamogatast nyert a "Turisztikai attrakciok es
szolgaltatasok fejlesztese" cfmu palyazati kifrason az Uj Szechenyi Terv kereteben.
A "Lelekkel a Korosok menten" cfmu palyazat a varos orszagosan egyediilallo termeszeti es
kulturalis ertekeinek kihasznalasaval. a zarandok-turizmus hagyomanyteremtesevel, az okoturizmus
bevonasaval egy olyan Gyomaendrodot atfogo komplex turisztikai fejlesztesi programot tuzott ki
celul, ami nem csak a varos turisztikai fejlodeset indftja meg, hanem hosszutavon a gazdasagi
fellendiilest is megalapozhatja.

A paLyazati programunk fejlesztesi elkepzeleseink Gyomaendrodot egyseges egeszkent kezeli, a yaros teljes teruletet atfogja,
melyet harom temakor kore csoportosftottunk:
Vallasi turizmus fejlesztes reszekent a Szent Antal Zarandokhaz az Endr6di Nephaz udvaran talaLhat6 elhagyatott epulet

atalakftasaval 21 fa elszallasolasara lesz alkalmas. Gyomaendrodrol2012-ben elso alkalommal indult a Szent Laszl6 zarandoklat
Nagyvaradra a Korosok gatjain. A zarandokutat a szervezok kesobbiekben Zagrabb6l szeretnek indftani, fgy a Gyomaendradon
megval6sitand6 zarandok szatlashely, fontos allomasa lesz a tobb orszagon ativelo zarandoklatnak.
A Hantoskerti-holtagon az Erzsebet ligetet a varoskozponttal osszekoto gyalogos hid helyen egy ujonnan epitett fahid keszul a
gyalogosok es kerekparosok szamara, mely nyitott galeriaja reven resze lesz a tanosvenynek. A hid fo eleme a Szent Laszl6
szobor. A hid diszkivilagitasa napelemes LED-sorral kesziil. A nyari idoszakban nagy melegben vfzpermetezo berendezes
biztositja a husitest a latogat6k szamara. Itt a holtag partjan alakitjak ki a Szent Laszl6 szabadido- es kulturalis parkot amely
egyben az Erzsebet ligeti tanosveny kiindul6pontja is. Itt keszul el majd a vizre benyul6 kiallit6ter pihenokkel, amely a yaros
kulturalis es vallasi ertekeinek bemutatasara szolgal6 helyszin lesz.

T6rtenelmi es kulturalis orokseg turisztikai hasznositasa kereteben a vallasi turizmushoz kapesol6d6an a Szent Antal
kenyersiit6 haz eredeti allapotaban tortena helyreallftasa. A Szent Antal kenyerenek sutohaza olyan kulturaLis emlek, mely a
regi6nkban, s talan hazankban is egyedinek nevezheto. A Szent Antal kenyerehez kotado szokasok, a szegenyek segitese
korunkban is fontos, ezert a 21. szazad elejen ujra viragzasnak indulhat a kultusz, s remeljUk lelkisege segit hitet vesztett
tarsadalmunk magara talalasaban.

Okoturisztikai eelu fejleszteskent a paLyazati program soran a gyomai varosreszben, a J6kai utcaban a volt altalanos iskola
epiiletben kialakitjak a Koros Latogat6kiizpontot, ahol a kiallit6terben a viz kapja a faszerepet az .. Az esacsepptol a Korosig"
temakorben. Az elsodleges eel, hogy felhivjak a figyelmet a fiildon egyre fogy6 viz rendkivUli fontossagara. Az epUlet udvaran
biopiacot alakitanak ki, ahol a helyi kistermelok aruit vasarolhatjak meg a turistak. A pihenest es a gyermekek kellemes
idotolteset az udvaron kialakftott arnyekol6kkal ellatott zold kornyezetben pihenohelyek es jatsz6ter biztositja. Az udvar kisebb
ismeretterjeszto, sz6rakoztat6 rendezvenyeknek is helyet biztosit.
A projekt masik attrakci6ja a Sarka Latogat6kiizpont nevet viseli. Az uj epftesu bemutat6kozpont az endr6di reszen, a
Templomzugi holtag partjan kap helyet. A Koros halaszati hagyomanyainak bemutatasa mellett a latogat6k a modern
ismeretatadas eszkozeivel etmenyszeruen sajatithatjak el az okol6giai gondolkodast kiemelt figyelmet forditva a
kornyezetvedelem es a termeszetvedelem fontossagara. A latogat6kozpont udvaran kialakftott kerengoben szabadteri kiallftas,
eletnagysagu pakasz tanya, valamint gasztron6miai sarok is helyet kap.
Mindket epiilet a beepitett megujul6 energiaknak koszonhet6en onfenntart6 lesz, igy hozzajarul a fenntarthat6 turizmus
kialakftasahoz.
A hid masik oldalan kerUl kialakitasra Erzsebet ligeti taniisveny es 15 meter magas kilat6 setauttal fent a lombkorona
magassagaban, mely a regi6ban egyedi, uj teehnol6giak, es interaktiv szemleltet6 eszkiiziik reven mutatja be a termeszet
ertekeit; biztositja a szabadido elmenyszeru eltolteset, az onall6 aktiv ismeretszerzest a latogat6k szamara.

Gyomaendrod Varas bnkormanyzata
elm: 5500 Gyomaendrod, Selyem ut 124.
Telefon: +36 (66) 386-122
E-mail: onkormanyzat@qyomaendrod.hu
Honlap: www.qyomaendrod.hu

MAGYARORSzAG MEGUJUl

A projekt az Europai Unio tamogatasaval,

az Europai Regionalis Fejlesztesi Alap

tarsfinanszirozasaval valosul meg.



2014. junius Sz6-Beszed 11

Alairas: .

E·ON ugyfelszolgalat

alias bejelentese, miiszaki
szoIgaltatasok megrende
lese, ilIetve Iemondasa, fo
gyaszt6i adat- es cimvaI
tozas bejelentese, fogyasz
tasmero Mirasa, fogyasz
tasi hely ki- es bekapcso
lasa, szamlazassal kapcso
latos informaci6 kerese,
bankkaltyas befizetes lehe
t6sege, stb.

Keddi napokon delelott
8-12 oraig, csiitortokon
kent pedig 14-18 orliig
varjak az iigyfeleket a
szemelyes iigyintezesre.

Ingyenes a lakossagi apr6!
A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak az

olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, akik ezen a
szelvenyen kiildik be megjelentetes c61jab61! A
szelvenyen a megjeloll helyre kell beimi a !<ivant
szoveget es a szelvenyt levelezolapon vagy boritekban
elkiildeni a kovetkezo cimre: Szo-Beszed Szer
kesztosege 5500 GyomaendrOd, Hosiik utja 51. Egy
apr6hirdetes szovege lehetoleg ne tartalmazzon 15
sz6nal tobbet! A hirdetesek szovegeert felelosseget nem
vallal a szerkesztoseg!

Felad6 neve: .

Cime: .

Az apr6hirdetes szovege: ..

Az aramszolgaltat6 heti
ket alkalommal tart iigyfel
szoIgalatot a Selyem uti
varoshaza epi.iletenek fcild
szintjen lev6 irodajaban.

Gazszolgaltat6 ugyfelszolgalat

Apr6hirdeteset e-mail·en is elkUldheti!
szobeszed@gmail.com

Gyomaszolg Kft.
Temetkezessel kapcsolatos

ugyintezes
Hetf6-pentek: 7-15 6raig!
Telefon: 0666/386-233

Az Ogyelet ideje alatt
(hetvegen es Onnepnapokon

ejjel-nappal) hfvhat6:
Csoke Janos: 0666/285-065, 0630/630·8097

Temetkezesi iroda: Gyomaendrod, Ipartelep u. 2.

Iranyar: ..

Erdeklodni: .

A GDF SUEZ gaz
szoIgaltat6 ugyfelszoIga
lati irodat nyitott Gyoma
endr6don a varoshaza fcild
szintjen.

Nyitva tartas: hetfo
(14-18 ora kozott), szerda
(8 - 120ra kozott).

A szemelyes ugyfeI
szoIgalaton igenybe vehet6
szoIgaltatasok: gazmer6-

TeJefon:
0666/285·127

GUMIKf
Szereles, javftas,

centfrozas!
Katona Gyorgy

gumijavlt6
Gyomaendr6d,
Bajcsy u. 107.

Els6 osztalyu
borovi feny6b61
ajt6k, ablakok

keszitese!

,

Konyhabutorok,
gardr6bszekr{myek,

keszitese egyedi
meretben

butorlapb61
vakumf61iazott

felOlettel vagy tamar
fab61!

Telefon:
063019554·571

Harmas·Koros
Palinka Manufaktura

Gyomaendr6d

Telefonon:
0620/5425-007

E-mail:
ignaczneilles.erzsebet@upcmail.hu

~=1"U9!1UOk

A piiliokAl
www.hunigi.hu

Gyomaendr6di Szo-Beszed
hirdetesfelvetel!

TeJefan: 0670/22-632..99

Cefrekeszitesre fel
gyomaendrodiekl

Ismet kiva16 szezon elott allunk igy ebben
az evben is lehetosegiink van kiva16 parlatok
keszitesere. Kerem fogadjak meg tanacsaimat:

- csak egeszseges gyiim6lcs6t dobjunk a
tiszta cefres hord6nkba

- a gyiim6lcs legyen por es f61dmentes, ha
kell mossuk meg a gyiim6lcs6t

- tavolitsuk el a gyiim61cs leveleit, szarait,
baracknal a magjait

- a gyiim6lcshUst daraljuk Ie a sikeres
erjedes erdekeben

- ha a gyiim6lcspep nem tartalmaz eleg
vizet, akkor adjunk hozza kezmeleg termal
vizet, amig a pep folyadek ala nem keriil

- ellenorizziik az edes cefrent pH-jat: 3,5 pH
felett savazni kell

100 szazalekos erjedest biztosit a
fajelesztok es taps6k adagolasa

- pektinbont6 enzim adagolasa a cefrenk el
foly6sitas:it szolgalja

- a bund:it mindig meritsiik a szeszes
folyadek ala, kevergetest vegezhetiink

- cefrenket vedjiik a nap sugarz6 h6jetol,
optimalis erjedesi homerseklet: 18 fok Celsius!

- faeper, fOldieper, maIna, bodza cefreket az
ut6erjedes utan azonnal fOzessiik ki, mert ezek
gyorsan rom16 gyiim6lcscefrek

- erjedes ideje alatt a cefreshord6nk fedelet
sulyozzuk Ie

- ha az erjedes megallt, akkor a hord6t
LEGMENTESEN Ie kell zami es hiiv6s helyen
tarolni

- ha hosszan kellene tarolnom, akkor
ismetelten Ie kell savazni a cefret

- szeptemberben beiizemeljiik a 400 literes
sort, ami ler6viditi a varakozasi idonket

Mindenkinek sok sikert kivanok !
Igmicz, Tibor

Harmas-Koros Palinka Manufaktura

mrau&mrau

HANGOSlrAs

Sziviigyiink a ptilinka !

mraulajos@freemail.hu

0630/690·2049
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Szent Antal slit6haza Endrodo

Tisztelt Vasarlok!

Paduai Szent Antal
peldaja, mely a szege
nyekr61 val6 gondos
kodasr61, a kereszteny
hit er6siteser61 es a szo
cialis erzekenysegrol
sz61, a mai korunk
szamara is fontos menet.

Sz.I.

jet.2014-t61 a silt6haz az
onkormanyzat tulajdo
naba keril1t es a Lelekkel
a Korosok menten cimii
palyazat segitsegeve1
felujitva es egyeb prog
ramokkal megtoltve ad
jak at a 2015-os esz
tend6ben. A silt6haz
kapcsol6dik az Endr6di
Nephaz es a Szent Antal
zarandokszallas vallas
turisztikai programJat
hoz is.

Csaladi Vasarnap aDreher Soroz6 EUerembenl

gyomaendr6di pleMnos
megszentelt. Az id6s
lak6k kihaltak es az
epillet uj tulajdonosai
drasztikus ata1akitasokat
vegeztek, majd egyre ro
mosabb allapotba jutat
tak ezt a fontos kultu
nilis emleket.

Az Endr6di Ta.jhaz
dolgoz6i es segit6i gon
dozasukba vettek az el
hagyott epi.iletet es ud
varat kitakaritva, a meg-

ronga16dott fulkeszobrot
fe1ujitva folytattak a
Szent Anta1-napi hagyo
manyt. 2013-t61 feluji
tottak a Szent Antal
silt6hazanak ilnnepet es
junius 13-an egyhazi
szertartassal ilnneplik a
szeg6nyek ved6szen~

lomasb61 tudtak, hogy
miert epillt a haz.

2003-ban nehany le1
kes lokalpatri6ta a he1yi
katolikus egyhazzal
osszefogva elhelyeztek
egy Szent Antal szobrot
a haz oromfu1kejeben,
melyet Ivanyi Laszl6

a templomban felallitott
Szent Antal oltar is,
melyet ugyancsak Ki
szely Marton keszit
tetett. A silt6haz uj gaz
daja vallasellenesseget
kifejezve leverte a szob
rot a fulkeb61, hogy az
eredeti szakralis kil1de
teset a helynek teljesen
elrontsa. A haz szakralis
jelent6sege kezdett fele
desbe merillni. A kes6b
bi 1ak6k mar csak hal-

GyomaendrOd egyik
jelentos kultunilis em
[eke az endrodi varos
reszen, a Szent Antal
utcaban talalhat6
Szent Antal haz.

A hazat 1903-ban
Kiszely Marton endr6di
gazda epittette, felajan
laskeppen a szegenyek
javara. A Szent Antal
kenyerenek silt6hazat
meg ebben az evben
megaldva es megszen
te1ve adtak a kozseg
gondozasaba. Az epi.ilet
szobab61 es konyhab61
all. A szobaban hatalmas
silt6kemence volt, u
gyanis ebben ilnnepna
pok alka1maval ka1acsot
es a het bizonyos napj {ill

kenyeret siltottek a fa1u
szegenyeinek.

A haz az 1948-as
kommunista id6szakig
to1totte be ezt a nemes
kii1deteset. A megvalto
zott rendszerben a hazat
kisajatitottak es berla
kaskent az egyik vegre
hajt6 kapta meg. Az epil
let vegeben, az oromza
ton fa1ba melyesztett flil
ke talalhat6, melyben
Paduai Szent Antal szob
ra alIt. A szegenyek
ved6szentje nagy tiszte
letnek orvendett a falu
ban es kultuszat ffip1alta

AUTOSOK
FIGYELEMI

,{iszaki
vizsgaztatas

akcios aron:
22.000 Ft

Eredetiseg-vizsgalatl

Varga Bela,
autoszerelo mester

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

5500 Gyomaendrod,
Csokonai u. 37.

A Fogyaszt6vedelmi Feliigyeloseg
elrendelle az alabbi lermekek visszahfvasat:

- Baobao markajelzesO DX-35C azonosflasi jel61esO
kislany felcip6

- AD Miring markajelzesO TK887 azonosflasi jel61esO
szabadid6 nadrag

- AD Miring markajelzesO TK886 azonosflasi jel61esO
gyermek szabadid6 nadrag

- YuMei markajelzesO 275 azonosflasi jel61esO
kelreszes lanyka Wrd6ruha

vonatkozasaban.

Kinai Nagyaruhaz
Gyomaendrod Hosok u. 48.

Junius 8. Majgaluska leves. Kijevi csirkemell, rizi-bizi,
kerti salata. Kapros tures lepeny.

Junius 15. Oszibarack kremleves. Brassei apre
pecsenye, vele suit burgonya, uborkasalata.
Somlei galuska.

Junius 22. Tyukhusleves ludgege tesztaval.
Sertesszelet Hentes raguval, parolt rizs.
Tejszines pisketa.

Junius 29. Orjaleves eperlevellel
Rantott szelet, sUIt burgonya, csalarnade. Tiramisu.

Varjuk sZlves megrendeleseiket.
Etkezesi utalvimyokat es SZEP kartyat is elfogadunkl

980.- Ftladag
Telefon/fax: 0666/386-444
Mobil: 0620/9808842,0670/3655360

Varjuk szfves megrendeleseiket.



Sz6-Beszed2014. junius

e ,rettsegi t
13

1. sor: Vincze Piroska, Cselei Piroska, Bus Jolan, Nagy Erzsebet, Timar Etelka,
Fekecs Irma. 2. sor: Gacsi Katalin, Pataki Balint, Kocsis Ilona, Timar Etelka II,

Lapatinszki Lajos, Nagy Maria, Fekete Laszlo. 3. sor: Jenei Laszlo, Szonda Ilona,
Nagy Pal

A Gyomai Gimna
ziumban 1958-ban elso
nek erettsegizett osztaly
tagjai az eltelt evtizedek
ben rendszeresen meg
tartottak talalkoz6ikat.
Az 50 eves talalkoz6ju
kon meruit fel, hogy
suriteni kellene ezeket a
talalkoz6kat. Ezert 20 II
es 2012-ben elsosorban
a helyiek es nehany bu
dapesti osztalytarsuk
resztvetelevel megtartot
tak "randevlijukat". A 32
tagu osztalyb61 ekkor
meg 28-an eltek es ez a
letszam a 2013-as 55
eves talalkoz6jukig, 
ahol 1 fo kivetelevel
mindenki reszt vett
nem valtozott.

Soron k6vetkezo idei
"randevlijukat" majus
29-en tartottak a 6-os
bisztr6 ku16ntermeben.
Ezen 6sszesen 17-en
vettek reszt, k6ztiik I
hozzatartoz6 es a t6bb
evtizedes tiszteletbeli
osztalyfonoki titulus

utan osztalytarssa foga
dott Fekete Laszl6, aki a
fOiskola elvegzese ut{m
elsokent tanitotta az
osztalyt. Sajnos nyolean
betegseg miatt jeleztek
tavolmaradasukat.

Fekete Lasz16 meg
hat6 kosz6ntoje utan I
perees nema felallassal
es meesesgyUjtassal em-

lekeztek meg a mar
korabban elhunyt osz
talytarsaikr61, tanaraik
r61.

Folytataskent az ez
evben 75 evesek altai
hozott pezsgovel ko
szontottek egymast. A
tovabbiakban az 6reg
diakok e16adasukban
roviden egeszsegi a11a-

potukr61, majd tovabbi
akban eletiik alakula
sar61 szamoltak be, meg
emlekezve egy-egy vi
dam gimnaziumi es
eletiik soran megelt ese
menyrol is. A Bisztr6
altaI keszitett izletes
ebed elfogyasztasa e16tt
etvagyfokoz6kent az
osztalytarsak altai hozott

"markas"palinkak k6s
tolasaval hangoltak az
ebed utani beszelgetesre,
amely a kes6 delutanba
nyUlt. T6bben unokajuk,
csaladjuk fenykepeit is
elhoztak magukka1. Ne
banyan hazi siiteme
nyekkel is javitottak a
hangulatot. A jelenlevok
tajekoztat6jab61 kide
rillt, hogy jelentosen nott
a beiiltetett protezisek, a
mutetek, a hajlott gerin
eek szama. Remenyt
kelto viszont, hogy a
korabbi randevlikboz
kepest nem es6kkent
jelentosen az elfogyasz
tott palinka mennyisege.

J6vore az osztalytar
sak mellett hozzatar
toz6ikat es a most nem
hivott 80 ev feletti volt
tanaraikat is meghivjak.
Ezekkel a talalkoza
sokkal is peldat akarnak
mutatni egymas, szulo
foldjUk es gimnaziumuk
megbecsulese irant.

J. L.

Tisztelt Valasztoink! Szap eredmenyek
Koszonjiik, hogy az Eur6pai

Uni6s valasztasokon a Demok
ratikus Koalici6ra (DK) adtak
szavazataikat. A 2014. evi
valasztasokat k6vetoen elmond
hat6, hogy a Demokratikus
Koalici6 megalakulasa 6ta eltelt
rovid idoszakban szamottevoen
novelte nepszeruseget.

Az EU-s valasztasokon elert
eredmenye alapjan a negyedik
legnagyobb part Magyaror
szagon, ami azt jelenti, hogy 2
fovel kepviselheti hazankat az
Eur6pai Uni6ban. A Demok
ratikus Koalici6val tehM szamol
ni kel!.

Az orszaggyiilesi es az EU-s
valasztasok lezarasM kovetoen
e16terbe keriiltek a helyi onkor
manyzati valasztasok. A Demok
ratikus Koalici6 Bekes megye 2
sz. VaIaszt6keriileti Szervezete a
valaszt6keriilet minden tele
pUlesen tervezi kepviselo-, illetve
polgarmester jeloltek inditasat.
Ennek el6kesziiletei reszben

megtortentek. A jelolti Ietszam
meg nem teljes. Ezert minden
telepiilesrol keressiik azokat a
kozelet irant erdeklodo noket es
ferfiakat, fiatalokat es kozepko
ruakat, akik elfogadjak a
Demokratikus Koalici6 poli
tikajM, vallaljak a DK szineiben
polgarmester jel6ltkent, tele
pUlesi kepviselojeloltkent az
indulast, megvalasztasuk eseten
azt - telepiilesiik erdekeinek meg
feleloen - kepviselni is tudjak.

A Demokratikus Koalici6 az
oszi onkormanyzati valaszta
sokon ona1l6an indu!. Nem zarja
ki azonban az egyiittmukodes t
mas demokratikus partokkal,
szervezetekke!.

Elerhetosegeink:
E-mail: bekes2@dkp.hu
Babos Laszl6 vk. elnok

0670/457-99-01
Sonkolyne Szekerczes Margit

elnoksegi tag
0620/419-55-49

Veget ert a kezilabdazok
megyebajnoksaga. 2000. evi
megalakulasa 6ta 2013-14-ben
az eddigi legeredmenyesebb evet
zarta a Gyomaendrodi Noi
Kezilabda Sportegyesiilet!

A Bekes Megyei bajnoksagban
szereplo felnott noi csapatunk az
elokelo III. helyet szerezte meg.
Az oszi es a tavaszi fordul6ban
egyarant negy-negy pontot vesz
tettek a lanyok a lehetseges
megszerezhetob6!. A Bekes, a
Mez6bereny es az Ujkigy6s tudta
egyszer-egyszer nehany g6llal
legy6zni oket. Utols6 veresegiiket
a tabella als6hazaban leva
Nagyszenas csapatat61 szenvedtek
el, kisse tartalekosan es meg
illet6dotten kezilabdazva. A tobbi
merk6zest a lanyok magabiztosan,
sokszor nagy g61kiilonbseggel
hoztak.

Ifjusagi csapatunk hibatlan tel
jesitmennyel nyerte bajnoksagat.
A hazai palyan zajl6 fordul6ikat,
csak ugy, mint a felnott mer
k6zeseket.

Serdiilo gyermekeink egyetlen
merk6zesen maradtak alul az oszi
fordul6ban az Ujkigy6s elleni ran
gad6n. A tavasszal azonban mar
nem talaltak legyozore, igy meg
erdemelten vegeztek a tabella
elen.

Az U 14-13-as korosztalyun
kat, a harom megyet felolelo
Erima gyermekbajnoksagba is
beneveztiik. Itt, t6bb nagynevii
egyesiilettel kellett csatazniuk.
Lanyaink vegig kiegyensulyozott
teljesitmenyt nyUjtva, ellenfeleik
nem kis meglepetesere magabiz
tosan megnyertek e korosztalyos
viadalt.

Legkisebb versenyzoink az U
12-11-es csapat, szinten a regi6s
Erima bajnoksagban pr6balgatta
tudasat. A 17 csapatb61 II. helyet
szereztek meg.

Noi kezilabda egyesiiletiink
sportol6i nehany hetes pihenes
utan julius vegen megkezdik
felkesziilesiiket a k6vetkezo baj
noki szezoma.

Lakatos Tibor
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Sikeres szezonkezdes a KSI csapatanal Gy6gyit6 termeszet· junius
Tokeletesnek mond

hat6 a szezon kezdes a
KSI Gyomaendrod ka
jak szakosztalyamil. A
klub alakulasa 6ta ko
riilbeliil fel ev telt el es
a sok munkanak ko
szonhetoen mar ennyi
ido elteltevel jelentkez
nek a sikerek elso jelei.

Aprilis 26 - an es 27 
en rogton ket evadnyit6
versenyre utaztak a ver
senyz6k es az edz6k.
Budapesten az Obol kor
Bajnoksagon es Szege
den a Demasz Kupan is
j6l szerepeltiink. A ket
ev elejei versenyre 11
gyermek utazott el es
ebbOl kilencen dobog6s
helyen vegeztek. Brem
mel a nyakukban terhet
tek haza. Ami kii16nosen
oromteli, hogy ezen er
mek kozott j6 nehany
arany is volt.

Majus elsejen egy
"csapatepit6" csalacti
napot szerveztek a
sziil6k es az edz6k. A
helyszin az uj vizitelep a
Holler mogott, a gyalog
hid mellett. A ren
dezveny, varakozason
feHil j6l sikeriilt. Kozel
150 f6 tisztelte meg a
KSI Gyomaendr6d csa
ladi napjat. Ez is azt
j elzi, hogy peldatlan
iltemben n6 a csapat let
szama. A tavaly 6szi
megalakulas 6ta, amikor
10 f6 kezdte el a munkit,
csak almodoztak ilyen
gyerekszarnr61. Mara
mar elmondhat6, hogy
otven gyermek kajako
zik a "Dogin", ami meg
nagyon oromteli, hogy
nagyon tiatal a esapat
osszetetele. A bet evest6l
a tizenhat evesig minden
korosztaly kepviseli ma
gat szep szamban. Ez a
jov6re nezve nagyon
biztat6, hiszen ilyen fia
tal es lelkes esapatb6l
egy - ket even belill

ismet orszagos hirii es
nagyon eredmenyes csa
patot "kovacsolhat" a
ket edzo: Kovacsne
Kozma Diana es Kovacs
Gabor.

Az Orszagos Mara
ton Bajnoksagon is
rajthoz alltak a KSI
Gyomaendr6d verseny
zoi. Osszesen ot sporto16
utazott el Gy6rbe, ahol
Szant6 Milan orszagos
bajnoki negyedik helyet
szerzett. Kalmar Lilla
otodik, Rau Mariann

hetedik, mig Fodor Ben
ce nyolcadik helyezett
lett. Fodor Bence tel
jesitmenye peldaertekil.
Bencet a rajt utan azon
nal beboritottak. Az ifju
kajakos azonban nem
adta fel a versenyt, ha
nem visszaszallt a haj6
jaba es 6riasi hatrannyal
a mez6ny utan eredt.
Hatalmas sportteljesit
menynek konyvelhet6
el, hogy 21 ellenfele
mellett kajakozort el es
vegiil a nyolcadik helyen
ert eelba.

A versenyr6l beteg
seg miatt hianyzott Ge
esei Gerg6, aki szinten
komoly eremesellyel
utazhatort volna a baj
noksagra. Biztat6, hogy
minden rajthoz allt ver
senyz6 egyes haj6ban az
orszag elvonalahoz tar
tozik.

A KSI Gyomaendr6d
csapata majusban 25
fovel vert reszt a "TE

szedd" akci6ban, illetve
nagy szammal mozdul
tak meg a Kihivas Napi
rendezvenyeken.

Majus vegen az isko
lajukat es a varosukat
kepviseltek a gyerekek
az Orszagos Diakolim
pian, a Velencei tavi Su
kor6n. Nagy killdott
seggel utazott a sza
kosztaly a diakolimpi
ara, hiszen kozel 30 f6
mutatta be a tudasat,
hogy ezzel is oregbitse
varosa himevet.

A vakaei6 kezdetevel
Domsodre utaznak KSI
Gyomaendrod verseny
z6i egy kozos edzotabor
ba a budapesti sporto
l6kkal. Varhat6an nagy
elmeny lesz es szakmai
lag is nagyon hasznos
egy hetet toltenek el
egyiltt a KSI budapesti
es gyomai gyerekei.

J6 hir, hogy a nyar
folyaman virhat6an egy
hetre Gyomaendr6dre
erkezik a KSI n6i kezi
labda csapata. Ez ismet
egy bemutatkozasi lehe
toseg a varosnak, hiszen
budapesti sporto16k vi
hetik j6 hiriinket az or
szagban.

Tovabbra is varja a
Kozponti Sport- es
Ifjusagi Sportegyesillet
Gyomaendr6di kihelye
zett tagozata a sportolni
vagy6kat.

Allj be Te is az egyre
bovil16 es egyre sikere
sebb csapat soraiba!

A nyarelO nagyon
sokfele kinalatot biz
tosit a kiilonfeIe gy6gy
novenyekbol.

Ebben a h6napban
ket nagyon gyakran
hasznalt novenyt szeret
nek bemutatni a Sz6
Beszect 01vas6inak.

Mindket noveny bO
segesen all a rendelke
zesilnkre ebben az id6
szakban.

Az elso gy6gyno
veny a citromfii (Melissa
officinalis)

Ez a noveny kb. 1
meter magas, nem yadon
term6, meze16 noveny.
Nagyon ertekes hat6
anyagok vannak benne.
Kozkedvelt ill60laj a eit
rolnak koszonhet6en.

Gyakran iiltetik abla
kok ala mert a repii16
rovarokat tavol tartja es
nyugodt ejszakai alvast
biztosit a forr6 nyari ej
szakakon a versziv6 szU
nyogokkal szemben.

Magas antihisztamin
tartalma is van igy hasz
nalhat6 az allergias
betegsegeknel teakent.

A citromfiinek csak a
fold felerti reszeit hasz
nalhatjuk f6zetkent. A
level es szar alkalmas
erre a celra.

Az 6si nepgy6gya
szatban ideger6sit6,
gorcsold6, gyomormu
kOdest serkent6 hatasu.
J6 hatast gyakorol a sziv
es az agy mUkodesere.

A rendellenes havi
bajnal napi 1-2 csesze
tea segithet f6leg ha a
varhat6 kezdonap el6tt
mar egy nappal isszuk a
teat.

A tea f6zete er6shi a
szemet. Javaslom ha teat
keszitenek bel6le ivasra
egy ket eseppet hagyja
nak a szemilkre is. Ki
val6 esti furd6 is keszit
het6 a nyugodt alvashoz
ejszakara.

A masodik noveny a
csalan (Utrica dioica).

A csalan kb. 70 cm
magasra megnov6 no
veny. Az egesz nove
nyen ugynevezett eget6
mirigysz6rok vannak.

Az egyik legerteke
sebb gyom-gy6gyno
veny, amely mindenhol
megterem. A hat6anya
gokban igen gazdag.

A levelben, szarban
es a gyokerben csersav
mig a mirigyszorokben
hangyasav talalhat6.
Ezenkivill igen magas a
vastartalma, de az utri
col es az utricolinnak
koszonhet6en tisztitja a
veseket es a vert is.

A nepgy6gyaszati
felhasznalasi teriiletei:
Reumatikus fajdalmak,
izilleti es izom bantal
mak, lebenult vegtagok
kiilsoleg csapkodassal.

Teakent vizelet hajt6,
a legz6szervek es a tildo
elnyalkasodasat oldja. A
gyoker f6zete a gennyes
vesebetegsegek gy6gyi
t6ja, valamint cukorral
vagy mezzel fozve aszt
rna ellenes hatasa bizo
nyitott.

A csalanb61 es alko
holb6l kesziilt kivonat
kiva16 haj es korpasodas
elleni szer.

A kislibanak es kis
kacsanak kukorica dara
val a leggyorsabb nove
kedest biztositja. A no
venyvectelemben bio16
giai permetszert lehet
kesziteni az aztatmany
b61.

Mint latszik e ket na
gyon ertekes novenyilnk
szezonalisan szeles kor
ben hasznalatos volt re
gen es rna is az.

Ambrusz Laszl6
termeszetgy6gyasz

I

Hirdetesfelvetel:
.szobeszed@gmail.com
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HAz
Gyomaendr6d k6z

pontjaban a Napkeleti u.
4. sz. alatti 2 szobas
gazfiiteses csaladi haz
nagy mellekepiilettel,
1440 m2-es telekkel ela
d6. Iranyar: 3,4 milli6
Ft. Erd.: 0620/413-2770

Gyoman a Tompa u.
14. sz. alatti haz elad6,
teljes k6zmuvel, sok
mellekepiilettel. Iranyar:
2,8 milli6 Ft. Erd.:
0620/982-3257

Gyoman kertes haz
elad6 vagy lak6telepi
lakasra cserelhet6. Erd.:
0630/544-4641

Gyoman a Bajcsy
utcaban 3 szobas csa1adi
haz elad6. Iranyar: 9,5
milli6 Ft. Erdek16dni:
0620/365-3683

Endr6d6n a Juhasz
Gyula utcaban 3 szobas
kertes haz, rendezett
kertlel elad6. Iranyar: 6
milli6 Ft. Erdek16dni:
0630/978-9218

Gyoman az Arany
Janos ut 16. szam alatt 4
szobas 6sszkomfortos
haz elad6. Erdek16dni:
0620/526-6573

Gyomaendr6d6n a
Zrinyi Mik16s utcaban
120 m2 teriilern 3 szobas
haz mellekepiilettel es
als6konyhaval elad6.
Iranyar. 6,4 milli6 Ft.
Erd.: 0670/617-7448

Gyomaendr6d6n, a
Cs6kasi zugban vizparti
dupla telken 3 szobas,
6sszkomfortos, nagy
nappalis, pincezett csala
di haz gazdasagi epii
letekkel elado. Iranyar:
15,8 milli6 forint.
Telefon: 0630/3326-075

Endr6d6n, a Sugar
uton hosszU paraszthaz
elad6. Erd.: 0620/245
1262

Endr6d6n, a Polanyi
uton, csendes k6myezet-

ben haz elad6. Villany
van, viz az udvarban.
Erd.: 0670/286-6061

Gyomaendr6d6n a
Rak6czi u. 29. sz. alatt
nagy csaladi haz, jelen
leg orvosi rendel6kent
muk6dik, elad6. Erdek
16dni lehet: 0630/367
0840, vagy 0630/998
5096

Gyoman a varosk6z
ponthoz k6zel a Hunyadi
utcaban 2 szobas, sa
tortet6s csaladi haz ela
d6. Tehermentes, 6ssz
k6zmuves, allapota k6
zepes, azonnal bek61
t6zhet6. Alapteriilete
100m2

, kis kerttel. Fu
tese gazkonvektoros.
Iranyar: 6 milli6 Ft.
Erdekl6dni: 0670/638
8475

LAKAS
Gyomaendr6d6n az

Okt6ber 6. ltp-en 2
szobas lakas elad6.
Ininyar: megegyezes
szerint. Erdekl6dni le
het: 0620/576-7879

Vasarteri ltp-en 56
m2-es 2. emeleti erkelyes
lakas elad6. Erdek16dni:
0670/279-8040 vagy
0620/347-0538

Gyoman, a Vasarteri
Itp-n teljesen felujitott,
legkondicionalt, kony
habutoros, uj fiitesrend
szeru 2 szobas lakas
elado! Telefonszam: 30
3493740,30-4319633

Vasarteri ltp-en 1
szobas, foldszinti lakas,
azonnali bek6lt6zessel
elad6. Ar: megegyezes
szerint. Erdekl6dni:
0630/576-1140

Okt6ber 6. ltp-en 2
szobas lakas elad6, vagy
kertes hazra cserelhet6.
Erd.: 0620/5767-879

Ifjusagi lak6telepen
2,5 szobas, normal alla
potu lakas garazzsal
egyiitt oles6n elad6.

Erd.: 0630/6588-961
Vasarteri ltp-en 56

m2-es, 2. emeleti erke
lyes lakas elado. Erdek
16dni telefonon lehet:
0670/279-8040 vagy
0620/347-0538

Gyomaendr6d6n, a
Vasarteri lak6telep 31.
epiiletben foldszinti ket
szobas lakas elad6. Er
dek16dni lehet: 0620/
519-8604

Vasarteri ltp-en 2
szobas, erkelyes, 3. eme
leti lakas siirg6sen elad6.
Ar: megegyezes szerint.
Erd.: 0620/805-4421

KERT, TELEK
Gyoman Kecseges

zugban (Sulekkert) viz
parti horgasztelek elado.
Erdek16dni telefonon:
0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

A gyomai Sirat6ban
800 m2-es vizparti telken
6sszkomfortos 60 m2-es
tegla nyara16 24 m2-es
fahazzal elad6. Iranyar:
8 milli6 Ft. Erdekl6dni:
0630/407-6204

B6nom-zugban viz
parti telek elad6. Irany
ar.: 1,8 milli6 Ft. Erdek
16dni: 0630/471-9279

Gyomaendr6don a
Templom-zugban viz
partra men6 ingatlan ela
d6, villany, rurott kut
van. 4614 m2-es vallal
kozasra is alkalmas.
Erdek16dni lehet tele
fonon: 0670/943-8212

EaVES
Tapeta es tapetaszeg6

50%-os aron elad6. Erd.:
0630/471-9279

Ujszerii allapotban
lev6 pingpong asztal
elad6 iranyar 35 ezer Ft.
Erd.: 0630/380-2558

7 tekercs feMr habo
sitott tapeta kevesebbert
mint fel aron elad6: 1500

Ft/tekercs. Erdek16dni:
0620/416-7872

Haromkereku gyer
mekkerekpar j6 allapot
ban elad6. Iranyar: 3
ezer Ft. Erdek16dni:
0620/416-7872

Alberletet keresek
siirg6sen. Nyugdijas
ferfi vagyok. Haz koriili
munkakat szakszeriien
elvegzem. Hivjon bat
ran. Telefon: 0630/484
6082

Elad6 51-es Simson
blokk. Erd.: 0630/307
6927/705-7668

Felkerekes rakod6
kaptarak es elektromos
p6r~t6 elad6. Iranyar:
6000 Ft/kaptar. Erd.:
0670/705-7668

Simson Star elad6.
Iranyar: 50 ezer Ft. Erd.:
0620/454-1154

MUNKA
Kipufog6dobok,

rendszerek javitasa, ke
szitese! Karosszerijavi
tas! Telefonszamom:
0670/5144-641

Karosszeriajavitas!
Karambolos, korrodalt
aut6k javitasa! Kipufog6
dobok, csovek javitasa,
keszitese! Telefonszam:
0670/5935-171

Kerites, kapu, korlat,
terasztet6, steg stb. ke
sziteset vallalom! Dtan
futo javitas, felujitas!
Telefon: 0670/5935-171

Nem hasznalt, elrom
lott, feleslegesse valt
Mt6- vagy fagyaszt6
szekrenyet ingyen elfo
gadom. Hivjon, hazhoz
megyek. Telefonsza
mom: 0666/789-189

Korrepeta1as, felzar
k6ztatas, magan6rak,
kozepiskolai felvetelire
felkeszit6 foglalkozasok
altalanos iskolasoknak.
Erd.: 0630/856-3218

Kerites, kapu, korlat,

terasztet6, steg stb. ke
sziteset vallalom! Dtan
fut6 javitas, felujitas!
Telefonszam: 0670/593
5171

Malacot, siildot, hiz6t,
nagysulyu hiz6t, ragott kocat

vennenk keszpenzert!
Telefon:

0630/296-4775

Gazkeszuh~kek

karbantartasa,
javltasal

Viz-, gaz·, kozponti
fUtes szereles

tervezestc51
a kivitelezesig!

Maty; J6zsef
Telefon: 0630/50431·54

Nernzeti
ohanybol

a Hollerban!

Nyitva:
Hetf6t61-szombatig

5.30-21.00
(13.00-14.00-ig

ebedid6)

Vasarnap:
5.30-16.00-ig

Oditc5k, borok,
sorok,szeszek

bolti aron kaphat6k.

Hirdetesfelvetel:

Sz6-Beszed
Szerkesztosege

Telefon:
0670/22-632-99



Invitel Pontok: Bekescsaba, Andrassy tit 37-43. (Csaba Center) es Szent Istvan ter 1.
Ertekesitonk: Beinschrodt Peter Tel.: +(06) 66444 956

Valaszd most barmelyik Invilag csomagot 2 eves hatarozott ideju szerz6dessel,
es 4 h6napon at csupan 1288 Ft a havi dfj! Az 6t6dik h6napt61 az adott csomaghoz
tartoz6 havi dfjat szamlazzuk.

A reszletekr61 es adott lakcimen elerhet6 ajanlatokr61 es szolgaltatasokr61 erdekl6dj
a legk6zelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszamon!

Az Irnvitellel j6 nyarad lesz
leve, internet, telefon egyiitt -

egy h6napig akci6s aron

Tavlatokat nyitunk

@)@Q)

inv'ltelAz ajanlat 2014. majus 2-t61 visszavonasig ervenyes, az Invitel szolgaltatasi teruleten, 2 vagy J szolgaltatast egyben tartalmaz6 Invilag
"omagra elofizeto, uj lakoss'gi ugyfelek Sl'm'ra. Az elofizetoi jogviszony hat'rozon idon belUli lelmond'sa eseten a, elofizetot az ASlf
szerinti kotberfizetesi kotelezettseg terheli. A5zolgaltatasok 12 h6napos hatarozon idejLi, valamint hatarozatlan idejli szerzodes kereteben is
igenybe vehet6k. Ad8ak az atat tartalmazzak.

(91288
invitel.hu
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Sz6-Beszed

Karas Kajak vlzitelepet

Korosok menten" cimii
palyazat a yaros orsza
gosan egyedi.ilaII6 ter
meszeti es kulturalis
ertekeinek kihasznalasa
val, a zarandok-turizmus
hagyomanyteremtese
vel, az okoturizmus
bevonasaval egy olyan

Nyi t6rendezvenyre
es sajt6tajekoztat6ra ke
riilt sor junius 13-an az
Endrodi Nephaz emeleti
konferenciatermeben a
"Lelekkel a Korosok
menten" - Turisztikai
fejlesztesek Gyomaend
radon a vallas es a Karas

Lelekkel a Korosok menten

Indul a felmUliaraos
turisztikai feilesztes

2014. julius

dencet kialakitani.
A junius 13-i atadasi

iinnepsegen a szalagot
Varfi Andras polgar
mester, Gellai lmre, az
egyesiiIet elnoke es dr.
Abraham Attila, a
Magyar Kajak Kenu
Szovetseg fOtitkara

befejezeset, felujitasat 
mondta T6tka Sandor, a
Karas Kajak SE elnok
segi tagja, a magyar
valogatott ifj. T6tka San
dor edesapja.

- Kiepitettiik a fiites-,
viz-, es szennyvizrend
szert, kialakitottunk egy

,
Atadtak

2

A Scherk-csalad al
modta meg 1998-ban
Gyomaendrodon, a Fiiz
fas zugi hoItag partjara a
Karas Kajak SE cs6
nakhazat, amely sokaig
felkesz allapotban volt.
A Magyar Olimpiai Bi
zottsag a sportagak

Varft Andras polgarmester koszonti
a nyitorendezveny vendegeit

sportfejlesztesi tamo
gatasainak koszonhetoen
vegre komfortossa valt.

- Az elmult idoszak
ban harom es fel milIi6
forintert vasarolhattunk
eszkozoket, s tovabbi
tizenotmilli6b61 meg
kezdhettiik a cs6nakhaz

kiilso fedett cs6nakta
rol6t, ahova mintegy
otven-hatvan haj6t he
lyezhetiink el. Mindez a
felujitas elsa iiteme volt.
Elvegeztiik a konditerem
h6szigeteleset is. A ma
sodik iitemben szeret
nenk majd egy tanme-

vagta at. Az esemenyen
jelen volt Storcz Botond
felnott szovetsegi edzo,
az alapit6 Scherk Laszl6
es csaladja, valamint a
klub korabbi elnoke,
Kondor Istvan is es ter
meszetesen az egyesiiIet
partol6i es versenyzoi.

okol6giaja tiikreben pa
lyazat beruhazasainak
inditasa alkalmab61.

Varfi Andras pol
garmester koszontojet
kovetoen az indul6
fejleszteseket Szikorane
Simon Agnes projekt
menedzser mutatta be .
A projekt vallasi turiz
mussal kapcsolatos fej
lesztesi reszet dr. Szonda
Istvan neprajzkutat6 is
mertette. A "Lelekkel a

Gyomaendrodot atfog6
komplex turisztikai fej
lesztesi programot tiizott
ki celul, ami nem csak a
yaros turisztikai fej16
deset inditja meg, hanem
hosszlitavon a gazdasagi
fellendiiIest is mega
lapozhatja.

A yaros at helyszinen
kezdodo beruhazasokra
mintegy felmilliard fo
rintot nyert Gyoma
endrOd varosa.
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Forgalmi csomopontok kialakitasanak tervei a lap 13. oldalan

teendom van a munka
helyemen, polgarmester
jeloltkent indulok az
oszi helyhat6sagi valasz
tasokon, tovabb gyara
podik a esaladom, raada
sui a gyermekfoei e
gyesiilet is sok idot
igenyel. Tehat van mit
esinalnom, es meg a fu
vet sem volt idom le
nyirni odahaza - mondta
Toldi Balazs.

Ugy runik megindult
a helyezkedes az oszi
onkormanyzati valaszta
sokra a Korosok Vi
dekeert Egyesiilet tagjai
kozott. Marjalaki J6zsef
uj szinben jatszik: ta-

A Sport Extra cimu
lapban jelent meg junius
kozepen Bakulya Mi
haly tollab61 az az inter
ju, amelyben a gyoma
endrodi Toldi Balazs
foeistat kerdezi arr61,
hogy miert fejezi be lab
darug6 palyafutasat.

Toldi Balazs kep
viselo, alpolgarmester a
Gyomaendrodi FC esa
patkapitanya tobbek ko
zott arr6l beszel az
interjuban, hogy a Ho
teehnikai es Gepipari
Kft-nel, a munkahelyen
rengeteg a teendoje,
kozben masodik gyer
meket varj a, raadasul az

Toldi Balazs nem
focizik tovabb,

inkabb polgarmester lenne,
Marjalaki belepett

apartba

Toldi Balazs, Poharelec Laszlo es Marjalaki Jozsef
a Korosok Videkeert Egyesiilet tagjai

Andras polgarmester es
Dank6 Bela orszag
gyiilesi kepviselo kozott
lezajlott egyeztetesek a
lapjan Varfi Andras a
Fidesz polgarmester je
loltje az oszi onkor
manyzati valasztaso
kon.

a FIDESZ jelolteken
kiviil a szovetsegesek is
szerepeljenek egyeni
jeloltkent es a listan
egyanint. A javaslatokat
a FIDESZ Magyar
Polgari Szovetseg egy
hangulag elfogadta.

Junius 27-en Varfi

Varfi Andras a
FIDESZ gyomaendrodi
alapszervezet~mek el
noke, polgarmester
jelolt 2014. junius 25-en
javaslatot tett a FIDESZ
es szovetsegesei kep
viselo jeloltjeire.

Szempont volt, hogy

Meg iden elkeszul az aluljaro

AFi·desz jelol.tje: Varfi Andras

oszi onkormanyzati va
lasztasokon polgarmes
terjeloltkent is indul.

- Annyira felszapo
rodtak a dolgaim, hogy
most ugy erzem, igen, be
kell fejeznem. Rengeteg

Sz6·Beszed
Szerkeszt6sege

szobeszed@gmail.com

vasszal felvetelet kerte a
helyi keresztenydemok
ratakhoz, val6sziniileg
igy nagyobb esellyel
indul majd az oszi on
kormanyzati valaszta
son.

Gyomaendr6di
Sz6·Beszed

a Facebook-on is!
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Gyereket vert, idos nore
tamadt

a 15 eves garazda

Tisztuiftas volt a szocialistaknal

Half6z6k versenye

MSZP
Gyomaendrodi

Varosi Szervezete

menti valasztasok ered
menyei el6re vetitik a
valasztoi tamogatottsa
gunk merteket a hely
hatosagi valasztasok so
ran is.

Ezen tenyek alapjan ki
kell jelentsiik, hogy don
teshozatali szerepl6ve
akkor valhatnak jelalt
jeink, ha az oktoberben
esedekes helyi onkor
manyzati valasztason, a
yaros baloldali politikai
szervezetei kazos jelol
teket inditanak a valasz
tokeriiletekben.

Mi a magunk reszer61
keszen allunk ennek ta
mogatasara.

Gondolkodjunk egyiitt
kozos dolgainkr61! Te
gyiink meg mindent azert,
hogy a gyomaendr6diek
megelegedesere fejl6djon
a yaros!

Stancolt es
hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!

Szitazas,
szitaforma
keszftes,
kasfrozas!
Telefon:
0620/9142·122

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.
(Gyomaendr6di
Ipari Park)

12 ora: "Jo ebedhez
szol a nota" Botos Janos
ciganyzenekara.

13 ora: Halaszle mus
tra. Vajon melyik csapat
nyeri 2014. Kedvenc
halaszleve fOdijat?

13.15: A Zsombekos
Citerazenekar musora

14.30: "Szol a nota"
15.30: A Korosmenti

Neptancegyiittes
16. ora: A halfOz6

verseny eredmenyhirde
tese

16.30: Fellep a Szin
foIt Mazsorett CSOP011

17 ora: Szinpadon a
Samira hastanc csoport

17.15: "Beugrom a
nagybOg6be" Merenyi
Nicolette maganenekes es
Kiszely Zoltan operett
enekes el6adasa

18 ora: Utcabal 
mulatos zene Puj EVi es
Puj Ferenc kozremiiko
desevel.

allo, elettapasztalattal ren
delkez6, a yaros eletet
ismer6,a konstruktiv
egyiittrnukodest keres6, a
kozeleti munkavegzeshez
sziikseges tudassal es
elkatelezettseggel rendel
kez6 szemelyek lesznek.

Valljuk azt, hogy a
politikai szervezethez va
10 kot6desiink a varos
lakok fele jelzi es igazolja
ertekelviisegiinket.

Azt gondoljuk, hogy
mindez a gyomaendr6di
polgarok erdekeiert veg
zett kozeleti tevekeny
segiink soran teljesedhet
ki.

Fontosnak tartjuk
hangsulyozni azt, hogy a
baloldali gondolkodasu
lakosok az altalunk jelolt
vagy tamogatott szeme
lyek szerepvallalasa reven
tudjak leginkabb erdeke
iket ervenyre juttatni.

A mar lezajlott parla
menti es europai paria-

XVI. GyomaendrOdi
Nemzetkozi HalfOzo
Verseny augusztus 16
an, 9 6dt61 Gyoma
endrOdon, az Endrodi
Nepligetben.

Ez a rendezveny nem
csak egy verseny, hanem a
regi es a mai kiilonleges
haletelek bemutatoj aval,
illetve kostolojaval valodi
gasztronomiai elmeny.

A tervezett program:
9 ora: Megnyito. A

rendezvenyt megnyitja
Varfi Andras polgar
mester.

9.30 ora:"Mi rotyog a
bogracsban?" - csapat
verseny a legfinomabb
halaszle cimekert

10 6rakor: "Hagyo
many6rzes" - Kenyer
langos siites sok kostolo
val

II ora: Szakacs forte
lyok, bemutato, es kos
tolo.

TisztUjitas volt a Gyo
maendr6di varosi MSZP
szervezeteben.

A tervezetthez kepest
id6 el6tt valt sziiksegsze
riive a felmen6 rendszerii
tiszrujitas az MSZP szer
vezeteiben.

Okot, illetve indokot az
orszaggyiilesi es az euro
pai parlamenti valaszta
sokon - a varakozasokhoz
kepest - nylijtott gyenge
szereplesiink szolgalta
tott.

A varosi szervezetet a
kovetkez6 osszetetelu el
nokseg iranyitja a jov6
ben:

Fiilop Istvan elnok;
Gombar Matyasne, Me
szaros Andras elnoksegi
tagok.

A helyi szocialistak a
kovetkez6 hetekben, h6
napokban az onkormany
zati valasztasra kesziil
nek. VaIasztokemleti je
16ltjeink koztiszteletben

megyei intezmenybol,
ahol el. A rendorseg le
foglalta a ket mobiltele
font, amit a sertettek a
napokban visszakapnak. A
gyanusitott az eddigi in
formaci6k alapjan egy
lopott kerekparral ment at
Mezoturr61 Gyomaend
rodre. A rendor6k a bicik
lit megtaJaltak es vissza
adjak a tulajdonosanak.

K6zben a nyomoz6k
olyan informaci6hoz is
hozzajutottak, mely sze
rint a tizeneves fiu egy
korabban tortent erosza
kos biincselekmeny elk6
vetesevel is gyanusithat6.

Kihallgatasa soran el
ismerte, hogy februar 6-an
az esti 6rakban gyoma
endrodi otthonaban rata
madt egy 86 eves nenire.
A nyomoz6k megallapi
tottak, hogy egy tarsa is
volt, akivel fegyvert fog
tak az idos asszonyra es az
ertekeit k6veteltek. Atku
tattak a neni hazat, eltulaj
donitottak az ott talalt

.arany ekszereket es elme
nekiiltek.

Mivel feltetelezheto
volt, hogy az ut6bbi rablas
masik gyanusitottja, a 36
eves K. J6zsef fegyvert
tart maganal, elfogasahoz
a Bekes Megyei Rendor
fokapitanysag a Terrorel
haritasi K6zpont k6z
remUk:6deset kerte. A TEK
muveleti egysegenek
munkatarsai junius 25-en
5 6ra 40 perckor mezoruri
lakasan fogtak el K. J6
zsefet.

A Bekes Megyei
Rendor-fOkapitanysag a
15 eves mezoruri fiatalt es
a 36 eves mezotUri K.
J6zsefet is orizetbe vette.
A rendor-fOkapitanysag
buniigyi osztalya rablas
buntett elk6vetesenek
megalapozott gyanuja mi
att inditott elleniik biin
tetoeljarast - irta a beol
cimu intemetes ujsag.

Harom Gyomaend
rOdon tortent biincse
lekmeny elkovetesevel
gyanusithat6 az a fia
talkoru fiu, akit ori
zetbe vett a rendorseg.
Az egyik rabhisnal tar
sa is volt, ot is elfogtak.

Gyomaendrod6n, a
V6rosmarty utcaban ju
nius 23-an 11 6ra 30 perc
k6riil egy ismeretlen
elkerte egy 14 eves fiut61
a mobiltelefonjat. Miutan
megkapta, annak ellenere
sem adta vissza a keszli
leket, hogy a tulajdonosa
tobbszor kerte. A k6zel 13
ezer forint erteku telefon
nal egylitt elmenekiilt 
tudtuk meg a police.hu
oldalan megjelent k6z1e
menybol.

Ezt k6vetoen, 13 6ra
30 perc komi egy rablas is
t6rtent Gyomaendrodon.
A Kner teren egy 11 eves
fiut sz6litott meg egy ide
gen es a gyermek mobil
telefonjat k6vetelte. T6bb
szor arcon iit6tte a fiut,
majd a nadragjara akasz
tott tokban leva telefonjat
magahoz vette es tavozott.

A Szarvasi Rendor
kapitanysag munkatarsai
jelentos erokkel kezdtek
meg a buncselekmenyek
k6mlmenyeinek feldei:i
teset, az ismeretlen elk6
veto kereseset. A nyo
mozasba bekapcsol6dott a
Bekes Megyei Rendor
fokapitanysag biiniigyi
osztaIya is es rovid idon
beWI azonositottak a
rablas, valamint a lopas
elkovetesevel megalapo
zottan gyanusithat6 fiatal
korn fiut.

A 15 eves mezoturi
tinedzsert junius 24-en 13
6ra 30 perc komli idoben
fogtak el Mezoruron. A
fiatalt eltGnes miatt ko
r6ztek, mivel engedely
nelkiil volt tavol abb61 a
Jasz-Nagykun-Szolnok
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Makettkiallitas a jarasi hivatalban

Eay evig epitett agyomai varoshazat

Egy evig kesziilt a varosh:iza makettje

BeinschrOth Karoly nyugdijas nyomdaszr61 mar korabban is
olvashattak lapunkban annak kapcsan, hogy varosunk jellegzetes
epiileteinek makettjeit kesziti el nagy miigonddal. Akkor, egy
evvel ezelOtt bemutathattuk lapunkban a mar elkesziilt gyomai
reformatus es evangelikus templomok, valamint a Kner
Nyomdaipari Muzeum makettjeit. Mostanra egy ujabb epiilet
kicsinyitett masa kesziilt el.

BeinschrOth Karoly

barki megcsodalhatna a
mini Gyomaendr6d6t -
mondta lapunknak
Beinschr6th Karoly,
akinek makettjeibol ju
nius 27-en a volt va
roshaza, a Gyomaend
rodi Jarasi Hivatal disz
termeben nyilt kiallitasa,
amely munkaidoben
szeptember 12-ig ingye
nesen latogathat6.

tesei, pontosan 13 h6nap
alatt.

A nyugdijas nyom
dasz mar a k6vetkez6
munkajat kesziti e16:
mivel a gyomai gimnazi
urn iden unnepli fenn
alasanak 60. evfordu
16jM, ezert lesz ez az
epUlet a k6vetkez6 ma
kett. Emellett szemelyes
okai is vannak a munka
nak, hiszen Beinschr6th
Karolynak iden szep
tember 6-en lesz az 50
eves gimnaziumi erettse
gi talalkoz6ja.

- Azt szeretnem, ha
meg sok epi.iletet elke
szithetnek, s a kesobbi
ekben nem csak otthoni
bazi kiallitason, vagy
ideiglenes bemutat6kon
allithatnek ki, hanem a
varosban, valahol egy
aUand6 bemutat6n is

mit muszaki rajzot sze
rezni, s a tervrajzok,
valamint fot6k alapjan
kesziiItek el fabOl a
Szabadsag teri epUlet
makettjenek falai, diszi-

junius k6zepere elke
sziilt a mu.

Az 1:100 aranyban
6sszerakott makett epi
teset hosszas el6keszit6
munka e16zte meg. Sike-

Beinschr6th Karoly
munkaib61 egyebkent
iden majus k6zepen nyilt
meg egy kiallitas a
varosi k6nyvtarban, ahol
30 epulet makettjet 1<it
hattak az erdekl6dok.
Ezek k6z6tt voltak az
erdelyi fatemplomok ki
csinyitett masai is.

Beinschr6th Karoly
egy evvel ezelott kezdett
hozza a gyomai varos
baza epUletenek elke
szitesehez, s most 6r6m
mel jelenthetjuk, hogy

IUU••

Nagy Laszlo vehette at a minisztertol a vandorkupat

H a romszazotven la
basban fOtt a birkapor
kolt. Tobb ezren llitogat
tak ki jtinius 28-an a
karcagi muzeumpark
ba, a XVI. Karcagi
BirkafOzo Fesztivalra.

A 220 fOzohelyen 353
birkaporkoltet f6ztek a
karcagi, komyekbeli es
hataron tulr6l erkezett
f6z6k. A tavaly hun
garikumma vaIt karcagi
birkap6rkoltot ennyien
meg nem is f6ztek egy
szerre Karcagon.

- Ket fontos szempont

ami a mai alkalmat meg
kiilonbozteti az e16z6ek
tol. Az egyik, hogy majus
30-an hungarikum lett a
karcagi birkap6rk6lt. Ez
az els6 etelrecept, amely
bekerlilt a hungarikumok
soraba - mondta kosz6n
t6jeben dr. Fazekas San
dor videkfejlesztesi mi
niszter. Varga Mihaly
nemzetgazdasagi minisz
ter szerint ez az etel, amit
a kunsagi ember unnepein
feltalal, s mara egyre
messzebbre jut himevben,
megbecsUlesben.

A szakmai zsuri 6-6
arany, ezust es bronz
ermet adott at, mig a tar
sadalmi zsuri tagjai t6bb

tueat kiilondijjal ismertek
el a fOz6k porkoltjeit.

A versenyen a zsuritol
a legtobb pontot ismet a

tavalyi gy6ztes gyoma
endrodi csapat kapta, igy
ovek lett a vandorkupa.

Nagy Lasz16, a
gyomaendr6di csapat
vezet6je elmondta, min
dent megtettek, hogy
megvedjek a tavalyi el
s6seguket.

P6rkoltjuk gyomaend
r6di m6dra, a perzselt fej
nelkiil kesziilt. A gyoma
endr6diek tenneszetesen
jov6re is versenybe szall
nak, s szeretnek ujb61
megvedeni els6segUket
Karcagon.
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Teljeskor(j tajekoztatas: www.rutinati.hu
Bosnyak J6zsef tanfolyamszervez6 Tel.: 0630/409-2868
OKEV: 04·0089·05 Akkr. lajstromszam: 00533020

Munkaruhazat: acelbetetes es betet nelkOIi szandalok ,
cipok 36·48 meretben! Polok 4XL meretig.

Munkasnadragok: rovid, felhosszu, hosszu.

***
A gyomaendr6di or

vosi iigyeleti munkara
kiirt kozbeszerzesi elja
ras eredmenyes volt,
ennek alapjan a Bekes
Medical Egeszsegiigyi
Szolgaltat6 es Keres
kedelmi Kft. nyerte a
palyazatot.

Az engedelyek be
szerzeset kovet6en szep
tembert61 kat a ceggel
szerz6dest a gyomaend
radi onkormanyzat.

A Sani-Med latta el
az orvosi iigyeletet 
Bekescsaba es Mez6ko
vacshaza kivetelevel 
Bekes megye egesz terii
leten. Nemcsak az on
kormanyzatoktol, hanem
az Orszagos Egeszseg
biztositasi Penztartol is
jar a tamogatas: a kft. az
egesz megye "haziorvosi
szolgalati iigyeleteert"
2013~ban 302 millio 638
ezer, mig "betegszal
litas" cimszo aIatt 12
millio 611 ezer forintot
kapott az OEP-t6l. A ceg
iizemi eredmenye 2010
ben plusz 22, 20 ll-ben
23, mig 20l2-ben 17
millio forint volt.

Med Trans Kft. orvosai
vegzik tovabb az iigye
leti munkat.

Lapunk cikkevel kap
csolatban Varfi Andras
polgarmester a k6vet
kezaket tartotta fontos
nak elmondani:

"A 2014. aprilisi
iilesen a kepviselo
testulet arrol dontott,
hogy a kozponti felnott
es gyermekorvosi ugye
leti feladatok ellatasra
lefolytatott kozbeszerzesi
eljarast kovetoen mond
ja fel a szerzodest a
jelenlegi szolgaltatoval,
amennyiben az eljaras
eredmenyesen zarul. A
2014. majusi iilesen is
elhangzott, az orvosi
iigyelet kozbeszerzesi
eljarasaval kapcsolatos
tajekoztatas, mely szerint
a felmondasra csak az
eredmenyes kozbeszer
zesi eljarast kovetoen
keriilhet SOl'. Amig e
teren eredmeny nem
sziiletik, addig tovabbra
is jelenlegi szolgiLlta
tonk, a Sani-Med Trans
Kft. vegzi a teljes korLi
orvosi iigyelet ella
tasat. "

Meg nem mondtak fel az orvosi
ugyeletet vegz6 cegnek

Gyomaendr6d meg
2007-ben k6t6tt szerz6
dest a Sani-Med Trans
Kft.-vel. Lapunk juniusi
szamaban irtunk arrol,
hogy a gyomaendr6di
orvosi iigyeletet vegz6
ceg munkajaval, pon
tosabban az iigyeleti
orvosok magatartasaval
es munkajaval kapcso
latban egyre t6bb panasz
erkezett a lakossagtol.

Az iigyeletet vegz6
Sani-Med Trans Kft.
new vallalkozas· nem
csak varosunkban, ha
nem a megye t6bb tele
piilesen is megbizast
kapott korabban az or
vosi iigyelet ellatasara.
T6bb varosban is panasz
volt a munkajukra, ezert
felmondtak a veliik k6
t6tt szerz6dest.

Juniusi szamunkban
tevesen irtuk, hogy Gyo
maendr6d is felmondta a
ceggel k6tott szerz6dest.
A gyomaendr6di kep
visel6-testiilet most csak
arrol d6ntott , hogy uj
k6zbeszerzesi eljarast ir
ki az orvosi iigyelet
ellatasara. Amig ez Ie
nem zajlik, addig a Sani-

LB~---

ARUTIN AUTOSISKOLA
SZEMELYGEPKOCSI·VEZETOI TANFOLYAMOT !NOiT

Idopant: 2014. julius 15-en 17 ora!
Helyszin: Katona J6zsef Muve/odesi Kdzpant
Gyomaendr6d, Kossuth u. 9. 52. lIJ
KEDVEZMENYES elmeleti tanfolyam!

INGYENESK." ''"'''''"~ h'~"'.! T
INGYENES szamit6gepes teszt hasznalat!

EMBERSEGESEN, TURELMESEN, HATEKONYAN ABIZTONSAGOS KOZLEKEDESERT!

E-Iearning felkesziilesi lehetiiseg:
otthon, egyenileg, sajat gepen,
interneten keresztiil torteno felkesziiles!

SzakOzlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rakoczi ut 12.

Kfnalatunkb61: --
Villanyszereles; anyagok,
vilagftastechnika,
gazkeszOlekek· es alkatreszek!

VILLANYSZERELESI MUNKAK
REGISZTRALT VILLANYSZERElOVEl
SAJAT ARUKESZLETSOL!

Kedvez6 arakkal varja vasarl6it a BALUVILLJ
Nyitvatartas: hetf6-pentek: 7.30-17.30 * Szombat: 7.30-12.00

Telefon: 0620/9777·946 Tel./fax: 0656/354·544

Augusztusban kezd6dnek az utfehJjitasokVers
Biztositasi Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztositasok teljes koru iigyintezese.
- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas

(Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kbtelez6 felel6sseg
- Casco-biztosttas
- eletbiztosrtas
- nyugdfj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendr6di kepviselet:
Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Madach u. 2/2.
Telefon: 0666/284·989, 0620/359·6842

GyomaendrOd Va
ros kepviselo-testiilete
donteset kovetoen
nagyszabasu katyuzasi,
utfelujitasi es utepitesi
beruhazas kezdodik a
varosban.

A beruh.azas soran
mintegy 8ezer negy
zetmetemyi ut felujitasa
val6sul meg. A munkala
tok 2 ezer negyzetmeter
katyUzast, 2700 negyzet
meter kerekparut javi
tast, a Losonczy utcai
utalap megepiteset, a
Nemetzugi sori ut meg
er6siteset es 2700

negyzetmetemyi nagy
feliil etu j avitast fogl al
magaba az Olajosok
utjan, a Socz6 zugi uton,
a J6zsefAttila utcaban, a
Zsak utcaban, a Racz
Lajos utcaban, az End
r6di temet6h6z vezet6
uton, a Damjanich ut
caban, a Polanyi Mate

utcaban es a Teglagyari
uton.

A kivitelezes kezdete
augusztus elejere var
hat6. A beruhazas lehet6
leghatekonyabb lebo
nyolitasa erdekeben a
katyuk pontos megha
tarozasanal a lakossag
velemenyere is szamit a
varoshaza, ezert kerik a
lakossagot, hogy a
gyomaendrod.hu hon
lapon talalhat6 bejelent6
urlap kitoltesevel jelent
sek be az ismert katyU
helyet es meretet, illetve
egyeb infonnaci6kat.
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Akitunteteseket augusztus 20-an adjak at

Ket diszpolgari cimet·adnak at

Iden ket diszpolgari
cimet es ket Gyoma
endrOdert Emlekpla
kett Kitiintetest ado
manyoz a Yaros. A
kepviselo-testiilet ju
niusi iilesen a beer
kezett javaslatok koziil
valasztott, igy Cs.
Szabo Istvan es az
endrodi sziiletesii szi
nesz, Rozsahegyi Kal
man unokaja, Aboczky
Robertne Rozsahegyi
Marika lesz iden
GyomaendrOd Dlszpol
gara.

Cs. Szabo Istvan
1938. november 19-en
sziiletett Gyoman. Apja
dr. Cs. Szab6 Albert al
latorvos, edesanyja me
z6berenyi szUletesu
Braun Magdolna. Mind
ket agon felmen6i j6m6
du parasztgazdak, azaz
mez6varosi parasztpol
garok voltak. Cs Szab6
Istvan Balassagyarrna
ton elvegezte a torzs-

konyvezesi szakiskolat
innen keriilt Bekes
csabara, ahol 27 even at
dolgozott azallatte
nyesztesi kozigazgatas
ban. 1977-t61, a szarvasi
f6iskola utan ontozesi es
melioraci6s uzemmer
nok lett, majd 1992-ben

.a debreceni egyetem
neprajzi tanszeken szer
zert etnografus okleve
let.

1985-t61 a bekes
csabai Gabona Muzeum
vezet6je innen ment
nyugdijba 1994-ben.

A bekescsabai refor
matus gyiilekezet pres
bitere 1985-t61 1999-ig,
volt egyhazmegyei le
veltaros es muemleki e
16ad6.

R6zsahegyi Kalman
unokaja, Rozsahegyi
Marika nagyapja szini
iskolajaban szerzett szi
nesz oklevelet 1952-ben.
1952-t61 1955-ig az
Allami Faluszinhaz tagja

volt majd a J6zsef Attila
szinhazhoz szerz6dort.

1958-t61 az Orszagos
Rendez6iroda rendez
venyein szerepelt vide
ken es a komyez6 orsza
gokban, mig 1974-ben
Amerikaba ment ven
degszereplesre, majd
egy ev mulva ferjhez
ment es visszavonult a
szinpadt61.

R6zsahegyi Marika
minden evben diszven
dege es egyben tevekeny
resztvev6je a R6zsahe
gyi napok iskolai ren
dezvenynek, emellett
elevulhetetlen erdemei
vannak abban, hogy a
R6zsahegyi hagyatek
Gyomaendr6dre keriilt.

A R6zsahegyi Kal
man Altalanos Iskola
tantesUlete javasolta a
szineszn6t a kitiintetes
reo

Ugyancsak az endr6
di iskola javasolta a
Gyomaendr6dert Emlek-

plakert adomanyozasit
az 1955-ben szUletett
Giricz Laszlonak, aki
egykori endr6di diak
kent kot6dik az isko
lihoz. A R6zsahegyi na
pokon, immiron 18 even
at minden alkalommal
reszt vesz es tart rend
hagy6 6rakat tortenelmi,
valamint helytorteneti
temikban. Giricz Lasz16
Endr6dr61 elszarmazort
lokalpatri6ta, mernok,
muszaki tanar, muked
vel6 fotografus. Gyoma
endr6d ertekeinek meg
ismerteteseben szerzett
erdemeket, ezert kapja a
kiruntetest.

Kittintet6 cimet,
Gyomaendr6dert Emlek
plakettet kap meg dr.
Banki Gyula nyugalma
zort haziorvos, aki 50
even at dolgozott az
egeszsegiigyben, ebb61
25 even keresztUl Gyo
maendrodon vegezte
gy6gyit6 munkijit.

Gyomaendrodi
Sz6·Beszed

hirderesfelvetel!
Telefon~

067Q/22·632·99

Sz6-Beszed
Szerkeszt6sege

szobeszed@gmail.com

Gazkeszulekek
karbantartasa,

javitasal

Viz-, gaz-, k6zponti
fUtes szereles

tervezestol
a kivitelezesig!

Malyi J6zsef
Telefon: 0630/50431-54

mrau&mrau

HANGOSITAS
mraulajos@freemail.hu

0630/690·2049

Nem lesz gal
Az FGSZ Fold

gazszallit6 Zrt. az
Endr6d 1-1 gazatad6
allomason karbantartasi
munkalatokat fog ve
gezni, ezert Gyoma
endrod teljes teriileten
2014. augusztus 19-en
10 6rat61 2014. augusz
tus 19-en 14 6raig a
gazszolgaltatas sziinetel
ni fog!

VEGYEN : JO BORT! JO ARON!

BORHALO POLTUNI(B):\N, S~ARVAS,KOSSUTH l)~6e-9~~

~ A SZIREN ALATT ~. -- _., .-"

MINOSEG~ BOROKKAL, VERHETET~EN ARAKKAL ES
KOSTOLOVAL VARJUK!

Nyitva tartas:
Hetfo

(sutortok:
11:00 -19:00

Pentek:
9:00- 19:00
Szombat:

9:00-13:00

Borhal'
IlC"K(lln"l»H

£1.&lm"'--.~ lonw5 +a

Elerhetosegeink:
www.borhalo.com(szarvas
wwwJacebook.com(borhaloszarvas
sza rvas@borhalo.com
Tel.:06(20-38 99444

Nem basznalt,
elromlott,

feleslegesse valt
hiito; vagy

fagyasztoszekrenyet
ingyen elfogadom.

Hivjon,bazhoz rnegyek!

.. Egyeztetni
telefonon lebet:

0666/789-189



TfiVASZI
ALflTOtlKBOI' ,:

Vetiimagvak szeles viilasztekban
• Fumagok • Miitriigyiik

• Lemosiipermetezik
• Pennetezigepek

• Tiipoldatok
• Ragcsal6irt6 szerek

• F6liiik • TiimUik
• SzivattyUk

• Gumh:sizm3k
• Munkavedelmi ruhazat

-=

L6togasson el hozz6n~!
5500 GyomaendrOd,
Paszlor Jcinos u. 39.
Tel.: 06-66/386-359

,
IR

. Ford hasi~ilgepjarm(jvek szeles modellvalaszle~al,eh!rhetoarakon. ~-.----- --'
Service Kft.

Az 5000 Ft-os onkormanyzati tanszervasarlasi
utalvanyt levasarolhatja nalunk.

E1fogadunk ElZSebet utalvanyt, Sodexo ••. stb.

Ha a 10%-os kedvezmenyre jogosito ziild kartyaval nalunk vasarol,
(amit minden gyomaendriidi kisdicik megk.apott a bizonyitvannyalj,

kUlon sorsolason vesz reszt. - Vcisarlasi utalvanyokat fogunk kisorsolni.

Fodij: 20000 Ft-os utalvany!
Akartya hatoldalan tiintesse fel Revet es cimet.

e;' - 1- -----~- -----------1--

5310 Kisujszallas, Deak F. u. 69-75.• Telefon: +36-59/321-134' Fax: +36-59/322-300
Email: fsandor@maiLexternet.hu • www.fordsandorservice.hu

Gyomaendr6d,
Pet6fi u. 2.
TeL: 06-66/386-5'23

I!!I!~~,~!!th~~
ANLATUNK ISKOLAKEZOESHEZ:
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- epiiletek villanyszerelese
- haztartasi gepek javitasa

- erintesvedelmi es villamvedelmi vizsgalatok

""'"Sziluet
Fitness k!ub E szo!arium

fitness E: kondicional6 terem

teremberles IAtlasz kondigepek

tarsastanc I aerobik I step aerobik

power body I hastanc I zsireget6 aerobik

j6ga I preventiv gerinc gimnasztika

Kner Imre ter I www.gellaLhu
06 66 285 840 I 06 30 6278234

Olajcsere Akci6
12 pontos atvizsgalassal

10w-40w olajjal:
1400 ccm mar 10 990,- Ft-t61

Sw-30w olajjal:
1400 ccm mar 11 990,- Ft-t61

Az cirak tartalmazzcik az olajat J

az olajsziirot es a munkadijat!

Klimatisztitas
pollenszUro cserevel +utaster fertotlenites

ELtA
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Az O'Mart Konyves
bolt es KulturaJis Mu
hely junius 19-en 18
6rakor tartotta immar
sokadik, sorrendben a 43
rendezvenyet. A Honti
Muhelygaleria sze11emi
hagyomanyanak foly
tat6i ok, akik a maguk
erejebol inditottak el a
kis konyvesboItot, a
mely igenyes konyvki
nalata me11ett musoros
irodalmi estjeivel, kia11i-

tisaival, konyvbemuta
t6ival egyfajta kozos
segteremto, a polgari
sze11emi ertekeket ipol6
muhe11ye, affele kisva
rosi szalonni Yilt az e
vek soran.

Eztittal Bula Terez es
Kolarovszki Zoltan ko
zos bemutatkozasira ke
riiIt sor "Muveszet ket
sz61amban" cimmel,
ahol a kortirs kepzomu
veszet es az irodalmi
igennyel irott muveszet
tortenet talilkozott a
kozonseg oromere.

Eloszor az est hizi
asszonya Olah Gizella
iidvozolte a vendegeket
Remenyik Sandor "Mii
veszet" cimu versevel,
majd bemutatta Kola
rovszki Zoltan festo
muveszt, aki negy eve el
varosunkban, de sokan
ismerhetik ot regebbrol

is, a Bethlen Gabor
Iskola altaI 1993-2003
ig minden nyaron meg
rendezett muvesztabor
b6l is. Az alkotasokat
egy h6napig lathatjak az
erdeklOdOk.

Bula Terezt nem kel
lett bemutatni a kozon
segnek. Sokan tudtak,
hogy evek 6ta dolgozik
Corini Margit eletrajzi
koteten, amely annyi
viszontagsag utan a

Kriterion Kiad6 gondo
zasiban latott napvila
got. A konyvbemutat6t
megtisztelte jelenletevel
a kiad6 igazgat6ja, H.
SzabO Gyula is. Kettejiik
parbeszedebOl, olykor
paros mono16gjabOl
bontakozott ki a konyv
tortenete. A beszelgetes
nek stilszeruen egy Co
rini utcakep adta a hit
teret, amely Bula Terez
sajat tulajdona.

A szerzo elsosorban
arr6l a sze11emi kaland
r6l meselt, amit a kuta
tas, az irott es az inter
netes forrasok, a level
tari anyagok, a regi
fot6k, ujsagcikkek meg
ismerese, s nem utols6
sorban a muvesznot meg
szemelyesen ismerok
elbeszelesei nyujtottak.
Nyolc even at volt a
Varosi Keptir vezetoje,

ahol minden nap a sze
mebe nezhetett ennek a
titokzatos, orokifju mu
vesznek. Azaz, csak a
portreinak, s szemlel
hette kiilonos, senkiehez
sem hasonlithat6 mu
veit, festoi vilagat. Pa
rancso16 sze11emi kihi
vas volt megpr6bilni az
apr6 mozaikokb61 ossze
rakni az eletet, s ennek
fenyeben szemlelni,
megfejteni eletmuvet.

Egyszersmind bizonyi
tasi kenyszer is volt ez
szamara, miutan gylijte
menyvezetoi megbiza
tasit immir tiz eve min
den komoly indok nelkiil
varatlanul megsziintet
tek. Mint elmondta, az
intezmenyi hatter hianya
nagyon megnehezitette
mind a kutatast, mind a
kiadist, e11ehetetlenitette
az oni116 pilyazast.

H. SzabO Gyula, a
kiad6 igazgat6ja el
mondta, nekik sem volt
egyszeru forrast szerez
ni, holott a muveszno
ko lozsviri sziiletese,
erdelyi kotodesei min
denkeppen indokoltak,
hogy ok legyenek a
kiad6k, de az elerheto
palyizatokat rendre er
delyi magyar szerzok
konyveire irjik ki. Itt a
tema belevag ugyan az a

profiljukba, de a szerzo
anyaorszigi. A pilyaza
tok es a konyv szerkesz
tese sorin maga is egyre
inkibb megismerte Co
rini sorsit, s egyre er
dekesebbnek talilta en
nek a latsz6lag kemeny,
de megis annyira serii
lekeny muveszasszony
nak a szemelyiseget.
Megismerve alkotisait,
a is, akir a szerzo meg
pr6bilta gondolatban el
helyezni at a magyar es
az eur6pai kepzomu
veszet irinyai, megha
tiroz6 szemelyisegei
sze11emtereben, sarra
jutott, idegen, kiilonos
volt itthon, hiszen
pilyijat dontoen New
Yorkban es Pirizsban
futotta be, de idegen volt
ezekben a viligvirosok
ban is, ahol az ottani
muertok, az ottani ko
zonseg szimira, akik
pedig szokva voltak az
intemacionalis muvesz
tarsadalornhoz, a kuri
6zum erejevel hatott.
Motivumait a nagyva
rosi let es a tengerpart, a
Riviera tajair6l meritet
te, mint oly sokan akko
riban, s megis, valami
egyeni szint, egyeni
hangulatot tudott adni
ennek a teminak. Egyeni
technikaja, az, hogy job
bira nem ecsettel, ha
nem festokessel dolgo
zott, sari jellemzo
egovoros szin, ami ott
parizslik minden egyes
kepen, osszeteveszthe-

tetlen kezjegye Corini
Margitnak.

Elgondolkodtatta a
miiveszno tovibbi sorsa
is, azok a rejtelyek, ame
lyek Gyomira keriileset,
szimuzeteset a hazai
muveszeti eletbol, annak
politikai indokait ove
zik, s amelyekre a be
hat6 kutatis ellenere
nem talilt a szerzo meg
bizhat6, dokumentilhat6
adatokat. Pedig a Dil
noki Mik16s Belaval
va16 rokonsag - a szerzo
ujabb kutatasai szerint a
muveszno neveloapja es
a tiborriok edesapja
voltak testverek -, a
sokeves nyugati tart6z
kodis, az arisztokrata
korokkel val6 kapcsola
tok, sa kortirsak vissza
emlekezesei mind-mind
ezt erositik.

Mindenesetre Bula
Terez igenyes irisin
keresztiil szimara is
rendkiviil erdekes embe
ri sorsot, izgalmas elet
muvet ismerhetett meg,
amelyet j6 szivvel ajanl
hat mindenki figyel
mebe.

Az est vegen az
erdeklodok dedikil
tathattak a megvasirolt
konyveket a szerzovel, s
megtekinthettek a Kri
terion Kiad6 mas kiad
vanyait is. Vegiil, a haz
szokasa szerint a vende
gek iidito es pezsgo mel
lett hazi siitemenyeket
k6stolgatva folytattak a
beszelgetest.
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E-ON iiayfelszolgalat

Gazszolgaltat6 ugyfelszolgalat
allas bejelentese, miiszaki
szolgaltatasok megrende
lese, illetve lemondasa, fo
gyaszt6i adat- es cimval
tozas bejelentese, fogyasz
tasmero atirasa, fogyasz
tasi hely ki- es bekapcso
lasa, szamlazassal kapcso
latas informaci6 kerese,
bankkartyas befizetes lehe
tosege, stb.

Keddi napokon delelott
8-12 oriiig, csiitortokon
kent pedig 14-18 oriiig
varjak az iigyfeleket a
szemelyes iigyintezesre.

Az aramszolgaltat6 heti
ket alkalommaI tart ligyfel
szolgalatot a Selyem uti
varoshaza epiiletenek fold
szintjen levo irodajaban.

Gyomaszolg Ki •.
Temetkezessel kapcsolatos

"gyintezes
Hetf6-pentek: 7-15 6raig!
Telefon: 0666/386·233

Az Ogyelet ideje alatt
(hetvegen es Onnepnapokon

ejjel-nappal) hfvhat6:
Cs6ke Janos: 0666/285·065, 0630/630·8097

Temetkezesi iroda: Gyomaendr6d, Ipartelep u. 2.

A GDF SUEZ gaz
szolgaltat6 iigyfelszolga
lati irodat nyitott Gyoma
endrod6n a varoshaza fold
szintjen.

Nyitva tartas: hetm
14-18 oriiig, kedden 8-12
oriiig.

A szemelyes iigyfel
szolgalaton igenybe veheto
szolgaltatasok: gazmero-

'iJ GUMIKf

Szereles, javftas,
centfrozas!

Katona Gyorgy
gumijavit6

Gyomaendr6d,
Bajcsy u. 107.

Elsa osztalyu
borovi fenyabal
ajt6k, ablakok

keszitese!

Konyhabutorok,
gardr6bszekrenyek,

keszitese egyedi
meretben

butorlapb61
vakumf6liazott

felOlettel vagy tamar
fab61!

Telefon:
0630/9554·571

Legyen viragod konyv, mez-szavak viraga;
Papp Lajos lelkenek kneri hasonmasa!
Koszonet mindenert; hala, orok hilla.
Orizziik emlekb egyiitt kicsi hars/a!

Az emh~kfah

(;; jovot epitett alapozott multra.
Eletenek ez volt legalkot6bb ulja.
Gyoman nem konnyii melto ut6dnak lenni,
magas mercevel/olytatni, bizni, tenni.

Legyel melt6 hozza kedves kicsi hars/a!
Nagy elod szellemb vallaIta magara!
Elete konyvve valt, s hirdeti szaz nyelven:
Gyoman alkotott 0, s nyugszik Debrecenben.

Veliink volt boldog; htiink vadolt, ha kellett.
Szolitanank rna, de amar nem /elelhet.
Elfaradt szivvel tert haza Debrecenbe,
de szines onmagat rank hagyta orokre.

Kinek emleket orzod te kicsi hilrs/a;
a Kneri szellem tiindoklO 6riasa.
A nagy Debrecent elhagyva jott Gyomara;
e kincset era hires officinaba.

De 0 tettre kesz volt, es az embersege
humanistakent emelte at az egbe.
Nem oncelusag; szorgos sziv, tiszta lelek
jellemezte hiven a tizenhb evet.

Tisztelegve Papp Lajos vezerigazgat6
mun1<ilssaga e16tt, az emlekfaUltetes alkalmara

Gyomaendr6d, 2014. aprilis 12.

Beinschr6tb Karoly
nyugdijas nyomdasz

Telefon:
0666/285·127

Harmas-Koros
PaJinka Manufaktura

Gyomaendr6d

Telefonon:
0620/5425-007

E-mail:
ignaczneilles.erzsebet@upcmail.hu

~~1vii9!Jiiok

A pAliokA!
www.hunigi.hu

Apr6hirdeteset e-mail-en is elkOldheti!
szobeszed@gmail.com

Ingyenes a lakossagi apr6!
A Szo-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak az

olvasoknak a Iakossagi aprohirdeteseit, akik ezen a
szelvenyen klildik be megjelentetes celjab6l! A
szelvenyen a megjelolt helyre kell beimi a kivant
szoveget es a szelvenyt levelez61apon vagy boritekban
elkiildeni a kovetkezo cimre: Szo-Beszed Szer
kesztosege 5500 Gyomaendrod, Hosok Utja 51. Egy
aprohirdetes szovege lehet61eg ne tartalmazzon 15
szonaI tObbet! A hirdetesek szovegeert feleh5sseget nem
vallal a szerkeszt6seg!

Felad6 neve: .

Cime: .

Az apr6hirdetes szovege: .

Iranyar: , .

Erdeklodni: .

Alairas: .
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Uj haziorvos
Sz6-Beszed

Lengyelek Gyomaendrodon
2014. julius

iskolaba a 2014/20 is-os
tanevre. Ez a szam azt
jelenti, hogy az isko
lavezetes helyes stra
tegiat folytat a beisko
lazasban, az agrar- es
elelmiszeripari szakmak
nepszeriisiteseben
mondta Davidovics
Lasz16 igazgat6.

tervez az iskola a fenn
tart6 fOldmuvelesugyi
miniszteriummal ko
zosen. Ezek koze tar
tozik a tangazdasag mo
demizalasa es a sajtii
zem ujrainditasa is.

Mig tavaly 72 uj
tanu16, addig iden 92
els6s jelentkezett az

diak is erkezett.
Julius 2-at61 20 len

gyelorszagi szakoktat6t
is vendegUllat a Bethlen
iskola, ahol a szakem
berek kihelyezett kepze
seket tartanak.

Davidovics Lasz16, a
Bethlen igazgat6ja 1a
punknak e1mondta, hogy
hosszU tavti kepzesi es
beruhazasi programokat

Julius 6. Malnakrem leves tur6gomb6ccal.
Ciganypecsenye, tepsis burgonya, kovaszos uborka. Gundel palacsinta.

Julius 13. Orjaleves daragaluskaval.
Kijevi csirkemell, rizi-bizi, tartarmartas. Darazsfeszek.

Julius 20. Gorog gyumolcsleves.
Korosi finom falatok, burgonyapure, tsatsiki salata. Tepert6s papucs.

Julius 27. Erdei gyumolcsleves hidegen.
SertescsUlok Pekne m6dra, tepsis burgonya, parolt kaposzta. Paraszt kifli.

Varjuk szives megrendeleseiket. Etkezesi utalvanyokat es SZEP karlyat is elfogadunk!

980.- Ft/adag
Telefon/fax: 0666/386-444 Mobil: 0620/9808842,0670/3655360
Varjuk szfves megrendeleseiket.

Csaladi Vasarnap aDreher Soroz6 Etteremben!

Ez a cseregyakorlat
mar resze annak a meg
allapodasnak, amit a len
gyel es a magyar fold
muve!esugyi miniszteri
umok kotottek a szak
mai programok kapcsan.
Ennek a megallapodas
nak a gyomaendr6di
szakiskola lett a koz
pontja, ahova junius 26
an S francia f6iskolas

A lengyelorszagi Ja
now Podlaski mezogaz
dasagi szakiskola 14 ta
nul6ja es ket kisero ta
nara tolti 3 hetes szak
mai cseregyakorlatat a
Bethlen Gabor Szak
kepzo Iskolaban.

A junius 21-en erke
zett diakok az iskola
tangazdasagaban, Puski
Sandor allatenyeszt6 te
lepen es Jeremy Boger
gyomai szarvasmarha te
lepen gyakor1atoznak a
Beth1en diakj aival ko
zosen.

~.-...; ~-~ -. --'-.-_.-----~-...,

I~· .. r.~•. 'REGI~: ~q

!'~:;BUi6ROKAt~·~
__... '_ .. "'" ." _ I" _ .1

~:-""...::~ ::hasznalatii -,.. ~~
! • - '- co _ ~_ - __-....., :"•• -.' I

1,,":::- ja~gy~ka.t:~·.. )
~ _ ~ - ,... . I

~'>"vasarolok!~. ~]i ..C'''; '-.'."'-' . .,

'~ ..' ,Kesip.~~i#~b ~',:1
~ ~:heIYs.zirlelli·"j

I:fizetek!:-J
I .... ' -

't' .-. -:. Jelejoil:~~. '. -:I~
r :0630/9~5_3..3~S~~.'. ~
L-ca: .:. ......~~'.JlI

Nemzeti
K6z1ekedesi
Hat6sag

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

1\~·7~~
~_ ~ ':~:-f

- 0- ~

0666/610·650,
0630/600·42·30

Eredetiseg-vizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

AUTOSOK
FIGYELEMI

Muszaki
vizsgaztatas

akc;os sron:
22.000 Ft

Dr. Sch6ber Ott6 (43
eves) 1996-ban vegezte el
a debreceni orvostudoma
nyi egyetemet. Ezt k(ive
toen a kecskemeti megyei
k6rhazban, majd a Repiilo
k6rhazban dolgozott in
tenziv es onko16giai, illet
ve belgy6gyaszati oszta
lyokon.

Ezutan a gy6gyszeri
parban helyezkedett el.
2012-tol a Szegedi Orvos
tudomanyi Egyetemen ha
ziorvosi rezidenskent dol
gozott.

- Felesegemmel es ket
gyermekemmel, az egy
eves kislanyommal, vala
mint a tizennegy eves
fiammal mar Gyomaend
rodon eJek. JUnius elsejetol
a gyomaendrodi kettes sza
mil haziorvosi korzet ella
tasa a feladatom - mondta
lapunknak dr. Sch6ber
Ott6.
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Az idei Kis Balint
Napokat junius to-en
es ll-en rendezte meg
az iskola tantestiilete es
diaksaga. Rendbagyo
orakkal es nepzenei
koncerttel kezdodott a
kef napos vidam pro
gramsorozat.

A Kis Balint Emlek
unnepseg helyszine a
H6sok uti iskola udvara
volt. Az irodalmi szin
pad es az enekkar szep
musora utan koszoruzas
ra es dijatadasra kerult
sor. Kis Balint Dijat
kapott Balla Karolyne
tanarno es Kruchi6
Adrienn 8. b osztalyos
tanu16. Az Ev Tanara:
Kovacsne SzabO Maria
lett, az Ev Diakja: Tan
Edit 8. e osztalyos tan
u16, az Ev Sziiloje dijat
pedig: Tarine Varga Edit
kapta. Halasz Istvan
dijban reszesUltek a III 
IV. koresoportos kezi-

labdas lanyok, akik a Kis
Balint .A.ltalanos Iskola
7-8. osztalyos tanu16i,
edz6jiik: Lakatos Tibor
testnevel6 tanar.

Gyomaendr6d 25
eves evfordul6ja alkal
mab6l kepeslap kiallitast
es .fot6kiaJlitast ren
dezett az intezmeny a
H6sok uti aulaban Rosza
Peter gyiijtemenyeb61 es
Hornok Em6 fot6ib61.

A delutan pedig va
16ban szinesen, szaba
don, valtozatosan zajlott

a gyerekek koreben,
hiszen szamos program
bOl valaszthattak.

Este a Katona J6zsef
Muve16desi Kozpontban
az " ... alma a fajat61"
elnevezesu gyerek-szu16
eload6esten az iskola
volt es jelenlegi tanitva
nyai, kiva16sagai szere
peltek egy szinpadon
edesanyjukkal vagy
edesapjukkal. Ertekes,
szivet melenget6 meset,
verset, eneket, zenet,
neptaneot hallhattunk,

Sz6-Beszed

IMhattunk. Magas szintii
e16adasokban gyony6r
kodhettunk. Remeljuk,
lesz folytatasa ennek a
szep kezdemenyezes
nek.

Koszonjuk a felle
p6knek aldozatos, ma
gas szintii felkesziile
suket, munkajukat, es
koszonet illeti; Honti
Judit, Palicskane Sze
gedi Katalin es Galne
Juhos Eva tanarn6k
izleses dekoraci6it.

A masodik napot

immaron hagyomanyo
san a Diakonkormanyzat
szervezte K6nya Marta
es Kereki Iren pedag6
gusok segitesevel.

Kis Balint Pr6baval
indult a reggel, majd a
Diak6nkormanyzat koz
gyulesere es a pr6ba
ertekelesere keri.ilt sor.
Delutan, a Csaladi na
pon a gyerekek vettek
birtokukba a szinpadot.
Latvanyos, vidam, ked
yes produkei6kat mutat
tak be. Kes6 delutan
nagy izgalommal vartak
a kisebb es nagyobb
diakok egyarant az idei
Kis Balint Napok sztar
vendeget: Danies D6rat.

Koszonet a szti16k
nek, a "Gyermekekert
Alapitvanynak", az in
tezmeny nevel6testiile
tenek a szervezesert.

Szinesen es szabadon
voltunk egyiitt! igy ke
rek a vilag!

Hunya Jolan

Amikor a juliusi cikk
meginisaboz kesziiltem
arra gondoltam, bogy
milyen hasznos tanacso
kat adhatnek a 8zo
Beszed kedves olvasoi
nak a nyar keIlos-koze
pen amikor is kanikulai
idi5 is varhato.

Mindjart az elejen
tisztazzunk egy alapveta
termeszeti torvenyszerii
seget.

1. Az ember a ter
miszet risze!

2. Az ivszakok is az
idojaras hatassal van
minden iLOlinyre!

3. A hatas vagy gyo
gyit vagy megbetegit!

Vizsgaljuk meg a nya
ri honapok termeszeti
erainek az emberi szer
vezetre gyakorolt igen
eros megbetegitenda ha
tasat. Hivjuk segitsegi.il
mentorkent a fizikat.

Ha egy edenyt amely
ben folyadek van es ki.ilsa
hohataser akkor a benne
leva folyadek felmeleg
szik, felforr. A bels6
szerveinket veda kiils6
"kopeny" ugyanigy visel
kedik. A ki.ilso hOt be
vezeti a testi.ink belsejebe
es ott mindent szovetet
felmelegit. Felmelegiti a
testnedveket is hiszen a
testiink 70-75%-a viz.
Ennek hatasara a belsa
szervek es szervrend
szerek nagyon komoly
terhelesnek vannak ki
teve.

Alljon itt nehany
pelda a kiilso ho belso
mlfiitottsegere:

- rossz szagu, gozos
narancssarga vizelet, fej
fajas, vastag lepedekes
nyelv, szaraz orrlyukak,
verpangas, szomjusag,
szedelges, gyomorsav ml
tenges, gyulladasos bor
betegsegek, szUro, nyilalo
fajdalmak, ego erzesek az
izmokban, alvasi prob
lemak, bo izzadas, kelle
metlen testszag, ver es
epe hanyas.

Az ilyen idoszakban is

2014. julius

a taplalkozasunk meg
hatarozo lehet a "ti.izes"
betegsegtiinetek megela
zesere.

A tulzasba vitt sava
nyU, pikans-csipos izek
tovabb rontjak a helyzetet
ezert keriilendo a fo
gyasztasuk a kanikulai
melegben a bajok elke
riilese erdekeben.

Az edes, keserii es
fanyar izek csokkentik a
bels6 felmelegedest a
tulfUtottseget es ez altai
vedik termeszetes uton az
egeszsegiinket.

Es meg egy jo tanacs!
Keriiljek nagy meleg

ben a hideg folyadekok
fogyasztasa.t, mivel az
nagyon karos hatasu lehet
els6sorban az erekre,
szivre, vemyomasra, ve
sekre es a nyirokrend
szerre.

A mlzott folyadekbe
vitel is artalmas, teha.t
meg kell talalni minden
kinek a megfelelo napi
mennyiseget, ami az a
szamara idealis lehet
abban az idojarasi hely
zetben es egeszsegi alla
potban, amiben egyeb
kent van.

Kedves Olvaso!
A forro egovi orsza

gokban a mar elbirhatat
Ian hOseg ellenszere a
forro teak, levesek fo
gyasztasa. Nem jeghideg
folyadekot isznak eves
utan, hanem egy forro
teat. Nekik ez evezredek
alatt bevalt, akkor hasz
naljuk mi magunk is ezen
osi praktikakat az egesz
segiink vedelme erdeke
ben.

Az id6jaras nem fog a
mi kedvtink szerint meg
valtozni es minden ember
kenye, igenye szerint mo
dosulni, hiszen megvan a
sajat tudatossaga, ezert
nekiink kell hozza alkal
mazkodni a fentiek sze
rint.

Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz
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HAz
Gyomaendr6d koz

pontjaban, a Napkeleti u.
4. sz. alatti 2 szobas
gazfUteses csaladi haz
nagy mellekepiilettel,
1440 m2-es telekkel ela
do. Iranyar: 3,4 millio
Ft. Erd.: 0620/413-2770

Endr6don a Sugar
uton hosszu paraszthaz
elado. Iranyar: mege
gyezes szerint. Erd.:
0620/245-1262

Gyomaendr6don jo
allapotli csaladi haz
elado. Iranyar: mege
gyezes szerint Erd.:
0630/445-5924

Gyoman a Gardonyi
Geza u. 83. sz. alatti
osszkomfortos paraszt
haz elado. Iranyar. 2,5
millio Ft. Erdek16dni:
0670/245-2295

Endr6don haz elado
siirg6sen! Robogot es
kistraktort beszamitok.
Iranyar: 990 ezer Ft.
Erd.: 0670/286-6061

Tompa u. 14. sz. alatt
kertes haz sok mellek
epiilettel elado. Iranyar.
2,8 millio Ft. Erd.:
0620/982-3257

Gyoman kertes haz
elado vagy kisebb kertes
hazra cserelhet6. Erd.:
0630/544-4641

Gyoman a Bajcsy
utcaban 3 szobas csaladi
haz elado. Iranyar: 9,5
millio Ft. Erdekl6dni:
0620/365-3683

Endr6don a Juhasz
Gyula utcaban 3 szobas
kertes haz, rendezett
kerttel elado. Iranyar: 6
millio Ft. Erdek16dni:
0630/978-9218

Gyoman az Arany
Janos ut 16. szam alatt 4
szobas osszkomfortos
haz elado. Erdeklodni:
0620/526-6573

Gyomaendr6don a
Zrinyi Miklos utcaban

120 m2 teriiletii 3 szobas
haz mellekepiilettel es
alsokonyhaval elado.
Ininycir. 6,4 millio Ft.
Erd.: 0670/617-7448

Gyomaendr6don, a
Csokasi zugban vizparti
dupla telken 3 szobas,
6sszkomfortos, nagy
nappalis, pincezett csala
di haz gazdasagi epii
letekkel elado. Iranyar:
15,8 millio forint.
Telefon: 0630/3326-075

Endr6d6n, a Sugar
uton hosszU paraszthaz
elado. Erd.: 0620/245
1262

Endr6d6n, a Polanyi
titon, csendes k6myezet
ben haz elado. Villany
van, viz az udvarban.
Erd.: 0670/286-6061

Gyomaendr6d6n a
Rakoczi u. 29. sz. alatt
nagy csaladi haz, jelen
leg orvosi rende16kent
muk6dik, elado. Erdek
l6dni lehet: 0630/367
0840, vagy 0630/998
5096

Gyoman a varosk6z
ponthoz k6zel a Hunyadi
utcaban 2 szobas, sa
tortet6s csaladi haz ela
do. Tehermentes, 6ssz
k6zmuves, allapota k6
zepes, azonnal bek61
t6zheto. Alapteriilete
100 m\ kis kerttel. Fu
tese gazkonvektoros.
Iranyar: 6 millio Ft.
Erdekl6dni: 0670/638
8475

LAKAS
Gyomaendrodon az

Oktober 6. ltp-en 2
szobas lakas elado.
Iranyar: megegyezes
szerint. Erdekl6dni le
het: 0620/576-7879

Eiso emeleti, tegla
falazatli, ketszobas, er
kelyes, egyedi gazos
lakas elado Szarvason.
F6iskola, posta, orvosi
rende16 k6zelben. Er-

dek16dni: 0620/586-
7441

Ifjusagi ltp-en 2,5
szobas felujitott konvek
toros muanyag ablakos
lakas, els6 emeleti elado
vagy kertes hazra cserel
het6. Iranyar: 6,5 millio
Ft. Erd.: 0670/368-7774

A Vasarteri Itp-en
56m2-es 3. emeleti erke
lyes, teljesen felujitott
lakas elado. Erdek16dni:
0630/442-2079

A Vasarteri ltp-en
56m2-es 2. emeleti erke
Iyes lakas elado. Erd.:
0670/279-8040 vagy
0620/347-0538

Vasarteri ltp-en ga
razs hosszU tavra kiado.
Erd.: 0630/442-2121

Vasarteri ltp-en egy
szobas foldszinti lakas
elado! .Ar megegyezes
szerint! Erd.: 0620/376
4567

Gyoman, a Vasarteri
ltp-n teljesen felujitott,
legkondicionalt, kony
habtitoros, uj fiitesrend
szeru 2 szobas lakas
elado! Telefonszam: 30
3493740,30-4319633

Vasarteri ltp-en I
szobas, foldszinti lakas,
azonnali bekolt6zessel
elado. .Ar: megegyezes
szerint. Erdeklodni:
0630/576-1140

Gyomaendr6d6n, a
Vasarteri lakotelep 31.
epiiletben foldszinti ket
szobas lakas elado. Er
dek16dni lehet: 0620/
519-8604

KERT, TELEK
Gyoman Kecseges

zugban (Sulekkert) viz
parti horgasztelek elado.
Erdekl6dni telefonon:
0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

Gyoman a Zrinyi
Miklos utcaban 660 m2

_

es epitesi telek elado.

Erd.: 0630/856-5049
Bonom-zugban viz

parti telek elado. Irany
ar.: 1,8 millio Ft. Erdek
l6dni: 0630/471-9279

Gyomaendr6d6n a
Templom-zugban viz
partra men6 ingatlan ela
do, villany, ffuott kut
van. 4614 m2-es vallal
kozasra is alkalmas.
Erdek16dni lehet tele
fonon: 0670/943-8212

EGYEB
Tapeta es tapetaszeg6

50%-os aron elado.
Erdekl6dni: 0630/471
9279

Ujszeru allapotban
lev6 pingpong asztal
elado iranyar 35 ezer Ft.
Erd.: 0630/380-2558

7 tekercs feher habo
sitott tapeta kevesebbert
mint fel aron elado:1500
Ft/tekercs. Erdek16dni:
0620/416-7872

Haromkereku gyer
mek kerekpar jo allapot
ban elado. Iranyar: 3
ezer Ft. Erdek16dni:
0620/416-7872

Alberletet keresek
siirg6sen. Nyugdijas
ferfi vagyok. Haz koriili
munkakat szakszeruen
elvegzem. Hivjon bat
ran. Telefon: 0630/484
6082

Elado 51-es Simson
blokk. Erd.: 0630/307
6927/705-7668

Felkerekes rakodo
kaptarak es elektromos
p6rg=to elado. Iranyar:
6000 Ft/kaptar. Erd.:
06701705-7668

Simson Star elado.
Iranyar: 50 ezer Ft. Erd.:
0620/454-1154

MUNKA
Kipufogodobok,

rendszerek javitasa, ke
szitese! Karosszerijavi
tas! Telefonszamom:

0670/5144-641
Karosszeriajavitas!

Karambolos, korrodalt
autokjavitasa! Kipufogo
dobok, cs6vek javitasa,
keszitese! Telefonszam:
0670/5935-171

Jo allapotban lev6
fotelagy elado. Iranyar:
megegyezes szerint.
Tel.: 0666/285-062

Malacok eladok (60
darab) Erdek16dni lehet:
0670/531-5402

Malacot, siildot, hiz6t,
nagysulyiJ hiz6t, nigott kocat

vennenk keszpenzert!
Telefon:

0630/296-4775

Nem hasznalt, elrom
lott, feleslegesse valt
hut6- vagy fagyaszto
szekrenyet ingyen elfo
gadom. Hivjon, hazhoz
megyek. Telefonsza
mom: 0666/789-189

Korrepetalas, felzar
koztatas, mag{morak,
kozepiskolai felv6telire
felkeszit6 foglalkozasok
altalanos iskolasoknak.
Erd.: 0630/856-3218

Kerites, kapu, korlM,
terasztet6, steg stb. ke
sziteset vallalom! Ut{m
futo javitas, felujitas!
Telefonszam: 0670/593
5171

TARSAT KERES
165/66 59 eves

fuggetlen h6lgy keresi
huseges tarsat 60 evesig
fiiggetlen ferfi szeme
lyeben. Erd.: 0670/368
7774

40 eves ferfi humo
ros, kedves, hazias h61
gyet keres, aki tarsa
lenne. Hivjatok! Tel.:
0630/236-0435

Hirdetesfelvetel:
Sz6·Beszed

Telefon:
0670/22-632-99



'apirbolt udvaran)

Nyitva: Kedd-Szombat

.
e, mluzletunkben vciltja

Kedves Vasar16ink!
Amennyiben

Nyi("a tattas: II·P: 130.1130 SzoHt6at: 8--12
0000 (jYOffl~O,,_d'QdRotoR S" t." ~"

708,,!'ax.: 66!28~·002
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Varfi Andras: Gyomaendr6d a tovcibbi fejl6des Litia
Ahhoz, hogy tele

piilesiink ki tudja akmiz
ni a lehet6segeket, es a
legmegfele16bb m6don
hozzajusson a penziigyi
forrasokhoz, Gyoma
endr6dnek Fidesz ta
mogatott polgarmester
es kepvisel6-testiilete
kell, hogy legyen a ko
vetkez6 ciklusban, hi
szen Gyomaendr6d nem
lehet ellenzekben!

Buszke vagyok az el
mult nyolc, illetve ket
szer negy evre, mert mu
kod6kepesseget meg6
rizte es mindenfele
szempontb61 eredme
nyes volt a varos, most
megis azt mondom:
folytatnunk kell! Ehhez
a kozos akci6hoz, s
aztan a koz6s rnunkahoz,
osszefogashoz kerem a

tarnogatasukat - szavaz
zanak ram okt6ber 12
en!

Szamornra Gyorna
endr6d fejlesztese egylit
tal a kozosseg szol
galatat is jelenti, s a
fej16dest k6z6s alkotas
kent kepzelern el.

Ugy velem, az uj cik
Ius szamunkra olyan
lehet6segeket kinal fel,
amelyekkel elniink kel!.
A 2014 es 2020 kozotti
evekben ezer milliard
eur6s beruhazas t6rtenik
az Eur6pai Vni6 tagor
szagaiban, amelybOl re
szesiil Magyarorszag es
GyomendrOd is.

Ugy erzem, a k6ze
letben eltoltott eveim
felverteztek azzal a gya
korlati tudassal, hogy
varosunk hogyan szerez-

heti meg e forrasokb61 a
maga reszet programjai
hoz, projektjeihez.

Kerem, bizzanak
bennem, okt6ber 12-en
adj anak felhatalmazast
arra, hogy ezt a lobbite
vekenyseget polgarmes
terkent en koordinalhas
sam. Ez a varos nem
lehet sajat maga ellen
zeke, szamunkra egye-

nes ut van kije161ve a
tovabbi fej16deshez.

NagyberuMzasaink
haladnak, ami itt va16sul
meg, az minket gazdagit,
pozici6nk er6s6dnek,
eletmin6segiink javu!. A
holtagak iszaptalanitasa
befejezesehez k6zeledik,
j6 iitemben halad a
szennyviztisztit6 telep
rekonstrukci6ja, kara
csonyra aluljar6t ka
punk, de a forgalomba
helyezese mar okt6ber
ben megtortenhet. Okta
tasi, kulturalis ertekeink
b6ven megfelelnek a
varosi rangnak, gasztro
n6miai rendezvenyeink
messze [ald6n ismertek,
sok hires ember szar
mazik innen, nem ve
letlenu!. Mi megtanultuk
beesiilni ertekeinket, es

gyomaendrodisegben
gondolkodunk. Ami
1966-ban elveszett, azt
2013 -ban visszaszerez
tiik, vagyis ujra jarasi
szekhely lettiink. Nines
semmilyen hiteliink, tar
tozasunk, es a j6v6ben
megerkezik hozzank a
t6ke is.

Minket a holnap szep
remenyekre jogosit fel,
es ha okt6ber 12-en
megkapom az ujb6li
megbizast a telepiiles
iranyitasara, a magam
reszerol mindent meg
teszek azert, hogy a j6
elkepzelesekb61 val6sag
legyen.

Mindig Egyiitt Onok
kef, Onokert, Gyomend
rodert, mindnyajunkert.

Varfi Andras
polgarmester

onkormanyzati valasztasok
2014. okt6ber 12-en

Gyomaendrod
nem lehet ellenzekbe

AFidesl jeloltje: Vam Andras

- Sajnos a KDNP
javasolt kepvisel6jel61t
jei k6zott tobb olyan
szemely is van, akiknek
eddigi tevekenysege
nem egyeztethet6 ossze
a jobboldali polgari
kereszteny alapertekek
kel, ezert a Fidesz ezen
szemelyi javaslatokat el
fogadni nem tudta. igy a
Fidesz 6na1l6an indit je
16lteket a kepvise16 va
lasztason - mondta
lapunknak Varfi Andras,
a Fidesz helyi elnoke.

Junius 27-en Varfi
Andras polgarmester es
Dank6 Bela orszaggyii
lesi kepvise16 k6i6tt le
zajlott egyeztetesek a
lapjan Varfi Andras a
Fidesz polgarmester je
161tje az 6szi 6nkor
manyzati vaIasztasokon.

Varfi Andras a Fidesz
gyomaendr6di alapszer
vezetenek eln6ke, pol
garmester je161t javasla
tot tett a Fidesz es szo
vetsegesei kepvisel6 je
161tjeire.

,
•

utan kellett kezhez kap
nia a nevjegyzekbe val6
felvetelr61 sz616 erte
sitest.

A hivatalos kampany
a valasztast megel6z6
50. napon, vagyis au
gusztus 23-an kezd6d6tt
es a szavazas napjan 19
6raig tart.

A valasztason a kep
visel6jel6ltek, a polgar
mesterje161tek szeptem
ber 8-an 16 6raig ad
hatjak Ie ajan16iveken
osszegyiijt6tt ajanlasai
kat.

A jel61teknek tele
piilestipusonkent es va
lasztasi tipusonkent el
tero szamu ajanlast kell
osszegyiijteniUk.

Kik szavazhatnak az
6nkormanyzati valasz
tasokon?

Az 6nkormanyzati
valasztasokon szavazhat
minden magyar es nem
magyar allampolgar, aki
legalabb 18 eves es beje
lentett lak6helye vagy
tart6zkodasi helye van
Magyarorszagon.

A rendszervaltas 6ta
ez lesz az els6 olyan 6n
kormanyzati valasztas,
amelyen nem negy,
hanem 6t eyre vaIasztjak
meg a helyhat6sagok
kepvisel6it es vezet6it.
A mintegy nyolc milli6,
magyarorszagi lak6
hellyel rendelkez6 va
laszt6nak augusztus 15.

A

A valaszt6polgarok
szamara az onkormany
zati valasztasi rendszer
teszi lehet6ve, hogy
lak6helyiikon az a jelolt
legyen a polgarmester
vagy a kepvisel6-testiilet
tagja, akit a legalkalma
sabbnak talalnak arra,
hogy a telepiiles es az ott
e16k erdekeit kepviselje.

Mikor tartjak az
6nkormanyzati valasz
tasokat?

A k6ztarsasagi eln6k
2014. okt6ber 12-ere,
vasarnapra irta ki az
6nkormanyzati valasz
tast. Magyarorszagon
1990 6ta hat 6nkor
manyzati valasztasra ke
mIt sor.
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Varfi Andras
polgarmester je/blt

Ivanyi Lajosne
gazdalkod6

1. 51. valas1tokeriilet

Timar Attila
mesterszakacs

2. 51. valas1tokeriilet

Marton Daniel
termeszetvedelmi mernbk

3. S1. valas1tokeriilet

Szabados Krisztina
munkavedelmi ellen6r
4. S1. valas1tokeriilet

Hornok Erno
ujsagir6

5. S1. vala51tokeriilet

Lehoczkine Margo
szocialis asszisztens

6. S1. valas1tokeriilet

Papp Istvan
mez6gazdasagi vallalkoz6

]. S1. valas1tokeriilet

'Betko Jozsef
ter[Heti felOgyel6 (KOVIZIG)

8. S1. valas1t6keriilet

OKTOSER 12.
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AKDNP nem indul egyutt a Fidesszel

Dr. Timsr Gyongyi akeresztenydemokratsk
polgsrmester jeloltie

azokat meg kiil6n6sen
nem, akikkel k6z6s a
celunk, csak maskent
latjuk az odavezet6 utat.

A demokracia hajlit
hatatlan, elk6telezett hi
vei vagyunk. Nem sze
retjuk a politikai csiires
csavarast. Sok alkalmat
fogunk teremteni arra,
hogy oszinten, emberi
hangon beszelhessunk
Onne!.

Nem vagyunk min
denhatoak, sem minden
tudoak, de szeretnenk
varosunk lakoinak sok
fele erdekeit atlathatoan
es hatekonyan kepvisel
ni. Ezert t6rekszunk
arra, hogy megismerjuk
egymast, hogy On is
meggy6z6dessel szavaz
zon rank.

Mi nem a szavazok
urai, parancsoloi, hanem
erdekeinek kepvise16i
leszunk. Hatalmi e16
ny6kre, vagyoni kivalt
sagokra nem t6rekszlink.
Nekunk eleg kivaltsag,
ha elnyerjuk az On bi
zalmat. Jel6ltjeink nem
kapni, hanem adni akar
nak: tudasukat, tapaszta
latukat, lelkesedesuket.
Azert, hogy varosunk
olyan legyen, ahol fiatal
jaink hosszabb tavon
megtala.ljak sza.mitasa
ikat, es ahol nyugodt lel
kiismerettel alapithatnak
csaladot. Elhet6bb, fo
lyamatosan, utemesen
fej16d6 varost akarunk!

Ehhez a segitseget
kerjUk! A 2014. okt6ber
12-i 6nkormanyzati va
lasztason az On resz
vetelere is szamitunk!
Szavazataval tamogassa
a Demokratikus Koalici
o jeloltjeit! Az on szava
zata szamit!

A Demokratikus
Koalici6

Gyomaendrodi
Szervezete

Gyomaendr6di
Szervezete

Az europai unios va
lasztason elert eredme
nyeink alapjan, a rank
szavazok akaratanak
megfele1ve es erdekeiket
kepviselve 6nalloan in
dulunk a helyi 6nkor
manyzati valasztason.

Minden hireszteles
ellenere a helyi balo1dali
partokkal rendezett a
kapcsolatunk. Nein k6
t6ttunk ugyan sz6vet
seget velUk, mert vele
menylikkel ellentetben 
egyetertve a varoslakok
t6bbsegevel - az elmult
negy ev kepviseI6-tes
tiileti, polgarmesteri te
vekenyseggel mi nem
vagyunk elegedettek.

Valtast szeretnenk!
Tudjuk, hogy az ismert
je16ltek k6z6tt van olyan
szemely, aki alkalmas a
polgarmesteri teend6k
ellatasara, ezert nem in
ditunk polgarmester je
16ltet.

Hissziik, hogy a val
tozatos, sokszinii varo
sunk lakoinak erdeket
csak sokszinii" 6nkor- "
manyzati testiilet tudja
sikeresen kepviselni.
Nem frakciok kUzdelme
ben, politikai vitakban,
hanem jol e16keszitett
el6terjesztesek alapjan
hozott kepviseI6-testu
leti d6ntesekben, kepvi
sel6i egylittmiik6desben,
kompromisszurnra kesz
polgarmesteri tevekeny
segben latjuk varosunk
j6v6jenek zalogat.

Bekes, Europa irant
elk6telezett emberek va
gyunk. Nem ragalmaz
zuk vetelytarsainkat,

Kialtvany Gyomaendrod polgaraihoz
Kedves Gyomaiak, Endr6diek,

Nagylaposiak es Oregszoll6ben lak6k!

Valasztasi irodaink 2014.
09. 01-t61 varjak a valaszt6
polgarokat. A gyomai varos
reszen a Pet6fi u 2. sz. alatt
(a volt Kreativ Kuck6 he
lyen) Nyitva tartas: Szerda:
16.00-18.00 Szombat: 10.00
-11.00 Az endr6di varos
reszen az Apponyi u 9. sz.
alatt. Nyitva: Kedd: 16.00 
18.00. Csiitortok: 10.00
1l.00

Koszonjiik tamogatasit!

zes a jel6ltek szemelyet
illet6en, ezert d6nt6ttek
ugy, hogy egyediil indu1
nak a valasztason.

zajarulni, hissziik, hogy ez
hozhat eredmenyt;

- mert mi az osszefogast
akarjuk, a szethuzas nem
szolgalja Gyomaendr6d jo
v6jet;

- mert a 1egtobb kor
manyzati forrast nekiink si
keriilhet megszerezni Gyo
maendr6d szamara.

Kerjiik, hogy ajanlasaval
es szavazataval segitse je
loltjeink megvalasztasit!

'"Iti..._ r"
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A KDNP GyomaendrOdi Szervezetenek kepviselO jeloltjei
balrol jobbra: Szucs Norbert, Gecseine Pinter Eszter, Agos
tonne Farkas Maria, Szabo Balazsne, kozepen: Dr. Timar

Gyongyi polgarmester jelolt, Vaszko Piroska, Farkas
Zoltanne, Lehoczkine Timar Iren es Marjalaki Jozsef

arrol is, hogy a Fidesz
helyi szervezetevel t6r
tentek egyeztetesek, de
nem sziiletett megegye-

2014. okt6ber 12-en
onkonnanyzati valasztas
1esz. Gyomaendr6don a
Keresztenydemokrata Nep
part onall6 je10lteket allit.

Polgannesterjelolt: Dr.
Timar Gyongyi

A kepvise16jeloltek:
I. szamu valaszt6keriilet:

SzUcs Norbert
2. szamu va1aszt6keriilet:

Agostonne Farkas Mana
3. szamu valaszt6keriilet:

Gecseine Pinter Eszter
4. szamu valaszt6keriilet:

Szab6 Balazsne
5. szamu valaszt6keriilet:

Vaszk6 Piroska
6. szamu va1aszt6keriilet:

Farkas Zoltanne
7. szamu vaJaszt6kerii1et:

MaIjalaki J6zsef
8. szamu vaJaszt6kerii1et:

LehOczkine Timar Iren
Kerjiik, tamogasson ben

niinket:
- mert Gyomaendr6d

fejl6desehez fe1e16ss~g

te1jes, tisztesseges munka
vegzesiinkkel kivanunk hoz-

A Keresztenydemok
rata part helyi szervezete
tartott sajtotejekoztatot
augusztus 19-en. Ung
v6lgyi Janos eln6k taje
koztatta a sajtot arrol,
hogy a KDNP orszagos
eln6ksege a gyomaend
r6di alapszervezet hata
rozatat jovahagyva en
gede1yezte, hogy az 6szi
6nkormanyzati valaszta
son 6nalloan - tebat nem
a Fidesz-szel k6z6sen 
indu1hasson a part.

- Az oktober 12-i po1
garmester-, es kepvisel6
valasztason a KDNP
olyan szakrnailag felke
sziilt szemelyeket indit,
akik a yaros egysegert
kivannak tenni. Po1gar
mester jel6ltiink dr. Ti
mar Gy6ngyi, aki a rend
szervaltas k6vet6en els6
jegyz6je volt Gyoma
endr6dnek - mondta
Ungv6lgyi, aki beszelt
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Ez egy gyava banda, akik azt hiszik, h y en valami ellenseg v yak

Nem zavartunkel senkit,csak zart (Hest rendeltQnk el'
- ,

- A gyomaendrodi keresztenydemokrahiknak fel ken oszIania
es tij, hiteles vezetoseget keD va~asi;tania. Egy ilyen gyava ember,
mint Ungvolgyi Janos ne Iegyena keresztenydemokratak vezeto
je. A gyavak menjenek haza, s ne akarjanak csataba menni.
Akiben felelem van, abbannincs szeretet. Ungvolgyi es a helyi
partvezetes figurai embersegbol keresztenysegbol es magyarsag
bol buktak meg - mondja dr. Denes Zoltan plebanos, akit
augusztus 4-en a KDNP gyomaendrodi alapszervezetenek. . , .

iileserOi egyszeriien kizavartak

figyeltek, hogy no, vegre
kidobtuk a papoL.

Ez egy gyava
banda, akik azt hiszik,
hogy en valami ellenseg
vagyok. Az 6nkormany
zati valasztasok k6zeled
tevel litszik, hogy a
keresztenydemokratak
vezetese tele van politi
kai karrieristaval, egyko
ri kommunistaval, s mas
k6p6nyegforgat6kkal.
Szamitanak az esetleges
hatalomra es az azzal
jar6 penzekre. Az ilye
nek miatt szenved a
keresztenyseg es az
ilyen emberek miatt
veszitettiik el szabad
saghareainkat.

- A gyomaendr6di ke
resztenydemokrataknak
fel kell oszlania es uj,
hiteles vezet6seget kell
vilasztaniuk. Egy ilyen
gyava ember, mint Ung
v61gyi ne legyen a ke
resztenydemokratak ve
zet6je. A gyavak men
jenek haza, s ne akarja
nak esataba menni. Aki
ben felelem van, abban
nines szeretet! Ungv61
gyi es a helyi partvezetes
es figurai embersegb61,
keresztenysegbOl es ma
gyarsagb6l buktak meg 
mondta lapunknak vegiil
Denes Zoltan r6mai
katolikus plebanos.

H.E.

Gyomaendr6di
SZOaBeszed

Szerkeszt6sege

E-mail:
szobeszed@gmail.com

Telefon:
0670/22·632·99

nek ram, de ott volt
peldaul az a Kiss Pal
egykori utt6r6vezet6,
majd az egyhizi iskola
igazgat6ja, aki nekem
szegezte a kerdest, hogy
mit keresek en itt, mint
pap, az 6 gylilesi.ik6n.
Elkezdett provokalni,
ram rontott mint egy
inkvizitor, mar-mar azt
ereztem, hogy en itt egy

eretnek vagyok. Jelen
volt a KDNP orszagos
f6iigyesze, egy bizonyos
Rubovszky Gyorgy new
ember, aki atnezett raj
tam, ugyanigy tett a part
helyi vezere Ungv61gyi
Janos. A partvezetes
hosszas tanakodas utan
ugy d6nt6tt, hogy engem
valamikeppen el kell
tavolitani, s Ungv6lgyi
dadogva tijekoztatta a
jelenlev6ket, hogy ez az
iiles zartk6rli lesz, ahol
csak a tagsag maradhat,
a p4rtoI6 .. tagok men
jenek haza. Felsz6litott,
hogy hagyjam el a ter
met. Furesa volt latnom,
hogy mindek6zben a
nihilista, ateista arcok
cs6ndben es elegedetten

Dr. Denes Zoltan plebanos

baratok k6ze megyek.
Akkor lattam, hogy
ismeretlen emberek nez-

gyiiles hatarozhat ugy,
hogy zartk6rli gyiilest
rendel el. A taggyliles ez

.meg is szavazta, tehit
innent61 kezdve, csak
azok a szemelyek vehet
tek reszt a taggylilesen,
akik a keresztenydemok~

rata part tagjai, mivel
Denes Zoltan nem tagja
partunknak, meg kellett
kerne, hogy faradjon ki a
terembOl - tajekoztatta
az esettel kapcsolatban
lapunkat Ungv61gyi Ja
nos a helyi KDNP el
n6ke.

Ungvolgyi Janos

nak. Az alapszabalyunk
ertelmeben, amennyiben
szemelyi kerdesekr61
van sz6, akkor a tag-

hiv6t, s fontosnak tartot
tam, hogy a gyUlesen
beszamoljak a zaran
dokut szervezesenek es
b6vitesenek jelenlegi al
lasar6l. Szerettem volna
elmondani, hogy milyen
terveink vannak a k6
vetkez6 nehiny evben.
Sz6ltam volna a zaran
dokUt kib6viteser6l, hi
szen Krakk6b61 is indul
na zarandoklat Nagy
varadra, szinten Gyo
maendr6d erintesevel.
Beszelni akartam arr61,
hogy a Nagyvaradi
egyetemmel k6z6sen
egy nepf6iskolat indi
tanank Gyomaendrod6n.
Naivan leptem be az
Endr6di Nephiz ter
mebe, azt gondoltam

Denes Zoltan endr6di
k6t6desu, edesanyja ala
pit6 tagja volt a gyo
maendr6di kereszteny
demokrata partnak. Je
lenleg a k6zeli Ujirazon
szolgal 1989-6ta. Egyik
szoIgllmaz6ja annak a
Szent Laszl6 zanlndok
utnak, amely Zagrabb61
indul Gyomaendr6d
erintesevel Nagyvara
dig.

- Mint a keresztenyi
ertekrendet j61 ismer6
ember mindig is 6r6m
mel veszek reszt a gyo
maendr6di k6zeletben is.
A keresztenydemokratak
- bar nem vagyok tagja a
partnak - t6bbsz6r is
meghivtak gyulesiikre,
most is kaptarri. meg-

.. Ungv6lgyi Janos a
Keresztenydemokrata
Neppart gyomaendr6di
szervezetenek eln6keaz
esettel kapcsolatbana
kovetkez6ketmondta el:
- Az .aligusztusi tag
gyiiiesi.ink6n varatlanul
eshivadanul rriegjelent
Denes Zoltinplebanos
tiL Elorehevresz616
meghiv6t nero kapott
t6liink. Megjegyzem,
hogy a KDNP hivatalos
cimlistajan Denes Zoltan
neve nem szerepel, hi
szen nem tagja a part-
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vagy magasabb szinten
dolgozik, vagy gyeme
keket neveI. Rendsze
resen kesziti fel diakokat
tanulmanyi versenyekre,
szakmai, gasztron6miai
versenyekre. Jelenleg
falusi vendeglat6kat es
gazdakat kepez, s az el
meleten rul a gyakorlati
oktatast is 6 vegzi.

- Mindig is tanar sze
rettem volna lenni, s
meg most is szeretem
csiniilni ezt a munkat.
Hiszek abban, hogy a
gyerekeket igenis lehet
tanitani. Egyebkent a
csaladunkb6l 37-en ta
nultak a Bethlenben,
egyik unokam mar hete
dikes es 6 is ide kesziil 
mondta Miklovicz La
josne.

atadjak az aluljar6t

1980. szeptembere
ben vettek fel jelenlegi
munkahelyere szakok
tat6nak. Az elmult ev
tizedek alatt tobb mint
ezer kepzett szakember
keriilt ki a kezei koziiI. A
volt tanitvanyainak 90
szazaleka a szakmaban,

Okt6berbe

Kituntetett pedag6gus

A Nemzeti Infrastrukrura Fejleszt6 Zrt. tajekoztatasa szerint j6 iitemben halad
nak a gyomaendr6di aluljar6 epites munkaIatai, igy a val6szinUleg iden okt6ber
vegen atadhatjak a kozlekedes szamara.

Miniszteri Elismero
Oklevellel tiintette ki
Fazekas Sandor fold
miivelesiigyi miniszter
Miklovicz LajosnH, a
Bethlen Gabor Szak
kepzo Iskola tanarat.

Miklovicz Lajosne
immaron 35 eve dolgo
zik a Bethlenben. A 8.
osztaly elvegzese utan,
1972-ben Devavanyan
kosarfon6kent kezdett
dolgozni, hogy penzt
keressen a tovabb tanu
lashoz. 1974-t61 1977-ig
tanult a Bethlenben ba
romfitenyeszt6 szakira
nyon. A szakiskola el
vegzese utan kovetkezett
a tanarkepz6 f6iskola,
majd a felsOfoku ke
reskedelmi es vendeg
lat6 szak.
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A RUTIN AUTOSISKOLA
SZEMELYGEPKOCSI·VEZETOI TANFOLYAMOT INOIT

Jd6pont: 2014. szeptember 2-an, 17 ora!
Helyszin: Katona J6zsef Mtlvel6desi K6zpont
Gyomaendr6d, Kossuth u. 9. 52. m
KEDVEZMENYES elmeleti tanfolyam!

INGYENES K",,-" ""'''"''h.",,,., T
INGYENES szamrt6gepes teszt hasznalat!

EMBERSEGESEN, TURELMESEN, HATEKONYAN ABfnONSAGos KOZLEKEDESERT!

E-Iearning felkeszillesi lehet6seg:
otthon, egyenileg, sajat gepen,
interneten keresztiil tortena felkesziiles!

Teljeskoru tajekoztatas: www.rutinatLhu
Bosnyak J6zsef tanfolyamszervez6 Tel.: 0630/409-2868
OKEV: 04·0089-05 Akkr. lajstromszam: 00533020

Munkaruhazat: acelbetetes es betet nelkOIi szandalok ,
cipok 36·48 meretben! Polak 4XL meretig.

Munkasnadragok: rovid, felhosszu, hosszu.

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rak6czi ut 12.

Kfnalatunkb61:
Villanyszereles; anyagok,
vilagitastechnika,
gazkesziilekek- es alkatreszek!

VILLANYSZERELESI MUNKAK
REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETBOL!

Kedvez6 arakkal varja vasarl6it a BALUVILU
Nyitvatartas: hetf6-pentek: 7.30-17.30 * Szonibat: 7.30-12.00

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

Genera/i, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztositasok teljes koru Ogyintezese.
- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas

(Iakas, uzlel, 8zem, sIb)
- kotelez6 felel6sseg
- Casco-biztosftas
- eletbiztosftas
- nyugdfj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi kepviselet:
Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendrod, Madach u. 2/2.
Telefon: 0666/284-989, 0620/359·6842

Verso
Biztositasi Alkusz Kit.
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Akitunteteseket augusztus 20-an adtak at

A disziiles kitiintetettjei es a kozonseg

Egyeztetni
telefonon lebet:
0666/789-189

Gyomaendrc5di
Szo·Beszed

hirdetesfelvetel!
Telefon:

0670/22·632·99

Nem hasznalt,
elromlott,

feleslegesse valt
hiito, vagy

fagyasztoszekrenyet
ingyen elfogadom.

Hivjon, hazhoz megyek!

kitiintetest. Kitiintet6
dmet, Gyomaendr6dert
Emlekplakettet kapott
meg dr. Banki Gyula
nyugalmazott haziorvos,
aki 50 even at dolgozott
az egeszsegiigyben, eb
hOI 25 even keresztiil
Gyomaendr6d6n vegez
te gy6gyit6 munkajM.

Dr. Banki Gyula az
augusztus 20-i iinnepi

H.E.

iilesen nem tudott reszt
venni, ezert a k6vetkezo,
augusztusi kepvise16
testiileti iilesen vette at
az elismerest, a Gyo
maendrodert Emlekpla
kettet Varfi Andras pol
garrnestert61.

Az augusztusban elhunyt Rozsahegyi Marika
diszpolgari kitiinteteset lanya vette at

Giricz Laszlo az
Emlekplakett oklevelevel

valamint helyt6rteneti
temakban. Giricz Laszl6
Endrodrol elszarrnazott
lokalpatri6ta, mem6k,
muszilki tanar, muked
vela fotografus. Gyoma
endrod ertekeinek meg
ismerteteseben szerzett
erdemeket, ezert kapta a

Cs. SzabO Istvan Varfi
Andrastol vette at a

kitiintetest

iskolajaban szerzett szi
nesz oklevelet 1952-ben.
R6zsahegyi Marika min
den evben diszvendege
es egyben tevekeny
resztvev6je a R6zsahe
gyi napok iskolai ren
dezvenynek, emellettel
eviilhetetlen erdemei
vannak abban, hogy a
R6zsahegyi hagyatek
Gyomaendr6dre kernlt.

Gyomaendrodert
Ernlekplakettet adoma
.nyoztak az 1955-ben.
szliletett Giricz Lasz

.lonak..A R6zsahegyi na-
pokon,· irnrnaron 18 even
at minden alkalommal

reszt vesz es tart rend
.hagy6 .6rakaf t6ftenelmi,

Iden ket diszpolgari
cimet es ket Gyoma
endrodert Emlekpla
kett Kitiintetest ado
manyozott a yaros. A
kepviselO-testiilet ju
niusi iilesena beer
kezett javaslatok koziil
valasztott, igy .Cs.
Szabo Istvan es ··az
endrOdi sziiletesii szi
nesz, Rozsahegyi Kal
man.unokaja, Aboczky
Robertne Rozsahegyi
Marika lett iden Gyo
maendrod Diszpol
gara.

Cs. Szabo Istvan
1938. november 19-en
szliletett Gyom:'m. Apja
dr. Cs. Szab6 Albert al~

latorvos, edesanyja me
z6berenyi sziiletesu
Braun Magdolna. Mind
ket agon felmen6i j6m6
dil parasztgazdak, azaz
mez6varosi parasztpol
garok voltak. Cs. SzabO
Istvan Balassagyarrna
ton elvegeztea t6rzs
k6nyvezesi szakiskolat
innen kernlt Bekes
csabara, ahol 27 even at
dolgozott az allatte~

nyesztesi k6zigazgatas
ban. 1977-t61, a szarvasi
f6iskola utan 6nt6zesi es
melioraci6s iizemmer
n6k lett, majd 1992-ben
a debreceni egyetem
neprajzi tanszeken szer
zett etnogrMus okleve
let.

1985-t61 a bekes
csabai Gabona Milzeum
vezet6je innen ment
nyugdijba 1994-b~. . .

A bekescsabai i-efor~

ITlAtus gyiilekezetpres~

bitere 1985"t61 1999-ig,
voltegyhazriiegye~ . le~
veltaros es muemleki e
load6.

R6zsahegyi Kalman·
unokaja, ... Rozsahegyi
Marika na.gyapjaszini



Pap,rGoOt

has~ngepjarmiivekszeles mo.dellvalasztikkal, elerhet.6 arakon!_'

Sandor Service Kft. -----
5310 Kisujszallas, Deak F. u. 69-75.• Telefon: +36-59/321-134· Fax: +36-59/322-300
Email: fsandor@mail.externet.hu • www.fordsandorservice.hu

Folyamatosan biiviihi arukeSIlettel vilrjuk kedves risilrhilnkat!

- Tarsasjatekok - Java epitok, femepitok
- Fakopancsos termekek - Babak, Aut6k, Hintal6

- Ki.iIteri jatekok: kismotorok, ffinyir6k, taligak, domperek, hintak

Kiilonleges, kival6 minosegli selyemviragokat kinalunk!

Strandcikkek 15%-05 kedvezmennyel!

Gyomaendr6d,
Peton u. '2.
Tel.: 06-66/386-523

Ir~1!~!,~~~~~pi
JATEKOK SZELES \fALASlTEKBAN:
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Onkormanyzati valasztas 2014. okt6ber 12.
Nemzeti

Dohanybolt
a Hollerban!

Nyitva:
Hetf6t61-szombatig

5.30-21.00
(13.00-14.00-ig

ebedid6)

Vasarnap:
5.30-16.00-ig

Odrtok, borok,
sorok, szeszek

bolti aron kaphat6k.

StancoIt as
hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!

Szitazas,
szitaforma
keszftes,
kasfrozas!
Telefon:
0620/9142-122

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.
(Gyomaendr6di
Ipari Park)

Keresse a
Gyomaendrodi
Sz6-Beszedet

a Facebook-on is!

Dr. Timar Gy6ngyi vagyok es
6tvenhet eve gyomaendr6di!
K6sz6nhetem ezt gyomai Ede
sanyamnak es endr6di Edesapam
nak. Csaladunkban ez a latsz6la
gos kett6sseg nem okozott prob
lemat, ahogy a rendszervaltast
k6vet6en 1990-ben megalakult
Onkorminyzatnal is igyekeztiink
z6kken6mentesen kezelni az
iigyet. Azzal biiszkelkedhetek
ugyanis, hogy els6 jegyz6kent
k6zremiik6dhettem Varosunk
k6zeleteben.

Indittatasom es tapasztalataim
alapjan hatiroztam meg pol
garmesteri hitvallasomat:

EGYSEG es FEJLODES!
Azaz: EGYSEGBEN FEJ

LODNI!

Az EGYSEG alatt en a minden
szinten, pozitiv gondolkodassal
t6rten6 egyiittmiik6ctest, egymas
segiteset, a yaros es polgarai
el6rehaladasat ertem az egyes
embert61 kezdve a kepvisel6
testiileten, civil szervezeteken,
vallalkoz6kon keresztiil varo
sunkra, tersegi.inkre, ill. az egesz
magyarsagra kiterjed6en.
Meggy6z6desem, hogy
EGYSEGES fellepessel a
FEJLODES elkeriilhetetlen!

Mert GYOMAENDRODNEK
FEJLODNIE KELL!!!

A FEJLODES az egyetlen
zaloga annak, hogy Varosunk
lak6i itthon talaljak meg
boldogulasukat, gyermekeink ne
vindoroljanak ki kiiIf6ldre, ill.
azok, akik egy szebb es jobb j6v6
remenyeben mar kimentek, ked
vet kapjanak hazatelepiiIni. Az
emberek t6bbsege ugyanis ott
akar elni es megelni, ahol
sziiletett, ahol a gy6kerei vannak!
Ehhez azonban lehet6segek kel
lenek.

Varosunk legnagyobb prob-

lemaja a munkahely-hiany. Az
Onkormanyzatnak termeszetesen
nem feladata kozvetleniil a
munkahelyteremtes. De feladata
olyan helyi koriilmenyek
megteremtese, amelyek a munka
helyek megtartasahoz es a munka
helyteremteshez alapokat biztosi
tanak. Igy a megIev6 vallalkoza
soknak helyi beruhazasokhoz
kedvezmenyek biztositasa,
k6zbeszerzesi eljarisok torvenyes
praktikainak kihasznalasa, helyi
munkikhoz - helyi villalkoz6k
bevonasa. Ezen rul olyan uj ipari
es mez6gazdasagi vallalkozasok
nak kell vonz6va tenni
telepi.ilesiinket, amelyek uj
munkahelyeket teremtenek.
Nekiink va16di, teljesitmenyhez
igazod6 munkabert fizet6 munka
helyek kellenek.

Gyomaendr6d hatalmas ereje
termeszeti kincseiben rejlik. A
foly6, a hoItagak es zugok, a ter
milviz 6riasi lehet6segek a turiz
mus, a sportolas - ezen beliil a
versenysport, a gy6gyiidiiles
teriileten. Itt az ideje, hogy az ide
genfoIgfllom fejlesztese ne az
ir6asztalok melletti sz61amokban
meriiljon ki, hanem val6di, lathat6
tettek es eredmenyek is legyenek!

A mez6gazdasag es az agrari
umra epiil6 elelmiszeripar varo
sunk adottsagaib61 ered6en
kiemelked6 jelent6segii, nagyon
sok csalad megelheteset biztositja
mar rna is. Ezen a teriileten azon
ban az uni6s forrasok sokoldalubb
kihasznaIasaval az elkovetkez6 5
evben kiemelt figyelmet kell
forditanunk.

A yaros nepessegmegtart6
ereje az oktatas szinvonalanak
erneIesen is mulik. A fiatalok
eliramlisanak visszaforditasahoz,
mis helyekr61 az ifjusig ide
vonzisihoz a Viros oktatasi
intezmenyeinek szinvonalit emel
ni kell. Az alapfokU es a kozep-

foku oktatas fejlesztesen tul
celunknak tekintem a kozepfokU
oktatasra epii16 fels60ktatas bein
ditasat, akar belf61di, vagy kiilf61
di fels60ktatasi intezmeny idecsa
bitasit, Gyomaendr6don fOisko
lai, vagy egyetemi kar kepzesenek
beinditasat.

Fontos javitanunk az itt el6
emberek eletmin6segen!
Gyomaendr6dot elhet6 varossi
kell tenni! Az utak es jardik rend
betetele, parkositas, virig- es faiil
tetesi program beinditasa, a
t6rtenelmi es kulturalis ertekeink
meg6visa, a szolgil6 koz
igazgatis fenntartasa, az egesz
segiigyi es szociilis eIIatas
b6vitese, az id6sek es nyugdija
sok timogatisa, civil klubok
letesitese, hagyominyipol6 es
hagyominyteremt6 helyi ren
dezvenyek szervezese celjaink
eleresehez nelkiilozhetetlen!

Mindehhez keII az egyeni
korzetekben indu16 jelolttirsak
egyiittmiikodese, kell a helyi vil
lalkoz6k, vaIIalkozasok, civil
szervezetek, egyesiiIetek - es
Varosunk minden polgarinak a
tamogatisa, valamint a sajit
hitiink, meggy6z6desiink szerinti
fels6bb er6k segitsege.

Hiszek a kozos cel erdekeben
osszefogisunkban es ennek meg
tart6 erejeben, Virosunk es az
egesz magyarsig hatarok nelkiili
j6v6jeben, fejl6deseben;
kozeletiink megtisztulasiban,
val6di ertekeink megmentesenek
elkeriilhetetlensegeben es
elodazhatatlansagaban, es kozos
sikereinkben!

Ezert kerem:
ADJON EGY MOSOLYT AZ

EGYSEGESvAROSER~

ADJON EGY VOKSOT A
FEJLODO GYOMAENDROD
ERT! Tisztelettel:

Dr. Timar Gyongyi
polgarmester-jelOlt
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Ismet Erzsebet·taborban
nyaraltak

a9yomaendrodi diakok

Gazszolgaltat6 Ogyfelszolgalat
alias bejelentese, miiszaki
szolgaltatasok megrende
lese, ilietve lemondasa, fo
gyaszt6i adat- es cimval
tozas bejelentese, fogyasz
tasmero Mirasa, fogyasz
tasi hely ki- es bekapcso
lasa, szamlazassal kapcso
latos infonnaci6 kerese,
bankkartyas befizetes lehe
tosege, stb.

Keddi napokon deIelOtt
8-12 oniig, csiitortokon
kent pedig 14-18 oniig
varjak az iigyfeleket a
szemelyes iigyintezesre.

Apr6hirdeteset e~mail~en is elkiildheti!

szobeszed@gmail.co

E·ON Ogyfelszolga'iat
Az aramszolgaltat6 heti

ket alkalommal tart iigyfeI
szolgalatot a Selyem uti
varoshaza epiiletenek fOld
szintjen leva irodajaban.

Ininyar: .

Erdeklodni: .

Gyomaslolg Kft.
emetkezessel kapcsolatos

Ogyintezes
Hetf6-pentek: 7-15 6raig!
Telefon: 0666/386-233

Az Ogyelet ideje alatt
(hetvegen es Onnepnapokon

ejjel-nappal) hfvhat6:
Cs6ke Janos: 0666/285-065, 0630/630-8097

Temetkezesi iroda: Gyomaendr6d, Ipartelep u. 2.

A GDF SUEZ gaz
szolgaltat6 iigyfelszolga
lati irodat nyitott Gyoma
endrodon a varoshaza fold
szintjen.

Nyitva tartlis: heW,
14-18 oniig, kedden 8-12
oniig.

A szemelyes iigyfel
szolgalaton igenybe veheto
szolgaltatasok: gazmero-

r--------------------------------------------------------,I I

! Ingyenes a lakossagi apr6! !
: A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak az :
: 0lvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, akik ezen a
I szelvenyen kiildik be megjelentetes celjab6l! A

szelvenyen a megjelolt helyre kell beimi a kivant
szoveget es a szelvenyt levelezolapon vagy boritekban
elkUldeni a kovetkezo cimre: Szo-Beszed Szer
kesztosege 5500 Gyomaendrod, Hosok litja 51. Egy
apr6hirdetes szovege lehetoleg ne tartalmazzon 15
sz6naI tobbet! A hirdetesek szovegeert felelosseget nem

: vallal a szerkeszt6seg!
Ii Felad6 neve: .
I

l Cime: .
I ,., ••

Az aprohlrdetes szovege: .

I
I
I

! Alairas: .
I
I

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

UJ GUMIKI
Szereles, javftas,

centfrozas!
Katona Gyorgy

gumijavit6
Gyomaendr6d,
Bajcsy u. 107.

Els6 osztalyu
borovi feny6b61
ajtek, ablakok

keszltese!

Telefonon:
0620/5425-007

E-mail:

Telefon:
0666/285·127

Konyhabutorok,
gardr6bszekrenyek,

keszitese egyedi
meretben

butorlapb61
vakumf61iazott

felOlettel vagy tamar
fab61!

Telefon:
063019554·571

Harmas-Koros
Palinka ManufakttJra

Gyomaendr6d

ignaczneilles.erzsebet@upcmail.hu

~~lvii9!1iiOk

A pAliokA!
www.hunigi.hu

tabori focibajnoksagban
a 12 even feliili fiuk 4.
helyezest ertek el, a 12
even aluliak csapata pe
dig bronzermes lett!
Pasztor Oliver 4.b oszta
lyos tanu16nk szerezte
meg a g6lkiralyi cimet.
A tabori olimpian futas,
tavolugnis, kislabda ha
jitas es celba rugas
sportagakban merhettek
ossze erejiiket a diakok.
Ismet tobb tanu16nk all
hatott a dobog6 kiilon
bozo fokaira az ered
menyhirdeteskor, s nya
kukba keriilt az Erzse
bet-tabori arany-, eziist
vagy bronzerem.

FeMr D6ra es K6nya
Frigyes szerezte a leg
tobb ermet, de biiszkek
vagyunk Werle Zorka,
Gubucz Reka, Weigert
Enik6, Galat Levente,
Ugrai Lasz16 es Kiss
Barnabas teljesitmenye
re IS.

A szines es valto
zatos tabori programok
mellett az utols6 napon
egy haj6kirandulast is
tudtunk szervezni Bada
csonyba.

Koszonet a taborozas
megszervezeseert Vasz
k6 Lajosne, Balla Ka
rolyne es Forgacsne
Gyetvai Krisztina peda
g6gusoknak, valamint a
diakok feIiigyeleteert A
gostonne Farkas Maria
intezmenyvezet6nek,
Csap6ne Pap Zsuzanna,
Fekecs Eva, Fekecsne
BUza Erika, Galne Juhos
Eva, Gyalog Iren, Gyu
riczane Molnar Eva, Ko
csisne Beranek Gizella,
Kovacsne Szab6 Maria
es Orban J6zsefne peda
g6gusoknak.

H.J.

A Gyomaendr6di Kis
Balint Altalanos Iskola
120 tanu16ja es 13 peda
g6gusa az idei nyaron is
a Balaton partjan tolt
hetett egy programokban
gazdag, csodalatos hetet.

A tavalyi nagysikerii
taborozas utan rogton
elhataroztuk, hogy a
kovetkez6 evben is pa
lyazatot nylijtunk be az
Erzsebet-program kere
teben meghirdetett vaka
ci6zasra. Palyazatunk
nyert, s igy a diakok
nagyaranyli erdek16dese
miatt 2014. julius 13-an
koran reggel ket aut6
busszal indultunk Bala
ton parti uti celunk,
Fony6dliget feIe.

Megerkezesiink utan
a Balaton hus vizeben
mart6ztunk meg. Na
gyon biiszkek voltunk a
tabornyit6n ket diakunk
ra, akik az Erzsebet
tabor zaszlajat vonhattak
feI.

Szerencsere az id6
jaras kegyes volt hoz
zank a taborozas hete
ben, a kisebb zaporok
ellenere mindennap tud
tunk a t6 vizeben furod
ni. A taborban gazdag
program varta a gyere
keket: vizi vetelked6,
szinhazi e16adas, vizi
kalandpark, koncert, dis
zk6, Erzsebet-vetelked6,
kerekparos akadalypa
lya, focibajnoksag, tabo
ri olimpia, kisvonatozas
Fony6dra, s ejszakai Ba
torsag-pr6ba. Csapatunk
minden versenyre bene
vezett, s a feladatok tel
jesitese utan tobbszor
hirdettek ki gy6ztesnek
iskolank tanu16it.

A sportban is jeles
kedtek a gyerekek: a
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Fantasztikusan szere
pelt a KSI Gyomaendr6d
esapata az Orszagos
Gyermek, Kolyok es
Serdul6 Magyar Bajnok
sagon. Hat arany-, egy
ezust- es negy bronz
ermet szereztek a ver
senyz6k az ev f6 verse
nyen, Sukoron. Ez a jo
szereples onmagaban is
oriasi fegyverteny, hi
szen barmely magyar
orszagi klub elegedett
lenne ilyen eredme
nyekkel. A siker erteket
noveli, hogy KSI Gyo
maendr6d esapata a ta
valyi ev oktobereben
alakult es ezek a hihe
tetlen eredmenyek mind
ossze tiz h6napos, am
igen kemeny munka
gytimolcsei.

Vegervenyesen el
mondhat6, hogy a KSI
Gyomaendr6d esapata

az egyik legeredmenye
sebb varosi sportklubba
n6tte ki magat.

Aranyermet osszesen
bet gyermek vihetett
haza: kiemelked6 tel
jesitmenyt nylijtott Ge
esei Gerg6, Szanto Mi
lan es Fodor Bence, 6k
mindharman ket arany
es egy bronzermet ve
hettek at. Aranyermes
lett meg Fodor Nap
sugar, Geesei Norbert,
Nagy KristOf es Valent
Zoltan is. Eztistermet ket
versenyz6 szerzett: Csik
Attila es Pojak Laszlo.
Mig bronzerem jutott
Szanto Milannak, Geesei
Gerg6nek, Dekany
Gerg6nek, Nagy Kris
tOfnak, Geesei Norbert
nek, Fodor Beneenek,
Kalmar Lillanak es Rau
Mariannak. Fodor Bence
az egyeniben szerzett

harmadik helyevel kier
demelte, hogy tagja lehet
a jov6 evi magyar ko
lyok vaIogatottnak. Ge
esei Gerg6 es Szanto Mi
lan egy sajnalatos hajo
meghibasodas miatt een
timeterekkel maradt Ie a
serdUl6 valogatott keret
tagsagrol. Ok a szeptem
ber vegi keretfeltolt6
versenyen probalnak be
kemlni a valogatottba.

K-2 kolyok fiu 4000
meter 1. hely Geesei
Gerg6 - Szant6 Milan.

K-4 kolyok fiu 1000
meter 1. hely Geesei
Gerg6 - Szanto Milan.

K-2 kolyok fiu 1000
meter 3. hely Geesei
Gerg6 - Szant6 Milan

MK-1 gyermek leany
I. evf. 2000 meter esa
patverseny 1. hely Fodor
Napsugar.

MK-l gyermek fiu II.

evf. 2000 meter esapat
verseny 1. hely Fodor
Bence.

MK-1 gyermek fili I.
evf. 2000 meter esapat
verseny 1. hely Valent
Zoltan - Nagy KristOf 
Geesei Norbert.

MK-1 gyermek fiu II.
evf. 500 meteres valto
1. hely Fodor Bence.

MK-l kolyok fiu III.
evf. 200 meteres valt6
2. hely Csik Attila 
Pojak Laszlo.

MK-l gyermek fiu II.
evf. 2000 meter 3. hely
Fodor Bence.

MK-1 kolyok leany
III. evf. 200 meteres
valt6 3. hely Kalmar
Lilla - Rau Mariann.

MK-l gyermek fiu I.
evf. 500 meteres valto 3.
hely Dekany Gerg6 
Nagy KristOf - Geesei
Norbert.

MK-l gyermek fili I.
evf. 500 meteres valto 4.
hely Rau Zsolt - Valent
Zoltan - Veres Gabor.

K-l kolyok leany IV.
evf. 200 meteres valt6 6.
hely David Timea 
Dekany Vanda.

K-1 kolyok leany IV.
evf. 2000 meter 8. hely
Dekany Vanda.

MK-4 kolyok leany
III. evf. 4000 meter 8.
hely Putnoki Timea 
Gaal Rebeka.

MK-1 kolyok leany
III. evf. 4000 meter 8.
hely Kalmar Lilla.

MK-l gyermek I.
evf. 500 meteres vegyes
valto 8. hely Fodor
Napsugar - Berta Benee
Gyetvai Mate.

MK-l kolyok leany
III. evf. 200 meteres
valto 9. hely Putnoki
Timea - GaM Rebeka.

CiDe yermeknap oma fociaala

\
f

Julius 26-anak szom
bat delutanjan ismet
megtelt gyermekekkel
es szUl6kkei a be
senyszegi jatszoter, ahol
immar a 37. Beseny
szegi Gyermeknap ke
mIt megrendezesre.

A Varga Mihaly - nep
szenl neven Cibere 
altaI kezdemenyezett es
szorgalmazott gyermek
nap iden is sok tamo
gat6ra talalt. Az onkor
manyzat mellett vallal
kozok, szervezetek es
maganszemelyek is so
kat segitettek a gyer
meknap megrendeze
seben.

Aktivizaltak magukat
egyes onkormanyzati
kepvise16k is, akik
ingyen tejet, kolbaszt
osztogattak a kozelg6,
6szi helyhatosagi va
lasztasokra is tekintet
tel...

Gyomaendr6d Varos
Roma Nernzetisegi On
kormanyzata julius 12
en megrendezte a Bekes
Megyei Roma Labda
rugo Tomat es Kulturalis
Napot. A tervezett ese
menyt ami az Endr6di
Sportpalyan lett volna az
esos id6jaras vegett az
esemeny el6tti napon
teljesen at kellett szer
vezni. Rendezvenyunk
szombat reggel 9 6rakor
kezd6dott a varosi sport
esamokban, ahol Szeesi
Zsolt elnok es Varfi
Andras polgarmester
koszontottek a helyi es a
megyeb6l erkez6 focis
takat, szurkolokat. Varfi
Andras polgarmester
kezd6rugasaval 8 esapat
vett reszt a rangad6n.

Delutan 14 6rakor a
Gyomai Katona Jozsef
Muvel6desi Kozpontban
tortent meg az ered
menyhirdetes, ahol az
els6 helyezett Doboz, a
masodik Bekes, a har
madik Gyomaendr6d
esapata lett.

Delutan fel haromt61
ugyanitt a muvel6desi
kozpontban Kulturalis
Nap vette kezdetet, ahol
felleptek helyi es videki
zeneszek, igy peldaul:
Puj Ferenc es Puj Eva,
Botos Janos es neje,
valamint a Mez6berenyi
Napsugar taneegytittes.
Az este sztarvendege
Kis GrOfo volt, majd ezt
kovet6en a Bekesi Han
gulat Band egytittes szo
rakoztatta a kozonseget.
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csapatot. A valt6ban az
olimpiai pontszerzo, a
vb-n a 200 meteres don
torol lemarad6 Dudas
korelnoknek szamit a
maga 23 evevel, ugyanis
Herics 21, T6tka Sandor
20 esztendos, Nadas pe
dig 18 eves.

Varjuk szives megrendeleseiket.
Etkezesi utalvanyokat es SZEP kMyat is elfogadunk!

980.- Ft/adag

Csaladi Vasarnap aDreher Soroz6-Etteremben!
2014. 09. 07. Vasarnap
Leves: Tarkonyos csirkeragu leves.
Menu: Milan6i sertesszelet, burgonya pure,

kaposztasal,Ha. Soml6i galuska.
2014. 09. 14. Vasarnap
Leves: Fahejas szilvaleves.
Menu: Brass6i apr6pecsenye, hasabburgonya, tejf616s

uborkasalata. Nutellas palacsinta.
2014.09.21. Vasarnap
Leves Csontleves daragaluskaval.
Menu Szezammagos csirkemell, kukoricas rizs, tartar

martas. Csoki puding.
2014.09.28. Vasarnap
Leves Magyaros z61dbors6 leves.
Menu Kijevi csirkemell, gombas rizs, z61dseg felfujt.

Sz616s kremes

Telefon/fax: 0666/386·444
Mobil: 0620/9808842,0670/3655360
Varjuk szfves megrendeleseiket!

Szo-Beszed
Szerkesztosege

szobeszed@gmail.com

vid es Nidas Bence tar
sasagaban a vilagbaj
noksag befejez6 fazi
saban indult. A masodik
elofutamot siman nyer
tek es jutottak be a fi
naleba, ahol meggyozo
f6lennyel gyoztek Ie az
tildozo francia es brit

Eredetiseg-vizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

0666/610-650,
06301600-42-30

5500 Gyomaendrod,
Csokonai u. 37.

AUTOSOK
FIGYELEMI
M{iszaki

vizsgaztatBs
akcios ;iron:
22.000 Ft

Gazkeszulekek
karbantartasa,

javitasa!
Viz-, gaz-, k6zponti fUtes

szereles
tervezest61

a kivitelezesig!

Matyi J6zsef
Telefon: 0630150431·54

A K-l 200 meteres
valt6 tagj akent vilag
bajnoki aranyermet
szerzett T6tka Sandor
a moszkvai felnott
gyorsasagi kajak-kenu
vilagbajnoksagon.

T6tka Sandor (kepen
balr6l a masodik) sze
melyeben egy Bekes
megyei szakosztalyban
(Koros Kajak SE, Gyo
maendr6d) versenyz6
fiatalert szorithattunk,
aki a feln6tt Eb-n egyes
haj6ban, az un-as vi
lagbajnoksagon kettes
ben, most pedig a K-l,
200 meteres valt6ban
kapott lehet6seget. Du
das Mik16s, Herics Da-

A Karas Kajakos ujabb sikere Moszkvaban

Valtoban vilaabainok Totka Sandor

Keresse a
Gyomaendrodi
Sz6-Beszedet

a Facebook-on is!

eremmel, a legjobb gyo
maendr6di usz6 pedig
Vaszkan Milan a
GYUSE versenyz6je,
aki 3 aranyermet nyert,
50 meteres melluszasban
1:04,43-es ideje pedig
kimagas16nak szamit a 6
evesek korosztalyaban.

Az egyestiletek pont
versenyeben T6tkom16s
csapata vegzett az elen
mege16zve a BEUK es a
Poseidon csapatat, a
GYUSE csapata 5
arany-, 1 eztist es 2
bronzeremmel a 11. he
lyen vegzett.

Vaszkan Gabor
a GYUSE edzoje

igazi elmeny volt a nap a
sportag szerelmeseinek.

A tobb mint 6 6ras
rendezvenyen folyama
tosan zajlottak a ver
senyszamok, melyek
kozben eredmenyhirde
tesekre kertilt sor. A
verseny leggyorsabb
gy6ztese a Poseidon
Csongrad usz6ja Gyeb
nar Mihaly volt, aki
26,63 mp-el nyerte az 50
meteres gyorsuszast a 14
evesekneL A legered
menyesebb versenyz6k
Bartyik Andor es Lovas
Greta voltak 4-4 arany-

A Gyomaendr6di
Osz6 Sport Egyestilet
altaI megrendezett sport
esemenyen kiva16 felte
telek vartak az usz6kat,
hiszen ezuttal lett fel
avatva az onkormanyzat
altaI finanszirozott hat
usz6 kapaszkod6k es
fordit6 panelek, illetve a
GYUSE tamogatasaval
elkesztilt elektromos
id6mer6t tart6 szerke
zet, valamint a harusz6
zasz16k.

A Varfi Andras pol
garmester ur, a Gyoma
endr6di Onkormanyzat,
a Liget Ftird6 vezet6
sege, a helyi vallalkoz6k
es maganszemelyek,
valamint a GYUSE
sztil6i munkakozossege
altaI tamogatott sporte
semeny a versenybir6k,
szti16k, edz6k es ver
senyz6k teljes megele
gedese kozott zajlott,

Liget Furdo Kupa
Kozel haromszaz

versenyzo lt~pett rajt
kore a III. Liget Fiirdo
Kupan.

Gyomaendr6don ren
deztek meg a III. Liget
Ftird6 Kupat, amely
egyben a megyebajnok
sag 5. fordu16ja is volt,
osszesen 16 egyestilet
296 versenyz6je 979
nevezessel 92 verseny
szamban vett reszt a
megmerettetesben, ahol
a 8 megyei egyestileten
kivtil a komyez6 me
gyekbOl is erkeztek
csapatok.
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szervezetbol eltavoli
tani. Ilyenkor nem kell
emeszto enzimeket oly
nagy mennyisegben
eloallitani a szerveze
tiinknek es pihenhet.

A felszabadu16 sza
bad kapacitas pedig az
egeszsegetszolgalja!

A kura ideje alatt
nem tanacsos tejet,
alkoholt, iiditot es ka
vet fogyasztani!

Arnikor befejeztiik
az alkatunk szerinti
kUrankat csak a foko
zatossag elven szabad
visszatemi a megszo
kott vegyes taplalko
zasra.

Ha mar tisztak
vagyunk beliil akkor
johet az "eleskamra"
feltoltese! A hazai ter
mesu gyiimolcsok
feladata gondoskodni a
keszleteink feltoltese
bez a hosszu friss
gyiimo1Cs mentes ido
szak elott.

Augusztusban,
szeptemberben ero
gyiimolcseink koziil
harem nagyon ertekes
termest ajanlok a
figyeImiikbe.

A korte, a szilva,
valamint a szo16 er
tekes vitaminokat,
mikrotapanyagokat
tartalmaznak a sza
munkra.

A korte eI6kesziti a
szivet az 6szi-teli h6
napok bio16giai muko
desere. A szilva na
gyon sok antioxidanst
tartalmaz, amely a
daganat kepzodesben
lehet segitsegiinkre
megelozeskent.

A szolo szinten
antioxidans, ill. javitja
az anyagcseret. A
voros es fekete szolo
magja megvedi es tisz
titja az ereket.

Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz

meg orvosaval vagy
olyan termeszetgy6
gyasszal aki segiti a
tisztit6 kUra elvegze
set.

Gyerekek es cukor
betegek nem vegez
hetik a kUrM! TILOS!

ZoldsegekbOl es
gyiimolcsokbOl barmi
lyen ledus idenyjellegii
noveny nyers leve al
kalmas a tisztit6, me
regtelenito kUrahoz.

A gyiimolcsok ese
teben figyeljiink arra
hogy magas cukortar
talomra kell szamita
nunk!

A tisztit6 kUra kez
donapjan mindig zold
seglevel inditsunk. Le
het tobbfele is egy
szerre csak zoldseg es
gyiimolcs mixet ne
csinaljunk, mert az
alkalmatlan a kUrahoz.

Tehat a elso nap
zoldseg, a masodik nap
gyiimolcs harmadik
nap zoldseg... es igy
tovabb a tisztit6 kura
befejezeseig.

Tilos vegezni a kU
rat lazas allapotban es
hasmenes eseten!

Aki nem szereti a
friss gy6gynovenyek
bOl kesziilt teakat
annak sziirt, tisztitott
viz ivasaval kell gon
doskodni arr6l, hogy
megfelelo eredmenyt
tudjon elemi. Gondol
janak arra, hogy viz
nelkiil a ruhat sem
lehet kimosni!

A bOjtjellegii kUr:ik
lenyege, hogy nem ter
heljiik az emeszt6
rendszeriinket nehezen
emesztheto szilard hal
maw elelmiszerekkel
igy az emesztorend
szer kepes megpihenni
es a korabban felhal
moz6dott mereganya
gok kivalasztasaval is
kepes foglalkozni, a

Sz6-Beszed

Az idei osz elso
h6napjaba leptiink. A
szeptember meg egy
olyan Mnap amikor
bosegesen rendelke
z6siinkre allnak zold
segek, gyiimolcsok,
amelyek igen haszno
sak lehetnek az OSZ es
a tel hosszu idosza
kaban az egeszsegiink
megorzese celjab61.

De mielott keszle
teket halmoznank fel a
szervezetiinkben cel
szeru lenne helyet is
csinalni az uj keszletek
raktarozasara a tes
tiinkben. Ajanlott egy
testi nagytakaritast ve
gezni a gyomrunkban!
A takaritast az emes210
rendszer tis21itasaval a
mereganyagok eltavo
litasaval kell kezdeni.

Nehany napos al
kati es egeszsegi alla
pot fuggvenyeben kon
nyen, biztonsagosan
elvegezhetjiik.

Van ugyan nehany
olyan szempont melyet
erdemes betartani.

Alkatilag harem
alaptipusu ember lete
zik. (normal, kover,
sovany) Vannak kevert
tipusuak is, de azt
ebben a cikkben nem
targyaljuk.

1. A testes mlsulyos
ember 3-5 napig
tarthat nyers zoldseg
es gyiimolcs levebOl es
gy6gynovenyekbOl al
16 tis21it6 kUrat.

2. A nagyon sovany
emberek maximum
ketto napot bojtolhet
nek a nyers zoldsegek
es gyiimolcsok frissen
sajtolt levevel.

3. Az atlag sulyli
ember akar 7-10 napig
is tisztithat, meregte
lenithet.

Termeszetesen
mindenki alkatat6J
fiiggetleniil beszelje

Iden augusztus 20
in ujabb ko21eri mual
kotassal gazdagodott
varosunk. Hatar Gyo
zo sziiletesenek 100.
evfordul6ja alkahna
bOl Hatar Gyozo Em
l6kev van.

A gyomai sziiletesu
vilaghirii kolto, ir6
filoz6fus, bolcse16
emlekenek ad6zva,
Gyomaendrod varosa
a Nemzeti Kulturalis
Alaphoz palyazatot
nylijtott be a mellszo
bor elkeszitesere. Olah
Matyas szobraszmu
vesz alkotasimak ava
tasi iinnepsegere ke
riilt sor augusztus 20
an a Kollmann teren.

sziiletesnapjan. Ezen az
esemenyen bucsuztak el a
hivek es a yaros vezetese
Kocsik M6nika evange
likus lelkesztol, aki ezenml
uj helyen teljesit majd szol
galatot.

Bucsu a lelkeszt61

Felavattak Hatar Gyaza, szobrat

Augusztus 24-en a
Gyomai Evangelikus
Templomban tartott isten
tisztelet vegen Varfi And
ras polgarmester is koszon
totte a 90 eves Barath
Karolyne J06 MagdolnM
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Vidovszky Bela: "Tuzersegi megfigyelo"

Keszpenzben
a helysz[nen

fizetek!

REGI
BUTOROKAT,

hasznalati
targyakat

vasarolok!

Hirdetesfelvetel:
.szobeszed@gmail.com

Telefon:
0630/9·533·594

februar 15-ig volt lato
gathat6.

Erre az alkalomra 21
alkotast restauraltak,
amire nagy sziikseg is
volt, hiszen a muzeum
epiiletenek II. vilagha
borUs belOvese soran
nagyon sok kep meg
semmisiilt, de a meg
maradtak egy resze is
seriileseket szenvedett.
A megsemrnisiilt alkota
sokr61 csak a korabeli
sajt6b61 alkothatunk ke
pet. fgy maradtak fenn
Andahazy-Kasnya es
Kotzig Karoly rajzai is.
Nagy oromiinkre szol
gal, hogy a restauralt
alkotasok kozott szamos
Vidovszky kep is talal
hat6. Itt adjuk kozre a
restauralas utan kesziilt
fot6kat.

Tisztelet a nevtelen
katonaknak, akiknek
emleket aIlitanak ezek a
kepek, s tisztelet a mu
veszeknek, akik a ha
borU borzalmai kozben
is pr6baltak valami em
berit megmutatni az 6ket
koriilvev6 vilagb6l.

Bula Terez

is. Ehhez kapcso16dik az
a fot6, amely a kep fes
tese kozben katonasap
kaban, ingujjban abra
zolja a muveszt.

A haborU kitoresenek
100. evfordu16j ara ke
sziilve a muzeum 2013.
okt6ber 18-an "HaborUs
hetkoznapok" VaIogatas
a Hadtorteneti Muzelim
Kepz6muveszeti gylijte
menyenek els6 vilag
haborU5 anyagab61 cime.
mel nyitotta meg kial
litasat, amely 2014.

muveszi szinvonalon.
Kotzig Karoly, aki f6
hadnagykent keriilt
orosz fogsagba, a tabor
mindennapjait orokitette
meg. Kes6bb ujsagir6
kent folytatta palyajat
magyar lapok francia
orszagi tud6sit6jakent.
fgy keriilt szoros kap
csolatba Corini Margit
taI a muveszn6 parizsi
evei alatt.

A Radtorteneti Mu
zeum het 1. vilaghaborUs
kepet6riz Vidovszky
Belat6l, aki az olasz
fronton teljesitett szol
galatot az ottani Sajt6
hadiszallason. J61 ismer
jiik nagymerem Dober
d6i csatakep cimu alko
tasat a nevet vise16
gyomaendr6di Varosi
Keptarb61, ahol lathat6
Duino vara cimu beket,
harrn6niat sugarz6 kepe

Azonban nem csak a
hivatasos muveszek raj
zoltak a frontokon, a
tisztikar szamos tagja
megorokitette elmenye
it, de a kozkatonak koziil

is soknak itt deriilt feny a
tehetsegere, hogy csak a
gyomai Papp Zsigmon
dot, vagy az endr6di

Uhrin Petert emlitsem.
Fennmaradtak haborUs
kepei az Iparrnuveszeti
F6iskolat, majd a Kep
z6muveszetit is elvegz6,
ekkor f6hadnagykent
szolga16 Andahazy
Kasnya Belanak is,
akinek neve politikus
kent valt ismertebhe - a
mi szamunkra legalabbis
- a nevezetes endr6di
csend6rsorruz kapcsan.
Rajzoitak a tisztek a
fogolytaborokban is,
persze, nem mindnyajan

Vidovszky Bela:
"SebesiiItek varjak a Voroskeresztes vonatot"

csetepate, hanem tobb
eves vilaghaborU lesz a
szerbek megrendszaba
lyozasab61. Eleinte nem
is volt tomeges mozg6
sitas. Nagyon sok on-

kentes jelentkezett a
hadseregbe. Majd ke
s6bb rendes sorozas utan
erkeztek a behiv6k is
hadiszolgalatba allitva
az ir6kat, muveszeket is.

A haditud6sit6i fela
datokat a Sajt6hadi
szallas (Kriegspresse
quartier) latta el. Ide
keriiltek beoszt1isba a
kepz6muveszek is.

A Muveszcsoportba
(Kunstgruppe) bekeriilt
szamos hires, de nagyon
sok rna mar kevesbe
ismert alkot6 is. Legis
mertebbek talan Med
nyanszki Lasz16 haborUs
festmenyei, vazlatai.
Civilkent volt ott a had
szintereken, s keszitette
megraz6 ereju kepeit.
Egyszer el is fogtak,
mint orosz kemet. A
Sajt6hadiszallas alIt
vegiil j6t erte, igy
szabadult ki az id6s,
betegsegekkel kiiszkod6
muvesz. A frontokon
kesziilt alkotasokat kote
lez6 volt beszolgaltatni a
Kepgyujt6-allomasnak.
Ezeket aztan kiilonfele
hadikiallitasokon mutat
tak be.

Vidovszky Bela: "Figyelo
orszem" I.

Sok sz6 esik mosta
miban az 1. vilaghaborU
kitoreser6l, amelynek
kezdetet a Ferenc Fer
dinand tr6norokos elleni
szarajev6i merenylett61,
1914. junius 28-t61 sza
mitjuk, noha a Szerbia
elleni tenyleges hadii
zenetre csak egy h6nap
pal kes6bb keriilt SOL

Szomoru evfordu16 ez,
hiszen ennek a helyi
konfliktusnak a kiszele
sedese volt a "Nagy
RaborU", amelynek Eu
r6pa szerte 14 milli6
ember esett aldozatul. A
nyomaban jar6 emberi,
csaladi tragediak, a to
meges elszegenyedes,
elkeseredettseg forradal
makhoz, atrocitasokhoz,
a lakossag nelkiilozese,
legyengiilt testi allapota
pedig jarvanyokhoz 
spanyolnatha, tifusz, stb.
- vezetett, amelyek aldo
zatair61 meg becsiilt ada
tok sincsenek. A haborUt
lezar6 igazsagtalan heke
magaban hordta a II.
vilaghaborU magvait
ujabb szenvedest zUditva
a vilagra, igy Magyar
orszagra is, amelynek
kovetkezmenyeit a mai
napig viseljiik.

1914 nyaran azonban
nem csak az orszag ve
zet6i, de a hazafias
erzesu polgarok is
bosszUert kialtottak nem
is sejtve, hogy nem mu16
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Jenei-halfozQ csapat
Az augusztus 16-i

Gyomaendrodi XVI.
Nemzetkozi HalfOzo
Verseny fOpr6baja volt
az augusztus 30-an, Go
dollon tartand6 jubileu
mi 40. Orszagos HalfOzo
Versenynek. Ezen a ren
dezvenyen kezdettol

fogva a Halaszati Szo
vetkezet, majd a FISH
COOP kepviseleteben es
tamogatasaval indul a
Halgasztron6miai Egye
siilet. Ennek a verseny
nek kiilonosen nagy a
tetje, mondta Jenei
Laszl6 elnok, mivel azon

kiviil, hogy az orszag
minden reszebOl a leg
j obb halfOzok vesznek
rajta reszt, ketten van
nak, akik eddig ket alka
lomrnal nyertek el az
"Orszag Legjobb HalfO
zoje" cimet es vandor
serleget, es ha most

valamelyikiik ismet el
nyeri, vegleg ovea van
dorserleg. Tenneszete
sen Jenei Laszl6 es csa
pata remeli, hogy ez
nekik sikeriil.

Az orszagos verse
nyen egy nem kiirt ka
teg6riaban mar biztos az
elso helye Jenei Lasz-

16nak, aki 75 evevel a
legidosebb versenyzo
lesz Godollon.

- Ezt kovet6en szep
tember 6-an a Tiszai
Halfesztivalon Szegeden
es Liget Fiird6 f6zoren
dezvenyen is reszt ve
sziink, majd okt6ber 12
en a III. Hortobagyi
Leha1aszasi Unnep es
Orszagos Half6z6 Ve r
seny kovetkezik - mond
ta Jenei Lasz16.

Vegezetiil elmondta
az elnok, hogy az onkor
manyzat es kiilon is
Varfi Andras polgar
mester anyagi tamoga
tasaval, valamint a tamo
gat6k segitsegevel var
hat6an megfelelo szin
vonalon tudjak kep
viselni Gyomaendrodot
a kovetkezo gasztron6
miai versenyeken is.

Tabor a Margaretakkal Kreativ tabor
A Szinfolt Mazsorett

Csoport imrnaron 3.
alkalomrnal rendezte
meg Hunya Jolan ta
namo vezetesevel az
egyiittes junior koroszta
lyanak az intenziv fel
kesziilest biztosit6 ta
bQrtat. Az ot nap nagyon
j6 hangulatban, vida
man, ugyanakkor ke
meny temp6ban zajlott,
hiszen sok mindent kel
lett teljesiteniiik, meg
tanulniuk az utanp6tlas

mazsoretteknek. -OJ
tanclepesek elsajatitasa,
gimnaszti:kaigyakorla
tok, ~ot- es pompon
szertechnika; uj kore
ografiak elkezdese volt a .
rnindennapi program.
Koszonom:' a gyerekek
fegyelmezett, kitart6
munkajeit, a sziilok ta
mogatasat.

Husz eve alakult meg
a Szinfolt Mazsorett
Csoport! Szeretnenk
melt6keppen megiinne-

pelni! November 8-an
minden erdeklodot va
runk a Katona J6zsef
MuvelOdesi Kozpontba,
ahol az egyiittes minden
csoportja bemutatkozik,
az alapit6 tagok is tan
colnak, sot a sziilOk is
tancra kerekednek!

Kezdo mazsorettek
nek beiratkozas: szep
tember h6napban folya
matosan: 0630/374
7152.

Hunya Jolan

A Kis Balint Iskola
idei nyari kreativ tabor
ban is sok diak toltott el
tartalmas, erdekes, alko
t6 napokat, kiilonosen a
kisebb gyennekek kore
ben volt nepszerli. Pa
licskane Szegedi Katalin
tanarno vezetesevel el
sosorban kezmuves fog
lalkozasokon ismerked
tek az erdekl6dok a
kiilonbozo technikakkal,
de bevezette a gyere
keket a szamit6gep vila
gaba is. A konyvtarban
eletszerlien ismerkedtek
az angol nyelv rejtel-

meivel, Gritta Diana
tanamo gondoskodott a
helyzetgyakorlatokkal
egybekotott szituaci6s
jeitekokr61.

A dal, a kozos enek
les sem maradhatottel,
Kereki Iren tanit6novel
onfeledten en~keltek, uj
jatekokat tatiultak. A
tabori. nyar nem mulhat
elstrahdolas nelkiil.· A
gyerekek nagy izgalom~

mal v~rtak, hogylublc
kolhassanakafiirdoben.
Elmenydus napokat tol
tott egyiitt pedag6gus es
diak egyarant.
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mIt ertekesiteni. Az
ipari parkban je
lenleg 11 vallalat
miikodik, s ossze
sen 310 embert al
kalmaznak.

Az ipari park
k6nnyen elerhetave
vaIt az elmuIt evek
ben elvegzett k6z
lekedesi fejleszte
seknek k6sz6nheta
en. Megujult az
endradi es a gyomai
K6r6s hid is, nines
mar magassagkorla
tozas a hidakon, s
most a vasuti alul
jar6 elkesziiItevel,
valamint a kialaki
tand6 uj utakkal az
ipari park tovabbi
fejladese varhat6.

A varos harom
6nkormanyzati kft-

je - a Gyomaszolg, a
Gyomak6zszolg es
a Z6ldpark - 3 eve
meg gazdasagilag
es a lakossagi meg
iteles szempontja
b61 is a melyponton
volt. Ebben is jelen
tas vaItozas t6rtent,
s a harom eeg jelen
leg is t6bb mint 100
embert foglalkoztat
Gyomaendrad6n.

Fekete J6zsef
a Gyomaszolg

Ipari Park Kft.
igazgat6ja

vabbi k6zmuvesi
tes. Sikemlt az ed
dig eladhatatlan 1,5
hektamyi vasutol
dali telkeket is te
reprendezessel, a
varosban foly6 epit
kezesek soran kike
mla fold felhasz
nalasaval eladhat6
va tenni. Igy ezekre
is talalhatunk erdek
lada vasarl6kat.

A k6zmuvesitett
ipari park temlete
nek 90 szazaIekat a
k6zeimuItban sike-

A polgarmester
targyalasainak k6
sz6nhetaen az ipari
parkban leva tovab
bi 14 hektaros k6z
miivesitetlen temle
tekre is van erdek
lOdes, ahol faipari,
valamint mezagaz
dasagi feldolgoz6i
pari tevekenysegek
re keresnek helyet.
Ezeknek azonban
meg feltetele a to-

Fekete J6zsef igazgat6

A Gyomaend
radi Ipari Parkban
2012 evben atadott
Vallalkoz6k Haza,
k6zismertebb neven
az inkubatorhaz
20l4-re teljesen
benepesUlt, s hasz
nositasab61 mar
annyi bevetel kelet
kezik, hogy az epii
let 6nfenntart6va
vaIt.

- Varfi Andras
polgarmester k6vet
kezetes ipartelepi
tesi szandekai siker
reI jartak az elmult
evekben, hiszen a
nehany eve megtor
pan6 gazdasag mi
atti holtpontr61 sike
mIt kimozdulnia
Gyomaendradnek.
Az Ipari Parkban

tovabbi temletek ta
laltak gazdara, ahol
szerelamuhelyek es
gyart6esamokok is
epiiItek, epiilnek. A
parkban a mar meg
leva vallalatok to
vabbi fejleszteseket
hajtottak vegre.

A Skylotee Hun
gary Kft., a Civis
Bau Kft. es a gabo
natarol6 vallalat is
uj esamokokat epi
tett, ezzel is n6velve
a helyi foglalkozta
tottsagot.

Gyomaendrodi Ipari Park
Lassan kitehetik a megtelt tablat

Telefonszam:
0630/6-335-389

dr. Saki Agnes iigyved

isztelettel
II

tajekoztatom Onokat,
hogy alirodamat

G d "d F" 'tyomaen ro ... ,. 0 U

szam alatt
megnyitottam.

Szeretettel varom
tisztelt Ogyfeleimet,

alland6 Ogyfelfogadasi rend:
hetf68-12,

szerda 13-17,
pentek 8-12 6ra kozott.
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MUNKA
Kipufogodobok,

rendszerek javitasa, ke
szitese! Karosszerijavi
tas! Te1efonszamom:
0670/5144-641

Karosszeriaj avitas!

0620/5543-121
Kezi es gepi kukori

camorzsolo, va1amint
nagykerekii Babetta ela
do. Erdekl6dni 1ehet:
0630/579-5875

Elado cirkula ruresz
lap (400 mm), 3 fazisti
hosszabbito, 30 meteres,
CO hegeszt6 drat (0,8
mm) 15 kg. Telefon:
0670/6596776

E1ado kiskerekii e1ek
tromos kerekpar 60 ezer
Ft es bUvarszivattyU 10
ezer Ft. 0630/554-8509

Jo allapom villany
boj1er (80 literes) na
gyobbra csere1es miatt
elado. Iranyar: 8000 Ft.
Erd.: 0630/222-1749

F6ldmentes szaraz 3
db fatuskot szeretnek
fe1daraboltatni. Kerem
annak jelentkezeset aki
felvagna. Telefonszam:
0620/341-0709

Ja allapotban lev6
300 literes Lux fa
gyasztolada elado. 1. ar:
30.000 Ft. Erdek16dni:
0670/406-94-60

JAWA Babetta es
varrogep elado. Iranyar:
20 .ezer es 5 ezer Ft.
Etd.: 0670/200-2277

E1ad05 tonnas egy
teilgelyu potkocsi, 4,2
m~es gyiiriishenger, 3,2
m-s tarcsa, 25 soros
vet6gep. 600/12 meteres
permetez6. Erdekl6dni:
0666/285-691

Hirdetesfelvetel:
Sz6-Beszed

Telefon:
0670/22-632-99

EGYEB

Malacot, siildiit, hiz6t,
nagysulyU hiz6t, riigott kociit

vennenk keszpenzert!
Telefon:

0630/296-4775

Temp10m-zugban viz
partra men6 ingatlan ela
do, villany, ftirott rut
van. 4614 m2-es valla1
kozasra is alkalmas.
Erdekl6dni 1ehet tele
fonon: 0670/943-8212

A Fuzfas zugban
vizparti 1800 m2-es kert
elado. Iranyar: 2,2 millio
Ft. Telefon: 0630/312
6459

Tapeta es tapetaszeg6
50%-os aron e1ado.
Erdekl6dni: 0630/471
9279

Gyomaendr6d6n Va
sarteri ltp-en foldszinti
egyszobas lakas szep
tember 1-t6l kiado! Te
lefonszam: 0620/376
4567

E1ado 4 db 45 literes
femkosaras iivegballon.
Sz6l6daralo es pres. Ar: .
megegyezes szerint.
Erd.: 0630/622-0943

Vadkacsak,. utanfu
tok, kompresszor, bUto~

rok, 50literes ballonok,
1ancruresz, gazf6z6, iis
t6k, zsakok,ketrecek,
trabant, Lada-alkatre
szek, muhordok, vajtik,
Erd.: 66/436-086

Bontasb6l nagyme
rem tegla e1ado. Erd.:
0630/475-9279

Szamovar, szenesva
salo, feherporcelan, pet
roleumlampa elado. Ara
5000 Ft/db. Elado
g6rkorcsolya 4000 Ft.
Erd.: 0620/416-7872

Pentium IV-es sza
mitogep teljesen tij 17"
os monitorral, billen
tyiizettel, egerrel egyben
elado. Te1epitve, hasz

a nMatra kesz. Erdekl6dni:

LAKAs

KERT, TELEK
Gyoman Kecseges

zugban (Su1ekkert) viz
parti horgasztelek elado.
Erdek16dni telefonon:
0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

Gyoman, az Ujkert
sor 16. sz. a1att tanyas
ingat1an, hozzatartozo
2,2 hektar (75 Ak)
szantoval elado. Tele
fon: 0630/300-8734

Gyoman a Zrinyi
Miklos utcaban 660 m2

_

es epitesi te1ek e1ado.
Erd.: 0630/856-5049

Bonom-zugban viz
parti te1ek elado. Irany
ar.: 1,8 millio Ft. Erdek
16dni: 0630/471-9279

Gyomaendr6d6n

Vasarteri ltp-en 56
m2-es 2. emeleti erkelyes
lakas elado. Erdekl6dni:
0630/347-0538

Vasarteri ltp-en egy
szobas foldszinti 1akas
elado! Ar megegyezes
szerint! Erd.: 0620/376
4567

Vasarteri ltp-en 1
szobas fo1dszinti 1akas
azonnali bek6lt6zessel
elado. Iranyar: mege
gyezes szerint. Erd.:
0630/576-1140

Gyomaendr6d6n, a
Vasarteri lakote1ep 31.
epiiletben fo1dszinti ket
szobas 1akas e1ado. Er
dek16dni 1ehet: 0620/
5198-604

Oktober 6. 1tp-en 2
szobas erkelyes lakas
elado. Erd.: 0620/576
7879

Oktober 6. ltp-en 2
szobas 1akas siirg6sen
e1ado aron alul. Erd.:
.0620/576-7879

A Vasmeri ltp-en 56
m2-es 3. eme1eti erkelyes
feltijitott lakas elado.
Erd.: 0630/442-2079

Janos tit 16. sz. a1att 4
szobas 6sszkomfortos
haz elado. Erdekl6dni:
0620/526-6573

Endr6d6n a Sugar
titon hosszU' paraszthaz
elado. lranyar: mege
gyezes szerint. Erd.:
0620/245-1262

Gyomaendr6d6n a
Se1yem tit 82 sz. alatti
ingatlan elado, 1 db 6n
t6ttvas furd6kad e1ado.
Iranyar: megegyezes
szerint. 0666/284-857
vagy 0630/925-9515

Ifjtisagi 1akotelepen
2,5 szobas lakas elado.
Igeny eseten akar ga
razzsal egyiitt is. Erdek
l6dni: 0630/6588-961

Gyomaendr6d6n, a
Csokasi zugban vizparti
dupla te1ken 3 szobas,
6sszkomfortos, nagy
nappalis, pincezett csala
di haz gazdasagi epii
letekkel elado. Iranyar:
15,8 millio forint. Te
lefon: 0630/3326-075

Endr6d6n, a Sugar
titon hosszti paraszthaz
elado.0620/245-1262

Endr6d6n, a Polanyi
titon, csendes k6myezet
ben haz elado. Villany
van, viz az udvarban.
Erd.: 0670/286-6061

Gyomaendr6d6n a
Rakoczi u. 29. sz. alatt
nagy csa1adi haz, jelen
leg orvosi rendel6kent
muk6dik, elado. Erdek
16dni 1ehet: 0630/367
0840, 0630/998-5096

Gyoman a varosk6z
ponthoz k6ze1 a Hunyadi
utcaban 2 szobas, sa
tortet6s csaladi haz ela
do. Tehermentes, 6ssz
k6zmuves, allapota k6
zepes, azonnal bek61
t6zhet6. Alapteriilete
100 m2

, kis kerttel. Fu
tese gazkonvektoros.
lranyar: 6 millio Ft.
Erdek16dni: 0670/638
8475

HAz
GyomaendrOd k6z

pontjaban, a Napkeleti u.
4. sz. alatti 2 szobas
gazfiiteses csa1adi haz
nagy mellekepiilettel,
1440 m2-es te1ekke1 e1a
do. Iranyar: 3,4 millio
Ft. Erd.: 0620/413-2770

Gyoman, az Attila u.
7. sz. a1att 3 szobas
csaladi baz mellekepii
1ette1, nagy telken, teher
mentesen elado. Ar meg
egyezes szerint. Tel.: 06
30/555-1721

Te1jes k6zmuvesitett
Tompa tit 14. sz. kertes
haz sok mellekepiilettel
elado. Iranyar: 8 millio
Ft. Erdekl6dni lehet:
0620/982-3257

Somogyi Bela utca
ban 3 szobas, 6sszkom
fortos kockahaz, nagy
portava1 e1ado. Iranyar:
8 mi1lio Ft. Erdek16dni:
0620/364-2824

Endr6d6n haz elado
siirg6sen. Robogot es
kistraktort beszamitok.
Iranyar: 990 ezer Ft.
Erd.: 0670/286-6061

A Matyas kiraly tit
21. szam alatti 6ssz
komfortos csaladi haz
elado. Erdekl6dni: 0670/
410-5776 telefonon.

Gyoman, 6sszkom
fortos 2 szoba + nappali
gaz es kandallo ruteses,
rendezett kertte1 siirg6
sen elado. Erdek16dni
telefonon: 0630/6461
202, 0670/2525-413

Oregsz616ben (K6r u.
sarkan) haz e1ado (K6r
u. 2.) (Bula V bacsie)
Iranyar: 1,5 millio Ft.
Erdekl6dni: 0666/284
167 vagy 0620/373
5617

Gyoman kertes csala
di haz e1ado vagy kisebb
kertes hazra cserelhet6.
Erd.: 0630/544-4641

Gyoman az Arany



Elhunyt Koris Gyorgyne
Hosszas betegseg utan, 2014. augusztus 8

an, korhazi agyan e1hunyt a Vidovszky Bela
Helyt6rteneti Gyujtemeny, k6zismerten a
Varosi Keptar vezetoje, Koris Gy6rgyne.

A kepvise16-testiilet megbizasabol a K6za
lapitvany Gyomaendrod K6zgyiijtemenyeiert
szervezet eln6kekent rendezte a Keptar kial
litasait.

Koszonetnyilvanitas
Ewton mondunk k6sz6netet mindazoknak,
akik szeretett edesanyank, nagymamank,
dednagymamank:

LadanyiSandorne
temetesen megjelentek, fajdalmunkban
osztoztak.

Lanyai: Terezia es csaltidja, Judit es
csaltidja

2014. szeptember

Karambo1os, korrodalt
autok javitasa! Kipufogo
dobok, cs6vek javitasa,
keszitese! Telefonszam:
0670/5935-171

Korrepetalas, felzar
koztatas, maganorak,
k6zepisko1ai fe1vetelire
fe1keszito fog1a1kozasok
a1talanos iskolasoknak.
Erd.: 0630/856-3218

Kerites, kapu, koriM,
teraszteto, steg stb. ke-

sziteset vallalom! Utan
futo javitas, fe1ujitas!
Tel.: 0670/593-5171

Fatiizeleses kandal
lokalyha, egy szezont
hasznalt, e1ado. 20 ezer
Ft-ert. 0670/226-3299

TARSAT KERES
78 eves nyugdijas no

keres egyediilallo gon
dozot. Telefonszam:
0666/282-905

Sz6-Beszed
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A rendezveny napjim NINes delutimi kedvezmeny!
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Augusztus 16-an tartotta 25
eves osztalytalalkozojat az egykori
I. szamu Alta1anos Iskola, 1989
ben vegzett A oszta1yos diakjai.

A talalkozo csalados bograc
solas formajaban a Pajer strandon
kerii1t megrendezesre. Az egykori
34 fos letszamu osztalybol 17-en
j6ttek el.

Hatso sor balrol: Hajdu Pal,
Varga Janos, Korcsok Ildiko,
Roncsek Andrea, Kun Norbert,
Epresi Szabolcs, Juhasz Robert,
Timar Peter, Pajer Sandor, Fekete
Lajos, Hunya Arpad, Hunya
Tamas

Elso sor balrol: Kiss Pal, Kiss
PaIne, Kele Beata, Fekete Andrea,
K6les Rita, Eszinger Orso1ya, Bula
Edina

eves ~sztalytalalkoz6



leve, internet, telefon egyiitt - akci6san
Valaszd most barmelyik - akar a legnagyobb teve-, internet- es telefonszolgaltatast
egyUtt tartalmaz6 - Invilag csomagot 2 eves hatarozott idejQ szerz6dessel,
es az ev vegeig csupan 1999 Ft a havi dfj! Januart61 acsomaghoz tartoz6 havi dfjak
lepnek ervenybe.
A reszletekr61 es adott lakcfmen elerhet6 ajanlatokr61 es szolgaltatasokr61 erdekl6dj
a legkozelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszamon!

Az Invitelle
lazithatsz

•SZIIV szterig

Invitel Pontok: Bekescsaba, Andrassy ut 37-43. (Csaba Center) es Szent Istvan ter 1.
Tel.: (06) 66444959, (06) 66405159
Ertekesftonk: Beinschrodt Peter Tel.: (06) 66444956

(91288
invitel.hu

. .

Az ajanlat 2014. augumu, 25~101 visszavona,ig ',venyes, az Invitel ,zolgaitata,ilerUielen, 2vagy 3Slolgaltalasregyben lanalmaz61nvilag
(Somag" eIOfi,.to, uj lakosslgi ijgyfelek Slamara. Az akei6, havi d~ 2014. decem be; 31-ig ervenyes. Az el6filetoi jogviSlony hatarozon idon
belUli felmondlsa mten az '16fi,.tOt az ASZF.,winti k6tberftletesi k6telmtt,eg terheli. ASlolgaltata,ok 12 h6napos hatarozolt ideja,
v,lamint halarOlall,n ide!ij szerzod!s koreteben is ig'nybe ..het6k. Adij,k az Mat tart,lmaulk.

@)@Q)

In\/ltel
Tavlatokat nyitunk
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2 Sz6-Beszed

Varfi Andras, Dr. Tfmar Gyongyi es Toldi Balazs

2014. okt6ber

Az okt6ber 12-i,
vasamapi 6nkonminyza
ti valasztasra heteken at
keszUltek a partok es
mas je16l6 szervezetek.
A polgarmesterje16ltek
es a kepvise16je16ltek
minden lehet6seget
megragadtak maguk es
programjaik nepszeIiisi
tesere. A legnepszeIiibb
kampanyesemeny a bog
racsozas es az ezzel
egyiitt jar6 eteloszms
volt, de a t6megese
menynek szamit6 szom
bat dele16tti piaci setal
gatas sem volt idegen a
je16ltekt61. Meg kul
turalis esemenyen is

Varfi Andras
(FIDESZ)

,."
~,

Dr. Timar Gyongyi
(KDNP)

Toldi Balazs
(KVE)

reszt vett olyan pol
garmesterje16lt, aki aze
l6tt soha nem fordult
meg ilyen rendezvenyen.
Volt aki csokit osztoga
tott az 6regeknek, volt
aki nagyivii beszedeket
pr6balt tartani az id6sek
otthonaban, s persze t6b
ben att6l sem riadtak
vissza, hogy ellenfelei
ket lejarassak, s k6zben
bOszen fohaszkodtak a
Fennva16hoz...

A 2014. okt6ber l2-i
6nkormanyzati valaszta
son a kepvise16k mellett
harom polgarmesterje
16lt k6ziil is valasztha
tunk.

A kepvise16-testiilet
utols6 Uleset tartotta
szeptember 25-en. Varfi
Andras polgarmester a
napirendek e16tt a
lakossagi megkeresesek
nyoman - a teli h6na
pokra val6 tekintettel - a
buszmenetrend feliil
vizsgalatara tett kezde
menyezest, majd gondo
latebreszt6nek szanta
szavait: - Akajakos
T6tka Sandor 6regbitse
tovabbra is szUl6varosa
hirnevet! Ehhez k6z6s
akarat kell!

T6tka Sandor a
Gyomaendr6di K6r6s
Kajak SE fiatal ver
senyz6jekent arat hazai
es vilagesemenyeken si
kereket. A kajak-kenu
sport kiva16sagM hivjak
a f6varosba.

- Az elsporto16 es
csaladja anyagi teher
viselese mellett szamot
vetettiink, mit kellene
felvallalni varosunknak,
hogy T6tka Sandor a mi
szineinkben folytassa

sikeres palyafutasat.
Ad6sok maradtunk Tot
ka Sandor elismeresevel,
ezert is jelzem, az atiga
zolasok e16tt gondoljuk
at, a vilagversenyekre
keszii16 fiatal a foly-

tatasban is Gyomaend
r6dnek szerezze a hir
nevet, varosunk sport
eleteben legyen megha
tarozo egyeniseg es a
t6bbi fiatal szamara
pelda. Egy ekkora varos
nak, ugy gondolom, fel
kell vallalnia azt, hogy
T6tka Sanyi sportkarri
erjet itt folytathassa.

Szamitasaink szerint evi
3,5 millio forinttal kel
lene hozzajarulnia az
6nkormanyzatnak - tarta
a nyilvanossag ele allas
pontjM a d6ntese16ke
sziteshez Varfi Andras.

Az utolso testiileti
iilesen az elmult 4 eves
6nkormanyzati ciklusrol
szolo beszamolo is napi
rendre keriilt. Az atfog6
anyag alapos reszletes
seggel tarta fel azokat a
jelentos valtozasokat,
amelyek a yaros miik6
deset is meghataroztak.

- A lek6sz6n6 kep-

viselo-testiilet egy stabi
Ian miik6d6 telepUlesi
igazgatast hozott letre,
mely korrekciokra szo
rul, de biztos alapokon
nyugszik, a feladatok
ellMasahoz biztositottak
az anyagi, szervezeti es
szemelyi feltetelek 
fogalmazott Varfi And
ras.

Hangsulyozta: jelen
t6s anyagi aldozatot val
laltak, hogy a telepii
lesen az allami igazgatas
megfele16 k6riilmenyek
k6z6tt kezdje meg a
miik6deset. A jarasi
szekhely cim elnyerese
teremtette meg annak a
lehet6seget, hogy t6bb
k6zigazgatasi feladat el
lMasarol az 6nkormany
zati igazgatason beliil, a
telepiilesen gondoskod
janak.

Kiemelte, az elhet6,
fejlod6 varosi let erde
keben Gyomaendrod 6n
kormanyzata a 4 ev alatt
41 palyazatot nylijtott be
a kiil6nb6z6 megyei,

regionalis es orszagos
szervezetekhez az egyes
hazai, illetve unios fi
nanszirozasu palyazati
kiirasokra. 16 palyazat
reszesiilt tamogatasban,
s altaluk 6sszesen 2,3
milliard forint tamogatas
erkezett a varosba, 3
palyazat tartaleklistan
szerepel, illetve kett6
elbiralasa folyamatban
van.

- Belvizi beruhaza
sainkra az elmult negy
evben a palyazati tamo
gatasokkal egyiitt 444
millio 641 ezer forintot
forditottunk. Legjelen
tosebb beruhazasunk a
szennyviztisztito telep
korszeriisitese, 6sszesen
859 millio 171 ezer
forint erteket kepvisel. A
valtozasok nem zarultak
Ie, a j6voben ujabb
kihivasoknak kell meg
felelni a varosnak, a
kepviselo-testiileteknek
- zarta gondolatait a pol
garmester.

Cs. I.



Hogyan szavazhat okt6ber 12-en?
vegye at a szavaz6lapokat
es a boritekot.

3. A szavaz6lapokkal es
a boritekkal lepjen be egy
ures szavaz6fiilkebe, hogy
titkosan szavazhasson. A
fiilkeben toltse ki a szava
z6lapokat. A szavaz6lapo
kat tegye a boritekba.

2014.okt6ber

Polgarmesterjeloitek
Dr. Timar Gyongyi Terezia KDNP
Varfi Andras FIDESZ
Toldi Balazs KVE

Egyeni kepvisel6jeloltek
1. szamu valaszt6kerUlet
SzUcs Norbert Balazs KDNP
Babos Laszl6ne
Klimaj Zsolt JOBBIK
Farkas Sandome
Ivanyi Lajos MiMlyne FIDESZ
G6zan Sandor KVE

2. szamu valaszt6kerUlet
Timar Attila FIDESZ
Nagyne Perjesi Anik6 KVE
Rogan Gyula Lasz16 DK
Meszaros Andras MSZP
Turi Sandor JOBBIK
Gecseine Pinter Eszter Terez KDNP
Dr. Busai Gyorgy Fuggetlen jelolt

3. szamu valaszt6kerUlet
Agostonne Farkas Maria KDNP
Bir6 Karoly Ferenc MSZP
Babos Laszl6 DK
Vaszk6 Maria Katalin Fuggetlen jelolt
Marton Daniel FIDESZ
David Mate Mik16s KVE
Papp Csaba JOBBIK
Forgacs Zoltan Fuggetlen jelolt

4. szamu valaszt6kerlilet
Benk6 Lajos JOBBIK
Beres Janos KVE
Szmola J6zsef DK
Szabados Krisztina FIDESZ

. Vigye magaval sze
melyi igazolvanyat. He
lyette utlevelet vagy jogo
sitvanyat is elfogadjak.
Mindenkepp vigye maga
vallakcirnkartyajat is.

2. Irja ala a nevjegy
zeket. A bizottsag lepecse
teli a szavaz61apokat. On

Sz6-Beszed

Belteki Janosne Fuggetlen jelolt
SzabO Balazsne KDNP
Magyar Belane MSZP

5. szamu valaszt6kerlilet
Ajtai Ferencne KVE
Maurer Anna Maria MSZP
Am6czi Istvan Janos JOBBIK
Katona Tamas DK
Vaszk6 PiroskaKDNP
Homok Em6FIDESZ

6. szamu valaszt6kerUiet
David Istvan MUNKASPART .
Bihari Mos DK
Dekany Laszl6Attiia JOBBIK
VeMne Szedlak Ildik6 MSZP
Farkas ZoltanIllesne KDNP
Leh6czki Istvanne FIDESZ
FUlop Zoltan Karoly KVE

7. szamu valaszt6kerUlet
Hegedus Csaba JOBBIK
Marjalaki J6zsefKDNP
Uhrin Erzsebet MUNKASPART
Papp Istvan Lasz16 FIDESZ
FUlop Istvan Bela MSZP
Poharelec Laszl6 Andras KVE
Dogi Janos DK

8. szamu valaszt6kerlilet
Leh6czkine Timar Iren Maria KDNP
Koloh R6bert MSZP
Pasi Gyula DK
Kovacs Erika Ilona Fuggetlen jelolt
Omiliak Istvan MUNKAspART
Giricz Ilona Katalin KVE
Betk6 J6zsefImre FIDESZ
Timar Lajos Zoltan JOBBIK

4. Szavazatat tollal adja
Ie. Figyelmesen olvassa el,
hany szavazatot adhat Ie, .
ennel tobb szavazatot ne
helyezzen el a szavazO
lapon. Akkor ervenyes a
szavazat, ha k61 egymast
metsz6 vonallal (x vagy +)
szavaz.
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Sokan szidjak Varfit, hogy a yaros fejl6dese
polgannestersege alatt megtorpant. Ha ez - a
ketsegbevonhatatlan eredmenyek mellett - igaz
lehet, akkor is eppen azok illetik ezzel a kritika
val Varnt, akik az elmult 4 ev alatt eppenseggel
- egyfajta sertett ellenzekisegb6l, szemelyes
bosszut61 vezerelve - gatjai voltak az egyet
ertesnek, a maig ketteosztott yaros e16rehalada
sanak. Volt kozottiik olyan is, aki azert orven
dezett, hogy a kepvise16i szekb61 hateko
nyabban tudja akadalyozni Varfi Andras teve
kenyseget.

J61 fogalmazta meg egy valaszt6polgar egy
onkonnanyzati iilesen felsz6lalva, hogy sokan

_itt csak azert ulnek, hogy a sajM pecsenyejuket
sutogessek. A hozzasz6l6 mellesleg a - magat
megalakulasakor egyfajta komyezetved6 szer
vezetkent ajan16 - Korosok Videkeert EgyesUlet
nehany kepvisel6jenek cimezte megjegyzeset...

Azutan itt van egy masik furcsa kepz6d
meny, az Ungvolgyi Janos vezette Kereszteny
demokrataNeppart, melynek jeloltjei nem
mondhat6ak till regi motorosoknak, mar ami a
keresztenydemokraciat illeti. Tobben iden, a
valasztasok eveben jelenkeztek be a part helyi
szervezetebe: peldaul a maremlitett Korosok
Videkeb61 igazolt at Marjalaki J6zsef, de
Farkas Zoltanne is. A Varfi Andrassal egy sze
melyes ugy kapcsan kialakult egyet nem ertes
miatt itt landolt a korabban magat er6teljes
fideszeskent hirdet6 Leh6czkine Timar Iren is.

Ok fedeztek fel maguknak polgarmester
jeloltnek dr. Timar Gyongyi ugyvectet is, akinek
viselt dolgair61, amely az iigyvedi kamarab6l
val6 kilepesehez vezetett, eppen maga az erin-

. tett tett onvallomast a valasztasi ujsagjuk
hasabjain. Furcsa, de nem szokatlan, hogy dr.
Frank6 Karoly nyugdijas orvos, a rendszer
valtas els6 polgannestere is Varfit ostorozza az
egykori MDF-esbOl most szocialistava lett

.zenesz Bir6 Karoly ujsagjaban. 0 is dr. Timar
Gyorigyiben egykori jegyz6jeben latja a j6v6t.
Dr. Frank6nak termeszetesen lehet bannilyen
velemenye,de a· varosvezetest illet6 kritikus
hang az 6 szajab61 nem hangzik tul meg
gy6z6en. Gyomaendr6d eppen az 6 iranyitasa

. alatti hat evben maradt Ie vegzetesen, majd
miutan az egyhazi iskolai oltarkepre felfestet
tette magat (koipenzen), kellett a kozeletb61
diCstelenUl tavoznia.

Azufan itt van a baloidal tobbi alakulata: a
Gyurcsany-hiv6 Demokratikus Koalici6 vala
mint a kitart6an kiizdelmesked6 szocialistak, a
Korosok Videkeert EgyesUlet es a maradek
kommunistak a Munkaspartba tomoriilve.
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Lezsak Sandor::Gyomaendrod - -.. --
a lehetosegek va·rosa .

-"" ._~ - -_. - _-:....- --' '- ~!" -.- - - --~--- - - - .-.

Nem csak a munkam,
de maganeletem soran is
vallom, hogy a sport
nem csak testedzes, ha
nem lelkiinket, j elle
miinket is nevelO, pro
bara tevo tevekenyseg.
Kitartasra, lijrakezdesre
sarkall, megtanit, hogy a
kemeny, kitarto es be
csiiletes munka elobb
ut6bb meghozza gyii
moleset. 2014. okt6ber
12-en polgarmestereket
es onkorrnanyzati kepvi
selOket valasztunk. A
fentiek szellemeben j6
szivvel ajanlom Varfi
Andras polgarrnester
urat, aki velemenyem
szerint az elmult evek
ben mar bizonyitotta,
hogy egy becsiiletes es
kitart6 ember, aki a fair
play szellemeben, tisz
tessegesen, masokkal
egyiittmukodve igazgat
ja Gyomaendrodot.

Varfi lir szavaival
elve a sportot tamogatni
kell, mert ez a legol
cs6bb reklam. En arra
kerem Qnoket, tamo
gassak Varfi Andras pol
garmester urat, hogy
aztan a kovetkez6 ot
evben is toretlen hittel es
lelkesedessel dolgozhas
son Gyomaendr6dert,
Qnokert

Tisztelt
Valaszt6!

Odvozlettel:
dr. Simicsko Istvan

sportert feleLOs eillamtitkalj
orszeiggyiilisi kipviseLO

20. szazad elso feleben a
videki ember okatatisa
nak egyik legfontosabb
intezmenye volt. Varo
sunkban is volt mar
ilyen intezmeny az
1940-es evekben, mely
nek Gyomai NepfOis
kola volt a neve, es ahol
jeles szakemberek oktat
tak. A Kallai Ferenc
Nepfoiskola programja
nak es celkituzesenek
tekinti a magyar nemzet
kimagas16 ertekeihez
kapcso16do telepiilesi
ertekek apolasat, nep
szerusiteset, bemutata
sat. Olyan kepzeseket
kivan beinditani, mely a
yarOS es komyeke ne
pessegmegtartasat segito
a videk hagyomanyainak
megorzeset biztosito ter
melesi kulrurara epiil.

Lezsak Sandor az
okt6ber 6-i gyasznap
kapcsan elmondta, hogy
a magyarsag elmuIt ev
szazadait, evtizedeit ren
geteg ellentmondas es
fesziiItseg ovezi: 1849
tol 1956-ig, sot nap
jainkig.

- Nepfoiskola akkor
szervezodik, amikor egy
nep onismerete hianyos,
megszaggatjak hajszal
gyokereit, s az iskola
mellett kell egy olyan
kozossegi ter, ahol a
fiatal sikerelmeny meg
szerzesere kap leheto
seget, s olyan tudashoz
jut, amit a hetkoznapok
ban is kamatoztatni tud 
mondta Lezsak Sandor,
aki a felesegevel kozo
sen letrehozott Lakitelki
NepfOiskola szereperol
is sz6lt.

Lezsak Sandor vege
zetiil sikereket kivant a
nepfOiskolanak es Gyo
maendrodnek, amely uj
lehetosegek elott all.

gatoknak. Nyari egyete
mi programok, elOada
sok helyszineve vaIt az
evek soran Gyoma
endrod - mondta dr.
Szonda Istvan neprajz
kutato, az alapitvany ku
rat6riumanak elnoke.

Dr. Denes Zoltan
kanonok, egyetemi ta
nar, a kurat6rium egyik
tagjakent arr6l is beszelt,
hogy a nepfoiskolai
forma nem uj kezde
menyezes, hiszen mar a

piilesek vezetoit, valamint az ala
pitvany kuratoriumanak tagjait.
Varfi Andras a Nemzeti Gyasz
napon rendezett esemenyen be
szelt arr61 is, bogy a magyarsag
minden tragedia utan talpra tu
dott aUni. Ma is egy ilyen jeles,
IelekemelO esemeny tanoi lehe
tiink a Gyomaendrodi NepfOis
kola megsziiletesevel.

Varfi Andras iidvozli az erkezo Lezsak Sandort

Lezsak Sandor, a
Lakitelki NepfOiskola

letrehoz6ja

Megalakult a Gyomaendrodi
KaUai Ferenc NepfOiskolai Ala
pitvany. A jeles esemeny kapcsan
oktober 6-an konferencilit ren
deztek a Koros parti varosban. Az
esemeny diszvendege Lezsak
Sandor iro, az Orszaggyiiles alel
noke volt. Varfi Andras pol
garmester koszontotte a megjelen
teket, koztiik a szomszedos tele-

- Tobb eves szakmai
e16keszit6 munka ered
menyekent letrejott a
nepf6iskolai alapitvany,
melynek f6 celja hogy
varosunkban miikod6
nepf6iskolat epitsen ki.
Csaknem tiz eves tudo
manyszervezes folyik
Gyomaendr6don, mely
nek evenkenti rendez
venye a Gyomaendr6di
Tudomimyos Neprajzi

Dr. Szonda Istvan sz61t a nepfOiskola celkitiizeseirol

Konferencia. Kozben
kivalo kapcsolatok ala
kultak ki a felsOfoku
oktatasi intezmenyekkel,
elsosorban a Debreceni
Egyetemmel. Tudoma
nyos kutatomiihelyek
munkajaban vettiink
reszt es kapcsolodtunk
be az egyetemi gyakor
lati oktatasba. Az
Endrodi Tajhazban mar
tiz eve muzeumi es nep
rajzi terepgyakorlatok
folynak egyetemi hall-
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Alegfontosabb feladat tovabbra is a munkahelyteremtes
Postat, orvosi rendelot terveznek azuj varosko'zpontba

A Lidl moge tervezett oj postaepiilet es a varoshaza melle epitendo oj szakorvosi rendelO a latvanyterveken

- Vafosunk gazdasagi
elete fejleszthet6, nem
gondolom illuzi6nak,
hogy t6bb szaz uj mun
k(j.hely .teremthet6 a k6
vetkez6 evekben. Gaz
dasagunk, amely harom
pilleren nyugszik, bizto
sithatja a tovabbi fej
lOdest szamunkra. Ne
kiink a mez6gazdasag,
az ipar, az idegenforga
lorn egyforman fontos,
mindbOl igyekszlink ki
hoz:ni azt, ami e16
nyiinkre valik - mondta
Varfi Andras polgar
mester, a Fidesz gyoma
endr6di polgarmester
je16ltje.

- On polgarmester
kent is egyertelmuen hi
tet tett Gyoma es Endr6d
6sszetartozasa mellett.
Ezen a teren mi lesz a
k6vetkez6 lepes?

- Ez egy folyamat, s
adott pillanatban azt kell
meglepni, amit lehet
seges, bar almodni is
muszaj, hiszen elgondo
las, 6tlet, elkepzeles
nelkiil nines fej16desi
1ehet6seg. T6bb projekt
k6zii1 ewtta1 hadd eme1
jem ki az uj varos
k6zpont fejleszteset. A
mar e1keszii1t latvany
terveken egy uj es mo
dem postahivatal, szak
orvosi rende16, sport
centrum, kiilteri edz6
park, fasitas es parko
sitas szerepei. Ehhez
uni6s penzeket lehet
pa1yazat utjan igenybe
venni. A meglev6 objek
tumok az ujakkal kie-

gesziilve olyan kepet
festenek, amelyre majd
minden varoslak6 meg
elegedesse1 tekinthet. Az
alu1jar6hoz, a vasutfej
1eszteshez, a hidfeluji
tashoz kapcso16dik a
varost e1kerii16 ut es az
uj varosk6zpont megepi
tese. Igy lakjuk majd be
egyiitt a XXI. szazadot.

Ehhez a munkahoz min
den gyomaendr6di segit
segere sziikseg van. Itt
az egesz k6z6ssegnek
van es lesz tenniva16ja,
k6z6sen, egymasert,
Gyomaendr6dert
mondta vegiil Vam And
ras polgarmester ez el
k6vetkezend6 evek ter
veir61.

Fehijitasra varnak az Okt6ber 6. lak6telep epiiletei
es a kornyezetiik is

Sz6-Beszed
Szerkesztosege

E-mail:
szobeszed@gmail,com

Telefon:
0670/22·632·99

Gyomaendr6di
Sz6·Beszed

hirdetesfelvetel!
Telefon:

0670/22·632·99

~
karbanlartasa, javilasa!
vii-, gaz-, k6zpon!i fules

szereles lervezesl61
a kivilelez~sig!

.Matyi 'Jozsef
TeJefon:0630150431-54 .

Keresse a
Gyomaendrodi
Sz6-Beszedet

a Facebook-on is!

r- .~ ; . ....

r:R.EGI BUTOROKAT,
I.. -. _ .. --:.- ..

';hasznalatiJargyakat -I . .
II ·vasarolok!
I.. '.. " ..

I" Keszpenzlien a lielyszinfm'
, . fizetek!·· .-

~ -0630i9-533~594- ~
101..:, .....4 •• ' ..--.~ -". '-.;0 . ~- ' ....
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Kallai Ferenc Nepf6iskola
Gyomaendrodon

ALakitelki Nepfoiskola mintajara
Gyomaendrodon is foiskolat alapitanak

A Magyar Maltai Szeretetszolgalat (MMSZ) a rend
szervaltasban vallaIt szerepe elismereseiil Csilla von

Boeselager-dijjal tiintette ki Lezsak Sandort, az
Orszaggyiiles alelnoket

temmel k6t6tt szerz6des
kereteben a Magyar
Tudomanyos Akademia
szellemi tamogatasaval
2000-ben Tisza Kolle
giumot, 2002-ben pedig
Tanya Kollegiumot
szervezett. 150 egye
temista es oktat6 terke
pezte fol es vegzett tu
domanyos szempontb6l
is rendkiviil ertekes elet
m6dvizsgalatot, es kap
tak k6zben a diakok elet
resz6l6 elmenyt, a het
k6znapi va16sagb6l gya
korlati ismereteket.

A nepf6iskola es
tagabb k6myezete egy
mast er6sitik, a tarsadal
mi igeny utolerte a
nepfOiskola t6rekveseit.
Az elethosszig tart6 ta
nulas, kepzes saj atos
formaja peldtml a Mind
szenty Kollegium. A
kepzesen resztvev6 ka
tolikus, egyetemista es
diplomas fiatalok uni6s
jogismereteket, alkot
manyismeretet szerez
hetnek, amelynek resze a
parlamenti gyakorlat es
egy egyhetes briisszeli
tanulmanylit is.

minden reszebOl t6bb
ezer k6nyv, plakit, kis
nyomtatvany, r6plap es
mas irasos anyag, doku
mentum, valamint az
"Emigraci6 a hazaert "
alland6 kiallitas ad hite
les kepet a nyugat-eur6
pai es a tengerentuli
magyar k6z6ssegek,
alkot6k, ir6k eleter6l,
munkassagar6l.

A Lakiteleki Nepf6
iskola k6z6ssegterem
tesben, a feln6ttkepzes
m6dszereiben eredme
nyesen 6tv6zi a dan, a
finn, a sved, es a nemet,
valamint a ket vilag
haborU k6z6tti hazai
nepf6iskolai hagyoma
nyokat. Mindezek hat
tereben Lezsak Sandor
haromevtizedes pedag6
gusi es nepmuve16i szer
vez 6 gyakorlata es
kepessege all.

A Lakiteleki NepfO
iskola t6bb olyan peda
g6giai kezdemenyezes
sel irta be magit a ne
velest6rtenetbe, amely
meltan keltett orszagos
k6zfigyelmet. A G6d6l
l6i Szent Istvan Egye-

A Lakitelek Ala
pitvanyt es NepfO
iskolat Lezsak San
dor es felesege ala
pitotta, tervezte es
almodta meg a ki
lencvenes evek ele
jen.

Levelek ezreivel
mozg6sitottak a Nyugat
Eur6paban es a tenger
enrulon e16 magyarokat,
hazai es helyi tamo
gat6kat szerveztek, es
t6bb olyan nagyszabasu
vallalkozast inditottak
utjara - az olimpiai Top
utipp jitekot, a Frici, a
vallalkoz6 szellem cimu
televizi6s vigjitek soro
zatot-, amelyek t6bb
tizmilli6s nyeresege, a
vilag minden reszer6l
erkez6 adomanyok se
gitsegevel folyamatosan
epi.ilt a Lakiteleki Nep
fOiskola.

Ezt a negyhektaros
teriileten fekv6 intez
menyt az orszag egyik
szellemi fOvarosanak is
nevezik. c Eur6pai rangu
konferenciak, tudoma
nyos tanacskozasok mel
lett szukebb hazank, a
Tiszamenti taj va16sagat
is folmer6, elemz6 prog
ramoknak is rendsze
resen f6rumot ad. A
magyar politikai es
tudomanyos k6zelet
szinte minden rangos
kepvise16je tartott itt
mar e16adast, de ven
dege volt a Lakiteleki
NepfOiskolanak a vi
laghirii Lech Walesa le
gendas lengyel munkas
vezer vagy Landsbergis,
a rendszervalt6 Litvania
jelkepes szabadsaghar
cosa.

A Lakiteleki Nepf6
iskola a magyar emigra
ci6 k6zpontja. Evtizedes
gyiijt6munkaval a vilag

iskola volt a neve, es
ahol jeles szakemberek
mellett oktatott Papp
Zsigmond is. A Kallai
Ferenc NepfOiskola hi
dat kivan kepezni a for
malis oktatasi intezme
nyek es a nonformalis
kepzesi helyek k6z6tt.

Programjanak es cel
kituzesenek tekinti a
magyar nemzet kima
gas16 ertekeihez kap
cso16d6 telepiilesi erte
kek apolasit, nepszerii
siteset, bemutatasat.
Olyan kepzeseket kivan
beinditani, mely a yaros
es k6myeke nepesseg
megtartasat segit6 a
videk hagyomanyainak
meg6rzeset biztosit6 ter
melesi kulturara epiil.
Ennek a celnak elerese
erdekeben szakmai
egyiittmiik6deseket ala
kit ki allami es civil
szervezetekkel.

Els6 lepeskent
egyiittmiik6desi szan
deknyilatkozatot irtunk
ala okt6ber 2-an a Szent
Gellert Gimnaziumban,
melyben Gyomaend6d
Gnkormanyzata, a Deb
receni Egyetem es a
Kallai Ferenc NepfOis
kola megallapodott,
hogy aktivan segitik a
tehetseggondozast, az
egyetemi gyakorlati kep
zeseket varosunkban, a
nemzetk6zi palyazatok
ban va16 reszvetelt es
egyeb oktatasi egyiitt
muk6deseket.

Okt6ber 6-an 14 6ra
t6l iinnepelyes keretek
k6z6tt jelentettiik be a
nepfOiskola megalakula
sat es programjat. A
konferencian e16adast
tartott Lezsak Sandor
ir6, az orszaggyiiles alel
n6ke es egyetemi okta
t6k, a kurat6rium tagjai.

Megalakult a Gyo
maendrodi KaUai Fe
renc NepfOiskolai A1a
pitvany.

T6bb eves szakmai
e16keszit6 munka ered
menyekent letrej6tt a
nepfOiskolai alapitvany,
melynek fO celja hogy
varosunkban muk6d6
nepfOiskolat epitsen ki.
Csaknem tiz eves tudo
manyszervezes folyik
Gyomaendr6d6n, mely
nek evenkenti rendez
venye a Gyomaendr6di
Tudomanyos Neprajzi
Konferencia.

K6zben kiva16 kap
csolatok alakultak ki a
felsOfoku oktatasi intez
menyekkel, els6sorban a
Debreceni Egyetemmel.
Tudomanyos kutat6mu
helyek munkajaban vet
tiink reszt es kapcso16d
tunk be az egyetemi
gyakorlati oktatasba. Az
Endr6di Tajhazban mar
tiz eve muzeumi es
neprajzi terepgyakorla
tok folynak egyetemi
hallgat6knak. Nyari
egyetemi programok,
e16adasok helyszineve
valt az evek soran
Gyomaendr6d.

A Szegedi Egyetem
es a Nagyvaradi Partium
Egyetem hallgat6i rend
szeres resztvev6i terep
gyakorlatainknak.

Ilyen e16zmenyek es
e16keszit6 munka ered
menyezte a nepf6iskola
megalakitasat. A nepf6
iskolai forma nem uj
kezdemenyezes, hiszen
mar a 20. szazad els6
feleben a videki ember
okatatasanak egyik leg
fontosabb intezmenye
volt. Varosunkban is
volt mar ilyen intezmeny
az 1940-es evekben,
melynek Gyomai NepfO-
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Egyeztetni
telefonon lehet:
0666/789-189

Gyomaendrc5di
Szo·Beszed

hirdetesfelvetel!
Telefon:

0670/22·632·99

Nem hasznalt,
elromlott,

feleslegesse valt
hiito, vagy

fagyaszt6szekrenyet
ingyen elfogadom.

HivjOD, h:izhoz megyek!

meressel sz61t a yaros
tamogatasar61, vala
mint Hencz Gyula sport
iranti elkotelezettsege
r61. A szovetsegt61
Gyomaendr6d megkap
ta a Birk6z6 Varossa
nyilvimit6 diszokleve
let, ezzel varosunk
nemzetkozileg is beke
riilt a birk6z6sportot
uz6 varosok soraba, s
talan rovidesen mar az
els6 sportsikereknek is
oriilhetiink.

Sz6-Beszed

2014. szeptember 11. Az elso birkozo edzes a gyomaendrodi sportotthonban

Az egy hetes edzotabort meg a Bethlen tornatermeben rendeztek augusztusban

teres teremben szep
tember II-en kezd6dtek
el az edzesek. Okt6ber
elejere mar 25 diak
jelentkezett, hogy bir
k6zni szeretne.

Augusztusban a
Gyomaendr6di Birk6z6
Egyesiilet mar rende
zett egy edz6tabort. Az
egy hetes taborban S3
birk6z6 vett reszt

A Magyar Birk6z6
Szovetseg elnoke dr.
Hegedus Csaba elis-

Hencz Gyula - tervei
vannak

hogy az uj sportagnak
bermentesen rendelke
zesere bocsajtja az
ENCI melletti, egykori
ipan iskola tanmuhe
lyenek epiiletet. A fold
szinti, 300 negyzetme-

Gyomaendr6don ez
tv tavaszan eledt ujja a
birk6z6 sport, amikor is
varosunkban latogatast
tett dr. Hegedus Csaba a
Magyar Birk6z6 Szo
vetseg elnoke. Varfi
Andras polgarmester es
Hencz Gyula birk6z6
edz6, a helyi egyesiilet
letrehoz6ja tajekoztatta
a vendeget a yaros bir
k6z6 terveir61.

A birk6z6 egyesiilet
megalakulasat kove
t6en, iden szeptember
ben megkezd6dhettek
az edzesek abban a F6
uti epiiletben, amelyb61
edz6termeket oltoz6ket
alakitott ki az egye
siilet. Ismeretes, hogy
Gyomaendr6d yaros
onkormanyzata meg
korabban dontott arr61,

2014. rfprilis If).
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2014. okt6ber
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Sz6-Beszed8

Bar Gyomaendrod kepvi
selo-testiilete ez ev nyadn
mar dontott arr61, hogy nem
hosszabitja meg a yaros es a
Korosi Halasz Szovetkezett
kozotti halaszati haszon
berleti szerzodest, a testiilet
legut6bbi, szeptemberi ii1esen
megis foglalkozott a temaval.

Gyomaendrod es a sz6vet
kezet k6z6tt 2000 aprilis har
madikan kelt szerzodes szerint
iden december 31-ig a sz6
vetkezet 6 gyomaendrodi holt
ag halaszati jogat kapta meg
berleti dij fejeben.

Dr. Csoma Antal eln6k a
sz6vetkezet neveben meg
tavasszal kerte, hogy az
allamt61 berelt vizek berleti
szerzodesehez hasonl6an meg
egy evvel, 2015. vegeig hossz
abitsa meg a yaros a 6 holtag
halaszati haszonberleti szerz6
deset. A kepviselo-testiilet
azonban nemet mondott meg a
nyar elejen, azzal az indokkal,
hogy a j6v6ben az 6nkor
manyzat kivanja megoldani a
halaszati hasznositast a 6 hoIta
gon: a Torzsason, a Hantoskerti
holtagon, a Nemet zugi holta
gon, a Fuzfas zugi holtagon, az
endrodi Ligeti, valamint a
Cs6kasi holtagakon.

- Az egy eves hosszabitas
nem sertette volna a t6bbi
gyomaendrOdi holtagra a hor
gaszegyesiiletekkel megk6t6tt
haszonberleti szerzodest sem,
hiszen veliik a hataridot mar

korabban 2019. vegeig meg
hosszabitotta az 6nkormanyzat.
A mi keresiinket azonban nem
meltanyoltak, egyebkent a
sz6ban forg6 6 holtag k6ziil a
Cs6kasi es az endrodi Ligeti
holtagnak ez idaig nem volt
halgazdalkodasi jelentosege az
eliszapol6das miatt, igy gya
korlatilag 4 holtag halgaz
dalkodasar61lehet beszelni. Bar
megjegyzem, amikor az em
litett ket holtagon a szen
nyezodesek miatt haltetemeket
fedeztek fel, akkor is sz6vet
kezetiinket hivtak, a tetemeket
6sszeszedni - tudtuk meg dr.
Csoma Antalt6l.

A sz6vetkezet a korabbi,
2000-ben k6t6tt szerz6dese
szerint a halaszati hasznosi
tasert hektaronkent evente 15
ezer forintot fizetett a varosnak,
amely az inflaci6 mertekevel
emelkedve az elmult evben mar
26 ezer forintra rugott. A 6
holtag vizteriilete 67 hekt<ir, a
sz6vetkezet 6sszes hasznositott
teriilete mintegy 1600 hektar.

Dr. Csoma Antal eln6k meg
jegyezte azt is, hogy ezzel
szemben az aUami tulajdonu
vizeken, peldaul a Harmas
K6r6s6n hektaronkent evente
190 forintot fizet a sz6vetkezet,
a Peresi holtagon hektaronkent
es evente 635 forintot ker az
allam. Ehhez kepest az evi
26000 forintos hektaronkenti
berlemeny jelentosnek volt
mondhat6.

Dr. Csoma Antal eln6k a
kepviselo-testiilet e16tt elmond
ta azt is, hogy az emlitett 6
holtagon a horgaszerdekeket
szem elott tart6 halgazdal
kodast folytattak ellen6rizheto
k6riilmenyek k6z6tt, s a ha
laszati munkajuk alapvetO celja
a szelektal6 halaszat volt: [0

kent a fajidegen halakat
halasztak, a busat, a t6rpehar
csat es az eziistkaniszt. Az
Orszagos Halaszati Adattar
informaci6i is ezt bizonyitjak,
am innen az is kideriil, hogy az
elmult 4 ev alatt ezeken a holta
gakon a horgaszfogas a duplaja
volt a halaszfogasnak - mondta
dr. Csoma Antal.

J6vo evtol tehat Gyoma
endr6d yaros 6nkormanyzata
pr6balkozik a holtagak hasz
nositasaval. Dr. Csoma Antal
szerint azonban a hasznositas
mikentjerol, annak k6ltsegeirol,
illetve beveteleirol a yaros
reszerol nem kesziilt semrnifele
elozetes hatastanulmany.

- A K6r6si Halasz Sz6vet-

2014. okt6ber

kezettel szoros egyiittmuk6
desben levo K6r6si Horgasz
Egyesiiletnek 1200 tagja van,
k6ziiliik 400 gyomaendr6di. A
legt6bben a Nemet zugi hoIta
gon horgasznak. Az 6nkor
manyzatnak nehez lesz majd
megmagyaraznia ezeknek a
horgaszoknak, hogy miert kell
t6bbet fizetni majd 2015. januar
I-t61 a Nemet zugon azert a
horgaszati lehet6segert, amiert
eddig a sz6vetkezet 6sszes
eddigi berelt vizein horgaszhat
tak - mondta vegiil dr. Csoma
Antal, el6revetitve az 6nkor
manyzati horgaszjegyek varha
t6 dragulasat.

A sz6vetkezet a haszonber
leti szerzodes megsziinese miatt
az 6nkormanyzatt61 t6bb mint
10 milli6 forintos kartalanitast
ker. Ennek indoka a hal
telepitesi k6ltsegek meg nem
teriil6 resze.

A kartalanitas tenyet Gyo
maendr6d 6nkormanyzata is
elismeri, am ennek 6sszeget
vitatja. A sz6vetkezet egyeb
kent felajanlotta a varosnak,
hogy amennyiben az 6nkor
manyzat - a keresiiknek meg
felel6len - megis meghosszabit
ja egy evvel a haszonberleti
szerz6dest, akkor lemondanak
kart6ritesi igenyiikr61. Err61
azonban ez a kepvisel6-testiilet
mar nem fog d6nteni, hiszen
okt6ber 12-en helyhat6sagi
vaIasztasok lesznek.

H.E.

Avaras tobb halat akar telepiteni a holtagakba
Varfi Andras pogarmestert aholtagak

tervezett hasznositasar61 kerdeztiik. A
yaros vezet6j e a k6vetkez6ket tartotta
fontosnak elmondani:

-Varosunk turisztikajanak alapjat a
vizeink, a Harmas-k6r6s es holtagai jelen
tik. A K6r6si Halasz Sz6vetkezettel 2000
ben k6t6tt haszonberleti szerz6des lejartat
k6vetOen a yaros a sajM nonprofit kft-jet, a
Z6ld Park Kft-t kivanja megbizni a 6 holtag
kezelesevel, a horgasztatassal es az azzal
6sszefuggii feladatok vegzesevel. Ezzel a
munkaval munkahelyeket is teremt a Yaros,
hiszen a 6 hoItag iizemeltetesehez 4-5
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embert alkalmaznank a j6v6 evt6l. Az
elmult napokban t6bb olyan halaszati sza
kembert is megkerestiink, akik szaktanac
saikkal segiteni fogjak munkankat, s azt

mar most kijelenthetem, hogy az elmult
evek halttelepitesehez kepest j6val na
gyobb mennyiseget fogunk telepiteni a
holtagainkba. Ezzel biztosabb lesz a
horgaszfogas es terveink szerint a horgasz
jegyek ara sem fog emelkedni.
Celkituzesem, hogy a 6 holtagra egy
horgaszengedelyt kell majd valtani. A
K6r6si Halasz Sz6vetkezet mintegy 10 mil
li6 forintos k6veteIeser61 es annak
6sszeger61 egyeztetni fogunk a kes6bbiek
ben szakertok bevonasaval - mondta vegiil
a holtagakr61 Varfi Andras Gyomaendr6d
polgarmestere.
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Belvlz beruhazasok atadasa

Ivov(zhalozat-mosatas lesz

A RUTIN AUTOSISKOLA
SZEMELYGEPKOCSI·VEZETOI TANFOLYAMOT INOIT

Idopant: 2014. okt6ber 14-en, 17 oral
Helyszin: Katona J6zsef Muvefodesi K6zpant
Gyomaendr6d, Kossuth u.9. sz. m
KEDVEZMENYES elmeleli tanfolyam!

INGYENES ~,~." I~'~"" hM'""'" T
INGYENES szamit6gepes teszl hasznalal!
EMBERSEGESEN, TURELMESEN, HATEKONYAN ABlnONSAGOS KOZLEKEOESERTI

E-learning felkesziilesi lehetoseg:
otthon, egy{mileg, sajat gepen,
interneten keresztiil torlena felkesziiles!

Teljeskorli tajekoztatas: www.rutinatLhu
Bosnyak J6zsef tanfolyamszervez6 Tel.: 0630/409-2868
OKEV: 04-0089·05 Akkr. lajstromszam: 00533020

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mez6tur, Rak6czi ut 12.

Kfnl:llatunkb61:
Villanyszereles; anyagok,
vilagftastechnika,
gazkesziilekek- es alkafreszekJ

VILLANYSZERELESI MUNKAK
REGISZTRALT VIU.ANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETSOLl

Kedvezo arakkal varja vasarl6it a 8ALUVILLJ
Nyitvatartas: hetf6-pemtek: 7.30-17.30 • Szombat 7.30-12.00

Telefon: 0620/9777-946 Tel.1fax: 06561354·544
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Munkaruhazat: acelbetetes es betetnel~U1i ·cipok36~48 - I

meretben! Dzsekik 4Xl meretig; Munkasnadr?go~!

Genera/i, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztositasok teljes k6nl ugyintezese.
- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztositas

(Iakas, uzlef, uzem, stb)
- kotelez6 felel6sseg
- Casco-biztosftas
- eletbiztosftas
- nyugdfj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi kepviselet:
Kiss Lajosne (Eva
Gyomaendrod, Madach u. 2/2.
Telefon: 0666/284-989, 0620/359·6842

Verso
Biztositasi Alkusz Kft.

Sz6-Beszed

..
Oregek napja

Nemcsak okt6ber
elsejen, de az egesz h6
napban az Idosek Vi
hignapjat iinnepeljiik.
Az Oregek Nernzetkozi
Napjat az UNESCO
vezette be 1991-ben. Ez
az iinnep az idosekert
van, r61uk sz61.

Az id6s embereket
.tisztelnunk kell es fi
gyelniink rajuk. Igyek
szunk odafigyelni id6s
tarsainkra, hogy lassuk
meg es keressuk egy
masban az ertekeset, az
elsajatitasra, a kovetesre
melt6t. A fiatal nem
zedek az el6d6k altaI
megalkotott vilagba szii
letik bele. Munkankat az
el6dok eredmenyeire
epitve vegezziik. Ele
tiink akkor tekinthet6
ertekesnek, ha az id6
el6rehaladtaval sajat
ut6dainknak ertekesebb
vilagot, peldat tudunk
atadni. Mindennapi
munkankhoz az el6dok
nylijtotta mintab61 me
ri the tiink hitet, er6t,
batorsagot. Szebbe es
remenytelibbe teszik
eletiinket. Sokat segi
tenek nekiink tapaszta
lataik atadasaval, vele
menyuk, bolcsesseguk
megosztasaval.

Az id6sek vilagnap
ja, kival6 alkalom arra,
hogy feliilvizsgaljuk
oregjeink ininyaba tanu
sitott gondoskodasun
kat, megtegyuk a regen
halogatott dolgokat sze
retteinkert. Az is eleg, ha
telefonon felhivjuk a
nagyszii16ket, vagy
megkerdezzuk a szom
szed id6s nenit, kell-e
valamit bevasarolni. Es
ha mar j6l belejottiink a
gondoskodasba, maskor
is megtehetjiik, mert
tenyleg nem kell id6sek
napja ahhoz, hogy job
ban odafigyeljiink rajuk.

VarfI Andras
polgarmester

T6tkaep Kft. kepvise
leteben a kivitelez6k
szemszogeb61 mutatta
be roviden a beruhazast.

A rovid bemutatast
kovet6en Varfi Andras
polgarmester, SzUcs J6
zsef es T6tka Sandor a
nemzeti szinu szalag at
vagasaval jelkepesen is
atadta a gyomaendr6di
beruhazasokat.

gyomaendr6di fogyasz
t6k. A mosatast kovet6
en az adott szakaszon a
viz zavarossaga is e16
fordulhat. Ilyenkor nincs
mas teend6, mint nehany
percen at folyatni a csa
pokat, amig kitisztul a
hal6zat. Javasoljak,
hogy a fogyaszt6 a mo
satasi munkalatok idejen
a sajat ha16zatat is mo
sassa ki.

vezetesben vegzett mun
kaja, illetve a ceg sikeres
tevekenysegenek elis
meresekent. A ki tun
tetest okt6ber 10-en Be
kescsaban a VOSZ Be
kes Megyei Prima Ga
lajan adjak at a gyo
maendr6di cegvezet6
nek, aki 2006-os mega
lakulasa 6ta vezeti a j e
lenleg 150 f6t foglalkoz
tat6 Skylotec Hungary
Kft-t Gyomaendr6don.

dijas szinmuvesz palyi
janak emlekezetes epi
z6djair61.

A szemelyes emle
keket is idez6 anekdo
tazasokat, visszaemIe
kezeseket rovid filmbe
jatszasokkal is szine
sitettek.

Alfoldviz Zrt. 6szi
iv6vizhal6zat-mosatast
vegez 2014. okt6ber 13
t61 16-aig Gyomaendr6d
teriileten.

Mit tapasztalhatnak a
felhaszna16k?

A mosat.as ideje alatt
nyomascsokkenest ta
pasztalhatnak, illetve a
nappali id6szakban ro
vid, 1-2 6ran at tart6 viz
hianyra szamithatnak a

Kallai Ferenc emh~kest volt

Hornak Bela kituntetese
Skylotec sikere

Okt6ber 2-an az
Erzsebet ligeti ren
dezvenyteren keriilt sor
a Belviz III. es Belviz
VIII. jeW beruhazasi
programjaink atadasara.

Az iinnepsegen ko
szont6t mondott Varfi
Andras polgarmester,
majd Szucs J6zsef a
Geotechnika '84 Kft.,
T6tka Sandor pedig a

Hornok Bela, a
gyomaendrodi Skylo
tee Hungary Kft. iigy
vezeto igazgat6ja ran
gos kitiintetest vehet at
okt6ber 10-en.

A Vallalkoz6k Orsza
gos Szovetsegenek
(VOSZ) elnoksege a
megyei szervezet javas
latara Bekes Megye Ki
va16 Vallalkoz6ja 2014
cimmel tunteti ki Hor
nok Belat a vallalat-

Szeptember 6-an este
a Katona J6zsef Mu
ve16desi Hazban ren
deztek meg a Kallai
Ferenc emlekestet, me
Iyen a Pesti Magyar
Szinhaz muveszei be
szelgettek a gyomai
szarmazasu Kossuth-
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vasszal atadiak
nyvlztisztit6 teleDet

2014. okt6ber

Elsa osztalyu
borovi fenyab61
ajt6~ ablakok

kesz[tese!

Konyhabutorok,
gardr6bszekrenyek,

keszitese egyedl
meretben

butorlapb61
vakumf61iazott

felOlettel vagy tamar
fab61!

Telefon:
0630/9554a 571

Felidoben a varosi
szennyviztisztit6 beru
hazas.

Augusztus 29-en a
varoshazan rendezett
sajt6nyilvanos eseme
nyen a beruhazasban e
rintett szakemberek mu
tattak be a gyomaend
r6di szennyviztisztit6
korszeriisitesi munkala
tainak jelenlegi allasat.
A beruhazas mult ev
nyaran kezd6dott es
2015. elejere keszlil el.

Ennek eredmenye
kent korszerii, az uni6s
e16irasoknak megfele16
tisztit6mu vegzi majd a

szennyvizkezelest Gyo
maendr6don. Ezen az
esemenyen Vam Andras
polgarmester atadta az
Alf6ldviz Zrt. kepvise
l6jenek azt a homlok
rakod6 gepet, amely a
palyazati forrasb6l ke
mIt beszerzesre es a
szennyviztisztit6 telepen
hasznaljak majd.

Bemutattak a sajt6
nak is az epu16 varosi
szennyviztisztit6t. A
szennyviztisztit6 mu
munkalatait mutattak be
a sajt6 meghivott mun
katarsainak 2014. szep
tember l6-an. Az ese-

menyen elhangzott tob
bek kozott, hogy a mo
dem keze16mu pr6ba
uzeme mar iden ev ve
gen megkezdOdhet, s a
beruhazas a tervek sze
rint jov6 ev majusara
befejez6dik. A projektla
togatason Varfi Andras
polgarmester koszon
totte a szakembereket es
a sajt6 munkatarsait,
akiket a kivitelez6 ceg
mUnkatarsai vezettek
korbe a beruhazas hely
szinen.

Szeptember 18-an
este a varoshaza nagy
termeben lakossagi f6-

rumot rendeztek. A f6ru
mon Megyeri Sandor
projektmenedzser a gyo
maendr6di szennyviz
tisztit6 korszeriisitese
nek befejez6 munkala
tair6l tajekoztatta a je
lenlev6ket. Ezt kovet6en
Szikorane Simon Agnes
projekt mendzser es dr.
Szonda Istvan szakert6 a
mintegy fel milliard fo
rintos tamogatasu turisz
tikai jellegii beruhaza
sokr6l, mig Vam Andras
polgarmester a belviz
beruhazasi programok
r61 es belvizi vedekezes
r6l beszelt.

UJ GUMIKJ
Szereles, javftas,

centfrozas!
Katona Gyorgy

gumijavfi6
Gyomaendr6d,
Bajcsy u. 107.

Telefon:
0666/285·127

Harmas·Koros
Palinka Manufaktlira

Gyomaendr6d
Telefonon:

0620/5425-007
E-mail:

ignaczneilles.erzsebet@upcmail.hu

~~ivii9!1iink

A pAlinkA!
www.hunigi.hu



alias bejelentese, miiszaki
szolgaltatasok megrende
lese, illetve lemondasa, fo
gyaszt6i adat- es cimval
tozas bejelentese, fogyasz
tasmer6 atirasa, fogyasz
tasi hely ki- es bekapcso
lasa, szamlazassal kapcso
latos informaci6 kerese,
bankkartyas befizetes lehe
t6sege, stb.

Keddi napokon deIelott
8-12 oraig, csiitortokon
kent pedig 14-18 oraig
varjak az iigyfeleket a
szemelyes iigyintezesre.

Felad6 neve: .

eime: .

Az aprohirdetes szovege: .

Alairas: .

Iranyar: .

Erdeklodni: .

A GDF SUEZ gaz
szolgcHtat6 iigyfelszolga
lati irodM nyitott Gyoma
endr6don a varoshaza fold
szintjen.

Nyitva tartas: hetfO
14-18 oraig, kedden 8-12
oraig.

A szemelyes iigyfel
szolgalaton igenybe vehet6
szolgaltatasok: gazmer6-

Az aramszolgaltat6 heti
ket alkalommal tart iigyfel
szolgalatot a Selyem Uti
varoshaza epiiletenek fold
szintjen lev6 irodajaban.

Gyomaszolg Kit.
Temetkezessel kapcsolatos

iigyintezes
Hetf6-pentek: 7-15 6nlig!
Telefon: 0666/386·233

Az Ogyelet ideje alatt
(hetvegen es Onnepnapokon

ejjel-nappal) hfvhat6:
Cs6ke Janos: 0666/285-065, 0630/630-8097

Temetkezesi iroda: Gyomaendrc5d, Ipartelep u. 2.

Ingyenes a lakossagi apr6!
A Szo-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak az

olvasoknak a lakossagi aprohirdeteseit, akik ezen a
szelvenyen ki.ildik be megjelentetes celjabol! A
szelvenyen a megjelolt helyre kell belmi a kivant
szoveget es a szelvenyt levelez61apon vagy boritekban
elkUldeni a kovetkezo cimre: Szo-Beszed Szer
kesztosege 5500 GyomaendrOd, Hosok ntja 51. Egy
aprohirdetes szovege lehet61eg ne tartalmazzon 15
szonal tobbet! A hirdetesek szovegeert felel6sseget nem
vallal a szerkesztoseg!

Apr6hirdeteset e-mail-en· is elkOldheti!

szobeszed@gmail.com
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hogy augusztus 25-en 
Kiss Em6 kihallgatasa
val - megkezdje a hon
vedtisztek elleni eljarast.

A honvedtisztekkel
parhuzamosan gr6f
Batthyany Lajos, az els6
felel6s kormany minisz
terelnoke ellen is eljaras
indult.

Ezen a szomorU na
pon Aradon hu11tak Ie
el6szor a Ferenc J6zsef
altaI kovetelt fejek: haj
nali fel hatkor - a negy
goly6 altali halalra itelt
tisztet - sorrendben La
zart, Dessewffyt, Kiss
Em6t es Schweidelt 
vegeztek ki el6szor,
utanuk kovetkeztek a
kotelre szant tabomo
kok.

A sort hat 6rakor
Poeltenberg Em6 nyitot
ta meg, ot pedig Torok
Ignac, Lahner Gyorgy,
Knezi<; Karoly, Nagy
sandor J6zsef, Leinin
gen-Westerburg Karoly
gr6f, Aulich Lajos, majd
Damjanich Janos ko
vette. A legszomyiibb
biintetes igy Vecsey
Karoly gr6fnak jutott ,
neki ugyanis vegig kel
lett n6znie tarsai halalat;
miutan 6 mar senkit61
nem tudott elbucsuzni,
kivegzese el6tt jobb
hijan Damjanichnak cs6
kolt kezet.

A honvedtisztek es
Batthyany kivegzese a
bir6sagi elj aras dacara
puszta gyilkossag volt,
hiszen az itelethozatalra
egy koncepci6s pert
kovet6en, jogtalan va
dak alapjan keriilt sor;
halalukkal Haynau es
Ferenc J6zsef a magyar
sag fuggetlensegi torek
vesel kivanta biintetni,
ennek nyoman pedig a
tizennegy kivegzett fer
fit joggal tartjuk nemzeti
iigyiink martirjainak.

(rubicon)

kiilonleges katonai tor
venyszekek alakultak,
melyek komI a kes6bb
kivegzett 13 honvedtiszt
e11eni elj arast Aradon,
Karl Ernst torzsbir6 ve
zetesevel folytattak Ie.

A bir6sag az aradi
tizenharmakat ket szem
pont alapjan valasztotta
ki: egyfel61 mindegyi
kiik a csaszari hadsereg
tisztjek6nt kezdte meg
katonai palyafutasat,
masfel61 pedig vala
mennyiukr61 elmondha
t6 volt, hogy az 1848.
okt6ber 3-i uralkod6i
manifesztum kiadasa
utan - melyben V.
Ferdinand (ur. 1835
1848) onkenyesen fel
oszlatta a magyar or
szaggylilest - ona116
seregtesteket vezettek.
A haditorvenyszek ele
allitott tisztek elleni vad
els6sorban fegyveres la
zadas volt, amit a Fiig
getlensegi Nyilatkozat
kiadasa - 1849. aprilis
14-e - utan szolgalatban
marad6k eseteben fel
segarulasnak min6sitet
tek.

Az eljaras szamos
szempontb61 koncepci6s
jeUegii volt, hiszen Hay
nau koreben mar a tar
gyalasok el6tt dontottek
a halalos iteletr61, a
vadak pedig jogi szem
pontb61 is aggalyosak
voltak: a felsegarulas
azert volt vitathat6, mert
Ferenc J6zsef a torve
nyek ertelmeben nem
volt legitim kiraly, a
fegyveres lazadas vadja
nak pedig tobbek kozott
az mondott ellen, hogy
Ferdinand 1848 okt6
bereben torvenyteleniil
oszlatta fel a magyar
orszaggylilest. Ez a teny
a Karl Ernst fOtorzsbir6
vezette 14 tagU torveny
szeket ugyanakkor nem
akadalyozta meg abban,

1849. oktober 6-ao
vegeztek ki Aradon az
1848-49. evi szabad
sagharc 13 honved
tisztjet, Pesten pedig
ugyaoezen a napon
hajtottak vegre a grOf
Batthyaoy Lajos egy
kori miniszterelookre
kiszabott halalos ite
letet. A becsi forra
dalom evfordulojara
idozitett kivegzessoro
zat a levert szabad
sagharc utani megtor
lasok tetOpontja volt,
amirol a magyarsag ev
rOt eyre nemzeti gyasz
napon emlekezik meg.

Bar a magyar hon
vedseregek csak augusz
tus 13-an, Vilagosnal 
szimbolikus m6don az
oroszok el6tt - tettek Ie a
fegyvert, a Habsburg
katonai kozigazgatas
megtorl6 akci6i mar
julius elejen megkez
d6dtek. Haynau tabor
szemagy lett a csaszari
hadsereg uj f6parancs
noka, aki Ferenc J6zsef
(ur. 1867-1916) utasitasa
nyoman a mar megszallt
teriileteken adaz hajt6
vadaszatba kezdett a
"rebelli6" tamogat6i el
len. Mivel a haborU meg
folyt, a nyari akci6kjava
resze a polgari lakossag
- f6leg jegyz6k, papok,
tanit6k - ellen iranyult, a
vilagosi fegyverletetel
utan azonban megkez
d6dhettek a targyalasok
1. Mikl6ssal (ur. 1825
1855) az orosz fogsagba
esett tisztek atadasar61.
Bar a car ujfent ko
nyoriiletessegre intette a
fiatal Ferenc J6zsefet, a
csaszar mindenkeppen
peldat akart statualni a
szabadsagharc kezre
keritett vezetoivel.

Ennek kovetkezteben
szamos varosban -pel
daul Kecskemeten, Ara
don vagy Nagyvaradon-

2014.okt6ber
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MUZEU
05Z1 FESZTIVAUA

Rendhagyo onlk a kereszteny nevelesrol!
A program okt6ber 10-en 16 6rakor kezd6dik.

Gyiilekez6 15 6rat61 a tajhaz udvaran.

Rendhagyo orak kereteben tarjuk a latogatok ele,
hogy egy jOldmiives csaladban, hogyan miikodott

a gyermek.ek eIetre valo felkeszitese,
a 20. szazad elejen tersegunkben.

Peldakkal mutatjuk be a fiuk es liLnyok nevelesenek
kiilonbOzoseget, az apa es anya meghatarozo szerepet

a felnottek vilaganak megismerteteseben.
Szemleltetjiik, hogy a katolikus, reformatus

es evangelikus parasztcsalad eleteben
milyen fontos fogalmak voltak az erkolcs,
a hit, a szeretet, a becsiilet es tisztesseg.

INFORMA.CIO: 0620/2380-046

AZENDRODITAJHAzBBAN
2014. okt6ber 10. 16.00~20.00

AGYOMANYOS NEVELES
ACSALAoBAN

A~in~/
'fanarokijszakgja

engyelorszagi tanulmanyut
A miniszteriumi fenn

tartasu Bethlen Gabor
Mez6gazdasagi es Elel
miszeripari Szakb~pz6 Is
kola es Kollegium tanul6i
reszt vettek az Erasmus+
elnevezesu program kere
teben Lengyelorszagban
(Bialski jaras) egy hetes
szakmai f6rumon. A pro
jekt cime: Egeszseges elet
m6d es helyi etelek.
Diakjaink bemutattak Ma
gyarorszag es Gyoma
endr6d vonzer6it, nepsze
riisitettek a hungarikumo
kat.

Fontos a folyamatos
kapcsolattartas uni6s pro
jektpartnereinkkel, hiszen
a 2014-2015 palyazati for
dul6ban 56 diak keszi.il
harom hetes szakmai gya
korlatokra Lengyelorszag
ba es Franciaorszagba. A
magyar-Iengyel-baIti alla
mok diakcsoportjai hasz
nos szakmai es emberi
kapcsolatokat letesithetnek
a program segitsegevel.

s

Okt6ber 21-en, kedden
10.306rat61!

Szeretettel varunk minden
kisgyermekes csaladot!

Belep6: 700 Ft
Elerhet6segek: 30/5352984

melinda@ringato.hu

Ringat6 Gyomaendr6don
aKatona J6zsefMiivel6desi

Hazban (Kossuth L. ut9.)

Kedves Edesanyak, Gyermekek!
Szeretettel meghivunk minden Babat,
Mamat es Csaladot Baba-Mama Klubbunkba.

Idopont: 2014.10.07. 10:00-t6111:00-ig.
Helyszin: Katona J6zsef Miivelodesi Haz
Program: -Kotetlen jatek

- Beszelgetes
- Ismerkedes

, ~

Keriink minden edesanyat, bogy
biztositson jatekot grermeke reszere.

Tovabbi informaci6:
Vedonoi Szolgalat Dr. Pik6 B. u. 3.
06-66/386-686
06-20/500-9940
gyoma.vedonok@gmail.com
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Sziluett
Fitness klub E szolarium

2014. 10. 19. Vasarna.
Leves: Magyaros z61dbors6 leves
Menu: Rantott serteskaraj, hasabburgonya,

k8.posztasalata. Gesztenyepure.

Varjuk szives megrendeh§seiket.
Etkezesi utalvanyokat es SZEP kartyat is elfogadunkl

980 Ft/adag
Telefonlfax: 0666/386-444
Mobil: 062019808842, 0670/3655360
Varjuk szfves megrendeleselket!

Csaladi Vasarnap a
Dreher Sorozo-Etteremben!
2014. 10. 12. Vasarnap
Leves: Orjaleves eperlevellel
Menu: Parizsi szelet parolt rizs, 6szibarack komp6t.

Gundel palacsinta.

2014.09.26. Vasarnap
Leves: Csontleves cernametelttel
Menu: K6r6si finom falatok, rizi-bizi, almakomp6t.

K6kuszos kocka.

Nemzeti
Kozlekedesi
Hat6sag

AurOSOK
IGYELEMI
Muszaki

vizsgaztatas
akci6s aran:
22.000 Ft

5500 Gyomaendrod,
Csokonai u. 37.

~:~-~,
~ ...~- ~

..-- " b.
I' F'-- .

Eredetiseg-vizsgalatl

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

0666/610~650,

06301600·42·30

vallalkozo

ston Jozsef

TELEFONKARTYA FELTOLTES
l
~e

- epiiletek villanyszerelese
- haztartasi gepek javitasa

- erinresvedelmi es viIllimvedelmi vizsgalatok

~s.%~~.----•



14 Sz6-Beszed 2014. okt6ber

Hirdetesfelvetel:
s.zobeszed@gmail.com

REGI
BUTOROKAT,

Telefon:
0630/9~533·594

tartalom.Ezert kozked
velt taplalek a verseny
sportot folytatok k6re
ben, mivel a szenhidrat
konnyen es gyorsan
energiava alakul a tel
jesitmeny fokozasahoz.

Szantott formaban 6x
t6bb a eukor az almaban,
mint nyersen.

A szaritasnak k6-

szonhetoen sajnos szinte
teljesen elmnik a C-vita
min, es a vastartalom az
almabol.

Ambrusz Laszlo
terrneszetgyogyasz

Keszpenzben
ahelyszinen

fizetek!

hasznalati
targyakat

vasarolok!

A friss reszelt alma
hasmenes ellen kivalo,
mig kompotnak, vagy
parolva ugyanigy hasz
nalhato. Ha ep fogakkal
rendelkezUnk, harapva,
ragva fogyasztjuk, ugy
szekletlazito lehet. Napi
2-3 alma fogyasztasa a
foetkezesek kozott
esokkenti a gyomor es a
belnyaIkahartya hurutos
megbetegedeset.

Az almat nem esak
frissen, hanem szaritott
es aszalt formaban is
fogyaszthatjuk.

Az .aszalasnal esok
ken a gyiimolcs ned
vessegtartalma, viszont
feldusul benne a eukor-

nyara utalnak, igy ebben
az esetben nem v,hhat
juk el, hogy gy6gyit6
elelmiszer lehessen be
lole az elfogyasztasa
utan.

Gyogyhatas: A friss
almabol keszUlt pakola
sok dunsztolassal a bor
gyulladasok osi modsze
reI.

AGyomakozszolg Nonprofit Kft. ertesfti
. tisztelt Ogyfeleit, hogy a

2014. okt6ber 23-1, csutortoki
huliadekszalHtas

az iinnep miatt masnap,
okt6ber 24-en penteken lesz.

Ebben a honapban az
ereseben aktuaIis gyii
m6lesevel szeretnem a
Szo-beszed olvas6it
megismertetni.

Az aktualis eresideju
gyiimolesiink az alma.
Tobb ezer fajta alma is
letezik es terem rna
vilagszerte, de leginkabb
a hazankban is termo
fajtak legertekesebb faj
tajara hivnam fel az
olvasok figyelmet. K6z
kedvelt a Jonatan,
Jonagold, es az Idared
alma, de ezekbOl is az
egesz vilagon a Szabol
esi almat tartjak a leg
ertekesebbnek a beltar
talmi osszetevak miatt.

A friss alma C-vita
min forras, kivalo anti
oxidans hatasu, erositi
az irnmunrendszert, ma
gas a rast tartalma, es
vasat is tartalinaz. Az
energiatartalma viszony
lag kicsi, viszont jelen
tos mennyisegu gyii
m6lcscukrot (fruktozt)
tartalmaz. Ez az egysze
rU eukor edesebb a re
paeukomal. A szervezet
lassabban dolgozza fel,
igy hatasara a vereukor
szint lassabban ernelke
dik, ezert korlatozott
mennyisegben, de cu
korbetegek is fogyaszt
hatjak. Figyelni kell
arra, hogya fogyasztasra
szant alma kemeny ta
pintasu, es bama foltok
tol mentes legyen.

A bama foltok az
alma alaesony biol6giai
hat6anyagainak a hia-

Munkakozossege Iskola
BaIt szervez! Idopont:
oktober 18. Helyszin:
Katona Jozsef Muvela
desi Kozpont. Vaesora
ara: 2500 Ft/fO. Minden
erdek16dot, tamogatot
szeretertel varunk!

Kis Balint
Altalanos Iskola

sitettek a dolgos kezek,
es rendezettebbe, bizton
sagosabba tettek a nagy
diakok jMszo teriiletet.
Koszonjiik a szUlak es a
szakemberek segitseget,
es tovabbra is szamitunk
tamogatasukra!

A Kis Balint" Alta
lanos Iskola SzUlai

Automentes nap

lalkozason vettek reszt.
A szUlak is erdeklodest
mutattak, mert tobben
elkisertek gyermekiiket
kerekparral, es egyiitt
"bieajoztak" esemete
jiikkel. A kerekparos
kozlekedes elmeleti sza
balyairol adhattak sza
mot azok, akik tesztet
toltottek ki. Eisosegely
nylijtas gyakorlasara is
volt lehetoseg ezen a
delutanon.

A SzUloi Munkako
zosseg altaI a Kis Balint
Altalimos Iskola Fo uti
iskola udvara meglijult.
Terburkolatot raktak Ie,
tobb pihenohelyet lete-

Gyomaendrad On
kormimyzata rendezte
meg szeptember 19-en
az automentes napot. A
Kis Balint Altalanos
Iskola kisebb - es na
gyobb diakjai kerek
paros iigyessegi verse
nyen, aszfaltrajzverse
nyen es kezmuves fog-
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Otven eve erettsegiztek
-

Talalkoztak a'Kneresek
-' "_.. '

Az 1964-ben erettsegizett 4.a osztaly
szeptember 6-an tartotta a nevezetes 50
eves erettsegi talalkoz6j at. Az 6reg
diakok az erettsegiz6 osztalyteremben
meseltek el egymasnak az elmult 50 ev
esemenyeit, eredmenyeit. A kopjafanal
koszorut helyeztek el elhunyt tanaraik es
diaktarsaik emIekere, majd a jarasi
hivatal disztermeben megtekintettek
Beinschr6th Karoly osztalytarsuk makett
kiallitasat. A k6z6s vacsorajukat a Three

Rivers Pub-ban j6 hangulatban fogyasz
tottak el.

Elsa SOl': Fekete Imre, Buza Margit,
Honti Laszlo, Ronyec PaIne, Szurovecz
Ilona, Beinschroth Karoly.

Masodik sal': Szilagyi Margit, Varju
Margit, Szabo Maria, Uhrin Eva, Toth
Margit, Tarr Erzsebet, Deli Erzsebet.

Harmadik sal': Koos Laszlo, Biro
Gizella, Fiilop Istvan, Bula Erno,
Plavecz Janos, Bakonyi Miklos.

A Kner Nyomda
nyugdijasai szeptember
10-en rendeztek meg
hagyomanyos talalkoz6
jukat a nyomda Erzsebet
Ligeti iidUl6jeben. A
nyugdijasokat Fazekas
Peter vezerigazgat6 ko
szontotte. A finom ko
raesti vacsorat iidit6, ka-

ve es siitemeny kiserte,
de nem maradt el a
nyomda konyvajandeka
sem. A nyugdijasok em
ton szeretnenek koszo
netet mondani a szives
vendeglatasert.

Kepiink csak egy
reszlet a talalkoz6r61

Beinschr6th Karoly



16 Sz6-Beszed 2014.okt6ber

18k megnyilvanulasair
Igazan szanalomra melto

az a sok gyalazkodas, amit a
helyi keresztenydemkora
tak vezetoi Varfi Andras
polgarmester es a part tag
jai ellen elkovetnek. A helyi
keresztenyek kepviselOje
loltjei koziil tobben a
KDNP-t, mint ugrodeszkat
szeretnek felhasznalni arra,
hogy a kepviselo-testiiletbe
keriilhessenek.

Bogy ok azt sem tudjak, mi
a kereszteny vallas, a ke
resztenydemokraeia lenyege?!
Igaz, szamukra ez teljessseggel
erdektelen egy-ket kivetellel a
nyole jelOltnek nem sok koze
van a keresztenyseghez.

A Gyomaendrod tobbre
erdemes cimii kiadvanyukban 
ajanloik ertekelesevel - esupa
pozitiv velemenyezest olva
hatunk a j eloltekr61. Term6
szetesen lehetnek 6k jobb
emberek, s munkajukban lelki-

ismeretesek, de a j61 vegzett gyalazza, de ami teny, azt talan
munka esupan munkakori·. ki szabad mondani! Teny, hogy
kotelesseg nem pedig kima- az tigyvedi kamara - ha egy
gaslo erdem. A munkaert jar a id6re is - megvonta tigyvedi
fizetes! Bogy ki, mit tenne mukodeset dr. Timar Gyongyi
kepvisel6kent, a kozert, az nem szerint 6 mondta fel tagsagat.
abbol all esupan, hogy majd a Lehet, hogy igyvan, mindeset
varosba omlik a penz es a re felmondattak vele, ezt pedig
kepviseWk pedig azt tesznek, egy jelentektelen tigy miat1.
amit elgondolnak. Mindig es nem teszi a kamara. Teny,
mindentitt megfontolva kell hogy voltak, vannak zavaros
koltekezni kiilonosen,ha egy. bir6sagi dolgai Emellett pedig
kozosseg egyvaros penzerol nagyon szeretne poIgarrnester
vim sz6. Eddig is igy prohaltak lenni, de ha 6 igazi kereszteny
tenni a varosvezet6k, bar ember lenne, akkor ezt nem
voltak b6ven akik probaltak Varfi Andras letaposasaval
g<itolni tevekenysegtiket. tenne.

A KDNP ondieserete, Vegtil, ha a KDNP 6szinte
erzeketlensege fels6bbrendu- partarsa a Fidesznek, akkor
segenek kinyilatkoztatasa egy- nem indulnak ketten egy part
szeruen izlestelen. Nines ossz- szovetsegb6l, mert ezzel gyen
hangban a kereszteny szelle- gitik egymas eselyet, s e16
miseggel ugy prohalnak e16- segithetik a baloldal bekerti
rebb jutni, hogy masokon <itga- leset.
zolnak, masokat becsmerelnek. Mindezek mellett Varfi

Dr. Timar Gyongyit a Andras meg igy is a legeselye
jeloltjiiket a FIDESZ nem sebb polgarrnesterjelolt. A

tisztan lat6 helyi lakosok in
kabb a marS eve a varost
vezeto polgarrnesterre szavaz
nak - velemenyem szerint.
Amennyiben tehat 6 lesz a
nyertes es az uj kepvise16k
nem gatoljak majd munkajat a
jov6ben;. akkor tobb eves ta
pasztalatanak, kapesolatrend
szerenek koszonhet6en bizo
nyosan tovabbra is j6 polgar
mestere lesz Gyomaendr6d
nek.

A korabbi libenilbalos
orszagvezetes evekre vissza
vetette orszagunk fejl6deset.
Nehez az ujjaepites, de biz
hatunk abban, hogy telepti
leseink vezet6i is tudjak, hogy
mi a dolguk, ebben bizhatunk.
Minden mas csak nagy fel
revezetes, a valasztopolgarok,
a helyi lakosok becsapasa,
befolyasolasa.

Hanyecz Margit
Gyomaendrod

Tisztelt Gyomaendrodi Polgarok!
Ebben az evben immaron harmadik alka.,
lommal lesz lehetosegiink arra, hogy
sziikebb-tagabb kozossegiink kepviseloit
megvalasszuk. Nem tulzas azonban azt
allitani, h()gy a legfontosabb, a minden
napi eIetiinket leginkabb meghatarozo az
onkormanyzati valasztas.

Az orszaggylilesi kepvisel6veLaz atlag
polgar nagyon ritkcin kertil kapesolatba.
Meg inkabb erVenyes ez a megallapitas a,z
eur6paitigyeink kepviseI6ire. AkozvetIen
problemainkat,tigyes-bajos doIgainkat erin
t6 kerdeseink kepvise!etere, a polgarmester
es kepvise16k szemelyerol az onkorrnany
zati valasztason nyilvanithatunk velemenyt.

Varfi Andras nyolc eve naponta
bizonyitja elkotelezettseget es szolgalatat
Gyomaendr6d, benne valamennyi polgara
irant. Azert dolgozik, hogy ebben a szep
fekvesu Koros-parti varosban a kor ige
nyeinek megfelel6 eletmin6seget lehessen
teremteni. Senkinek se legyen illUzioja, ezt
csak sziszifuszi, ttirelemmel vegzett munka
val lehet elemi. Ebben a tersegben - benne
Gyomaendr6ddel - a polgarmesterseg nem

az a hivatas, amelyegyik-naprol a masikra Vegezetiil azokhoz a gyomaendr6di
hozza meg a sikert, itt bizony id6re eS polgarokhoz szeretnek sz6lni, akik bizony
tiirelemre van sziikseg. Tiirelemre a va- - talanoka megkezdett irany folytatasanak
rosvezet6nek, de ttirelemre a lakossagnak is .. sziiksegessegeben, akik ugy gondoljak,
annak erdekeben, hogy a maguk es gyer- hogy talan nem eleg hatekony a jelenlegi
mekeik boldogulasat konnyebbe tudjak varosvezetes. Az emberi terrneszet olyan,
tenni. hogy sokkal konnyebben all ki, fog ossze

Varfi Andras poIgarmestert esaknem 15 valami ellen, mint all oda egy iigy melle. Ez
eve ismerem szemelyesen. Akozos szakmai utobbihoz mindig nagyobb batorsagra,
erdekI6des -mindketten agnirmemokok va- er6re, feleI6ssegteljes gondolkodasra van
gylink, - valamint a varosunk iranti 10kaIpa~ sziikseg. Id6nkent nehez a helyzet, az

. triotizmus hozott ossze benniinket. En eredmenyek sem mindigjonnek azonnal, de
magam agodolloi S;zent Istvan Egyetem fel kell tetmi akerdest: lesz-e jobb, ha
dekanjakent dolgozom, de figyelo tekin- hagyjukveszni az eddigi ertekeket? Ha a
tetem rna is a varoson tartom. Meggyoz6.- .bizonytalan, a donteshozo korrnanyzat ta
desem, hogy polgarmester ur munkajat mogatasat nem elvez6, azzal k6z6s nyelvet
nagymertekben segiti az elszarrnazott, nem besze16 jeloltnek szavaznak bizalmat?
lelkiikben rna is gyomaendr6di polgarokkal Fele16ssegteljes dontesre van tehat sziik
kialakitott kiva16 kapcsolata. Az elmult seg, es en abban a hittikben szeretnem
id6szakban sokat dolgoztunk kozosen is Onoket meger6siteni harrnilyen k6zvetlen,
azert, hogy a kormanyzat uj tipusu kozfog- onos erdek nelkiil, hogy tamogassak a kor
lalkoztatasi programja sikeres legyen. manypart tamogatasat biro poIgarmeste-

Nem kis biiszkeseggel mondom ki, hogy rtiket es esapatat a megkezdett nehez es
a Gyomaendr6d varosaban, mukodtetett ragas, de sikert hoz6 ut folytatasara.
program a Iegsikeresebbek kozott van az Dr. Gyuricza Csaba
orszagban. dekan



Munkaink garancialisak. A felmeresOnk ami az [rasos
ajanlatot is tartalmazza teljesen ingyenes. Munkaink
kivitelezesenek a legfobb szempontja a lehet6
legjobb min6seg elerese a legmegfelel6bb aron!

PROFILJAINK:
- Festes, mazolas, tapetazas
- Homlokzat szigeteles, hOszigetel6 rendszerek
- Gipszkarton falak, almennyezetek,

el6tetfalak, boltivek
- Rejtett vilagitasok
- Laminalt parketta lerakasa,

parkettacsiszolas
- Fiirdok, konyhak burkolasa, komilves munkak
- Tetoterek beepitese, sZigetelese
- Nyilaszar6k, ajt6k, ablakok csereje
- Bontas, sitt elszallitasa
- Vizes falak szigeteh'lse
- Hazak kiilso homlokzatanak szigetelese,

szinezese
- Hideg burkolas (csempe, jar6lap, marvany,

granit lerakas, illetve tegla lerakasa)
- Meleg burkolas (PVC, szalagparketta,

lamina,lt parketta, padl6szonyeg,
dekor panel rakasa es fektetese)

PJARA AJANLUNK:
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Ford haszongepjarntf,ivekszeles modellvalasztekkal,eterFieto arakon!~ -.

Sandor Service Kft.
5310 Kisujszallas, Deak F. u. 69-75 .• Telefon: +36-59/321-134· Fax: +36-59/322-300
Email: fsandor@mail.externet.hu • www.fordsandorservice.hu

Kiilonleges, kival6 minosegu selyemviragokat kinalun
Folyamatosan biiviilii arukeszlettel varjuk kedves vasarl6inkat!

- Gyertyak, mecsesek kUlonboz6 meretben es nagy valasztekban!

Gyomaendr6d
Pet6fi u. 2.
Tel.: 06-66/386-5'23

1~1!~!,~!!th~~pi
HALOTTA
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HAz
Oregszoloben, a K6z

utea sarkim haz elado.
Iranyar: 1.5 millio Ft.
ErdeklOdni: 0666/264
167,0620/3735-617

Gyoman, az Attila u.
7. sz. alatt .3 szobas
esaladi haz mellekepu
lettel, nagy telken, teher
mentesen elado. k meg
egyezes szerint. Tel.: 06
30/555-1721

Gyomaendrod6n esa
ladi haz, k6zponti fiites
sel j 0 allapotban levo
mellekepUletekkel ela
do. Erdeklodni lehet:
0630/4409-453

Gyoman, a Zrinyi u.
19/1. alatt 5 szobas,
etkezos, vegyes-, gaz
fiiteses haz elado. Erd.:
0670/566-7344

Endrod6n, haz elado
surgosen. Robogot es
kistraktort beszamitok.
Iranyar: 990 ezer Ft.
Erd.: 0670/286-6061

Gyomaendrod k6z
pontjaban, a Napkeleti u.
4. sz. alatti 2 szobas
gazfUteses esaladi haz
nagy mellekepUlettel,
1440 m2-es telekkel ela
do. Iranyar: 3,4 millio
Ft. Erd.: 0620/413-2770

Gyoman kertes esala
di haz elado vagy kisebb
kertes hazraeserelheto.
Erdeklodni: 0630/544
4641

Gyomaendrod6n, a
Csokasi zugban vizparti
dupla telken 3 szobas,
6sszkomfortos, nagy
nappalis, pineezett esala
cti haz gazdasagiepii
letekkel elado.Iranyar-:
15,8 millio forint. Te~

lefon: 0630/3326-075
Gyoman az' Arany

Janos u,. 16: sz. ala.tt 4
szobas' osszkbmfortos·
haz elado. Erdeldodni:
0620/526~6573

. Endr6d6n a Sugar

uton hosszu paraszthaz
elado. Iranyar: mege
gyezes szerint. Erd.:
0620/245cJ262

A Matyas kirttly ut
21. szarri alatti 6ssz
komfortos esaladi haz
elado. ErdeklOdni: 0670/
410-5776 telefonon.

LAKAs
Az Oktober 6. ltp'-n 2

szobas, jo allapotli lakas
elado. Erd.: 0620/576
7879

Gyomaendrod6n, a
Vasarteri lakotelep 31.
epUletben foldszinti ket
szobas lakas elado.
Erdekloodni lehet: 0620/
519-8604

Gyomaendrod6n a
Rakoezi u. 29. sz. alatt
nagy esaladi haz, jelen
leg orvosi rendelokent
miik6dik, elado. Erdek
lodni lehet: 0630/367
0840, 0630/998-5096

Ifjusagi lakotelepen
2,5 szobas lakas elado.
Igeny eseten akar garaz
zsal egyiitt is. Erdeklod
ni: 0630/6588-961

Gyoman elado egy
56 rn2-es, erkelyes,
masodik emeleti lakas.
Erd.: 0670/279-8040,
0620/347-0538

KERT, TELEK
Gyoman Keeseges

zugban (Sulekkert) viz
parti horgasztelek elado.
Erdeklodni telefonon:
0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

Gyoman, az Ujkert .
sor 16. sz. alatt tanyas
ingatlan, hozzatartozo
2;2 . hektar (75 Ak)
sza~tovai elado.Tele
Jon: 0630/300-8734

A Fiizfas zugban
vizparti 1800 m2-es kert
elado. Iranyar: 2,2 millio
Ft, Telefon: 0630/312
6459

Szo-Beszed

Gyomaendr6d6n a
Templom-zugban viz
partra meno ingatlan ela
do, villany, furott kut
van. 4614 m2-es vallal
kozasra is alkalmas.
Erdek16dni lehet tele
fonon: 0670/943-8212

EGYEB
Feher szinu tea-kaly

. ha elado. Ininyar: Tezer
Ft. Erd.: 06-66/283-774

Robogo alkatreszek
oleson elado. Tel.:
0630/856-3218

Hasznalt, felesleges
se valt, padlason lev6
Germina, Tokoz, Favorit
sarga szinu horgaszbotot
veszek. Tel: 0630/509
7631

Padlosz6nyegek, fu
toszonyegek, zomaneos
uj edenyek, gyermekagy,
iisthaz, 6nt6tt vas ust6k,
nagymeretii miianyag
edenyek eladok. Tel.:
0620/341-0779

Bukosisak, Babetta
elsovilla, fotelek, kihUz
hato heverok 50 literes
iivegballonok, 2 kerekU
koesi elado. Erdek16dni:
0630/591-6669

5 tonnas 1 tengelyii
potkoesi, 4,2 meteres
gumikerekU gyiiriishen
ger, 600/12 meteres per
metezto, harom vasu eke
elado. Erd.: 0630/494
8763

Tapeta es tapetaszeg6
50%-os aron elado. Erd.:
0630/471-9279

Pentium IY.-es sza
mitogep teljesen uj 17"
os monitorral, billen
tyiizettel, egerrel egyben
elad6. Telepitve, hasz
nalatra kesz. Erdeklodni:
0620/5543-121

9 eves ivartalanitott
Maine Coone (Menkun)
s:z:obaeiea, v6r6sesszinu,
emberbarat, kutyabarM,
fiir6dni szereto gazdM

keres. Ingyen elvihet6.
Erd.: 0620/341-0779

MUNKA
Kipufog6dobok,

rendszerek javitasa, ke
szitese! Karosszerijavi
tas! Tel.: 0670/5144-641

Karosszeriajavitas!
Karambolos, korrodalt
autokjavitasa! Kipufog6
dobok, es6vek javitasa,
keszitese! Telefonszam:
0670/5935-171

Korrepetalas, felzar
koztatas, magan6rak,
k6zepiskolai felvetelire
felkeszit6 foglalkozasok
altalanos iskolasoknak.
Erd.: 0630/856-3218

Lakatos munkak, ke
ritesek, korlMok, }(~p

esok, tetok, steg keszite
se, javitasa. 0670/593
5171

Utanfut6s kistraktor
ral szallitast es kisebb
teruletek, kertek szan
tasat vallalom. Tel.:
06701705-7668

Dzemkepes Nokia
6210-es mobiltelefont
keresek megvetelre. TeL:
0670/306-0974

TARSAT KERES
78 eves nyugdijas no

keres egyedulallo gon
doz6t. Telefonszamom:
0666/282-905

ALBERLET
Siirg6sen keresek

kiesi rezsijii alberletet.
Id6sebb, nem dohanyzo
ferfi vagyok. Mindenben
segitek a haz k6rtiL Erd.:
0630/4846-082, vagy a
szerkesztosegbe kerek
levelet "A viragot sze
retem" jeligere.

KUl6nbejaratli szoba,
konyha, karma alber
letbe kiado, viz villany
van. Ar.: 15 ezer Ft/h6.
Erd.: Biro Belane, Gye.
V6r6smarty u. 17.

2014. szegtember

Iden julius 8-an a gyomai
postan elvesztettem

a penztarcamat, benne
szemelyes irataimmaL'

Kerem a rnegtalal6t, hogy
irataimat jutalom elleneben

juttassa visszal
Nagy Rodika 0670/519-1711

Malacot, siildiit, hiz6t,
nagysulyu hiz6t, nigott kocat

vennenk keszpenzertl
Telefon:

0630/296-4775

Nem haszOlilt,
elromlott,

feleslegesse valt
hiito, vagy

fagyaszt6szekrenyet
iogyen elfogadom.

Hivjon, hazhoz megyek!

Egyeztetni telefonon
lehet: 0666/789-189

Stancolt as
hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
'meretben!

Szitazas,
szitaforma
keszftes,
kasfrozas!
Telefon:
0620/9142·122

5500
Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

(Gyomaendr6di
Ipari Park)
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Szekely viccek
Baba szuletett szeke

lyeknel.Par ev eltelik, a
gyerek szepen halad: jar,
mosolyog, jatszik. Egyet
len baj, hogy nem szolal
meg. Betolti a hat eves
kort, de semmi. Aggodnak
a szii16k, orvoshoz is vi
szik. Az mindent rendben
talal, a nemasag oka sza
mara is titok.

Az id6 mulik, vegiil is a
szUl6k beletor6dnek. Ha
nem beszel, hat nem be
szel, megiscsak az 6 fiacs
kajuk.

A tizenegyedik sziile
tesnapjan ebedelni Ul ossze
a csalad. A tanyerokban
g6zo1og a bUsleves. Egy
szer csak megszolal a gye
rek:

- Sot!
Az egesz csalad meg

lep6dik.
- Jajj, de boldog va-

gyok! - szol az anyja.
- Hat te beszelsz fiam?!
- Beszelok hat!
- Hat az isten szerelme-

re, eddig mer nem mondtal
semmit?

- Eddig eleg sos vot a
leves...

Janos bacsi Gyergyo
ban, a vendeg16ben rea
mordul a pincerre:

- Ebb6' a tylikhusleves
b6' hova lett a tyUk?

- Hova-hova! Magat se
f6ztiik bele a szekelyka
posztaba!

A szekely a varosban
vendeg16ben ebedel. Miu
tan jollakik, kerdezi a pin
cert:

- Tessek mondani, itt
kinek koll fizetni?

- Nekem!
- No, ha' ez az els6 ven-

degl6, ahol nem nekom
koll!

01 az oreg szekely a
felesegevel a tornacon es
beszelgetnek:

- Hallod-e Mari, akarta'
vona-e ferfi lenni legalabb
egy napra?

- Szerettem vona. Ha'
maga?!

Szo-Beszed

SZI
'ti

Szeles valasztekban kaphatok
• FUmagok • Miitragyak

• Lemosopermetezo1c:
• Permeteziigepek

• Tipoldatok
• Ragcsal6irt6 szerek

• F61iak • Tdmliik
• SzivattyUk

• Gumicsizmak
• Munkavedelmi ruhazal

•.........................................., _ _ _ _ .

Az On velemenye fontos szamunkra!
Kedves berf6zet6ink, hungarikum kedve/6k!

I 2. keressel ~,-·dul 1,~1nfikhLJ

_. a most elindftott kerd6ivOnket
(1~~041·es f~itolt~r.i s;:r"8sker';ener<, ";;~ZOiJj"

Akerd6fv egyben jeHek is, kitolt6i ceges-tombola igazolast kapnak,
amelyek reszt vesznek a 2015. aprilis 18-an

megrendezesre kerOl6 III. Palinkacefre keszftes ABC-je szakmai nap
sorsolasan, ahol minimum harom

nyertes tambalat huzunk ki,
akiknek 1·1 Ost cefnljat szolgattatasi dij nalkOl kaszitjOk el.

Akerd6fvet megtalaljaklkitolthetik a f6zdeben valamint a honlapunkon:
http://www.hunigi.hu/kerdoiv-2014-2015

Tisztelettel
Igmicz, Tibor

BeE palinkamester-szakmernok IL evf. haligato

SZfVOGyONK A pALINKA!
www.hunigLhu
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Nemzeti
Dohanybolt
a Hollerban!

Nyitva:
Hetf6t6I-szombatig

5.30-21.00
(13.00-14.00-ig

ebedid6)

Vasarnap:
5.30-16.00-ig

Oditok, borak,
sorok,szeszek

balti aron kaphat6k.

Keresse a
Gyomaendrodi
Sz6-SeszecJet

a Facebaok-on is!



Az Invitellel szilveszterig
lazithatsz
leve, internet, telefon egyiitt - akci6san
Valaszd most barmelyik - akar a legnagyobb teve-, internet- es telefonszolgaltatast
egyutt tartalmaz6 - Invilag csomagot 2 eves hatarozott ideju szerz6dessel,
es az ev vegeig csupan 1999 Ft a havi dfj! Januart61 a csomaghoz tartoz6 havi dfjak
lepnek ervenybe.
A reszletekr61 es adott lakcfmen elerhet6 ajanlatokr61 es szolgaltatasokr61 erdekl6dj
a legkozelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszamon!

Invitel Pontok: Bekescsaba, Andrassy lit 37-43. (Csaba Center) es Szent Istvan ter
Tel.: (06) 66 444 959, (06) 66405 159
Ertekesit6nk: Beinschrodt Peter Tel.: (06) 66444956

(91288
invitel.hu

. A1. ajanlat 2014. augusztus 25-tOl visszavonasig ervenyes, az Invite Iszolgaltat~si terfiletE?n, 2vagy 3szolgMtatast egyben tanalmaz61nvilag
csomagra elOfizet6, uj lakossagi ugyfelek szamara. Az akci6s havi dij 2014. december 31-ig ervenyes. Az el6fizet6i jogviszony hatarazott idan
beliili felmondasa eseten az elofizet6t az ASZF szerinti kotberfizetesi kotelezenseg terheli. Aszolgaltatasok 12 honapos hatarozott ideju,
valamint hatarozatlan idejG szerz6des kereteben is igenybe vehet6k. Adijak az ,;ifat tartalmanak.

•
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Tavlatokat nyitunk
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23. eyf. 10. mm FUGGETLEN VAROSI LAP 2014. november
Felelos szerkeszto: Hornok Erno • Szerkesztoseg: 5500 Gyomaendrod, Hosiik utja 51.

Telefon: 06-70/22-632-99. Kiadja: Rekline Studio Egyeni Ceg. Felelos kiado: Hornok Erno. E-mail: szobeszed@gmail.com

Modositanak ahaziorvosok rendelesi idejet
I CikkDnk 7. aldalan

Megkezdiidtitt afelmilliardos turisztikai beruhazas
Okt6ber 29-en avaroshazan kerDltek alairasra aLelekkel aKorosok men- mogatast nyert aTurisztikai attrakci6k es szolgaltatasok fejlesztese cfmO
ten megnevezesQ turisztikai projekt kivitelezesi szerzodesei. Mint ahogy palyazati kifrason. A tervezett munkalatokat 4 gyomaendrodi vallalko
az kozismert, az 6nkormanyzat ez ev elejen 459 milli6 forint 6sszegQ ta- laS nyerte eL akik mar el is kezdtek akivitelezest. 6. oldal
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On szerint minek
koszonheto a viszony
lag nagyaninyu gyozel
me?

- Szamomra ez a
mintegy 2500 szavazat
azt mutatja, hogy Gyo
maendrad lak6i valto
zast akartak az elmult 8
evhez kepest. Persze a
gyazelmemhez hozzar
jamlt az is, hogy- a ket
jobboldali part, a Fidesz
es a KDNP Gyomaend
rodon megosztott volt.

- On mit gondol,
milyen valtozast var
varosunk lakossaga?

Ugy gondolom,
hogy fiatalosabb gondol
kodasm6dot vamak. A
kampany soran kideriilt,
hogy szinte minden
kinek az a problemaja,
hogy elvandorolnak a
fiatalok, mert nem ta
Ialnak Gyomaendradon
megfele16 munkahelyet.
Va16szinUleg ugy gon
doltak az emberek, hogy
egy fiatalabb polgar
mester kepes a gyerme
keik, unokaik fejevel
gondolkodni, s igy job
ban erzekeli az 0 el
varasaikat. Azt gondol
tak, hogy egy uj, fiatal
polgarmester konnyeb
ben tudja majd helyben
tartani a lakossagot. A
masik elvaras a va
laszt6k reszerol, hogy
legyen vegre egyseges a
telepUles es ne legyen
tobbe olyan politikai
sikra vitt varosvezetes,
amely a korabbi eszten
dokben volt. Magamat
nem sorolom be sem a
baloldalra, sem pedig a
jobboldalra. Nem va
gyok se kormanyparti, se
ellenzeki. En polgar
mesterkent mindegyik
oldallal a megegyezesre
torekszem, s rem61em

igy ki tudjuk sziimi a
varosepito munkab6l a
politikat es a megosz
tottsagot.

- Azt mondja, sze
retne visszaforditani a
gyomaendrodi fiatalok
elvandorlasat, holott ez
nem csupan helyi, ha
nem orszagos jelenseg
is. Mit tud On tenni
ezert, elkezd munka
helyeket teremteni?

- A valasztasi kam
pany soran tobbszor is
hangsulyoztam, hogy a
munkahelyeket nem a
polgarmester, nem a tes
tiilet hozza letre, hanem
a gazdasag, a piac, a
kereslet. Ez egy kozgaz
dasagi teny. Az onkor
manyzat esetlegesen elo
tudja kesziteni azokat a
felteteleket, amelyek
vonz6va tudjak tenni az
adott telepUlest a bete
lepiilni szandekoz6 val
lalkozasok szamara.
Teny, hogy az orszagon
belUl is eles verseny van
a munkahelyteremtes
irant. Csak azert mert
Gyomaendrod egy szep
hely, meg nem fog ide uj
munkaad6 telepiilni,
ehhez nem artana, ha
lenne Bekes megyeben
egy ketszer ket savos ut,
ahol az alapanyagot a
keszamt lehetne gyorsan
mozgatni. Mindenesetre
a munkahelyteremtes
egy osszetett dolog.
Eloszor is a varoson be
lUI kell megteremteni a
rendet es a nyugalmat,
amire hosszlitavon lehet
alapozni.

- Szinte ugyanezeket
a gondolatokat hangsu
lyozta az elOzo varos
vezetes is. On megis
miben lenne mas, mint
az elOdje?

- Az elmult 4 evben

Toldi Balazs (KVE)

peldaul a yaros jelentos
munkaad6i koziil tobben
is sajat erobol fej
lesztettek es hoztak letre
uj munkahelyeket. Ugy
gondolom hogy mi, mint
az uj varosvezetes a
helyi ad6zas konnyi
tesevel tudnank segiteni
a dolgoz6i letszam no
veleset varosunkban.

- Polgarmesterkent
elegedett-e az uj kep
viselo-testiilet osszete
televel?

- Erre talan 5 ev
mulva tudnek valaszolni.
A kovetkeza evek mun
kaja fogja eldonteni,
hogy tudunk-e egyiitt
dolgozni. Ha ered
menyeket eriink el, ak
kor elegedett leszek, ha
nem, akkor mindannyi
unk szamara Ie kell
vonni a megfelelo kovet
kezteteseket.

- Mit sz61 ahhoz a
velekedeshez, mely
szerint Toldi Balazs egy
babpolgarmester lesz,
akit sajlit civil egye
siiletenek oszlopos tag
ja, az egykori polgar
mester, dr. David Imre
mozgat majd hatulr61?

- Azt a valasztas elat
ti idoszakban is sokan

megkerdeztek talem,
hogy ha en leszek a pol
garmester, akkor majd
dr. David Irnre mondja
meg, hogy mikor, mit
csimlljak?! Erre en azt
valaszoltam: nekem van
egy j6 egzisztenciat
nylijt6 munkahelyem a
kazangyarban, ahol meg
elorelepesi lehetosegem
is van. Aki azt gondolja,
hogy ezt en feladom
azert, hogy David Irnre
babja legyek, akkor azok
ne ram szavazzanak...

- Azert neha ker
majd tanacsot tole?

- Nem szoktam vele a
varosvezetoi munkar61
beszelni, tanacsot sem
kerek tole, s anem is ad
tanacsokat.

- Azt mondta, hogy
On se nem jobboldani,
se nem baloldali pol
garmesternek tartja
magat. On szerint ez
elonyere valik varo
sunknak?

Volt 4 eviink,
amikor fideszes pol
garmesteriink volt. Aki
ugy gondolta, hogy ez
j61 mukodott es varo
sunk megfeleloen fejlo
dott, akkor az ugy szava
zott, hogy meghosszab
bitsa Varfi Andras man
datumaL Rajtam kiviil
volt ket kormanyparti
polgarmesterjelolt, am
az emberek megis ugy
dontottek, hogy a Ko
rosok Videkeert Egye
sUlet jeloltjere, azaz ram
szavaznak. A tobbseg
tebat ugy velte, hogy egy
civil egyesiilet pol
garmestere is eselyes
lehet arra, hogy palyaza
ti penzeket szerezzen
meg. Ehhez persze sok
segitsegre lesz sziik
segiink, am Gyomaend
radnek vannak segitoi.

Van egy orszaggyiilesi
kepviselonk Dank6 Bela
szemelyeben es van egy
parlamenti alelnokUnk
Latorcai Janos szeme
lyeben, aki sok szallal
kotodik varosunkhoz.
Gyomaendrodon egyeb
kent ugyanolyan em
berek dnek mint masiitt,
akik ugyanugy meger
demlik a segitseget, mint
egy fideszes yaros lak6i.

- Sok vihart kavart
a varoshaza athelye
zese talan nem is tett
jOt az elOzo varosve
zetes tekintelyenek.
Kertek-e a valaszt6k
OntOl, bogy mindezt
"csinalja vissza"?

Voltak olyanok,
aklk ezt felvetettek. A
valaszom azt volt, hogy
van egy kialakult kozi
gazgatasi rendszeriink, s
meg kell orizniink a ja
rasi szekhely statuszun
kat. Mellesleg sokat kol
tottiink az uj varosbaza
kialakitasara, ezert en
ebben az epUletben gon
dolkodom tovabbra is.

- Megtortent a regi
es az uj polgarmester
kozott az atadas-atve
tel. Milyen allapotban
kapta meg a varost?

- A valasztas utani
hetvegen tortent meg
korrekt hangulatban az
atadas-atvetel. A yaros
penziigyi allapota kie
gyensulyozott.

- Miert eppen Le
h6czkine Timar Irent
javasolta alpolgarmes
ternek?

- Politikai egyeztetes
eredmenyekent lett Le
h6czkine Timar Iren az
alpolgarmester. Korab
ban is szokas volt, hogy
ezt a posztot az ellenzek
tolti be. Leh6czkine az
elozo ciklusban az iigy-
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polgarmester politikai
tevekenysege sz6ba ke
riilt, mindig hangsulyoz
tam, hogy en nyiltan
kivanok politizalni, nem
pedig a hatterbOl ke
verem a kartyakat. Ezert
is dontottem ugy, hogy
atveszem a mandatumo
mat es az uj kepviselo
testiilet tagjakent nyil
vanosan mondom el ve
lemenyemet a yaros
iigyeivel kapcsolatosan 
mondta vegtil Varfi
Andras volt polgarmes
ter.

varoshazat "atvitte a
ket falu koze"!

- A yaros fejlodeset
illetoen tovabbra is val
tozatlanok az elkepzele
seim: Gyomaendrodben
gondolkodom, ebbOl a
ket egykori telepiilesbol
egy varost kell csinatni.
Akkor tudunk verseny
kepesek lenni akar Szar
vassal, akar MezotUrral,
ha mi is egyseget mu
tatunk es nem az a leg
nagyobb gondunk, hogy
miert itt van a varoshaza,
vagy miert ott van egy
kiatlitas?! Bogy a gyo
maendrodi varoshaza
immaron a yarOS koze
pere keriilt, az a ket
telepiiles egyesftesekor
tett regi igeret volt. Ez
most az en polgarmes
tersegem idejen va16sul
hatott meg.

Milyen anyagi
belyzetben adta at a
varost az uj polgar
mesternek?

- Gyomaendr6d ered
menyesen gazdalkodott.
A kormanyzat segit
segevel visszafizetett,
2008-ban felvett kot
venyiinknek koszonhe
toen mintegy fel milliard
forintnyi tokeje van le
kotott betetkent a varos
nak, amelynek segit
segevel beruhazasok
megva16sitasat lehet se
giteni, valamint munka
helyteremtesre is fordit
hat6. A kassza tehat nem
iires, a hivatal es in
tezmenyei rna is, mint
korabban is, fizetokepe
sek.

- On most nem
nyert a polgarmester
jeloltek versenyeben.
Kepviselokent azonban
belyett kapott a Fidesz
listajar6l az uj kep
viselO-testiiletben. Ez
az elOdei reszerol nem
volt gyakorlat...

- Amikor az e16zo ket

Sz6-Beszed

Varfi Andras (FIDESZ)

- A jobboldalon nem
volt egyseg, sot a KDNP
vezetese sok esetben
becsmerloen sz6lt r6lam
es tevekenysegemrol.
Nem akarom osszeadni a
KDNP polgarmesterje
loljere, valamint a ram
adott szavazatok szamat,
de teny, hogy az ossze
fogas hianya jelentosen
gyengitette eselyeimet.

- On szerint el
kepzelbetO-e, bogy va
rosunkban a jobboldal
ujra egyseges lesz?

- Az orszagban csu
pan nehany telepiilesen
fordult elo, hogy a
KDNP egyediil meret
tette meg magat. Azt
latom, hogy a 8 eves pol
garmesteri mukodesem
alatt a keresztenydemok
rataknal gyliltek ossze
egyfajta sertett emberek.
Remelem azonban, hogy
a jobboldal ujra egyse
ges lesz, hiszen az en
ertekrendemben fontos
szerepet jatszik a nem
zeti es kereszteny er
tekrend. Sziiksegesnek
tartom, hogy Gyoma
endrodon is a Fidesz a
szovetsegeseivel egy
segben politizaljon.

- Az intezkedesei
koziil szinte a legna
gyobb ellenerzest az
valtotta ki, amikor a

Varfi Andras 8 even
at, ket ciklusban iranyi
totta Gyomaendrodot. A
mostani, okt6ber l2-i
helyi valasztason a sza
vazatok szamat illetoen
masodik helyen vegzett
Toldi Balazs, korabbi
alpolgannesterrel szem
ben. Varfi Andras a
Fidesz listajar6l bekeriilt
az uj kepviselo-testii
letbe, s az alaku16 iilesen
mandatumat is atvette.
Varfi Andrassal ezt
kovetoen ertekeltiik az
eredmenyeket.

- Milyennek tartotta
a valasztasi kampanyt?

- Egy valasztast ko
vetoen mar nem feltet
lentil fontos jellemezni a
kampanyt, inkabb az
eredmenyt kell tudoma
suI venni. Teny, hogy a
Fidesz es a KDNP
Gyomaendrodon szethU
zott, ezert kiilOn indultak
az okt6ber 12-i valaszta
son. A kampanylijsagok
b6l mindenki szamara
nyilvanva16 lehetett,
hogy kik, milyen iizene
teket kiildtek a valaszt6k
szamara. Mindenesetre
biiszke vagyok arra,
hogy a Fidesz reszerol es
tolem sem hangzott el a
masik becsmerlese, kri
tizalasa. J6magam az
elvegzett munkara az
elmult 8 evre, valamint
az elkovetkezendo evek
terveire epitettem a kam
panyt. Sajnos az em
berek tobbsege ezt nem
ertekelte kellokeppen,
mint ahogy peIdaul azt
sem, hogy jarasi szek
helykent Gyomaendrod
ujra rakeriilt az orszag
kozigazgatasi terkepere,
sezzel jelentos szamu
hivatali munkahely' is
megmaradhatott varo
sunkban.

- Minek tulajdonitja
Toldi Balazs nagyara
nyu gyiizelmet?

Konyhabutorok,
gardrobszekrenyek,

keszitese egyedi
meretben

butorlapb61
vakumf61iazott

felOlettel vagy tamar
fab61!

Telefon:
063019554·571

Els6 osztalyu
borovi feny6b61
ajt6k, ablakok

keszitese!

rendi bizottsag elnoke
volt, j6l egyiitt tudtam
vele dolgozni, 0 most a
KDNP listajar6l keriilt
be a testiiletbe.

- Ha a yaros erdeke
egyszer megis ugy ki
vanja, akkor belep-e
peldaul a FIDESZ-be?

- Nem tudom mi
lehet az az erdek, ami
azt mondatna velem,
hogy lepjek be a Fi
deszbe? Megpr6balok
tovabbra is kozepen
elhelyezkedve fuggetlen
maradni a partokt6l 
mondta vegtil Toldi
Balazs, Gyomaendrod uj
polgarmestere.

2014. november

H.E.
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Okt6ber 12-ere a szavazokorok es a valasztasi szervek
rendben es felkesziilten vartak a valasztopolgarokat
Gyomaendrodon. A sztikseges jogi, szemeIyi es technikai
feltetelek biztositasaval a szavazas tOrvenyes feltetelei
maradektalanul adottak voltak. A szavazas rendben es
nyugodtan zajlott, rendkivtili esemeny nem fordult el. A
teleptilesi onkormanyzati valasztas soran az onkor
manyzati valasztojogi torveny alapjan, GyomaendrOdon a
polgarmesteri tisztseg elnyerese mellett 8 egyeni valaszto
keriileti es 3 kompenzacios listas kepviseloi mandatum
megszerzesere nyilt lehetOseg a korabban kialakitott
egyeni valasztokertiletekben.

Az umak felbontasat
kovet6en a RVI altaI kifej
lesztett helyi tajekoztat6 rend
szemek koszonhet6en' a pol
garrnester valasztas vegered
menyer 1 mar 21 6ra 37 perc
kor ertesUlhettek a varoshazan
megjelent erdekl6d6k. Az utol
s6 egyeni valaszt6keriileti
kepviselo valasztasi adatlap
berogzitese is megtortent 21 6ra
39 perckor, igy a gyomaendr6di
voksolasi eredmenyek ismertte
vaJtak a helyi kozvelemeny
elott.

A telepiilesen a 11662
valasztasra jogosultnak a
44,3%-a (5168 fO) szavazott es
5069 ervenyes szavazattal
(98,2%) megvalasztotta a
kovetkezo ot eyre a polgar
mestert es az egyeni valaszto
kertileti kepviselOket;

Gyomaendr6d polgarrnes
terenek 2467 szavazattal
(48,67%) Toldi Balazst, a
Korosok VidekMrt Egyesulet
jeloltjet valasztottitk meg.

Az I. egyeni valaszt6
keriiletben G6zan Sandor
Korosok VidekMrt EgyesUlet, a
2. egyeni valaszt6keriiletben,
Nagyne Perjesi Anik6 Korosok
Videkeert Egyesulet, a 3. egye
ni valaszt6keriiletben Agos
tonne Farkas Maria KDNP, a 4.
egyeni valaszt6keriiletben Be
res Janos Korosok VidekMrt
EgyesUlet, az 5. egyeni valasz
t6keriiletben Romok Emo
Attila FIDESZ, a 6. egyeni
valaszt6keriiletben Farkas Zol
tan Illesne KDNP, a 7. egyeni
valaszt6kerUletben Poharelec
Lasz16 Andras Korosok Vi
dekMrt Egyesulet, a 8. egyeni

valaszt6keriiletben Betk6 J6
zsef Imre FIDESZ jelolteket
valasztottak meg.

A jeloltekre leadott, de
mandatumot nem eredmenyez6
szavazatok alapjan a FIDESZ
kompenzaci6s listajan 804
toredekszavazat (l mandatum), '
a KDNP kompenzaci6s listajan
630 toredekszavazat (1 manda
tum), az MSZP kompenzaci6s
listajan 555 toredekszavazat (1
mandatum) mig az Korosok
VidekMrt EgyesUlet kompenza
ci6s listajan 490 toredek
szavazat (0 mandatum), a JOB
ElK kompenzaci6s listajan 364
toredekszavazat (0 mandatum)
es a DK kompenzaci6s listajan
261 toredekszavazat (0 manda
tum) keletkezett.

Kompenzaci6s listar6l Fu
lop Istvan Bela MSZP, dr.
Timar Gyongyi Terezia KDNP
es Varfi Andras FIDESZ listas
jeloltek jutottak mandaturnhoz.

A Relyi Valasztasi Bizottsag
az eredmenyt megallapit6 jegy
zokonyvekben kimondta, hogy
a polgarrnester es egyeni va
laszt6keriileti valasztisok Gyo
maendr6don ervenyesek es
eredmenyesek lettek. A felleb
bezesre nyitva a116 harom na
pos hataridon belUl az 5. es 7.
egyeni valaszt6keriiletben elt
fellebbezesi jogaval a szavaza-

son masodik helyezest elert
jelolt a szoros valasztasi ered
meny miatt. Az 5. egyeni va
laszt6keriiletben 5, mig a 7.
egyeni valaszt6keriiletben csu
pan egyetlen szavazaton mult a
mandatum sorsa.

A Teriileti Valasztasi Bi
zottsag okt6ber 16-an mindket
kerelmet erdemi vizsgalat nel
hi! visszautasitotta a fel
lebbezesekben levo kello in
dokok, tenyek es adatok hianya
miatt. Mivel a vesztesek bele
nyugodtak a masodfokU dontes
be, igy okt6ber 19-en 16 6ra
utan a gyomaendrodi valasztasi
eredmenyek jogerosse valtak.

A valasztas jogerosse va
lasat kovetoen dr. Timar
Gyongyi a KDNP kompenza
ci6s listajar6l mandatumot
szerzett kepvisel6 2014. ok
t6ber 20-an, a kepvise16
testiilethez intezett irasbeli nyi
latkozataval lemondott kepvi
sel6i megbizatasar61.

A KDNP helyi szervezete,
mint jelo16 szervezet 2014.
okt6ber 22-en benylijtott nyi
latkozataban beje1entette, hogy
a meguresedett kepvise16i
helyre a KDNP kompenzaci6s
listajar6l Leh6czkine Timar
Iren jelolt lep be, s ezzel tagja
lett az uj kepviseI6-testiiletnek.

Megalakult az uj kepvisel6-testulet
Oktober 23-an tartotta alakulo

tileset Gyomaendrod Varos Onkor
manyzatanak ot eYre valasztott
kepviselo-testiilete.

Toldi Balazs polgarrnester veze
tesevel zajlott alaku16 Ulesen elsokent
a Relyi VaIasztasi Bizottsag elnoke
szamolt be a valasztasr6l es atnylij
totta a megbiz6leveleket a testiileti
tagoknak, majd a torvenyben el6irt
eskUt is leteMka varos eloljar6i.

A polgarrnesteri programbeszedet
kovet6en a polgarrnester javaslatara
alpolgarrnestemek Leh6czkine Timar
Irent valasztotta meg a testiilet. 6
egyebkent az okt6ber 20-an manda-

tumar6llemondott dr. Timar Gyongyi
helyet vette at a KDNP listajar61. Az
Dgyrendi, Oktatasi, Kulturalis,
Kisebbsegi es Eselyegyenlosegi
Bizottsag elnokenek Agostonne
Farkas Mariat, tagjanak Varfi
Andras, Farkas Zoltanne es Po
harelec Lasz16 kepvise16ket valasz
totta meg.

A tovabbiakban a kepvise16k don
tottek a polgarrnester illetmenyer6l,
az alpolgamester tiszteletdijar6l, a
lekoszon6 polgarmester vegkiele
giteser6l es egyeb a jogszabalyban
e16irt alaku16 Ulesen megtargyaland6
kerdesr6l is.

vam Andras, Fiilop Istvan, Hornok Ernil, Betko Jozsef, Toldi Balazs,
Beres Janos, Poharelec Laszlo, Gozan Sandor, LehOczkine Timar Iren,

Farkas Zoltanne, Nagyne Perjesi Aniko, Agostonne Farkas Maria
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okt6ber 12-ei onkormanyzati
valasztason a Fidesz-KDNP part
szovetseg altaI felallitott listat
vezette.

Mind a tizennyolc megva
lasztott megyei kepviselo megje
lent a megyei kozgyiiles alaku16
Ulesen, es atvette megbiz6levelet
Priskin Janost6l, a teriileti
valasztasi bizottsag elnokhe
lyetteset61. Argyelan Gyorgy,
Cslillog Lasz16 Mihaly, Gajdos
Attila, Hamza Zoltan Gabor,

4. szarnu valaszt6kerUlet
Benk6 Lajos JOBBIK 42
Beres Janos KVE 291
Szmola J6zsefDK 12
Szabados Krisztina FIDESZ 122
Belteki Janosne fugget1en je16lt 10

Tajekoztatom 6n6ket,
hogy november 10-evelle
mondtam onkormanyzati
kepvise16i megbizatasom
r6l, me1yet az onok sza
vazatainak koszonhet6en
nyertem el az okt6ber 12-i
helyhat6sagi valasztasokon
Gyomaendr6d 5. szamu
valasztok6rzeteben.

Az onkormanyzati tor
veny szerint media fele16s
vezet6je, valamint lapkiad6
fele16s vezet6je az ossze
ferhetetlenseg szabalyai
miatt nem lehet onkor
manyzati kepvise16. A tor
veny alapjan az onkor
manyzati kepvise16 nem le
het: mediatartalom szolgal
tato termeszetes szemeIy,
jogi szemely, valamint gaz
dasagi tarsasag legf6bb
szervenek tagja, iigyveze
tesenek tagja, szemelyes
k6zremukod6je.

Az 6sszeferhetetlenseg
fe101dasara kUlonb6z6 m6
dozatok leteznek. A meg
valasztott kepvise16nek az
osszeferhetetlenseg felol
dasara egyebkent 30 nap all
rendelkezesre. Sajnos ez
id6 a1att nem sikerii1t meg
nyugtato m6don megoldani
a Gyomaendr6di Sz6
Beszed szerkesztesevel es
kiadasaval, a vallalkoza
sommal kapcsolatos atszer
vezesi feladatokat, igy a
mandaturnrol kenytelen va
gyok lemondani.

Ujsagir6kent azonban
ezenml is varom valaszto
korzetem, valamint a yaros
lak6inak eszreveteleit, koz
erdekU javaslatait. A kere
seket - amennyiben mo
domban all - igyekszek
majd lehet6segeimhez mer
ten megoldani, vagy az
ujsagon keresztli1 is fel
hivni az illetekesek figyel
met.

VaIaszt6im es tamoga
t6irn megerteset kerve:

Hornok Erno
felelos szerkeszto

Tisztelt
Valaszt6polgarok!

55
27

K6nya Istvan, dr. KuIcsar
Lasz16, Mucsi Andras, P1uhar
Janos Lasz16, Ruck Marton,
Samu Tamas Gerg6, Simon
Istvan Tamas, Sinka Imre,
Szegedi Balazs, Takacs Ferenc,
Tolnai Peter, Varga Zoltan, Zalai
Mihaly es Zavoda Ferenc eskUt
is tett. A Fidesz-KDNP tizenegy,
a Jobbik negy, az MSZP ketto, a
DK pedig egy mandcitumot
szerzett a Bekes Megyei K6z
gyiilesben.

Szab6 Balazsne KDNP
Magyar Belane MSZP

5. szamu valaszt6kerlilet
Ajtai Ferencne KVE 111
Maurer Anna Maria MSZP 59
Arn6czi Istvan Janos JOBBIK 65
Katona Tamas DK 58
Vaszk6 Piroska KDNP 155
Hornok Erno FIDESZ 160

6. szamu valaszt6kerUlet
David Istvan MUNKAsPART 15
Bihari Akos DK 9
Dekany Lasz16 Attila JOBBIK 40
Vehane Szedlak Ildik6 MSZP 89
Farkas Zoltan IlIesne KDNP 219
Leh6czki Istvanne FIDESZ 124
FUlop Zoltan Karoly KVE 140

8. szamu valaszt6kerUlet
Leh6czkine Timar Iren KDNP 117
Koloh Robert MSZP 102
Fasi Gyula DK 16
Kovacs Erika Ilona fuggetlen je16lt 13
Omiliak Istvan MUNKASPART 8
Giricz Ilona Katalin KVE 67
Betko Jozsef Imre FIDESZ 149
Timar Lajos Zoltan JOBBIK 49

7. szamu valaszt6kerlilet
Hegedus Csaba JOBBIK 43
MaIjalaki J6zsefKDNP 148
Uhrin Erzsebet MUNKASPART 6
Papp Istvan Lasz16 FIDESZ 126
FUl6p Istvan Bela MSZP 92
Poharelec Laszlo Andras K.VE 149
D6gi Janos DK 67

(48.67%)

(31.82%)
(19,51 %)

2467

1613
989

2. szamu valaszt6kerUlet
Timar Attila FIDESZ 148
Nagyne Perjesi Aniko KVE 273
Rogan Gyula Lasz16 DK 13
Meszaros Andras MSZP 41
Turi Sandor JOBBIK 45
Gecseine Pinter Eszter Terez KDNP 57
Dr. Busai Gyorgy fuggetlen jelolt 90

Toldi Balazs K.VE

Varfi Andras FIDESZ
Dr. Timar Gy6ngyi KDNP

3. szarnu valaszt6kerUlet
Agostonne Farkas Maria KDNP 179
Bir6 Karoly Ferenc MSZP 68
Babos Lasz16 DK 45
Vaszk6 Maria Katalin fuggetlen 52
Marton Daniel FIDESZ 153
David Mate Mik16s KVE 172
Papp Csaba JOBBIK 41
Forgacs Zoltan fuggetlen jelolt 9

Egyeni kepviselojeloltek
1. szamu valaszt6kerUlet
Sziics Norbert Balazs KDNP 98
Babos Lasz16ne DK 41
Klimaj ZsoltJOBBIK 39
Farkas Sandome MSZP 77
Ivanyi Lajos Mihalyne FIDESZ 131
Gozan Sandor K.VE 337

- Ugyanazzal a szorga1om
mal, munkabirassal, odaadassal
es le1kiismerettel dolgozom majd
Bekes megyeert, ahogy azt tet
tern 12 evig Oroshazan onkor
manyzati kepvise16kent, alpo1
garmesterkent, varosvezet6kent 
mondta Zalai Mihaly, a Bekes
megyei kozgyii1es uj elnoke.

Megalakult okt6ber 27-en
Bekescsaban a megyei koz
gyiiles, mely elnoknek valasztot
ta meg Zalai Mihalyt, aki az
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Megkezd6dhet a felmilliardos turisztikai beruhazas

A nyertes kivitelezok ahiirtak a szerzodest

Okt6ber 29-en a
varoshazan keriiltek
alairasra a Lelekkel a
Korosok menten meg
nevezesii turisztikai
projekt kivitelezesi
szerzodesei.

Mint ahogy az kaz
ismert az ankormanyzat
459 milli6 forint
asszegii tamogatast
nyert a Turisztikai
attrakci6k es szolgal
tatasok fejlesztese cimii
palyazati kiirason.

A palyazat varosunk
egyediila1l6 termeszeti
es kulturalis _ertekeinek
kihasznalasaval, a za
randok turizmus hagyo
manyteremtesevel, az
akoturizmus bevonasa
val egy olyan Gyoma
endr6dat Mfog6 komp
lex turisztikai fej lesz
tesi programot tiizatt ki
celul, ami nem csak a
yaros turisztikai fej
l6deset inditja meg,
hanem hosszutavon a
gazdasagi fellendiilest
is mega1apozhatja.

A palyazati projekt
egyes megva16sitasra
kerii16 elemeit a Csaba
tecnika Kft. reszer6l
Madarasz Csaba iigy
vezet6, a Hidknap Kft.

reszer6l Knapcsek La
jos iigyvezet6, a Ne
meth Kft. kepviselete
ben Nemeth Nikola
iigyvezet6 es a T6tkaep
Kft. reszer6l T6tka San
dor iigyvezet6 mutatta
be.

A Hidknap Faipari
Kft. epiti meg az Er
zsebet Ligeti tanas
venyt es a faszerkezetii
kilat6t 14.217.070 fo
rintos vallalasi aron.

A T6tkaep Epit 1-

pan Kft. a Templom
zugi holtag partjan le
tesitend6 "Barka" Ha
laszati LMogat6kazpont
epiteset nyerte el
57.050.600 forintos
aron.

A Csabatechnika
Epit6ipari Szolgaltat6
es Kereskedelmi Kft. a
Szent Antal Zarandok
haz epiteset kapta
47.534.181 forintos ar
ral. Ugyanez a ceg val
lalta a Szent Antal ke-

nyersiit6haz kialakita
sat 12.199.347 forintert.

A Nemeth Nyilas
zar6- Gyart6 es Forgal
maz6 Kft. alakithatja ki
a Karas LMogat6 Kaz
pontot a J6kai utcai
iskolaepiiletbol. Ezen
munkalatok erteke:
77.370.851 Ft.

A kiviteli terveket
az epitesek es a felujita
sok eseteben a gyoma
endr6di Insula Bau Kft.
keszitette asszesen

10.980.000 Ft ertekben.
A kivitelezesek mu

szaki ellen6re a Domi
tech Kft., kepviseli
Domokos Irnre.

A munkak novem
ber elejen kezdodhettek
meg, a befejezesi hatar
id6: 2015. mareius 3l.

Az Erzsebet liget
melletti Hantoskerti
holtagra tervezett fahid
kivitelezesenek k6zbe
szerzesi eljarasa meg
folyamatban van.

Palyazatot frlak ki
furd6igazgat6i allasra

Utalap epul a Besenyszegi
utcaban

Iden december
31-ig Vass Ignac
lMja el a Gyoma
endr6di Liget Fiird6
Kft. iigyvezetoi tiszt
seget.

Novemberi 6-i
iilesen a kepvisel6
testiilet ugy dantatt,
hogy az allasra, az
iigyvezt6i feladatok

ellatasara palyazatot
ir ki. Az alias be
taltesehez felsOfokU
iskolai vegzettseg,
legahibb at eves sza
kmai tapasztalat is
sziikseges.

Az iigyvezet6i
megbizatas at eyre
sz6l 2015. januar 1
t6l.

Az aluljar6 epiteset
megel6zen a Besenyszegi
telepiilesresz ket utvonalon
volt megkazelithet6: a
Madach utcan, valamint az
egykori soromp6 utan a 46
os utrel lekanyarodva egy
folduton.

Az aluljare epitese soran
a varosreszhez ez ut6bbi
csatlakozast megsziintettek.

A kepvise16-testiilet eel
szeriinek tartotta, hogy a
megsziintetett ut helyett a
Besenyszegi uteat tegyek
minden id6szakban jarha
t6va, ezert egy 240 meteres
szakaszon - a F6 ut es a
Besenyszegi uteai aszfaltUt
kazatt - egy utalapot epite
nek. A munkaIatok kaltsege
mintegy 4 milli6 forint lesz.

Gyomaendr6di
Sz6·Beszed

hirdetesfelvetel !
Telefon:

0670/22·632·99

Nem hasznalt,
elromlott,

feleslegesse valt
hiito, vagy

fagyasztoszekrenyet
ingyen elfogadom.

Hivjon, bazboz megyek!

Egyeztetni
telefonon lehet:
0666/789-189
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M6dositanak a haziorvosok rendelesi idejet
Gyomaendrod yaros kepviselO-testiilete

november 6-i iilesen nem tamogatta dr.
Macsari Judit baziorvos kerelmet, mely
szerint modositana a rendelesi idejH. A
testiilet megbizta az iigyrendi bizottsag
elnokH, Agostonne Farkas Mariat es dr.
Torma Eva varosi fOorvost, bogy a rendelesi
idok esetleges valtoztatasarol folytasson tar
gyalasokat a haziorvosokkal.

Dr. Maesari Judit a
keddi es esutortoki ren
delesi idejet szeretne
megvaltoztatni az eddigi
II-oratol lS-oraig tarto
id6szak helyett a tobbi
naphoz hasonloan, del
e16tt 9-t6l l3-oraig varna
a betegeket.

Dr. Maesari Judit
tobbek kozott azzal in
dokolta kereset, hogy a
betegek altalaban a del
e16tti orakban jelent
keznek a rendelesen. A
modositassal egyebkent
a rendelesi id6 osszes
segeben valtozatlan ma
radna. A haziorvosok
szamara egyebkent heti

15 ora rendelesi id6
kotelez6.

Toldi Balazs pol
garmester elmondta,
hogy amennyiben az
orvos kerelmehez hoz
zajarul a kepvise16
testlilet, akkor a korzet
ben a betegek esak del
el6tt tudjak majd fel
keresni orvosukat, nem
lesz delutani rendeles,
ezaltal a betegek erdeke
sernlhet.

Dr. Macsari Judit
tajekoztatta a kepvi
se16ket, hogy a delutan
13 oriag tarto rendeles
nem azt jelenti hogy 13
orakor bezarja az ajtot es

hazamegy, hanem a
varoteremben tartozko~

do osszes beteget ellatja,
igy gyakran kes6 delu
tan, vagy este fejezi be a
rendelest.

A kepvise16-testlilet
ennek ellenere ugy don
tott, hogy nem tamogatja
dr. Macsari Judit kerel
met, hanem a kovetkez6
id6szakban attekinti a
gyomaendr6di hazior
vosok rendelesi idejet, s
ezeken ugy prohal majd
valtoztatni, hogy a delu
tan 16 oratol kezd6d6
orvosi ugyeletig tobb
haziorvos is rendeljen.
.A.llitolag az elmult id6
szakban volt olyan eset a
varosban, hogy delutan
nem talaltak orvost, aki a
hirtelen megbeteged6t
ellatta volna.

Lapunk az ugy kap
esan tobb haziorvost is
megkerdezett. Elmond
tak, hogy a haziorvosok
reggel 8-tol delutan 4
oraig egyebkent is ke
szenleti id6ben vannak,

harmikor elerhet6k tele
fonon, rendeljenek akar
dele16tt, akar a delutani
orakban. A slirg6s ese
tekben a betegeket akar
a beteg lakasan is ellat
jak. Az elkepzelhetetlen,
hogy valaki nem tudja
elemi a haziorvosat a 16
orai ugyeleti kezdesig.

A haziorvosok el
mondtak azt is, hogy az
orvosi munkanak esak
egy resze a betegek fo
gadasa a rendelesi id6
ben, emellett a jaras
keptelen betegek otthoni
latogatasara is id6t kell
forditaniuk, (ez szokas
szerint altalaban delutan
t6rtenik), s6t a hazior
vosi tevekenyseggel
kapesolatos adminiszt
racios, statisztikai fela
datokat is el kell ve
gezni, a tovabbkepze~

seken is reszt kell ven
niuk, hiszen tudasukat
folyamatosan fejleszteni
szUkseges. Mindemellett
az orvosoknak esalad
jaik is vannak.

Nem igaz tehat az az
a11itas, hogy delutan
nines orvos a varosban,
hiszen barmelyik hazior
vos elerheto telefonon es
segiteni is tud, erre az
onkormanyzattal kotott
ugynevezett feladat
ellatasi szerz6des is ko
telezi az orvosokat.

A betegek jelent6
sebb resze egyebkent
reggel, vagy a delel6tti
orakban keresi fel orvo
sat. Ebben az id6szakban
a beteg - ha szi.ikseges 
meg tovabbkuldhet6 a
szakrendelesek valame
lyikere. De peldaul a
labor, vagy a belgyo
gyaszat is delel6tt fogad
betegeket.

A varosunkban dol
gozo haziorvosok egy
6nterii velemenye szerint
az onkormanyzatnak in
kabb orUlnie ke11ene,
hogy Gyomaendr6don
nines hiany haziorvo
sokban, legalabbis
egyen16re...

H.E.

Elosztottak a bizottsagi posztokat
Az gyomaendrodi

kepviselo-testiilet no
vember 6-i iiIesen Tol
di Balazs, a yaros iij
polgarmestere tett ja
vaslatot a testiilet bi
zottsagainak a vezeto
ire es tagjaira.

Ennek alapjan a bi
zottsagokba a testulet
tagjai mellett kUls6s
szakert6ket is valasztot
tak.

A penzligyi bizottsag
elnoke lett Nagyne Per
jesi Aniko. A bizottsag
tagjai: Gozan Sandor
Homok Em6, dr. Varju
Laszlo es David Mate.

A varosfenntarto bi
zottsag elnoke lett Betko
Jozsef. Tagjai: Beres
Janos, FUlop Istvan, Izso

Csaba es FUlop Zoltan.
Az ugyrendi bizottsag
vezet6je .A.gostonne Far
kas Maria lett. A bi
zottsag tagjai: Varfi
Andras, Farkas Zoltan
ne, Poharelec Laszlo,
Szabo Balazsne, vala
mint Weigertne Gubucz
Edit es Timar Attila.

Az onkormanyzat ce
geinek felugye16bizott
sagi tagjait visszahivtak,
s helyi.ikre ujakat valasz
tottak.

A Gyomaszolg Ipari
Park Kft. felugye16bi
zottsagaba kernIt Ivanyi
Lajosne, Marsine Giricz
Erzsebet es Szujo Zsolt.

A Gyomakozszolg
Kft. felugye16bizottsa
gaba Beres Janost es

Fulop Istvant jeloltek es
6ket is megszavazta a
testlilet.

A Zoldpark Kft. fel
ugye16 bizottsagaba Bet
ko Jozsef es Gozan
Sandor mellett Ungvol
gyi Janost valasztottak.

A Liget Furd6 Kft.
felugye16 bizottsagaban
maradhatott Poharelec
Laszlo, side valasztot
tak meg Papp Istvant es
Marjalaki Jozsefet.

A Gyomaendr6di Re
gionalis Hulladekkezelo
Kft. felugyelobizottsa
gabol visszahivtak Varfi
Andras korabbi pol
garmestert, akinek he
lyet a jelenlegi varos
vezet6, Toldi Balazs
foglalta el.

A Gyomaendr6di
trdUltetesi Szovetseg
Turisztikai Egyesulet
(GYUSZ-TE) november
29-en rendezi meg a VI.
Gyomaendr6di Diszno
toros es Bo11erpalinka
versenyt Gyoman, a
Katona Jozsef Muvelo
des Hizban.

Az onkormanyzat
mar az elmult evben is
tamogatta a korabbi ren-

dezvenyt 300 ezer fo
rinttal. Pajer Sandor a
GYUSZ-TE elnoke ok
tober 21-i leveleben ker
te a kepviseI6-testliletet,
hogy a rendezveny sike
res megvalositasahoz is
met jaruljon hozza 300
ezer forinttal a Yaros.

A tamogatasi ossze
get a kepvisel6-testlilet
november 6-i ulesen
meg is szavazta.



8 Gyomaendr6di Sz6-Beszed 2014. november

tSarst - t s·biL.IL~.
,

os b
,

""""8 n

T.3vlatokatiyitu nk

@®0
•
I

zetek, illetve programok Kazpont, valamint a Hato
sorat gyarapftja a kabel- sag Internet Hotline web
televfzi6s szakma tamo- oldala, ahol barki bejelent
gatasaval szOletett Tevezz heti az interneten talalt
okosan! weboldal, Nemzeti jogellenes, illetve a kisko
Media- es Hfrkozlesi Hat6- ruak szamara karos tartal-
sag altai letrehozott BOvos- makat.
volgy Mediaertes-oktat6 www.invitel.hu

Aprogram
partnerei

A NetBarat portal folya
matosan megujul6 tartal
manak osszeallftasaban
tobb partnerszervezet mO
kadik egyOtt az Invitellel,
kaztOk a digitalis tech
nol6giak tarsadalmi hata
sainak kutatasaval foglal
koz6 ITHAKA Nonprofit Kft.
vagy a fiatalkoruak altai
hfvhat6 segelyvonalakat
Ozemeltet6 Kek Vonal
Gyermekkrfzis Alapftvany.
A kozremOkad6 szerve-

menyezessel hosszu tavon
kfvan hozzajarulni a bizton
sagosabb internetezesi
szokasok kialakftasahoz es
a tudatos mediahasznalat
elterjedesehez. Az oldalr61
ingyenesen letolthet6 es
dfjmentesen hasznalhat6
magyar nyelvu szOr6szoft
ver is ezt a celt tamogatja,
es tovabbi eszkozt biztosft
a szOl6k szamara, hogy
meg6vjak gyermekeiket a
karosnak ftelt tartalmaktol,
valamint figyelemmel ko
vessek online tevekenyse
gOket.

Az Y es Z generaclo
tagjai gyakorlatilag "bele
szOlettek" az online vilag
ba: rutinosan hasznaljak a
kOlonfele kommunikaci6s
eszkozoket. Eur6pai Uni6s
felmeres szerint a Magyar
orszagon es a hasonl6 szo
cialis es gazdasagi hely
zetben lev6 orszagokban a
gyermekek 72 szazaleka
rendelkezik otthonaban in
terneteleressel. Ezek a
kiskoruak atlagosan 9
evesen elkezdenek anal
16an netezni, es naponta
mintegy 84 percet toltenek
online, de nem ritkan mar
6vodas koru gyermekeket
is talalunk a keperny6k
el6tt. Az internet 6riasi
segftseget jelent az elet
ben, tamasz lehet a vilag
dolgainak megismerese
ben es aszerteagaz6 tudas
megszerzesehez is hoz
zajarulhat, ha megfelel6en
tudunk elni lehet6segeivel.

Tudatosan
aweben
aNetbarattaJ
Az Invitel amellett, hogy

min6segi szolgaltatasokat
kfnal a csaladok szamara a
kenyelmes otthoni felolt6
deshez, felel6s szolgalta
t6kent fontosnak tartja azt
is, hogy Ogyfelei koreben
el6mozdftsa a tudatos min
dennapi internethaszna
latot. A vallalat ezert a
kazelmultban elindftotta
NetBarat oldalat, amelynek
celja, hogy segftse a szOl6
ket es gyermekeiket az
internet minel biztonsago
sabb hasznalatanak elsaja
tftasaban. A portal ugy a
feln6ttek, mint a fiatalok
szamara hasznos informa
ciokkal, tanacsokkal es
erdekes hfrekkel szolgal a
vilaghal6 lehet6segeinek
felfedezesevel es az online
veszelyek elleni vedeke
zessel kapcsolatban. Az
Invitel a NetBarat kezde-
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Tersegi Szocialis Gondozasi Kozpont
Gyomaendrod, Csardaszallas, Hunya
Tersegi Szocialis Gondozasi Kozpont
2014. okt6ber 20.

Szakiizlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rak6czi ut 12.

Kfnalatunkb61:
Villanyszerelesi anyagok,
vilagitastechnika,
gazkeszOlekek- es alkatreszek!

VILLANYSZERELESI MUNKAK
REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETBOU

Kedvez6 arakkal varja vasar/oil a BIlLVVILLl
Nyitvatartas: hetf6-pentek: 7.30-17.30· Szombat: 7.30-12.00

TeljeskorQ tajekoztatas: www.rutinatLhu
Bosnyak J6zsef tanfolyamszervez6 Tel.: 0630/409-2868
OKEV: 04-0089-05 Akkr. lajstromszam: 00533020

RUTIN AUrOSISKOLA
SZEMELYGEPKOCSI·VEZETOI TANFOLYAMOT INDil

Idopant: 2014. november 12-en, 17 ora!
Helyszfn: Katona J6zsef Muve/odesi K6zpant
Gyomaendr6d, Kossuth u. 9. 52.

KEDVEZMENYES elmeleti lanfolyam!

INGYENES Kresz· es lesztkonyv hasznalal!

INGYENES szamit6gepes leszt hasznalal!

EMBERSEGESEN. TORELMESEN, HATEKONYAN ABllTONSAGOS KOZLEKEOESERT!

E-Iearning felkesziilesi lehet6seg:
otthon, egyenileg, sajat gepen,
interneten keresztiil torlena felkesziilesf

BALUVILL

SZECHENYIfAi:

4A?j. IEur6pal UIl16_ Eut6pa,s:od3lis

~, AJltp

M~~:-".Aa "34a:;,a,li.,j.h.H•

Megtisztel6 jelenletere szamftok!
Tisztelettel:

Hoffman J6zsef
Gyomaendrodi TerOleti lroda

5500 Gyomaendr6d Hosek utja 56.
Hoffman.Jozsef@nak.hu

06/70/4893899

Napirendi pontok, temak:
A KAP-r61 altalanossagban.
TerOletalapu tamogatasok 2015-

2020. kezett.
Zeldftes.
Termeleshez ketett tamogatasok a

n6venytermesztes terOleten 2015
2020. k6z6tt.

Termeleshez k6t6tt tamogatasok az
allattenyesztes terOleten 2015-2020
k6z6tt.

Atemahoz kapcsol6d6 kerdesek es
valaszok.

Kerem, reszveteli szandekat leg
kesobb 2014.11. 12-ig jelezze a hoff
man.jozsef@nak.hu cfmen vagy a
0620/489 3899 telefonszamon!

1119 Budapest, Fehervari ut 89-95.
www.nak.hu

MEGHivo

A Nemzeti Agrargazdasagi Kamara
megbfzasab61 tisztelettel meghfvom
Ont a A2015-2020 kezetti KAP szaba
Iyozasaval, kezvetlen tamogatasokkal,
piaci tamogatasokkal es videkfej
lesztesi tervezessel kapcsolatos
tajekoztat6 targyaban tartott csoportos
tajekoztatasra.

A tanacsadas helye: Bethlen
Gabor Mezogazdasagi Es Elelmiszeri
pari Szakkepzo Iskola Es Kollegium
5500 GYOMAENDROD Hosek utja 40.
ebedlo

A tanacsadas ideje: 2014.11.13
14:00-16:00 (2 6ra)0,6

SAJTOKOZLEMENY
A TAMOP-6.1.2-11/1-2012-1233 "Egeszseges eletm6dra val6 neveles es

stresszkezeles a Tersegi Szocialis Gondozasi K5zpontban" ZARAsROL Munkaruhazat: acelbetetes es betel nelkOIi cipok 36·48
meretben! Dzsekik 4XL meretig. Munkasnadnigok!

A Tersegi Szocialis Gondozasi K5zpont 2013-ban palyazati tamogatast nyert el
(TAMOP-6.1.2/11/1-2012-1233 szamu Egeszseges eletm6dra val6 neveles es
stresszkezeles a Tersegi Szocialis Gondozasi K5zpontban" cimmel) 10 000 000 Ft
5sszegben. A 12 h6napos programsorozat 2014. augusztusban zarult az intezmeny
ben, amelyben a k5vetkez6 programok kerultek megrendezesre es lebonyolftasra:

Egeszsegugyi allapotfelmeres az intezmeny dolgoz6i reszere
Egeszsegtervelkeszftese
Stresszkezel6 es konfliktuskezel6, lelki egeszseg meg6rzesere iranyul6

egeszsegfejlesztesi programok 60 f6 reszere
EI6adasok (az egeszseges taplalkozas, illetve energiaegyensuly - taplalkozas es

testmozgas egyensulya - megtartasa eslvagy visszaallftasa erdekeben)
Bicikliturak - Gyalogtura - Hegyi tura - Verseny
Gyakorlati oktatas, trening (els6segelynyujt6 oktatas, f6z6iskola)
Egeszsegnap megszervezese
A programok mellett a palyazat kereteben olyan irodai es targyi eszk5z5ket

vasaroltunk, mely segftette aprojekt megval6sftasat es aj5v6beli egeszsegre neveles
hatekony eszk5ze lehet.

Az intezmeny vezetese remeli, hogy a projekt hosszutavon is eleri celjat, es az
egeszseges eletm6dra neveles fenntartja hatasat, az egeszsegtudatos eletm6d iranti
igenyt a dolgoz6k k5reben.

Verso
Biztositasi Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Europa
blztositasok telles koru ugyintezese.
- kartelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
. vagyonbiztosftas

(Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kotelez6 felel6sseg
- Casco-biztositas
- eletbiztositas
- nyugdij-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi kepviselet:

Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Madach u. 2/2.
Telefon: 0666/284·989, 0620/359-6842
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Hosszas kutatas utan
is keveset tudunk Corini
Margit Gyomara kerii
leser61. Csak az emleke
z6k egybehangz6 allita
sa er6siti, hogy elettarsa
val, Reimann J6zseffel
egyutt kitelepitettek a
f6varosb6l, s igy keriilt a
kozsegbe. Nemreg meg
jelent Corini monogra
fiamban sem allithattam
err61 semmi biztosat,
hiszen a Torteneti Hiva
tal Leveltaraban nem
talil1tak egyetlen iratot
sem r6luk, de mint
tudjuk, a rendszervaltas
hajnalan iratok tomegeit
semmisitettek meg fel
s6bb paranesra.

A nagy budapesti
kitelepites 1951. majus
21-t61 julius 18-ig zaj
lott, s mintegy tizen
ketezer embeli erintett.
Az intezkedes az un.
"osztalyidegeneket" volt
hivatva eltavolitani a
f6varosb61. A Horthy
rendszer tisztvise16i,
katonatisztek, gyarosok,
bankarok, hason16 nem
kivanatos elemek, s ezek
esaladtagjai, rokonai
keriiltek fel a Iistakra,
korra, nemre tekintet
nelkUl egeszen a ese
esemokig.

A Dalnoki Mikl6s
Bela vezerezredessel es
a perbe fogott S6vary
Elemerrel val6 rokon
sag, a kiterjedt kUlfoldi
kapesolatok, a sokeves
nyugati tart6zkodas, s az
amerikai ferj eppen eleg
indokot szolgaltathattak
Corini Margit kitelepi
tesere is. Azonban err61
hozzaferhet6 dokumen
tum nem maradt fenn,
vagy legalabbis eddig
nem keriilt e16.

A Corini-Reimann
par 1952 nyaran erkezett
Gyomara. A muveszn6
azt nyilatkozta annak-

idejen, az "J6skaja"
nagyon szeretett hor
gaszni, s ezert valasztot
tak lakhelyiiknek eppen
Gyomat. Gyoma jarasi
szekhely volt, ilyen koz
ponti helyre nem telepit
hettek ki 6ket.

Sokan, a kitelepitest
megel6zend6, "onkent"
felajanlottak lakasukat a
fOvarosi lakasosztaly
nak, s videkre menekUI
tek. Ez sem valt be
mindig, de neha bejott.
A szigor enyhultevel a
rokonok, csaladtagok
kerhettek, hogy egy
helyre kerUlhessenek.
Nagy protekci6val, ha az
illet6 telepUles tanacsel
noke befogad6 nyilat
kozatot adott, kerhettek
attelepitesiiket. Nem
tudni, Corinieknek hogy
sikeriilt ezt megkapniuk,
s Gyomara jonniuk.
Lehetseges, hogy ismer
tek a helyet korabbr61 is.
Dr. csemefalvi Sorban
Jen6 a harmincas evek
veg6n, a negyvenes evek
legelej en - 1941 -ben
legalabbis, amikor a
magyar kozigazgatasr61
sz616 konyve a Kner
Nyomdanal megjelent, -

Sz6-Beszed

bizonyosan itt volt fOje
gyz6. Anyai agon rokona
volt a muveszn6nek, az
6 reven ismerhettek a
falut. Azonban az ot
venes evekben ez a
kapesolat nem biztos,
hogy a hat6sagok e16tt

hasznukra valhatott vol
na. Nem is kerkedtek
vele, azonban a helyben
maradt regi ertelmiseg
segit6keszseget er6sit
hette, segithette a kes6b
bi beilleszkedest.

"Nem tudjuk, milyen
hatassal voltak az 1956
os dics6seges, majd tra
gikus esemenyek Corini
Margitek eletere Gyo
man. Az bizonyos, hogy
Corini es Reimann
tev61egesen nem vett
reszt a helyi megmoz
dulasokban. Az egykori
nagy szerelme, Kotzig
Karoly a budapesti
esemenyek aldozata lett.
Ez biztosan megrazta a
muveszn6t, [... ] fiatal
sagimak egy darabja
szallt Kotziggal a sirba."
- irtam a monografiaban.

Ma mar tudhat6,
hogy a maga m6djan a
muveszn6 emleket alli
tott a forradalomnak.

Elrejtve a parizsi utea
kepek koze ott volt a
romos Budapest is a
kiegett hazakkal, besza
kadt tet6kkel, az 6va
tosan a fal mellett ara
szo16 piros sapkas n6vel,
az uttesten atfut6 kisgye-

rekkel, a rejtett, sotet
zugokban megbUv6 em
berekkel. A debreceni
Villas Galeria 2011-es
kanicsonyi aukci6jan
"Parizsi utca" elmen
szerepelt. A figyelmes
szeml616nek legel6szor
a k6p mindket sarkaban
szereplo szigno szlir
szemet, ami meglehe
t6sen szokatlan. Balr61
feket6vel kiss6 elmos6d
va "de Corini", mig
jobbr61 feherrel "m. de
Corini 56". Az utobbi
szign6 szinte biztosan
k6s6bbi, de a muveszn6
jellegzetes alairasa.
MegemU:kezett tehat az
1956-os esemenyekr61,
amelyek szemelyes er
zelmeiben is melyen
6rintettek.

Eml6kezziink ml IS

az 0 alkotasaval a tragi
kus esemenyekre es a
forradalom hOseire!

Bula Terez

2014. november

AUTOSOK
FIGYELEMl

M{jszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:
22.000 Ft

Eredetiseg-vizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

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

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

Keresse a
Gyomaendrc5di
Sz6-Beszedet

a Facebook-on is!

REGI
eUTOROKAT,

hasznalati
targyakat

vasarolok!
Keszpenzben
a helyszinen

fizetek!

Telefon:
0630/9·533·594

SZO-BESZED

Hirdetesfelvetel!
Telefon:

0670/22-632-99
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Asztalitenisz

Gyomaendrodi ermek

E-ON ugyfelslolgalat

Gazszolgaltat6 ugyfelszolgalat
alias bejelentese, muszaki
szolgaltatasok megrende
lese, illetve lemondasa, fo
gyaszt6i adat- es cimval
tozas bejelentese, fogyasz
tasmer6 itirasa, fogyasz
tasi hely ki- es bekapcso
lasa, szamlazassal kapcso
latos informaci6 kerese,
bankkartyas befizetes lehe
t6sege, stb.

Keddi napokon delelOtt
8-12 oraig, csiitortokon
kent pedig 14-18oraig
varjak az iigyfeleket a
szemelyes iigyintezesre.

Gyomaszolg Kft.
Temetkezessel kapcsolatos

ugyintezes
H8tf6-pentek: 7-15 6raig!
Telefan: 0666/386·233

Az Ogyeletideje alatt
(hetvegen es Onnepnapokon

ejjel-nappal) hfvhat6:
Cs6ke Janos: 0666/285-065, 0630/630·8097

Temetkezesi iroda: Gyomaendrod, Ipartelepu. 2.

A GDF SUEZ gaz
szolgaltat6 iigyfe:lszolga
lati irodit nyitott Gyoma
endr6don a varoshaza fcild
szintjen.

Nyitva tartas: hHfO
14~18 oraig, kedden 8-12
oraig.

A szemelyes iigyfel
szolgalaton igenybe vehet6
szolgaltatasok: gazmer6-

Az aramszolgaltat6 heti
.ket alkalommal tart iigyfel
szolgalatot a Selyemuti
varoshaza epiiletenek fcild
szintjen lev6 irodajaban.

soran csoportjab61 els6
kent jutott fel a fOtabla
mez6nyebe. A fOtablan
e16bbegykarcagi ver
senyz6t legy6zve, a
negy koze jutasert va16
merk6zesen a korabbi
tobbszoros bajnok Geri
Laszlo ellen 3/2-s siker.

A dont6be jutasert
egy kevesbe nehez mer
k6zes 3/l-sgy6zelem! A
dont6ben a faradsag, es
az ellenfel (Barath
Kornel Godo1l6) pihen
tebb allapota, es na
gyobb rutinja es jatek
tudasa dominalt! (0/3 (-8
-9 -7 jatszma aranyok)
Porras: moatsz.hu

A gy6zteseknek a
kupakat, es ermeket az
asztalitenisz sport le
gendaja, a tobbszoros
vilagbajnok J6nyer Ist
van adta at! Az ered
menyhirdetes utan kozos
vacsora es hangulatos
bal zarta a rendezvenyt!

Agoston Istvan

\'r l
V~~

8 &_,.......
kosa fogott ut6t.
(Porras: beol.hu)

Varosunkat Agoston
Istvan (Kislijszallasi-SE)
kepviselte a 60-65 eve
sek mez6nyeben. E16
szor a parosok mez6nye
ben dr. Zahonyi Andras
(Budapest) parjakent a
negy koze jutottak, majd
a dont6be jutasert (ket
merk6zeslabdar6l ve
szitve) szenvedtek vere
seget egy bajai-pecsi pa
rost6l 3/2 aranyban!

Egyeni kuzdelmek

A Magyar Asztalite
nisz-szovetseg, a Bekes
Megyei Asztalitenisz
szovetseg, es a Bekes
Megyei Sportszovetse
gek Erdekszovetsegi
EgyesUlete okt6ber lI
en, szombaton rendezte
meg bekescsabai varosi
sportcsarnokban a 25.
Dr. Bandi Andor Emlek
versenyt, amely egyben
veteran magyar nemzet
kozi bajnoksag is volt.

Jambor Zoltan, a
Bekes Megyei Asztali
tenisz-szovetseg elnoke
koszontotte a megjelen
teket, koztiik a negysze
res vilagbajnok J6nyer
Istvant es a rendezveny
egyik tamogat6jat Marik
Laszl6net, a Bekes Me
gyei Sportszovetsegek
Erdekszovetsegi Egye
sUletenek elnoket. A via
dalon harom nemzet
(roman, kinai, magyar)
szazotven veteran jate-

1
(
.'

Karas Kajakb61 az UTE-ba

T6tka Budapesten folytatja
Apr6hirdeteset e-mail-en is elkUldheti!

szobeszed@gmail.com

\
j

A Koros Kajak
Sportegyesiilet sztarja,
Totka Sandor novem
bertl')I a fOvarosban,
Budapesten folytatja
sportpalyafutasat. Az
Ujpesti Torna Egylet
szineiben szall hajoba
ezentlil.

Korabban a Koros
Kajak SE kerte a kep
visel6-testUletet, hogy
olimpikon kajakosuk
tovabbra is a gyomaen
dr6di egyesUlet szinei
ben indulhasson, s ehhez
mintegy evi' 3 milli6
forintos tamogatast 'kel
lene az egyesuletnek
illetve varosunknak biz
tositania. A f6varosi
egyesiilet korabban ati
gazolasi ajanlatott tett

T6tka szamara, amit
vegiil a gyomaendr6di
sporto16l elfogadott, igy
a Koros Kajak sporte-

gyesiilet vezet6je, Gellai
Imre visszavonta a
kepvise16-testulet ele
terjesztett kerelmuket.

Ingyenes a lakossagi apr6!
A Szo-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak az

olvasoknak a lakQssagi aprohirdete~eit, akik ezen a
szelvenyen kil1dik be megjelentetes celjabol! A
szelvenyen a megjeJOlt helyre kell beimi a Kivlint
szovegel es a szelvenyt levelez61apon vagy boritekban
elkiildeni a kovetkezo cimre: Szo-Beszed Szer
kesztosege 5500 Gyomaendrod, Hosok utja 51. Egy
apr6hirdetes szovege lehetoleg ne tartalmazzbn 15
szoml.l tobbet! Ahirdetesek szovegeert felel6sseget nem
vallal a szerkeszt6seg!

Felad6 neve: .

Cime: .

Az aprobirdetes szovege: .

Iranyar: .

Erdeklodni: .

Alwas: .
______________________________________________________ __ ~
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elen pillanatban Magyarorsziigon
csak az eszak;.alfoldi regi6ban 18
ember van elozetes letartoztatiisba
iIIegiilis cigarettakereskedelemmel
kapcsolatosan.

Ellenuk csempeszet, orgazdasag es kbltsegvetesi
csalas a vad.
De ez megnem minden! Mindenki, akit elkapnak
adojegy nelkuli cigarettaval, jelentos jbvedeki
bfrsagra is szamfthat, ezen felul a hatosagoknak
joguk van lefoglalni minden ingosagot es
ingatlant, ami a csempeszettel bsszefUggesbe
hozhato. Ez lehet a gepjarmu, ami ben szallftottak
a cigarettakat, lehet a haz, ahol taroltak oket,
hiszen a tarolas, illetve a birtoklas mar bnmagaban
is jogsertes...

Mindez megeri par ezer forintos haszon
remenyeben? Ugye, hogy nem!
Marpedig a hivatalos szervek ezen a teruleten
hatarozottan lepeselonyben vannak, tbbbek
kbzbtt technikai felszerelesuknek - peldaul
a korszeru atvilagfto berendezeseknek
kbszbnhetoen.
A NAV penzugyi nyomozoi es penzugyorei az
elmult evekben kulbnbbzo csempesztrukkbk
ezreit derftettek fel.

Ebben az evben szeptember vegeig 85 millio
szal cigarettat foglaltak Ie, a csempeszek ellen
majdnem minden esetben eljaras indult - ok azok,
akik adott esetben mindenuket elveszlthetik.
Az illegalis cigarettakereskedelemnel kbnnyen
megall a bunszervezetben valo elkovetes vadja is,
hiszen a csempeszek - foleg ha nagy tetelrol van
szo - nem egyedul dolgoznak.
Ennek a lancnak a legaljan talalhatoak azok,
akiknei csak megfordul a cigaretta, peldaul nem
neznek oda, amikor valakik a kertjukben vagy
feszerukben "parkoltatjak" vagy "pihentetik"
a cigarettat.

A torveny azonban ebben az esetben
is egyertelmuen fogalmaz: az illegalis
eredetu jovedeki termek birtoklasa akar
szabadsagvesztessel is jarhat, raadasul az
elkoveto vagyonaval felel az okozott karert.
Voltakeppen barki, aki az illegalis cigaretta
kereskedelemben barmilyen szerepet vallal,
kbnnyen elveszftheti mindenet.
Nem egy elet ment mar tbnkre, par ezer forint
miatt...
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Smles valaszrekban kaphatok
• Fiimagok • MUtragyak

• Lemosopermeteziik
• Permetez6gepek

• Tapoldatok
• Ragcsaliiirto szerek

• Foliiik. TomlOk
• Szivattyiik

• Gumicsizmak
• Munkavedelmi ruhiizat
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Gyomaendrod, Kossuth u. 31.
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PAPIR

Rt.ness E kondicionat6 terem
teremberles I Atlasz kondigepek

tarsastanc I aerobik I step aerobik

power body I hastanc I zsireget6 aerobik
j6ga I prevent[v gerinc gimnasztika

Kner Imre ter I www.gellaLhu
06 66 285 840 I 06 30 627 8234 Fitness klub € szolarium

Szeles valasztekban kinalunk:
Asztali naptarak • Falinaptarak •

ataridonaplok
JATEKOK FOLYAMATOSAN ERKEZNEK UZLETUNKBE!

Mi mar kesziiliink az iinnepekre!
Folyamatosan boviilo arukeszlettel varjuk kedves vasarloinkat!

Gyomaendr6d.
Pet6fi u. 2.
Tel.: 06-66/386-523



Valasszon az aTP Lakashitelei kozul, es menjen biztosra.
Most aFt indul6 dljjal es extra kamatkedvezmenyekkelWH igenyelhet lakashitelt.
Egy atlagos 5 milli6 Ft-os hitelosszeg eseten a dljelengedesi akci6 hozzi3vetoleg 210 000 Ft
indul6 dljkedvezmenyt biztoslt Onnek,

Az akci6 idotartama: 2014. szeptember 15-tol visszavonasig, de legkesobb 2014. november 30-ig.
Az eddigi tapasztalatok szerint a beadott hiteligenylesek tobb, mint 80%-a pozitivan kerult elbfralasra*"**'

Tovi3bbi dfjkedvezmenyes hitel ajanlatok, valamint reszletes feltetelek:
www.otpbank.hu • 06 1/20/301703666666 • 0640366666

·A () F; indulo dijak kedvezmenyevel - ugyletenkent egy ingallan fedezet eseten - az ugyintezesi drjat. a fedezetkezelesi dilat, lovabba a hilelkeret beaUitasi jutalekot es
a kozjegyz6i diJat (merleke a kozjegyzoi dijszabast61 lugg) nem kel! megtizelnl, valarrlint a hitelbiztosliel<i erlek-megallapitas, dlj fegy ertekmegallapitas eseten) teljes
ossze"et a szerz6deskotest kovet6en az OTP Bank/OTP Jelzalogbank visszateriti az ugyfel reszere.
··A THM a 20K szeptembec 4-en ervenyes kondICi6k alapjan k~rull meghatarozasra 2Z aklualis fettelelek es a hatalyos jogszabalyok figyelembevetelevel. a feltelelek
valtozasa eseten a n1erleke modosulhat. A rHM mutato erteke nem rtikrozi a hilel kamatkockazalat. A leltuntetelt THM erteke 201~. szeptembe,- 30-ig ervenyes.
erteke a referencia kamal valloz2sa es a Fix5-os konstrukci6k eselen az atkelmazotl arazasi mechanlzmlJs miatt valtozhat.
•·'A kamatkedv2zmenyeket bizonyos feltetelekhez MtoHen. referencia i<amatozasu, piaci feltetel(j lakashitelek ~sehjn lenet igenybe venni..6. HJseg1 szolgaltalas
igenybe velelenek alapfeltelele a mindenkori kotelez6 tegkisebb osszegu minimalbert eler6 OTP Banknal vezetelt torlesztesi bankszamlara. munkaber vagy nyugdij
jogcimen erkez6 havi jbvede\em atutalas megl<jle. A savos arazas kereleben igenybe vehet6 kamatkedvezmeny merteke a szerzodbtt Mel osszeget61 ftigg.
a hite!bsszegnek legalabb el kell emi az 5 milli6 Ft-ot
•"'.4 2013 junius >t61 20j4. majus 31-lg a hitel-el6biralatb3n reszl vett lakashitel ugyletek legalabb 88%-a kerult po;:itivan elbiralasra, tovabba a teny[egesen beadott
lakashit"t igenylesgk legalabb 96%-a kerult engedelyezesre.
A tajekoztatas nem teljes koru. Reszletes feltetelekert latogasson el barmelyik bankfi6klJnkba. iUelve tajekoz6djcn a honlapon kozzetett vonatkoz6 Uzletszabaly
zatokb61 es Hiraetmenyekb61' A Banl< a hitelbiralat jcgat fenntarlja. Az OTP Jetzalogbank Zrl. altai foly65itot! hitel eseteben kozvelit6kent tiZ OTP Bank Nvrt. jar el.
iJ..z ingat!anhitel igenybevetelehez lakasb.ztcsitasi szerz6des megkotese vagI' meglete szuKseges
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Ovodasok oszi esemenyei

2014. november

A Gyomaendrod-Csar
daszallas-Hunya Kistersegi
Ovoda hirei. Szines oszi
programok a Szazszorszep
Ovodaban.

Mar ot eve a Zold Ovoda
elm birtokosai vagyunk, s
ennek megfele16en toreksziink
k6myezettudatos es egesz
seges eletm6dra nevelni a
kezeink kozott felcsepered6
gyermekeket. Az 6szi evszak
gazdagsaga es udvarunk
adottsaga szamtalan lehet6
seget rejteget ennek megva
l6sitasara, amelyeket igyek
sziink kihasznalni.

Mar szeptemberben tuda
tosan gylijtottiik a vadgesz
tenyet, amelyet egy gy6gy
noveny felvasarl6 fele tovabbi
tottunk. A di6termest is egyiitt
szedtiik, tortiik es fogyasztot
tuk el. A kismeretii kerti szer
szamok segitsegevel, a kis

lurk6k orommel gereblyeztek a
lehullott leveleket.

A csoportokban folyama
tosan zajlott a gyiimolcsok
beffizese, aszalasa, a siit6tok
sutese, a kukoricaf6zes.

Az iden is megszerveztUk
hagyomanyos Sziireti Mulat
sagunkat, amelyen reszt vettek
intezmenyiink 6vodasai es
meghivtuk az els6 osztalyos
kisdiakokat is. Igazi sziireti
forgatagga valt az udvarunk.

Az ov6nenik mesejateka
utan kezd6dott a sz6l6preseles.
A gyermekek kipr6balhattak a
mustkeszites minden folya-

matat. Kozben egyiitt mondo
gattuk az 6szi mond6kakat,
versikeket, sziireti csUfo16
d6kat. K6stolgattuk a finom
gyiimolcsoket es zoldseg
feleket. Vegiil nagyon j6 han
gulatban sziireti tanchazat ala
kitottunk ki, ahol kicsik es na-

gyok egyarant roptak a tancot.
- A Nepmese napjan az

Egyszeri legeny mesejet hall
gattuk meg a Ratar Gy6z6

Varosi Konyvtar j6voltabOl.
- Kis neptancosaink fel

lepesiikkel szinesitettek a va
rosi sziireti rendezvenyt. Az
Id6sek Vilagnapjan is nagy
or6met szereztek az Oszikek
Otthon lak6inak.

- Az Allatok Vilagnapjan
Szarvasra kirandultunk. A
Korosvolgyi Allatparkba lato
gattunk el.

- Rajzpalyazati sikereinkr6l
is beszamolhatunk. A Szent
Istvan Egyetem es a Gyulai
K6rhaz altaI meghirdetett: Mit
teszek a szivem egeszsegeert?
elmu palyazaton Izs6 F16ra II.
helyezest (Breki csoport), VeW
Boglarka III. helyezest (Nyu
szi csoport) ert el.

- Nagycsoportosaink re-

szere elkezd6dott az uszas,
vizhez szoktatas a Liget Fiir
d6ben.

- A Margareta Ovodaval

k6z6sen aktivan reszt vettiink a
varosi Aut6mentes nap prog
ramjainak megszervezeseben
es lebonyolitasaban.

- .Gyomaendr6d onkor
manyzatanak tamogatasaval, a
kistersegi 6vodak szerveze
seben va16sult meg az Ugra
Bugra Ovodai Sportnap. Ezen
a dele16tton a varos minden
nagycsoportos gyermeket
iigyessegi jcitekok, akadalypa
lyak vartak a sportcsamokban.

- Intezmenyiik 6vodai 
Csemetekert, Margareta, Csar
daszallasi es a Szazszorszep
Ovoda - iden is sikeresen meg
szerveztek az oszi hulladek
gyiijtest. Szelektiven gyiijtot
tiik a papirt es a muanyag
flakonokat.

efonos bejelentkezes:
0670/551·4430

Hatar Gy6zo Emleknapok
Gyomaendr6d Varos

Onkormanyzata, - a
Szephalom K6nyvmu
hely es a Terszinhaz
neveben is eljarva
tisztelettel es szeretettel
meghivja Ont es kedves
ismer6seit a Cente
nariumi 2. Ratar Gy6z6
Emlekapok rendezve
nyere.

Ratar Gy6z6 Ravatal
elmu morbid bohOzata
nak 6sbemutat6jara ke-

riil sor a Terszinhaz
e16adasaban. Helye:
Katona J6zsef Muve
16desi K6zpont Gyoma
endr6d, Kossuth ut 9.
Ideje: 2014. november
15. (szombat) 16 6ra. A
belepes dijtalan.

A rendezveny napjan,
kiil6njararu aut6busz
indul a Blaha uti Nephaz
el6l, 15,30 6rakor. Az
e16adas vegen vissza
iranyban kozlekedik.
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Okt6ber 12-en volt Horto
bagyon a IV. Hortobagyi
Lehalaszasi Unnep es Orsza
gos Haletel Fozo Verseny.

A nagy erdek16dessel kisert
rendezvenyen, az Orszagos
Haletel F6z Versenyre Jenei
Lasz16 vezetesevel a Gyoma
endr6di Halgasztron6miai
Egyesulet ketszer 3 f6s csapat
tal nevezett, megpedig Batyus
halaszlevel es hat kiilonboz6
suIt-hal variaci6b6losszeallitott
SuItes-tallal. A halsuItes ve
gyestalon volt: harcsagomb6c,
mustaros pontytekercs, angolna
nyars, kunkori sull6, pisztrang
fiiszeresen bogracsban sutve, es
filezett ponty roston, kiilonboz6
koretekkel.

A hortobagyi versenyen az
egyesiilet jelent6s sikert aratott,
mivel a zsuri ugy dontott, hogy
ertekelve mindket kateg6riaban
nyujtott kiemelked6 teljesit
menyt, osszevontan a verseny

1. helyezesevel es kiilon ajan
dekkosarral is dijazta az egye
siiletet. A gy6zelem erteket
noveli, hogy a versenyen az

orszag kiilonboz6 reszeib61
tobb jelent6s szinvonalat kep
vise16 csapat es f6z6mester vett
reszt. A versenyen fOz6inkkel

17

es hozzatartoz6inkkal egyiitt
14-en vettiink reszt - mondta
vegezetiil Jenei Lasz16 hal
fOz6bajnok.

Gy6gvit6 termeszet · novem
A novemberi h6nap

mar tulajdonkeppen a
tel-elo. Ilyenkor az
anyatermeszet is pihen,
inaktiv allapotaban van.
Pihen, hiszen csak a let
fenntartasahoz sziikse
ges biol6giai folyama
tokat tartja fenn. Egy
szeriien csak kipiheni
magat egy aktiv idoszak
utan.

Az ember mint az
anyatermeszet elvalaszt
hatatlan resze is ugyan
igy viselkedik bio16giai
ertelemben. Talan nem a
legmegfelelobb kifejezes
az ujjasziiletes, de vegiil
is a tavasz varasaval ez
tortenik novenyben, allat
ban es emberben
egyanint.

A teli alapveto bio16
giai letfenntartashoz mas
kent kellene taplal
koznunk ebben az ido
szakban mint nyaron. Egy
egyszerii peldaval sze
retnem elmagyarazni a
fenti mondat fontossagat

a Sz6-Beszed kedves
01vas6i szamara. Ha a
kertiinkben elszaporodik
olyan noveny, amely nem
kivanatos, akkor att6l ugy
szabadulhatunk meg te
len, hogy amikor mar
kemenyen fagypont alatt
van napokon at a ho
merseklet, elkezdjuk
forr6 vizzel ontozni
naponta tobbszor a tovet.
A noveny erzekelese
osszezavarodik es a ho
hatasara tavaszi riigy- es
leveltermelesre serkenti
magat. Elindul a viz
keringetese a gyokerben
es a szarban. Amikor az
ontozest abba hagyjuk, a
kulso hideg hatasara a
bio16giailag becsapott
noveny sejtjei megfagy
nak es tavasszal mar nem
lesznek kepesek arra,
hogy reprodukaljak az
eletet.

Mi ne tegyiik ezt a
testiinkkel, hogy becsap
juk! Nehany praktikus
tanacs ebben az id6szak-

ban segithet egy minosegi
pihenesre, bio16giai rul
elesre.

Az elelmiszerek izevel
jelentosen befolyasolhat6
az egeszsegi allapotunk.
Ha csak egyszerii sema
kon keresztiil gondol
kozunk, akkor azt tudjuk,
hogy vannak hUt es flit
jellegii taplalekok. Telen
a hevito, fiito elelmek fo
gyasztasa a celszeru a
nyari hutovel szemben.

Mig nyaron nem ja
vasolt a rulzott mertekU
savanyu-csipos-pikans
izii etelek fogyasztasa,
(hevit6-tuzesit6) telen
viszont igen.

Az ok abban rejlik
csupan, hogy a fenti izek
fokozzak a vekonybelben
zaj16 emeszto tiizet, ami a
taplalek feldolgozasahoz
szukseges. Mas az
anyagcserenk telen es
nyaron. Az izek es a tap
lalek helyes evszakon
kenti megvalasztasaval,
tudasaval nagyon sok

kellemetlensegtol 6vhat
juk meg magunkat az
egeszsegunk vonatkoza
saban.

Nehany pelda a teli
elelmiszerekre: barany
hUs, birkahus, hal noveli
az emeszt6 tiizet. Az alab
bi novenyek esetenkenti
es valtozatos fogyasztasa
szinten az emesztotiiz
optimalis elereset bizto
sithatja: csipkebogy6, di6,
fokhagyma, hagyma,
kukorica, mak, mogyor6,
petrezselyem, retek, rizs,
sajtok, sargarepa, spen6t,
aszalt szilva, tojas, torma,
tokmag es altalaban az
olajos magvak.

Teakent es fuszer
novenykent j6tekony ha
tast erhetiink el az alabbi
novenyek segitsegevel:
anizs, baber, bazsalikom,
bor6ka, csalan, fahej,
galagonya, hars, ka
kukkfu, rozmaring, szeg
fubors, szegfuszeg, szu
rokfu, zsalya.

Koztudott az is hogy

telen kevesebb a napsutes
a nappali 6rak is lec
sokkennek.Tudatosan
torekedni kell arra, hogy a
leheto legtobb idot tolt
sunk el a napsutesben a
szabadban. A testiink tart6
es vazrendszerenek nytijt
6riasi segitseget a teli
napon tart6zkodas mivel a
napsutes a D vitamin
beepiileseben segit.

A szomorkas idoben
sokkal levertebbek, szo
mortibbak lehetiink, akar
a depresszi6 tunetei is
jelentkezhetnek. Terme
szetesen ez mar gondos
orvosi ellatast igenyel,
ehhez nem elegendo a teli
napozas a gy6gyulas er
dekeben.

Ilyen apr6sagoknak
koszonhetoen mint a tap
lalkozas es a teli napozas
sokat tehetiink az egesz
segunk megorzese erde
keben!

Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz
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HAl
Endrodi reszen 2

szobas kertes haz elado
vagy lakotelepi fOldszin
ti 1 szobasra cserelheto
ertekegyeztetessel. Erd.:
0670/276-3413

Gyoman kertes csala
di haz elado vagy kisebb
kertes hazra es lako
telepi lakasra cserelheto.
Erd.: 0630/544-4641

Gyoman a Zrinyi lit
19/1. sz. alatt 5 szobas,
etkezos, vegyes illetve
gazruteses haz elado.
Erd.: 0670/566-7344

Gyoman az Arany
Janos ut 16. sz. alatti 4
szobas osszkomfortos
haz eladO. Erdekl6dni:
0620/526-6573

Gyomaendrodon a
Konyves Kalman utca
ban osszkomfortos csa
ladi haz elado. Erd.:
0630/478-2208

Gyomaendrod6n, a
Mirh6hati utcaban
hosszu, felkomfortos
paraszthaz 1673 m2-es
telken, sok mel1ekepu
lettel elado. Ar: mege
gyezes szerint. Erd.:
0670/271-8146

Endrod6n a Fa uton 2
szobas, ebed16s, 6ssz
komfortos, gaz-k6zponti
fiiteses csaladi haz also
epiilettel elado. Iranyar:
5,2 millio Ft. Erd.:
0630/405-1161

Gyoman, az Attila u.
7. sz. alatt 3 szobas
csaladi haz mellekepu
lettel, nagy telken, teher
mentesen elado. Ar meg
egyezes szerint. Tel.: 06
30/555-1721

Gyomaendr6d6n csa
ladi haz, k6zponti rutes
sel jo allapotban leva
mellekepi.iletekkel ela
do. Erdeklodni lehet:
0630/4409-453

Gyoman, a Zrinyi u.
19/1. alatt 5 szobas,

etkezos, vegyes-, gaz
fiiteses haz elado. Erd.:
0670/566-7344

Gyomaendrod6n, a
Rakoczi u. 29. sz. alatt
nagy csaladi haz, jelen
leg orvosi rende16kent
mUkodik, elado. Erdek
16dni lehet: 0630/367
0840, 0630/998-5096

Gyomaendrod k6z
pontjaban, a Napkeleti u.
4. 5Z. alatti 2 szobas
gazruteses csaladi haz
nagy mellekepiilettel,
1440 m2-es telekkel ela
do. Iranyar: 3,4 millio
Ft. Erd.: 0620/413-2770

Gyomaendrodon, a
Csokasi zugban vizparti
dupla telken 3 szobas,
osszkomfortos, nagy
nappalis, pincezett csala
di haz gazdasagi epii
letekkel elado. Iranyar:
15,8 millio forint. Te
lefon: 0630/3326-075

Endr6don a Sugar
uton hosszU paraszthaz
elado. Iranyar: mege
gyezes szerint. Erd.:
0620/245-1262

LAKAS
Az Oktober 6. ltp-n 2

szobas, jo allaporu lakas
elado. Erd.: 0620/576
7879

Vasarteri ltp-en egy
szobas foldszinti lakas
elado! Ar megegyezes
szerint! Erd.: 0620/376
4567

Vasarteri ltp-en 1
szobas foldszinti lakas
siirgosen elado. Ar.:
megegyezes szerint.
Erd.: 0670/576-1140

Vasarteri ltp-en 56
m2-es, erkelyes 2. eme
leti lakas elado. Erd.:
0670/279-8040 vagy
0620/347-0538

Gyomaendrod6n, a
Vasart6ri lakotelep 31.
epi.iletben fOldszinti ket
szobas lakas elado.

Szo-Beszed

Erdeklodni lehet: 0620/
519-8604

Ifjusagi lakotelepen
2,5 szobas lakas elado.
Igeny eseten garazzsal
egyiitt is. Erdek16dni:
0630/6588-961

KERT, TELEK
Gyoman Kecseges

zugban (Sulek kert) viz
parti horgasztelek eladO.
Erdeklodni telefonon:
0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

Gyoman, az Ujkert
sor 16. sz. alatt tanyas
ingatlan, hozzatartoz6
2,2 hektar (75 Ak)
szant6val elad6. Tele
fon: 0630/300-8734

A Fuzfas zugban viz
parti 1800 m2-es kert
elado. Iranyar: 2,2 millio
Ft. Telefon: 0630/312
6459

Gyomaendrod6n a
Templom-zugban viz
partra meno ingatlan ela
do, villany, :flirott kut
van. 4614 m2-es vallal
kozasra is alkalmas.
Erdeklodni lehet tele
fonon: 0670/943-8212

EGYEB
Feher szinu teakaIyha

elado. Iranyar: 7 ezer Ft.
Erd.: 0666/283-774

Robogo alkatreszek
oleson elado. Tel.:
0630/856-3218

Hasznalt, felesleges
se vaIt, padlason leva
Germina, Tokoz, Favorit
sarga szinu horgaszbotot
veszek. Tel: 0630/509
7631

Labbal hajtos var
rogep, valamint feluji
tasra szorulo mezogaz
dasagi kistraktor elado.
Iranyar: megegyezes
szerint. Erd.: 0666/284
167 vagy 0620/373
5617

Gyomaendrodon a

Vorosmarty utca 17.
szam alatt alberlet kiado.
Viz, villany van. Ar:
15000 Ft/h6. Erdeklodni
a helyszinen.

KorrepetaIas, felzar
koztatas, maganorak,
kozepiskolai felvetelire
felkeszito foglalkozasok
aItalanos iskolasoknak.
Erd.: 0630/856-3218

Robogoalkatreszek
eladOk. Erdeklodni:
0630/856-3218

IdenjUlius 8-an a gyomai
postlin elvesztettem

a penztarcamat, benne
szemelyes iratairnmal.

Kerem a megtalaI6t, hogy
irataimat jutaJom eUeneben

juttassa vissza!
Nagy Rodika 0670/519-1711

Elado 1 db Picolo
markaju sportbabakocsi
(rozsaszin es sziirke
szinu, valamint egy alig
hasznalt exclusive, bal
dachinos feher, rozsa
szin baba agynemugar
nitUra. Ar: 7000, es 7500
Ft. Tel.: 0620/2426-077

Utanfutos kistraktor
ral szallitast es kisebb
teriiletek, zartkertek
szantasat vallalom. Er
deklodni telefonon lehet:
0670/705-7668

Haier tipusu, szaba
don allo, 8 teritekes, alig
hasznalt, ujszeru allapot
ban leva mosogatogep
elado. Iranyar: 35 ezer
Ft. Erdeklodni lehet:
0630/405-1161

Figyelem! Garazs
vasar szombatonkent 9
15 oraig. Bajcsy u. 46/1.
szam alatt, villanykalyha
kenyersiitO, ruhanemu
kedvezo arakkal. Erd.:
0666/386-452 vagy
0670/371-7054

Elado vizes, szaraz
labmasszirozo 2500
2500 Ft/db. Nagy csillar,
magas mennyezetre vale

2014. november

15000 Ft. Erdek16dni:
0666/285-351

Szamitogep hasznalat
oktatasat, valamint
ECDL-re, informatikai
erettsegire valo felke
szitest vallalok. (ha kell
gepet biztositok) Erdek
lodni: 0620/436-0699

Elado 34 darab malac
es 11 darab si.ildo. Erd.:
if]. Varga Bela, Endrod,
Vasvari u. 7. Telefon:
0670/5315-402

Nyolc darab liba ela
do. Ara: 3000 Ft/db.
Erd.: 0620/2426077

MUNKA
Karosszeriajavitas!

Karambolos, korrodalt
autok javitasa! Kipufogo
dobok, cs6vek javitasa,
keszitese! Telefonszam:
0670/5935-171

Korrepetalas, felzar
koztatas, maganorak,
kozepiskolai felvetelire
felkeszito foglalkozasok
altalanos iskolasoknak.
Erd.: 0630/856-3218

Utanfutos kistraktor
ral szallitast es kisebb
teriiletek, kertek szan
tasat vallalom. Tel.:
0670/705-7668

78 eves nyugdijas
egyediilallo no keres
gondozonot ottlakassal.
Erdek1odni: Gyomaend
rod, Nepliget ut 4.

ALBERLET
Siirgosen keresek

kicsi rezsiju alberletet.
Idosebb, nem dohanyzo
ferfi vagyok. Mindenben
segitek a haz korol. Erd.:
0630/4846-082, vagy a
szerkesztosegbe kerek
levelet "A viragot sze
retem" jeligere.

Gyomaendrod6n, a
Vasarteri lakotelepen 3.
emeleti,felujitott lakas
kiado. 2 havi kaucioval.
Telefon: 30/830-4078



2014. november Sz6-Beszed 19

eOF
DE MftSZ

,.It:111-."'t:llm:.l"I':IIIIII-."-i:llllu. r, .., or,

TELEFONKARTYA FELTCLTES
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Butorasztalost
keresOnk
teljes munkaid6s
alkalmazasra
gyomaendr6di
telephelyOnkre,
versenykepes fizetessel!

Jelentkezeseket telefonon v8runk:
Liviel Kft. Gyomaendrod

Kakati Sandor
067013965·965

Koszonetnyilvanitas
Ewton mondunk koszonetet mindazoknak, akik

Bene Imre
2014. oktober 4-i temetesen megjelentek,
fajdalmunkban osztoztak.

A gyaszol6 csatad

" I

Az On velemenye 10ntos szamunkra!
Kedves berf6zet6ink, hungarikum kedvel6k!

I a ::elesse. :C.:' ..Io~ Ono~.,6z,

hogy a most elinditott kerd6ivunket
1'" of 'as ~I{e;~elll szi,es,'('C,je, el' 1I:0s"on

Akerd6fv egyben jatek is, kit61t6i ceges-tombola igazolast kapnak,
amelyek reszt vesznek a 2015. aprilis 18-an

megrendezesre kerOl6 III. Palinkacefre keszftes ABC-je szakmai nap
sorsolasan, ahol minimum harom

nyertes tombolat huzunk ki,
akiknek 1·1 Ost cefrejet szolgaltatasi dij nelkOl keszitjOk el.

Akerd6fvet megtalaljaklkit61thetik a f6zdeben valamint a honlapunkon:
http://www.hunigLhu/kerdoiv-2014-2015

Tisztelettel
Ignacz, Tibor

BeE palinkamester-szakmernok II. evf. hallgat6

SZiVOGyONK A pALINKA!
www.hunigi.hu

Stancolt es hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!
Szitazas,
szitaforma
keszftes,
kasfrozasl

Telefon:
0620/9142·122

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.
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Valassz teve-, internet- es telefonajanlatainkb611egalabb kett6t csomagban, keteves
szerz6dessel, es mi 10 000 Ft-ot elengedunk! OJ csomagodert nem kell havi dfjat
fizetned addig, mig a havi dijak bsszeadva nem haladjak meg ala 000 Ft-ot.
Ha a 10 000 Ft-os kedvezmeny elfogyott, a csomaghoz tartoz6 havi dfj - h6 kbzben
annak id6aranyos resze - lep eletbe.
Reszletekr61 erdekl6dj az Invitel Pontokban, a www.invitel.hu oldalon
vagya 1288-as telefonszamon.

zo
Ft havi diijal, 10000 Ft erejeigok

J61eso m'
Invilag csom

Invitel Pont: Bekescsaba, Andrassy u. 37-43. (Csaba Center)
Ertekesitonk: Nagy Laszlo Tel.: +36 203309070

(91288
invitel.hu

Az ajanlat 2014. november 3-al.1 visszavonasig ervenyes, az Invitel szolgaltalasi lerUielen, 2vagy 3szolgaltatasl egyben ta"alm".
Invilag clomagra elOfizeta, uj lakolsagi ugyfelek Izam'ra. Az elOfizetai jogvilzony hat,rozott idan beluli felmond,sa eseten az elafize
tat az ASZF lzerinti katberfizetesi kotelezettseg terhell. A10000 Ft havidlj-kedvezmeny nem hasznalhato fel: opciok, kiegeszlto szol
galtat,sok havi dijaira, fergalmi dljakra, kapcsolasi dljra, elzko"eszletre, egYlzeri dijakra. Afeltetelekral UgyfillzolgalalUnkon adunk
bavebb telvilagolltal!. Adljak az "at tartalmazzak.

@@Q)

It
Tavlatokat nyitunk
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Helycsereka jarasi hivatal elen A SZAvAzAs 6.00 6RAT6L 19:00 6RAIG TART.

tovabb kivanom apolni. A
megyei k6zgyfiles aleln6kekent
fontosnak tartom, hogy Bekes
megye eleteben meghataroz6
legyen a mez6gazdasag es az
erre eplil6 eIelmiszeripar, de
hogy a megye lakossaganak
elvandorlasa megalljon, ahhoz
ipari vallalatok betelepilleset is
el6 kell segitenilnk.

Mint gyomaendr6di, figye
lemmel fogom kisemi varosunk
lehet6segeit es legjobb tuda
sommal azon leszek, hogy
Gyomaendr6d fej16dese ne tor
panjon meg. Ugyanakkor ter
meszetesen a megye t6bbi te
leplilese is fontos szamomra hi
szen miridig is Bekes megyeben
gondolkodtam - nyilatkozta
lapunknak Varfi Andras, a
Bekes Megyei K6zgyfiles fus
sen megvilasztott aleln6ke.

H.E.

IRDETMENY
GYOMAENOROO HELYI VALASZTASI BIZOnsAGA KITOZTE

GYOMAENOR605. SzAMU
ONKORMANYZATIEGYENIVALASZTOKEROLET

JOOKOZI ONKORMANYZATJ
KEPVISELO VALASZTASAt.

A SZAvAZAs NAPJA:

2015. MARCIUS t.

Megyei K6zgyfiles tarsadalmi
aleln6kke valasztott. Tetszik
szamomra az uj feladat, annal is
inkabb, mivel korabban negy
even at tagja voltam a megyei
kozgyfilesnek, raadasul a 8 eves
polgarmestersegem alatt lehe
t6segem volt megismemi a
megyei vezet6ket, valamint a
telepillesek polgarmestereit is.
A megyei k6zgyfiles eln6ke,
Zalai Mihaly terilletfejlesztesi
feladatokkal kivan megbizni.
igy a j6v6ben a terilletfej
lesztesi operativ programok es
az Interreg-es, azaz a hatarokon
atnyU16 programok palyazatai
fognak hozzam tartozni. Az
elmult evekben is j6 kapcsola
tokat apoltam a romaniai Bihar
megyei teleplilesek t6bb veze
t6jevel, a nagyvaradi Sapiencia
Egyetemmel, s ezeketa kapcso

.latokat uj beosztasomban is

es 2010 k6z6tti ciklusban egy
rovid ideig tarsadalmi megbiza
tasu aleln6k volt. 2010 es 2014
k6zott pedig tersegi tanacs
nokkent is szerepet kapott.

Varfi Andrast uj feladatar61
kerdeztiik kinevezeset k6vet6
en.

Varfi Andras elmondta,
hogy az elmult 8 esztend6ben
Gyomaendr6d polgarmestere
volt, agrarmem6ki es telepilles
ilzemeltet6 szakmem6ki veg
zettseggel rendelkezik. Kie
melte: szereti Bekes megyet,
tenni is akar erte.

- December 2-an a Bekes

Vam Andrasra
a teriiletfejlesztessel kapcsolatos

feladatok varnak

Tolnai Peter es Varfi
Andras lettek a Bekes Megyei
Kozgyiiles alelnokei. Decem
ber 2-an tartotta elso soros
kozgyiileset a Bekes Megyei
Onkormanyzat. Az ii1esen a
kepviselO-testtilet Tolnai Pe
tert alelnoknek, Varfi And
rast, GyomaendrOd korabbi
polgarmesteret pedig tarsa
dalmi megbizatasli alelnok
nek valasztotta.

December 2-an tartotta a
megyei kepvise16-testiilet soros
k6zgyfileset. Az liles elejen a
gremium elfogadta az 6nkor
manyzat uj szervezeti es mu
k6desi szabalyzatat, amelyben
az illesen kepvise16i felvetesre
kisebb m6dositast vegeztek.

Ai egyik legfontosabb napi
rendi pont az aleln6k6k szeme
ly6nek megvalasztasa volt. A
testiilet titkos szavazassal fOal
lasu aleln6knek valasztotta Tol
nai Petert, tarsadalmi megbiza
tasu aleln6kkent pedig Varfi
Andrasnak, Gyomaendr6d ko
rabbi polgarmesterenek szavaz
tak bizalmat. A ket aleln6k
szemelyeben egy tart6zkodas
mellett, egyetertesben d6nt6t
tek a kepvise16k.

Tolnai Peter 1998 6ta min
den ciklusban helyet kapott a
megyei k6zgyfilesben, a 2006

Novemberben szemeIyi
vaItozasok tortentek a jarasi
hivatal vezeteseben.

Tavozott a Gyomaendr6di
Jarasi Hivatal eler61 And6
Agnes, akinek helyet november
k6zepet61 a Bekes Megyei
Onkormanyzat korabbi jogasza,

REGI BUTOROKAT,
haszmilati targyakat

vasarolok!
Keszpenzben a helyszinen

fizetek!

0630/9·533·594

dr. Pacsika Gy6rgy foglalta el.
And6 Agnes helyetteset is
lecsereltek: dr. Timar Andrea
hivatalvezet6-helyettesi szeket
dr. Smiri Sandor kapta meg, aki
eddig osztalyvezet6kent dolgo
zott a Gyomaendr6di Jarasi
Hivatalban.

Gazkeszulekek
karbantartasa, javitasal
Viz-, gaz-, kozpontifOtes

szereh~s tervezest61
a kivitelezesig!

Malyi J6zsef
Telefon: 0630/50431-54

A vALAszr61 NEVJEGYZEK
A valaszl6polgaroka nevjegyzekbe tbrtent felvetelukr61

2015. januar 12-ig kapnak ertesitest.

AJANLAs
Jel61tet ajanlani ajanl6iven lehet.

A valaszt6keruletben valaszt6joggal rendelkez6 valaszt6polgar
2015. januar 26-ig ajanlhat jelbltet.

Egy valaszl6polgar tbbb jelbltet is ajanlhat.

ASZAVAzAs
A valaszt6polgar szemelyesen, a lakcfme szerinti szavaz6kbrben

szavazhat.

vALAszrAsiiNFORMAcI6s RENDSZER
Reszletes tajekozlatasert latogassa meg a www.valasztas.llu es

\iVWW.9yomaendrod.l1uihulvalasztasok weboldalt, vagy forduljon az
bnkormanyzati hivatalban mGkbd6 valaszlasi irodahoz.

Helyi Valasztasi Iroda



A "teritek" egy resze. A kiasott bombak elszallitasra varnak

Szerefes, javftas, centirozas!

Katona Gyorgy
gumijavit6

Gyomaendr6d,
Bajcsy u. 107.

Telefon: 0666/285-127

UJ GUMIKI

Az SD-I tipusu bomba
Sulya: kb. 1 kilogramm

kesobb folytatjak-e a
kutatast, arr61 egyenlare
nem kaptunk informa
ci6t.

Noha a masodik
vilaghaborU mar reges
regen veget ert, a fold
alatt azonban meg
mindig szamos bomba
rejtazik; ezek minel
tovabb maradnak a
foldben, annal veszelye
sebbe valnak. Szamos
robban6szerkezet belsa
biztonsagi rendszeret
kezdte ki az ida vasfo
ga, ezert bcirmikor fel
robbanhatnak magukt61.

3

reso muszer. A fold al61
megtobb mint negyszaz
bomba keriilt felszinre
december 4-ig, lapzar
tankig.

A tuzszereszektol
megtudtuk: rendkiviil
ritka, hogy ilyen jelen
tos mennyisegii rob
ban6anyag keriiljon elo
egy helyrol. Val6szi
niileg a kornyeken allo
masoz6 katonai alakula
tok hagytak maguk utan
a most megtalalt bom
bakat, de hogy ok, vagy
masok temettek-e gu
lakba rakva a fold ala a
robban6szert, azt nem
lehet tudni.

A korbekeritett
teniszpalya meretii - te
riiletet a kutatas idejen
folyamatosan orizte a
polgarorseg es a rend
orseg. December 7-ig
kiszedik a bombakat,
amelyeket ezt kovetoen
elszallitanak egy meg
semmisito helyre, ahol
felrobbantjak a vesze
lyes harci eszkozoket.

Hogy a kornyeken

Sz6-Beszed

deriilt ki, hogy a terii
leten meg tobb szaz
ilyen veszelyes haborUs
anyag talalhat6.

December elsejen
ujabb tUzszeresz csapa
tok erkeztek Gyoma
endrodre, akik az egyik
kiasott godorben 670
darab bombit talaltak.
Nehany meterrel arrebb
szinten jelzett a fernke-

Viszonylag kis teriileten rengeteg repeszbomblit taliiltak

csak nem is rozsdas 16
patk6t, hanem egy re
peszbombcit talaltak alig
30 centimeter melyen a
foldben.

Ok ertesitettek errol
a rendorseget, akik
azonnal hivtak a tUz
szereszeket. Az elso
kutatas soran 127 darab
repeszbombat szedtek
ki a foldbOl, s ekkor

2014. december

Rengeteg vihigha
bonis repeszbombat
astak elO a Magyar
HonvMseg tuzszere
szei Gyoman. Egy het
alatt tobb mint 1200
darab nemet gyart
manyu SD-l tipusu
repeszbombat talaltak
a Torzsasi-holtag kis
gatja mellett, az aka
cosban.

A regi oregek szerint
a masodik vilaghaborU
idejen a fattyasi csorda
gyepen katonai repii
loter is mukodott. A
Mboru vegen, 1945
nyaran sok hatrahagyott
loszert, bombcit robban
tottak fel itt.

Informaci6ink sze
rint egy femdetektoros
kincskereso csapat vizs
gal6dott iden osszel a
teriileten, amikor a mu
szer femet jelzett a fold
alatt. A civil kincs
keresok azonban nem
regi penzermet, meg-
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A Pajer straodon a T6tkaep Kft. epiti a Barka Latogat6kozpootot

A J6kai uteai iskolaepiiJet atalakitasa is j6l halad

A kiviteli terveket
az epitesek es a felujita"7
sok esett~ben a gyoma
endr6di Insula Bau Kft.
keszitette osszesen
10.980.000 Ft ertekben.

Az Erzsebet ligethez
vezet6, a Hantoskerti
holtag betonhidjanak
helyen tervezett fahid
kivitelezesenek kozbe
szerzesi eljarasa meg
folyamatban van.

es Kereskedelmi Kft. a
A Szent Antal Zaran
dokhaz epfteset kapta
47.534.181 forintos ar
ral. Ugyanez a ceg val
lalta a Szent Antal ke
nyersiit6haz kialakfta
sat 12.199.347 forintert.

A Nemeth Nyilas
zar6- Gyart6 es Forgal
maz6 Kft. alakithatja ki
a Koros Lcitogat6 Koz
pontot a J6kai utcai

Okt6ber 29-en a
varosh:iz~n keriiltek
alairasra a Lelekkel a
Korosok menten meg
nevezesii turisztikai
projekt kivitelezesi
szerzodesei..

Mint ahogy az koz
ismert ez ev elejen az
onkormanyzat 459 mil
li6 forint osszegii tamo
gatast nyert a Turisz
tikai attrakci6k esszol
galtatasok fej lesztese
cimu palyazati kiirason.

A kiviteli szerz6de
sek alairascit kovet6en a
munkalatok mar meg
kezd6dtek, a befejezesi
hatarid6: 2015. marcius
vege.

A Hidknap Faipari
Kft. epfti meg az Er
zsebet Ligeti tanos
venyt es a faszerkezeru
kilcitot 14.217.070 fo
rintos vallaLisi aron.

A T6tkaep Epft6i
pari Kft. a Templom
zugi holtag partjan le
tesitend6 "Barka" Ha
laszati Latogat6kozpont
epfteset nyerte el
57.050.600 forintos

. Nem haszoalt,
elromlott,

feleslegesse valt
biito, vagy

fagyaszt6szekrenyet
ingyenelfogadom..

Hivjon, hazhoz megyek!

Egyeztetni
telefonon lebet:

0666/789-189

Az Endrodi Nephaz udvarao a regi alsoepliletbol alakitjak ki a zaraodokszallast
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1. kiirzet 2. kiirzet
4. kiirzet

5. kiirzet 6. kiirzet
i. kiirzet

8. kiirzet
Dr. :\lacsari Dr. Schober

Dr. Katona
Dr. Kolozsvari Dr. Petrik6

Dr. PetrikO
Dr. Yarga Edit

Judit Otto
Piroska

Arpad Attila
Attila

Brigitta
helwttesit belvettesit

Hetfo 9:00-13:00 12:OCQ6:00 14:00-17:Q(/ 9:0o..I2:0Q 9:00-13:00
8:00-9:00

8:30-12:30
13:00-14:00

Kedd 11:00-15:00 8:30-12:30 15:00-17:00 9:00-12:00 9:00-13:00
8:00-9:00

8:30-12:30
13:00-14:00

Szerda 9:00-13:00 12:00~ 16:00 13:00-17:00 9:00-12:00 9:oo-13:0G
8:0G-9:00

8:30-12:30
13:00-14:00

Csiitiirtiik 9:00-13:00 8:30-12:30 13:00-17:QO 9:00-12:00 9:00-13:00
8:00-9:0G

11:30-15:30
13:00-14:00

Pentek 9:oo~13:00 8:30-12:30 13:00-16:00 9:00-12:00 9:00-13:00
8:00-9:00

8:30-12:30
13:00..14:00

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

Keresse a
Gyomaendr6di
Szo-Beszedet

a Facebook-on is!

Eredetiseg-vizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

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

AUTOSOK
FIGYElEMI

Mliszaki
vizsgaztatas

akci6s Mon:
22.000 Ft

Dr. Darvas Tamas es
Dr. Lizak Anna hazior
vosok felajanlottak a
varosnak megvetelre a
tulajdonukban lev6
Rakaczi utcai ingat
lanukat amelyben or
vosi rende16jiik mu
kodik.

Az onkorrnanyzat
feIertekelte az ingat
lant, de a helyi ingatlan
arakat is figyelembe
veve csupan 15 millia
forintos ertekben hata
roztak meg a vetelarat.

A kepvisel6-testiilet
azonban november 27-i
iilesen ugy dontott,
hogy a Rak6czi uti
ingatlant megsem va
sarolja meg, mert az
epiiletet nem tudna
mire hasznalni a varas.

betegeket akar a beteg
lakitsan is ellittjak. Az
elkepzelhetetlen, hogy
valaki nem tudja elerni a
haziorvosat a 16 6rai
iigyeleti kezdesig.

A november 24-i
egyeztet6 megbesze
lesen a haziorvosok ko
ziil megis tobben vitl
laltak, hogy egy vagy ket
delutani rendelessel biz
tositjak a feln6tt orvosi
rendelest a varosban.

A 2015. januar l-t61
ervenyes haziorvosi ren
delesi id6pontokat tab
lazatunkban talaljak.

medencek esztetikai ki
nezete, valamint a fiir
d6szolgaltatasok b6vi
tesenek elmaradasa. Az
idei esztend6 erteke
lesebOl az is kideriilt,
hogy a gyogyaszati ke
zeleseket is kevesebben
vettek igenybe.

rendeljen. Allit6lag az
elmult id6szakban volt
olyan eset a varosban,
hogy deIutim nem talal
tak orvost, aki a hirtelen
megbeteged6t ellatta
volna.

A hitziorvosok koziil
lapunknak tobben is el
mondtitk, hogy a hitzior
vosok reggel 8-t61
delutan 4 6raig egyeb
kent is keszenleti id6ben
vannak, Mrmikor eler
het6k telefonon, rendel
jenek akitr delel6tt, akitr
a delutani 6rakban. A
siirg6s esetekben a

Vass Ignac, a fiird6
iigyvezet6je elmondta,
hogy a vendegszam
csokkenes es a mintegy
10,8 millio forintos
arbevetel kieses els6d
leges oka az idei nyar
es6s id6jarasa, de sze
repet jcitszik ebben a regi

vosok rendelesi idejet, s
ezeken ugy pr6Ml majd
valtoztatni, hogy a delu
tan 16 6rat61 kezd6d6
orvosi iigyeletig lega
labb egy haziorvos meg

videkiek, ot palyaz6
pedig helyMli.

A Liget Fiird6 idei
evi penziigyi beszamo
16jab61 kideriilt, hogy
iden csokkent a fiird6
lcitogatoinak szama.

Mig a mult ev ok
taber vegeig 102 ezer
238-an valtottak jegyet a
fiird6be, addig iden ok
taber 31-ig 91 ezer 78
vendeg vette igenybe a
gyomaendr6di fiird6
szolgaltatasait. A mult
evhez kepest ez tobb
mint 10 szazalekos ven
degszam csokkenest je
lent.

A kepvisel6-testiilet
akkor ugy dontott, hogy
nem tamogatja dr.
Macsari Judit kerelmet,
hanem attekinti a
gyomaendr6di hazior-

Iden december 31
en lejar Vass Igmic
vezetoi megbizatasa a
Gyomaendrodi Liget
Fiirdo Kft. Hen.

Novemberi 6-i iilesen
a kepvisel6-testiilet ugy
dontott, hogy az allasra,
az iigyvezet6i feladatok
ellatasara palyazatot ir
ki. Az allas betoltesehez
felsOfoku iskolai veg
zettseg, legalabb ot eves
szakmai tapasztalat is
sziikseges.

A december 2-i ha
tarid6re 9 paIyaz6 jelent
kezett a meghirdetett al
lasra. Koziiliik negyen

Gyomaendrod yarOS kepviselo-testiilete
november 6-i iilesen nem tamogatta dr.
Macsari Judit haziorvos kerelmH, mely
szerint modositana a rendelesi idejH. A
testiilet megbizta az iigyrendi bizottsag
elnokH, Agostonne Farkas Mariat es dr.
Torma Eva varosi fOorvost, hogy a rendelesi
idok esetleges valtoztatasarol folytasson tar
gyalasokat a haziorvosokkaI.
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~'~,?,~a,~~~a;SzeV kiAitv3$C)inak r9YOke~eMeJ~"'3 laszor'~o'" ~
Beszelgetes dr.Szonda lstvannala vacerokrol, a karoragokrol, a nepfoiskolarol

A vasuti soromp6 elbontasaval eltunt az utols6 objektiv
akadaly is a ket telepiilesnisz atjarhat6saganak utjab61,
mostant61 mar forgalomteehnikailag is egy, akadalymentes,
egymashoz harmonikusan kapcsol6d6 telepiilesreszekbol all6
varast alkot Gyomaendrod. Lassan pedig a felejtes homalya
ba keriil a "vaeer" "kar6rag6" ellentet is. Mert a herkoz
napok elsodortak ezeket a szavakat, az 1981-es egyesites 6ta
mar nines rajuk sziikseg. Csak addig volt, amig ket, egymassal
osszeero, de egyebkent egymast61 tejesen jUggetlen nagy
kozsegkent tartottak nyilvan Gyomat es Endrodot.

- Az endr6dieket hivtak vaee
roknak, de a mai napig nem tiszta
zott egyertelmuen, hogy honnan
ered ez a kifejezes - kommentalta
az aluljar6 elkesziilte kapesan fel
vetett helyi szajhagyomany erede
tet dr. Szonda Istvan neprajzos
muzeol6gus, a Gyomaendrodi
K6zmuvel6desi, K6zgyiijtemenyi
es Szolgaltat6 Intezmeny (KKSZI)
vezetoje.

- T6bb elmelet is sziilet~tt

ebben a kerdesben, de egyik sines
ketseget kizar6an bebizonyitva. Az
egyik verzi6 szerint a "vaeer" a
vad szerb r6viditett es magyaritott
valtozata. Ugyanis Endrod lak6i
nak nagy resze a korabban betele
pitett szerbek leszarmazottaib61
all, es az egyben mondas es az
egyszerusites miatt lett a "vad
szerb" "vaeer". Egy masik verzi6 a
nemet Wasser, viz sz6b61 ere
dezteti ezt a nevet. Megpedig
azert, mert a folyamszabalyozasi
munkakon rengeteg endrodi kubi
kos dolgozott, akik vizhord6nak
magukkal vittek egy-egy gyer
meket. Ezeket a gyermekeket a
nemet ajku munkafeliigyeloseg
Wasser/vaeer-nak nevezte. De
egyik valtozatra sines kello bizo
nyitek.

- Na es a karoragok?
- Igy a gyomaiakat hivtak. Erre

is t6bb t6rtenet van. A ket tele
piilesnek sok helyen kozos hatar
vonala volt es mindket fel igye
kezett a saj<it hasznaraarrebb vinni
ezeket a kar6kat. Egyszer az
endrOdiek bekentek .tragyaval a
kar6kat, igy amikor a gyomaiak
arrebb raktak, ugy nezett ki,
mintha beleharaptak volna. Egy
masik emlekezet szerint a kar6rag6
arra utal, hogy egy gyomai fiut
kikotottek a hatarkar6hoz, aki
reggelre elszOkott. Ugy tartottak,
elragta a kotelet.

- Meg rna is megvan ez az
elkiiloniiles a ket telepiilesresz
kozott?

- Egyre kevesbe, marelnek
oIyan feIn6ttek, akik nem is ertik,
hogy mir61 beszelnek sziileik es
nagysziileik, amikor a multbeli
ellentetek keriilnek sz6ba. Az id6
mulasaval ezek a viszalyok is a
feledes homalyaba meriiInek.
Viszont vigyazni kell a mult
ertekeire, meg kell orizni az ut6kor
szamara, hogy mindenki tudja,
hogy hova tartozik, hogy hoi e1. A
mUit tiszteleteben rejlik a jelenkor
es a jovo sikere.

- Mint a helytortenet kutatoja
nak es Gyomaendrod kulturalis
intezmenyei vezetojenek jelent
valamilyen nehezseget ez a spe
cialis helyzet?

- Ikertelepiilesnek hivjuk azo
kat a telepiileseket, melyek hosszU
ideig ona1l6ak vo]tak, kesobb
egyesiiltek egymassa1. Sok ilyen
van Magyarorszagon, Gyomaend
rod is ilyen, ezeken a telepiileseken
kiilonosen az egyesiiles id6sza
kaban sok emberben identitaszavar
all fenn. Aztan az id6 mulasaval ez
egyre halvanyul, es eljon az ido,
amikor mar mindenki gyomaend
rodinek vallja majd magat. Sza
momra ez a helyzet erdekes, izgaI
mas kutatasi teriilet.

- On a varos kulturalis intez
menyeinek a vezetoje. Mik tartoz
nak az On vezetese ala?

- Az Endr6di Tajhaz es
Helytorteneti Gyiijtemeny, az
Endr6di Nephaz, a Katona J6zsef
Muvel6desi Kozpont es a Oyomai
Tajhaz epiilete is.

- Eredetileg is helytortenesz,
muzeologus szeretett volna lenne?

- En a kepzomuveszet· felol··
keriiltem ehhez a esak hivatas
szeruen muvelheto szakmahoz.
Szegeden a Tomorkeny Istvan

Muveszeti Gimnaziumban diszito
szobraszkent vegeztem. Aztan a
muveszeti erdeklodesem a nep
muveszet, nepi kulrura fele fordult,
tobb kezmuves mesterseggel
ismerkedtem meg. Ezek komi leg
jelentosebbek a nemezkeszites es
famuvesseg, amelyet rna is aktivan
miivelek es tanitok. Kesobb a
Debreeeni Egyetemen vegeztem eI
a neprajzszakot, doktori disszerta
ei6mat pedig 2009-ben vedtem
meg ugyanott.

Dr. Szonda Istvan

- Az endrl5di tajhciz honlapjan
azt lattam, hogy a sok kezmuves
joglalkozas koziil a legkiilon
jelebbeket is On vezet. Lattam ott
kemences siitest es csizmadia
joglalkozast is

- Ezek szamomra teljesen ter
meszetes dolgok. Munkassagom fo
temaja Gyoma-Endr6d es tersege
neprajza, ehhez hozz<itartoznak az
egyeb tradiciomilis tevekenysegek
is. Kepz6miiveszkent pedig nem
esik nehezemre a keziigyesseget
igenylo mestersegek elsaj<ititasa,
ha egyebkent mar a foglalkozasok
elmeletet megtanultam. A foglal
kozasok igeny szerint megrendel
het6ek. Tiz, tizenot fOs esoportok
jelentkezese eseten tartjuk meg
ezeket, de nem esak en, ter
meszetesen vannak segit6im is.
Ugyanis en azt gondolom, hogy
egy tajhaz nem csak kiallit<isi ter,
hanem a helytortenet tanulasanak
helye is. Hiszem, hogy az ilyen
k6myezetben megtartott foglal
kozasok emleket a gyerekek orok
re meg6rzik es feln6tt korukban
majd biiszkek lesznek hovatartoza
sukfa.

- Fontosnak tarija a lok6.lpatri
otizmust, a helyhez kotodest?

- Igen, nagyon fontosnak tar
tom. Ezert is csinalok ilyen jellegu
foglalkozasokat, meg szervezek
nyaranta hasonl6 taborokat, hely
torteneti konfereneiakat neves
el6ad6k reszvetelevel. Ugyanezt a
celt szolgalja a Holl6 Laszl6
Muvesztelep is, melyet 2008 6ta
szerveziink meg. Szerintem egy
kis telepiiles lak6i ugyanugy ki
vanjak a tudast, ugyanugy szeretik
a muveszetet es ugyanolyan ige
nyiik van eligazodni a vilag dol
gaiban, mint barmelyik nagyobb
yaros Iak6janak. En ezeket a fela
datokat onkent vallalom, mert hi
szem, hogy csak igy tudom elve
gezni tisztesseggel a munkamat.

- Ezert kezdett hozza a Gyo
maendrl5di Kallai Ferenc Nep
joiskola Alapitvany megszerve
zesehez is?

- Egeszen pontosan azert, hogy
intezmenyesitsem azt a munkat,
amit egyebkent is esinalunk mun
katarsaimmal egyiitt a varosban.
Meg azert is, mert a nepfoiskola,
mint a falusi emberek muvelt
segeert es aktualis tudasaert felel6
intezmeny kival6an mukod6tt a
XX. szazad elejen - kozepen
Magyarorszagon, viragkorat a ket
vilaghaborU koz6tt elte. Az 6tve
nes evek elejere azonban ezek az
intezmenyek felszamolasra keriil
tek, a nyolcvanas evek vegen
kezdtek el ujraszervez6dni.

- Hogyan jogalmazna meg,
pontosan mit jelent a nepjoiskola
kijejezes?

- A nepfoiskola olyan szabad
muvelodesi intezmeny, amely a
tarsadalom megjobbitasara iranyul
azaltal, hogy tagjai muveltsegi
szinvonal<it emeli ugy, hogy
szemelyisegformalast is vegez.
Mindezt egy egesz eleten at,
melynek soran a resztvev6ket nem
kenyszeriti anyagi teherviselesre.
A nepfOiskola tovabba a szabad
muve16desnek olyan sajatos intez
menye, amelynek nines el6re
meghatarozott tananyaga, mert azt

eppen az aktualis kerdesek, prob
lemak megoldasa jelenti, a tar
sadalmi es a szemelyes elet terii
leten egyarant. Igy elegge szikaran
hangzik, de azert ez a lenyeg.

- Hogyan probaljak ezt meg
valositani?

- Tanfolyamok, speeialis kep
zesek, szabadegyetemek szerveze-
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sevel. Mindegyik oktatasi fonnat
gyakorolni fogjuk, mindig az atad
ni kivant tudasnak legmegfelel6bb
fonnat fogjuk kivaJasztani. A
lenyeg, hogy a nepf6iskola tanu
lasi igenyt keletkeztessen illetve a
helyben felmerUl6 kerdesekre
megadja a j6 valaszokat.

- Ehhez szakemberekre, hiteles
oktatokra es tobbek kOzott penzre
is sziikseg van. Megvannak a
nepfoiskola szemelyi es targyi
felthelei?

- Azt gondolom, hogy igen.
Alig ket h6nappal ezel6tt, szep
tember 24-en lett joger6s a
nepf6iskolat muk6dtet6 alapitvany
bejegyzese, igy mar hivatalosan
sines semmi akadalya annak, hogy
az iskola megkezdhesse muk6de
set. A gyomai sziiletesu Kallai
Ferenc 6zvegye, Csima Ida karolta
fel iigyiinket, tizmilli6 forint
kezd6t6k6t biztositott az ala
pitvany reszere. Ebb61 mar ellehet
indulni. Ugy hiszem sikeriilt olyan
kurat6riumot 6sszeallitanunk,
amely garantalni tudja azt, hogy
bannilyen temahoz is nyillunk a
nepfOiskolan, fogunk tudni meg
felel6 szinvonalu el6ad6t talalni a
kurzusokhoz.

- Roviden mutassuk be a
kuratorium tagjait!

- Dr. Denes Zoltan, kanonok,

plebanos, egyetemi tanar, a val
last6rtenet, a neprajz- es a t6rtene
lemtudomanyok doktora. A Deb
reeen-Nyiregyhazi Egyhazmegye
egyhazi muemlekeinek feliigyel6
je. Dr. Gyuricza Csaba, egyetemi
docens, a Szent Istvan Egyetem
dekanja, tobbek k6z6tt a Magyar
Talajmuvel6k Tarsasaganak tit
kara. Papp Tibor refonnatus
lelkesz, vegyeszmem6k, infor
matika-matematika szakos tanar, a
Gyomai Refonnatus Egyhaz
lelkesze. Dr. Nagy Molnar Miklos,
a karcagi Gy6rffy Istvan Nagykun
Muzeum igazgat6ja, t6bbek k6z6tt
az MTA VEAB Kezmuvesipar
t6rteneti Bizottsaganak a tagja. A
kurat6rium eln6ke pedig en
vagyok. Volt egy bemutatkoz6 ren
dezvenyiink okt6ber 6-an, ahol
iinnepelyes keretek k6z6tt mutat
tuk be a nepf6iskola programjat,
ahol a diszvendeg Lezsak Sandor,
az orszaggyiiles aleln6ke, a Laki
telki NepfOiskola alapitoja es
vezet6je volt a diszvendeg.
Oktober 22-en pedig rendbagy6
t6rtenelem6rat szerveztiink a helyi
altalanos es k6zepiskolas tanul6k
szamara.

- HoI tartjak tanfolyamaikat,
rendezvenyeiket?

- A f6iskolanak konkret epiilete
meg ninesen. A yaros kulturalis

intezmenyei lesznek egyel6re az
oktatas bazisai.

- Mondjon nehany konkrh ter
vet!

- Feleves kurzusok szervezeset
tervezziik feln6ttek reszere kor
hatar nelkiil. A vegz6sok tanul
manyaikr61 tanusitvanyt kapnak,
de ennel sokkal fontosabb, hogy
valodi tudast szereznek. Minden
keppen szeretnenk bekapesol6dni
az egyetemi kepzesekbe is, olyan
m6don, hogy peldaul a hallgat6k
Gyomaendr6d6n vegzik majd
gyakorlati feladataikat. Egyebkent
ebben en mar· reszt veszek, a
Debreeeni Egyetem kUls6s gyakor
lati oktat6ja is vagyok. Fokozott
figyelmet szanunk a tehetseggon
dozasnak, partnerei kivanunk lenni
az iskolanak es a sziil6knek a
k6zepiskolakban kimagasl6 tel
jesitmenyt nyiljt6 gyerekek ok
tatasaban.

Dr. Szonda Istvan elk6telezett
kutatoja Gyomaendr6d t6rtene
tenek, es a feltart helyi ertekek
szelesk6rii megismertetesenek. A
nepfOiskola alapitvany letrehozasa
fontos allomasa ennek a munkaja
nak. Mint ahogyan nagyon fontos a
Debreceni Egyetemmel, a Partiumi
Egyetemmel es a Szegedi Egye
temmel reszben mar meglev6
egyiittmUk6dese is. Celja ezekkel a

kapesolatokkal az, hogy az egyete
meknek legyenek kihelyezett kur
zusai, szakmai f6rumai Gyoma
endr6d6n, hogy legyen kepessegiik
nyari egyetemek megszervezesere,
ezzel is segitve a terseg oktatasi es
tudomanyos szerepvallalasM. Szep
peldaja ennek a szerepvallalasnak
a Szent Laszlo Zarandokut a
Gyomaendr6d-Nagyvarad utvona
Ion. Az iden mar hannadjara
mentek vegig a zarandokUton. A
zanindoklat felkeltette t6bb egye
tern erdekl6deset is, akar a vallas
es 6koturizmus oktatas gyakorlati
kepz6helye lehet a Yaros.

Dr. Szonda Istvan hisz az
egyetemes emberi ertekekben,
Magyarorszagnak Eur6paban be
t6lt6tt fontos szerepeben. A ma
gyar kulrura megismerteteset nem
esak mas nepekkel, hanem hazank
lak6ival is fontosnak tartja.

Hiszi, hogy bannilyen vaJtozas
a fiatalok megfelel6 nevelesevel
erhet6 el. Es boldog azert, mert f6
tevekenysegei es hobbija k6z6tt
nines kUl6nbseg, hiszen szuk
szabadidejeben neprajzi es mu
veszeti 6nkepzessel foglalatos
kodik.

IIly~s Gyulaval egyiitt vallja:
"A fa a szel kihivasainak gy6ke
revel vaJaszol."

Ferencz Rezso (hir6.hu)

A Karas Kajak Sport
egyesUlet jelent6s merte
kU fejlesztest va16sitott
meg az Uj Szechenyi
Terv palyazati penzenek
segitsegevel. A Nernzeti
Fej lesztesi 0 gynokseg
dontese alapjan 2013.
szeptember l3-an az
egyesiilet 36,9 milli6
forint vissza nem teri
tend6 tamogatasban re
szesiilt, melyhez pa
lyazati oner6kent 1 mil
li6 944 ezer forintot biz
tositott.

A projekt celja az
egeszseges eletm6d nep
szeriisiteset szolga16
szabadid6s sportteve
kenyseg infrastrukturalis
felteteleinek fejlesztese,
tovabba szabadid6s
programok szervezese a
yaros es a terseg lakos
saga szamara. A beruha-

zas iden marciusban
kezd6dott es okt6ber ve
gen fejez6dtek be a fej
lesztesi munkak.

InfrastruktUra fejlesz
tes kereteben 66,30 m 2

_

rei bOviilt meglevo cs6
nakhazunk, illetve egy
haj6k vizre tetelere al
kalmas s6lyapalya ke-

sziilt a Harmas-Koros
partjan.

Vasarolt az egyesUlet
egy 10 fOs es egy 20 f6s
sarkanyhaj6t, egyhaj6
szallit6 utanfut6t, vala
mint 30 db sarkanyhaj6
lapatot. A szabadid6
sport marketingje celja
b6l molin6, illetve rek-

lamtabla beszerzesere
keriilt SOT. A projekt tar
talmazta 1 fO reszmun
kaid6s mun..1<avalla16 be
ret es a projektmenedzs
ment megbizasi dijM.

A projektnek koszon
hetoen az erdek16d6k
heti rendszeresseggel
vehetnek igenybe sar
kanyhaj6 es turakenu
edzesi lehet6segeket,
melyhez kiva16 feIte
telek allnak rendelke
zesre. A sarkanyhaj6zas
tekinteteben egyre no
vekv6 nepszeriiseget
tudhat maga mogott az
egyesUlet a szezon ve
gere, mivel a szervezett
tfuakon es nepszeriisit6
versenyen tlil is fo
lyamatosan erkeztek
megkeresesek csapatepi
t6 programok szerve
zesere.

A projekt hozadeka a
yaros es a terseg szabad
id6sport lehet6segeinek
b6vitese, az egeszseges
eletm6d nepszeriisitese,
valamint a sarkanyha
j6zas kozossegepit6 sze
repenek er6sitese.

A november 19-i pro
jektzar6 rendezvenyen
beszedet mondott Toldi
Balazs polgarmester, aki
elismeressel sz6lt az
egyesUlet munkajar61,
valamint a yaros sport
eleteben betolt6tt szere
per6l. Beszedet mondott
Csabai Edvin, a Magyar
Kajak-Kenu Szovetseg
szakmai vezet6je is, aki
az idei evben elert nem
zetkozi sikerek mellett
kiemeIte az egyesUlet
szabadid6sport iranti el
kotelezettseget es pel
daertekU munkajat.
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erekparos- es fjaszpalya epOlhet Endr6don
tasra 3 meteres szeles
segben a megIev6 terep
viszonyoknak megfele
loen. Az el6bb emlitett
teriileteken kiviil a Cross
Country kerekparos pa
Iya nyomvonala tovabb
folytat6dna az endrodi
sportpalya iranyaba, a
foly6 ved6gatja menten
es erintene az endr6di
ligetet. Szeretnenk a
fenti teriiletek haszno
sitasat hosszu tavon
megkapni, ezzel a varos
nak is hasznos sport
programokkal az ide
genforgalmat novelni es
a hasznositand6 terii
letek arculatat javitani.

A gyomaendr6di
kepvisel6-testiilet no
vemberi iilesen az elvi
hozzajarulasiit adta az
egyesiilet teriileti ige
nyehez.

sze, ami a fenti teriileten
kiviil, de annak koze
leben helyezkedik el. Itt
egy hosszutavU kerek
paros Cyloeross, Cross
Country palyiit szeret-

nenk kialakitani kb. 3-4
km hosszUsagban. A
Kenderaztat6 utea ke
gyeleti park kornye
zeteben lenne foldmun
ka, a tobbi szakaszon
csak a palya szelesse
genek megfelel6 nyom
vonal keriilne kialaki-

A fitnessz palya mel
lett egy extrem sportkat
Ian is megepUlne kb. 100
m2-es teriileten, ahol
gordeszka, gorkoreso
Iya, Bmx kerekparokkal
lehet sportolni.

- A teriileti igenyiink
nek van egy masodik re-

egy szabadteri fitnessz
palya, ahol kiilonboz6,
acelb61 kesziilt trening
eszkozok keriilnek bee
pitesre a mintegy 60 m2

_

es teriileten.

kon maximum 6 meter, a
palya epiteshez a meg
lev6 fOldmennyisegen
kiviil 300 m3 fOld
mennyiseg sziikseges.

A teriileten a jiitsz6ter
es a parkositas meg
marad, illetve az egye
siilet azt tovabbi fasitas
sal is szepitene. Terme
szetesen a teriiletet rend
szeresen gondoznak es
karbantartanak.

A jatsz6teri szakaszt
kovet6en egy ijaszpalya
keriilne kialakitasra, itt
palyaijaszat es 3D, il
letve terepijasz palya
keriilne megepitesre.
Ehhez sziikseges a terii
let vegeben es 01dals6
szakaszaban egy bizton
sagi vedogat epitese a
Kenderaztat6 utca felcH.

Ajatsz6teri szakaszo
kon keriilne kialakitasra

Gyomaendrodon
iden julius 3 -an 10
fovel megalakult az X
Treme Sport Team
Egyesiilet. A sportegye
siilet kerekpar- es
ij aszpalya letrehoza
sahoz teriiletet igenyelt
az onkormanyzatt6I.

Balazs Dezs6, az
egyesUlet elnoke lapunk
nak elmondta, hogy
letrehoznak az X-Treme
Sport Parkot az endr6di
reszen, a Selyem ut
vegenel lev6 jiitsz6ter es
a folddel reszben fel
toltott teriileten, ahol egy
kerekparos versenypa
lyat epitenenek.

A kerekparos palya a
feltoltott kubikg6dor he
lyen lenne kialakitva. A
palya hossza kb. 500
meter, szintkiilonbsege
a gravitaei6s szakaszo-

November 29-en tartotta 40 eves erettsegi talalkozojat az egykori Kiss Lajos, nemreg Kner Imre, rna pedig Szent Gellert
Girnnazium, Nagy Mihalyne osztalyf6nok vezette es 1974-ben vegzett 4/A osztalya. Az egykori 21 fOs osztaly 19 el6 tagjabOl tizenne
gyen vettek reszt a talalkozon, felidezve az Alma materbentoltott eveket. Balrol jobbra: Molnar Borbala, Szilagyi Andrasne (Timar
Maria), Fiilopne Takacs Agnes, Nagy MiMlyne, Kormondine Giricz Irma, Timar Kar61yne (Majoros Margit), Szatmari Sandorne
(Csuvar Olga), FUlop Zoltan, Tari Sandor, Nagy Tibor,SzarkaZsolt, T6th Ede, Juhos Tibor, Roosz Adam, Megyeri Laszl6.
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Teljeskoru tajekoztatas: www.rutinatLhu
Bosnyak J6zsef tanfolyamszervezQ Tel.: 0630/409-2868
OKEV: 04-0089-05 Akkr. lajstromszam: 00533020

BA

A RUTIN AUTOSISKOLA
SZEMELYGEPKOCSI·VEZETOI TANFOLYAMOT INoir

Idopont: 2014. december 10-en, 17 oral
Helysz{n: Katona J6zsef M{jve/odesi K6zpont
Gyomaendr6d, Kossuth u. 9. 51.

KEDVEZMENYES elmeleli lanfolyam!

INGYENES Kresz· es lesztk6nyv haszmllal!

INGYENES szamil6gepes leszl hasznalal!

EMBERSEGESEN, TlJRELMESEN, HATEKONYAN ABllTONSAGOS KOZLEKEDESERTi

E-Iearn;ng felkesziiles; lehet6seg:
otthon, egyenileg, sajat gepen,

Interneten keresztOI torteno felkesziiles!

SzakOzlet (Juhasz Istvan)
Mez6tLir, Rakoczi Lit 12.
Villanyszereles; anyagok, vllagltastechnika,
gazkeszOlekek· es alkatreszekl
Nyitvatartas: hetf6-pentek: 7.30·17.30· Szombat: 7.30-12.00

VILLANVSZERELESI MUNKAK

Reszletekert erdekl6djon
markakereskedesunkben:

SANDOR SERVICE KFT.
www.fordsandorservice.hu
Kisujszallas, Deak F. u. 69-75.

Ford Focus 1,6 TI-VCT Technology kombinalt Co2 kibocsatas 136 G/km" kombin<3lt vegyes uzemanyagfogyasztas 5,9 liter/lOO km

A "Ford Credit Bonusz Finanszirozas" 2014. 10. 01. es 2014. 12. 31. k6z6tt megk6t6tt vevoszerz6desekre
es a keszlet erejeig ervenyes. Casco biztositas k6tese k6telez6. Ford Credit Bonusz Finanszirozas eseten
ervenyes referencia THM forint alapon 18,17-35,15%, amely 2 000 000 Ft finanszirozott 6sszeg es 60
honapos futamido eseten kerUlt megallapitasra. A THM meghatarozasa az aktualis feltetelek, illetve a
hatalyos jogszabalyok figyelembevetelevel t6rtenik, a feltetelek valtozasa eseten a merteke modosulhat.
A THM erteke nem tUkr6zi a finanszirozas kamatkockazatat. A hirdetes tajekoztato jellegu, nem
minosUI ajanlattetelnek, reszletes tajekoztatasert es szerzodesmintaert forduljon bizalommal Ford
markakereskedojehez l A Ford Credit szolgaltatasait a Ford magyarorszagi hivatalos markafinanszirozoja, a
Lombard Lizing Zrt. nyujtja.
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Kituntettek Hunya Jotsnt
2014. december

A gyomaendrodiek
kulturalis eIetenek
egyik szinfoltja a 20
eves Szinfolt Mazsorett
Csoport. A fenmlllasa
nak kerek evfordulo
jara szervezett galan
vette at vezetojiik, Hu
nyaJolan a Gyoma
endrOd Varos Kultura
jaert elismerest.

Az indoklasban a
varos kultunilis eletenek
megszervezeseben veg
zett peldaertekii mun
kassagat hangsulyoztak.
A talpraesett, sokszinii
egyeniseg, ha nem a ka
tedran all, akkor vagy
egy ujabb koreografian
tori a fejet, vagy cikket
ir, netan diakjainak ad
biztatast egy ujabb ver
senyelatt.

- Mit is csimil meg
Hunya lolem, az elfog
lalt, XXI. szazadi mo-

dern no, aid Gyomaend
rodon el, s elete a kozos
segert vegzett munka?
Az csak egy dolog, hogy
1994 novembereben
megalapitotta a Szinfolt
Mazsorett Csoportot.

- Tanitok immaron 30
eve a Kis Balint Al
talanos Iskolaban ma
gyar irodalmat es ma
gyar nyelvtant, valamint
20 eve vezetem a Szin
folt Mazsorett Csopor
tot. Az irodalmi szinpa
dosokkal 1999 6ta fog
lalkozok. Iskolai, varosi
es nemzeti iinnepse
geken az altaiam fel
keszitett diakok adjak az
irodalmi miisorokat.
Versenyeztetem a tanit
vanyaimat, akik pr6za
mondasban a Kazinczy
Szep Magyar Beszed
Verseny iskolai, terii1eti
es orszagos fordu16in

I "" ~. ~"tl'l
.. ~'a P ': _

.... j -'. •,.

Hunya Johin

ertek el kiva16 ered
menyeket. A kiil6nb6za
szinru szaval6verse
nyekre alland6an neve
zem tanitvanyaimat. A
kommunikaci6s mun
kacsoport vezetaje 2007

6ta vagyok. Az iskolai
eletr6l, tanulmanyi ered
menyekral irok cikket a
helyi es a megyei ujsa
gokba, illetve az iskola
honlapjara. Folyamato
san osztalyfOn6k is
vagyok. Konferalok is
kolai, varosi es egyeb
rendezvenyeken, ha kell,
musort is vezetek.
Szeretem az uj felada
tokat. A tanc pedig az
6nkifejezes masik lehe
t6seget kinalja. A varos
ban nagy multja van a
neptanc- es tarsastanc
oktatasnak. Ezert d6nt6t
tern ugy 1994-ben, latva
egy mazsorett-fellepest,
hogy en is Ietrehozok
valami uj, kiilonleges
tancformaci6t.

- Ezt megalapozta
egy gazdag tilncos mult?

- Ha arra gondal,
hogy szervezett, tanc-

iskolas multtal vagtam-e
neki, a valaszom: nem.
De az teny: ha megsz6lal
a zene, nem tudok egy
helyben maradni. Ha
son16keppen gondolko
dott az a tiz 1any, aki
mellem szegad6tt az
elsa evben. Volt benniik
kurazsi. Majd j6ttek a
t6bbiek (napjainkban 3
korcsoportban 40 lany
tancol). Ami benniink
volt-van eleterzes, azt
tanccal hozzuk ki ma
gunkb61. Ezt a fajta
szenvedelyes 6nkifeje
zest igyekszem mindig
atadni minden tanitva
nyomnak. Boldog va
gyok, hogy a 20 ev alatt
sokukb6l tehetseges
tancpedag6gus valt. A
lanyom is k6vetett, a
gyali mazsorettek veze
taje.

Csete Ilona

REGI
BUTOROKAT,

Kiviil, heWI megujult a varosi sportcsarnok

A Gyomaendrodi
Varga Lajos Sport
csarnok felujitasara a
yaros ez ev kozepen
nyert jelentos palyazati
penzt.

A beruhazast meg a
nyaron elkezdte a Gyo
maszolg Kft. mint gene
ral kivitelez6. A felujitas
december elejere feje
z6d6tt be es a miiszaki
atadas is megt6rtent. A
sportcsamok immaron
meglijult belsa terrel, uj
almennyezettel, uj nyi
laszar6kkal, valamint
kiilsa haszigetelessel
valja latogat6it.

Ugyancsak a Gyo
maszolg Kft. ujitja fel a
Kossuth utca es a dr.
Pik6 Bela utca sarkan
leva iskolai ebedl6 epii
letet, melynek befejezesi
hatarideje december k6-

zepe. A bels6 felujitast
iskolakezdesre szeptem
ber l-re elvegeztek,
jelenleg meg a kiils6

szigetelesi munkalatok
folynak, de hataridare
ezeket is befejezik 
tudtuk meg Fekete J6-

zseft6l a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. igaz
gat6jat61.

H.E.

hasznalati
targyakat

vasarolok!
Keszpenzben
a helyszinen

fizetek!

Telefon:
,0630/9·533-594

SZQ·BESZED

Hirdetesfelvetel!
Telefon:

0670/22·632·99
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Karas Kajakb61az UTE·ba,
T6tka az Ujpestbenfolytatja

Alairas: ..

alIas bejelentese, miiszaki
szolgaltatasok megrende
lese, illet\ie lemondasa, fo
gyaszt6i adat- es cimval
tozas bejelentese, fogyasz
tasmera itirasa, fogyasz
tasi hely ki- es bekapcso
lasa, szamhizassal kapcso
latos informaci6 kerese,
bankkartyas befizetes lehe
t6sege, stb.

Keddi napokon delelOtt
8-12 or:iig, csiitortokon
kent pedig 14-18 oraig
varjak az ilgyfeleket a
szemelyes ugyintezesre.

Iranyar: .

Erdeklodni: .

Gazszolgaltat6 ugyfelszolgalat

Ingyenes a lakossagi apr6!
A Sz6-Besz6d ingyenesen jelenteti meg azoknak az

olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, akik ezen a
szelvenyen kiildik be megjelentetes celjab61! A
szelvenyen a megjelolt helyre kell beimi a kivant
szoveget es a szelvenyt 1evelezolapon vagy boritekban
elkiildeni a kovetkezo dmre: Szo-Beszed Szer
kesztosege 5500 Gyomaendrod, Hosok utja 51. Egy
apr6hirdetes szovege lehet61eg ne tartalmazzon 15
sz6nal tobbet! A hirdetesek szovegeert felelosseget nem
vallal a szerkeszt6seg!

Felad6 neve: .

Cime: .

Az apr6hirdetes szovege: .

Gyomaszolg Kft.
Temetkezessel kapcsolatos

Ogyintezes
Hetf6-pentek: 7-15 6raig!
Telefan: 0666/386-233

Az Ogyelet ideje alatt
(hetvegen es Onnepnapokon

ejjel-nappal) hfvhat6:
Cs6ke Janos: 0666/285·065, 0630/630·8097

Temetkezesi iroda: Gyomaendr6d, Ipartelep u. 2.

E·ON Ogyfelszolgalat
Az aramszolgaltat6 heti

ket alkalommal tart iigyfel
szolgalatot a Selyem Uti
varoshaza epiiletenek fold
szintjen leva irodajaban.

A GDF SUEZ gaz
szolgaltat6 iigyfelszolga
lati irodat nyitott Gyoma
endr6d6n a varoshaza fold
szintjen.

Nyitva tartas: hetfo
14-18 oraig, kedden 8-12
oraig.

A szemelyes iigyfel
szolgalaton igenybe veheta
szolgaltatasok: gazmer6-

mar dontottem. A tobb
seg egyebkent megertett:
az elnokseg tagjainak
hozzam hasonl6 korU
gyerekiik van, akik azt

mondtak, a helyemben
ok is igy hataroztak
volna. Es ne felejtsUk el,
Gyoman nottem fel,
nekik is koszonhetem az
eddigi eredmenyeimet, s
ha kesobb sikeres le
szek, az a Koros Kajak
erdeme is.

- A klubvaltaskor
osszessegeben inkcibb az
anyagi vagy a szakmai
szempontok motivaltak?

- Nem vagyok penz
ehes, ha az voln6k, mar
harom eve eligazolok.
Csapatban edzeni SOkkal
konnyebb es amikor
Dudas Mikiekkel 1<6
sziiltem, donto tapaszta
latot szereztem. Ezert
aztan, bir az Ujpestben
versenyzem, velUk ke
sziilok. Az edzo, Pal
Zoltan, azaz Tade sokat
bizonyitott szakember,
eros a csapat.

- Kemeny hcizi rivali
sokm lelt.

- Sziiksegem van ra
juk, sziiksegem van a
csoportra, hogy kiviv
jam az olimpiai reszve
telt.

- Milyen eredmenyt
var nyaron?

- A szovetseg allas
pontja szerint a milan6i
vilagbajnoksagon min
dent alarendelnek annak,
hogy minel tobb olim~

piai kv6tat szerezziink
meg. Epp ezert egyal
talan nem megengedett a
duplazas, nem lehet
egyest es parost menni
egyszerre. A legfonto
sabb celom, hogy ott
legyek a veben, es ame
lyik szamban sziikseg
van ram, ri6i reszvetelt
szerezzek.

www.utanpotlassport.bu

- Akkor szo sincs
arrol, hogy Kovacs Ga
bor edzQ utan nem
mukodott a munka T6th
Tiborral?

- Nem! A celhoz tobb
ut is vezet, es ugy erez
tern, Tibivel is j6 uton
jarunk. Tobbet techni
kaztunk, mint korabban
Gaborral, akivel egyeb
kent szinten j6 volt
kesziilni, de ot elkiildte
az elnokseg. Szerintem,
ha lett volna csapat, es
Tibi az edzo, maradok
Gyoman. De nem volt.
Ezert ugy erzem, val
tanom kellett.

- Hogy reagaltak?
- Kis varos, csaladba-

rat, kis egyesiilet. Elo
szor nehez volt szet
valasztani az erveket es
erzelmeket. Plane, mert
ok is igyeke21ek es tud
tak volna anyagi hitteret
teremteni, am en akkorra

volt ugy, egymast csa
vartuk, valaki mindig
akadt, aki vallalta a bo
h6c szerepet. Ez min
denkinek segitett, j6
hangulatban es foleg
nagyon hasznosan teltek
az edzesek. Csakhogy
szep lassan - kiilonbozo
6kok miatt - mindenki
abbahagyta, legut6bb
raj tam kivUI mar csak
egy ember maradt. Az
pedig nagyon keyes.

A huszeves T6tka
Sandor elhagyja neve
loegyesiiletet, a Koros
Kajak SE-t, es janu
art61 az Ujpest ver
senyzoje lesz. A fel
kesziilest azonban pa
rostarsaval, egyben ri
vaIisaval, Dudas Mik
16ssal vegzi, Angyalf61
don.

Az elsosorban szak
mai, masodsorban anya
gi okok miatt hozott
dontesrol is beszelt az
utanpotlasspot.hu-nak a
fiatal kajakos.

Mint arr61 lapunk is
beszamolt, az ifjusagi
olimpiai elso, koros21a
lyos es valt6val feln6tt
viLigbajnok, a gyoma
endrodi T6tka Sandor
kajakos a Koros Kajak
SE-tol Ujpestre igazo1.
Szerz6dese 2016 decem
bereig sz61. A gyoma
endrodiek elnoke, Gellai
Irnre ugy nyilatkozott:
"Barmennyire is j6k a
feltetelek itt, olyanokat
megsem tudunk biztosi
tani, mint az ujpestiek".

- Vagjunk a kozepe
be: miert valtott?

- Az elmult idoszak
ban tobbszor is sz6 esett
a valt6beli tarsaimmal
arr61, hogy ok mennyit
keresnek. A felnott
valogatottban talan en
voltam iden az egyetlen,
aki nem kapott fizetest.
Nem akarok anyagias
lenni, de ha lehet penzt
keresni azzal, amibe
szivemet-lelkemet te
szem, miert ne? Az
Ujpest szimpatikusnak
talalt es nagyon korrekt
ajanlattal allt elo. Raa
dasul nehezitette a hely
zetet, hogy otthon mar
nem volt csapat. Kovacs
Gabor vezetesevel meg
egesz nagy csoportban
kesziiltiink Gyomaend
rodon. Sokkalkonnyebb
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szobeszed.@gmail.~orrr '
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csapat merette meg ma
gat. A nagyobbak 60
csapatb61 13. helye
zettek lettek, mig a
hatodikosok 67 csapat
b61 a 24. helyezest ertek
el. Felkeszito tanarok
voltak: Forgacsne Gyet
vai Krisztina es Hunya
Jolan.

az Erkel Ferenc Zene
iskolaban volt Gyulan,
ahol a Fekecs Eva ta
namo altaI felkeszitett
csapat az eloke16 ne
gyedik helyezett lett, 49
csapatb6l!

Versenyzok: Deli
Boglarka, Nemeth Regi
na, Munkacsi Lili,
Vincze Levente.

amely Szilagyi Ferenc:
Oszi honvagy cimii ver
se volt. Nagyon j61 sike
mlt mindket versmon
dasa. A nepes mezony
bol - 23 szaval6 volt eb
ben a korcsoportban - a
negyedik helyezest er
demelte ki. Felkeszitoje:
Hunya Jolan tanamo.

2014. november 7-en
Szarvason, a Benka
Gyula Evangelikus Alta
lanos Iskolaban az anya
nyelvi csapatverseny re
gionalis fordul6jat irtak
a gyerekek.

A Kis Balint Alta
lanos Iskolab61 egy ha
todikos es egy hetedikes

A gyulai Karacsonyi
Janos Katolikus Gim
naziUill 2014. november
14-15-en a J6zsef Attila
dijas gyulai ko1to, Si
monyi Irnre tiszteletere
emlekversenyt rende
zett.

A XlV. Simonyi Imre
Emlekversenyen reszt
vett a Kis Balint Al
talanos Iskolab61 Wei
gert Csenge 8.a oszta
lyos tanul6. Eloszor egy
kotelezo Simonyi-kol
temenyt mondott el
Csenge, majd egy sza
badon vatasztott miivet,

Szavaloverseny Gyulan

Bolyai anyanyelvi csapatverseny

A Kis Balint Alta
lanos Iskolab61 hat csa
pat nevezett a nepszeru
Bolyai Matematikai Ver
senyre. Okt6ber 10-en,
Szarvason, a Benka
Gyula Evangelikus AI
talanos Iskola es Ovoda
adott helyet a regionatis
versenynek. Eredmeny
hirdetes november 6-an,

Matematikai zseni palantak

csolatot letesitettek
Skyp-on a franciaorsza
gi szakmai gyakorlatu
kat tolto 14 bethlenes
diakkal.

Az gyomaendrodi
iskolai diaktoborz6 ren
dezvenyen egyebkent
104 diak jelent meg.
Bekes megyebOl es az
orszag mas megyeibOl
is voltak erdeklodok.

kalaccsaI, forr6 teavaI,
mezeskalaccsal, gyo
nyoru iinnepi diszvila
gitassaI es 6vodank be
vetelet novelo vasar
fiakkaI szeretnenk az
iinnepi varakozas ido
szakat meg meghittebbe
tenni.

17 6rat61 karacsonyi
dalokat enek16 angyali
k6rus sz61aI meg.

It,~l' t1:...
. '. . .';L';'~",ji*

adventi kiallitasra es
vasarra. Unneplobe 01
toztetett 6vodank udva
ran: hagyomanyorzo
kezmuves ajandekok
kal, diszekkel, kiirtos

gazdasagi es elelmi
szeripari szakmak el
meleti es gyakorlati
megval6sitasaba. A
helyszinen lehetoseg
volt k6stolasra, lovag
lasra, traktor vezetesre,
bemutat6 6rak latoga
tasara is.

Kiilon elmeny volt a
sziiloknek es diakoknak,
hogy elo intemetes kap-

_~teslelefonosbejelentkezes:
----- . 0670/551·4430

Ovodasok adventi mOsor

November 21-en az
FM fenntartasu gyoma
endrodi Bethlen Gabor
Mezogazdasagi es Elel
miszeripari Szakkepzo
Iskola es Kollegium
nyUt napot tartott.

A rendezveny keretin
beWI bemutattak az in
tezmeny szakmai kina
latat. A latogat6k bepil
lantast nyertek a mezo-

Advent a kozos vara
kozas idoszaka: "Unne
pet nem vehetsz a bolt
ban, mert az iinnep ben
ned, legbeliil van!"

2014. december 12
en, penteken 16 6rat61
szeretettel varunk min
den kedves erdek16dot a
Szazszorszep Ovoda
altaI elso alkalommaI
megrendezesre keriilo



Kozos eoekles a Ringat6 oovemberi foglalkozasan
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A GyomaendrOdi VedonOi
Szolgalat es a varosi egesz
segiigyi intezmeny segitsege
vel ingyenes helyszint biztosit
a Ringato elnevezesii prog
ramnak a Katona Jozsef
MiivelOdesi Haz.

A Ringat6 foglalkozas egy
orszagos zenei nevelesi prog
ram resze, kodalyi elvek alap
jan.

A foglakozasok az 6voda
e16tti korosztalynak sz6lnak,
nehany h6napos kort61 3 eves
korig. A program egy 30 perces
kozos enekles, jatek a gye
rekekkel kepzett foglakozas
vezet6, Litauszkine Piiski Me
linda segitseg6ve1.

Az els6 Ringat6 foglalkozas
okt6berben volt, a kovetkez6
alkalom 2014. december 9-en,
kedden d6le16tt lesz.

A Ringat6 egy orszagos
zenei neve16si program a koda
lyi elvekre epiilve: 616 6neksz6-

val, hangszeIjatekkal, nagyreszt
a magyar nephagyomanyb61
meritett zenei anyaggal mu
tatnak mintat a szii16knek a
csaIadban torten6 zenei neve
lesre. Kisebb reszben mas ne
pek dalai hangzanak el magyar
kolt6k verseive1. eel, a mar
emlitett mintaadas mellett az,
hogy a feln6ttek, els6sorban az
anyukak, ne feljenek az enek
lest61. J6 lenne, ha atelnek a
kozos enekIes oromet, ha fel
idezhetnek az iskolaban tanult,
de mar elfelejtett magyar nep
dalokat es ujakkal is bOvithet
nek a feln6ttek dalkincset. A
Ringat6 szervez6i remelik,
hogy munkajuk nyoman egyre
tobb csalad iranyitja majd
kisgyermeket az ertekes zene
fele. Szeretettel varnak a
Ringat6ra mar nehany h6napos
gyerekeket is es minden olyan
anyukat, apukat, nagyszii16t,
aki szivesen enekel, j:itszik

egyiitt a kicsinyekkel, oldott,
szeretetteli legkorben.

A Ringat6 alapit6ja, a prog
ram vezet6je: Gallne Gr6h

13

Ilona, Forrai-dijas enektanar.
Reszletes informaci6 a fog
lalkozasokr6l a Ringat6 hon
lapjan: www.ringato.hu

Belegondoltam az en
gyerekkorom decem
bereire. Gyerekkent es
nagy gyerekkent ez a
leginkabb vart id6szak
az eletiinkben. A decem
ber a Telap6, a Kara
csony a Jezuska varasa
r6l es a szeretetr61 sz61.

Gyermekkent hi-
sziink a mesekben, fel
n6ttkent hisziink az elet
meseszerlisegeben. Va
jon mi a kiilonbseg?
Szerintem semmi, de ezt
dontse el mindenki sajat
eletszemlelete szerint.

Elkepzeltem ahogy a
fuss havon a lovasszan
siklik, a lovak nyakab6l
csengettyii hangja sz61...
Talan ismer6sen cseng
az id6sebbek szamara e
nehany fenti gondolat.

Na, de az angyalok is
leszallnak a [oldre igy
karacsony komyeken,
ezert nezziik meg a de
cember legertekesebb
novenyeit!

A karacsonyi bejgli
ket alapvet6 tolteleke a
mak es a di6.

A makban telitetlen
zsirsavak talalhat6ak:
Omega3, Omega6) vala
mint kalcium, magnezi
urn, vas es E-vitamin.
J6tekony hatasa van a
bOr, a haj, a korom es a
csontok allapotara. Az
6si tudas szerint az er
rendszer karbantart6ja, a
lelek nyugtat6ja es a
csontritkubis ved6szere.

A bejgli masik tol
teleke, a di6 a makhoz
hason16an tartalmaz
esszencialis zsirsavakat.

Gazdag vasban, mag
neziumban, kalciumban,
kaliumban, foszforban,
cinkben, rezben, man
ganban es szelenben is.

KivaI6an hasznalhat6
a sziv-errendszer vedel
mere, a triglicerid szint
csokkentesere, vertiszti
t6 hatasu, fereg(iz6 vala
mint az emeszt6rendszer
hurutos megbetegede
seinel is hatekony.

A kandall6 melegenel
a decemberi id6ben jol
eshet egy pohar forralt
bor, annak aki szereti.

A forralt bor egyik
izesit6je a szegfiiszeg. A

r
szegfiiszeg egy nagyon
ertekes gy6gynoveny.
Kival6an lehet alkal
mazni az alabbi esetek
ben: az emeszt6rendszer
serkentese, csokkenti a
leguti gyulladasokat,
enyhiti a (fog)fajdalma
kat, antibakterialis es
parazita irt6szer, ter
meszetes antioxidans, a
gombas fert6zesek ellen
szere, antiszeptikus ha
tasu, vagyfokoz6.

A fenti tanacsok sorat
szeretnem lezarni egy
nem csak telen kedvelt
gyiimoIccsel, az alma
val. Az tartja a mondas,
hogy napi egy alma ta
vol tartja az orvost!

Ezen gondolatokkal
szeretnek a Szo-BeszM
minden kedves olvasoja
nak nagyon holdog
karacsonyt es holdog uj
evet Idvanni.

Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz

Akukaliritesek
id6pontjai

v81toznak az
Onnepek miatt

A Gyomakozszolg
Nonprofit Kft. ertesiti a
tisztelt lakossagot, hogy
2014. december 24-i
(szerdai) hulladekszal
litas - iinnepnap miatt 
december 20-an szom
baton, a 2014. december
25-i, 26-i (csiitortoki,
penteki) hulladekszal
litas - iinnepnap miatt 
december 27-en szom
baton lesz.

A 2015. januar l-i,
(csiitortoki) hulladek
szallitas januar 2-an,
penteken lesz.

Keresse a
Gyomaendrodi
Sz6·Beszedet

aFacebook·on isl
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HAl
Endrodi reszen 2

szobas kertes haz elado
vagy lak6telepi foldszin
ti 1 szobasra eserelheto
ertekegyeztetessel. Erd.:
0670/276-3413

Gyoman kertes esala
di haz elado vagy kisebb
kertes hazra es lako
telepi lakasra eserelheto.
Erd.: 0630/544-4641

Gyoman a Zrinyi ut
19/1. sz. alatt 5 szobas,
etkezos, vegyes illetve
gazfiiteses Mz e1ado.
Erd.: 0670/566-7344

Gyoman az Arany
Janos ut 16. sz. alatti 4
szobas osszkomfortos
haz elado. Erdeklodni:
0620/526-6573

Gyomaendrodon a
Konyves Kalman utea
ban osszkomfortos csa
ladi Mz e1ado. Erd.:
0630/478-2208

Gyoma kozpontja
ban, a foterhez 5 perere,
osszkomfortos, 3 szoba,
nappalis kockahaz elado.
Erdek16dni az esti orak
ban. Iranyar: 8,5 millio
Ft. Tel.: 0620/364-2824

Endr6don, a Sugar
uton hosszU paraszthaz
e1ado. Iranyar: mege
gyezes szerint. Erdek
lodni: 0620/245-1262,
0630/405-1161

Gyomaendrodon, a
Rakoezi u. 29. sz. alatt
nagy esaladi haz, jelen
leg orvosi rendelokent
mUkodik, elado. Brdek
16dni lehet: 0630/367
0840,0630/998-5096

Gyomaendrod koz
pontjaban, a Napkeleti u.
4. sz. alatti 2 szobas
gazfiiteses esaladi haz
nagy mellekepiilettel,
1440 m2-es telekkel ela
d6. lranyar: 3,4 millio
Ft. Erd.: 0620/413-2770

Gyomaendrodon, a
Cs6kasi zugban vizparti

dupla telken 3 szobas,
osszkomfortos, nagy
nappalis, pineezett esala
di haz gazdasagi epu
letekkel dad6. Iranyar:
15,8 millio forint. Te
lefon: 0630/3326-075

Endrodon a Sugar
uton hosszU paraszthaz
elado. Iranyar: megegye
zes szerint. Erdeklodni:
0620/245-1262

LAKAS
Az Okt6ber 6. ltp-n 2

szobas, jo allapom lakas
elado. Erd.: 0620/576
7879

Vasarteri ltp-en egy
szobas foldszinti lakas
elado! Ar megegyezes
szerint! Brdeklodni:
0620/376-4567

Oktober 6. ltp-en 2
szobas lakas e1ad6 vagy
kertes hazra eserelhet6.
Erd.: 0620/5767-879

Vasarteri ltp-en 1
szobas foldszinti lakas
azonnali bekoltozessel
elado. Iranyar: mege
gyezes szerint. Erd.:
0630/576-1140

Vasarteri ltp-en 56
m2-es, erkelyes 2. eme
leti lakas elad6. Erd.:
0670/279-8040 vagy
0620/347-0538

Gyomaendrodon, a
Vasarteri lakotelep 31.
epiiletben foldszinti ket
szobas lakas elado.
Erdeklodni lehet: 0620/
519-8604

Ifjusagi lakotelepen
2,5 szobas lakas elado.
Igeny eseten garazzsal
egyiitt is. Brdek1odni:
0630/6588-961

KERT, TELEK
Gyoman Kecseges

zugban (Sulek kert) viz
parti horgasztelek elado.
Erdekl6dni telefonon:
0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

Gyoman, az Ujkert
sor 16. sz. alatt tanyas
ingatlan, hozzatartozo
2,2 hektar (75 Ak)
szantoval elado. Tele
fon: 0630/300-8734

A Fiizfas zugban viz
parti 1800 m2-es kert
elado. Iranyar: 2,2 millio
Ft. Telefon: 0630/312
6459

Gyomaendrodon a
Templom-zugban viz
partra meno ingatlan ela
d6, villany, furott kut
van. 4614 m2-es vallal
kozasra is alkalmas.
Erdeklodni lehet tele
fonon: 0670/943-8212

EGYEB
Elado nagyobb kezi

kocsi 26 ezer Ft es ket
kerekii kerekpar utan
futo elad6 10 ezer Ft.
Brd.: 0630/554-8509

Korrepetalas, felzar
koztatas, magan6rak,
kozepiskolai felvetelire
felkeszit foglalkozasok
altalanos iskolasoknak.
Brd.: 0630/856-3218

Garazs kiado a Va
sarteri ltp-en. Erd.:
0630/426-1063, vagy
0666/280-224

Robogoalkatreszek
oleson eladok. Erdeklod
ni: 0630/856-3218

Rekamie zold plUss,
faragott karfaval, agyaz
hato es egy iroasztal
(l30x60cm) alig hasz
nalt elado. Ar: mege
gyezes szerint. Erd.:
0620/519-8764

Mosogato esaptelep
FAGOR gyartmany, zu
hanyzos tipusu, alig
hasznalt elado. Ar: meg
egyezes szerint. Erd.:
0620/519-8764

Torolkozoszarito ra
diator (50x 125 em-es,
alig hasznalt) elad6. Ar.:
megegyezes szerint.
Erd.: 0620/519-8764

Ingyen elviheto, sze
naval kevert tyliktragya
es gyiimolesfa gally.
Erd.: 0666/283-824

Olajradiator alig
haszmilt 12 tagos elado.
Ar: megegyezes szerint.
Brd.: 0620/519-8764

Elado Mromreszes
Ulogarnitlira, agyazhat6,
agynemiitartos uloka
nape, egy nagyfotel. Ar:
35 ezer Ft. Erd.:
0666/386-452 vagy
0670/371-7057

fden julius 8-8.0 a gyomai
postao elvesztettem

a penztard.mat, benne
szemelyes irataimmal.

Kerem a megtalill6t, bogy
irataimat juta!om eUeneben

juttassa 'iss.za!
Nagy Rodika 0670/519-1711

Garazsvasar! Szom
batonkent 10-15 6raig,
Bajesy u. 46/1. szam
alatt. Konyhai parael
szivo, lampatestek, noi
felsoruMzat S, M, L,
XL, meretben kedvezo
aron. Tel.: 0666/386-452
vagy 0670/371-7057

Feher szinii teakalyha
elad6. Ar: 7 ezer Ft.
Erd.: 0666/283-774

10 hetes kiskutyak
foxi-spaniel keverek
rendezett helyrol, inter
neten is lathatoak. Ar:
megegyezes szerint.
Erdeklodni: 0666/283
619 vagy a helyszinen,
Gyomaendrod, Munka
esy u. 15.

Szamitogep hasznaIat
oktatasat, valamint
ECDL-re, inforrnatikai
erettsegire vale felke
szitest vallalok. (ha kell
gepet biztositok) Brdek
lodni: 0620/436-0699

Elad6 34 darab malae
es 11 darab siildo. Erd.:
ifj. Varga Bela, Endrod,
Vasvari u. 7. Telefon:
0670/5315-402

Nyole darab liba ela
do. Ara: 3000 Ft/db.
Brd.: 0620/2426077

MUNKA
Karosszeriajavitas!

Karambolos, korrodalt
aut6kjavitasa! Kipufog6
dobok, esovek javitasa,
keszitese! Telefonszam:
0670/5935-171

Korrepetalas, felzar
k6ztatas, magan6rak,
kozepiskolai felvetelire
felkeszito foglalkozasok
altalanos iskolasoknak.
Brd.: 0630/856-3218

Utanfut6s kistraktor
ral szallitast es kisebb
teroletek, kertek szan
tasat vallalom. Telefon:
06701705-7668

78 eves nyugdijas
egyediila1l6 no keres
gondoz6not ottlakassal.
Erdeklodni lehet tele
fonon: 0666/282-905.

ALBERLET
Surgosen keresek

kicsi rezsijii alberletet.
Idosebb, nem dohanyz6
ferfi vagyok. Mindenben
segitek a haz kOrol. Erd.:
0630/4846-082, vagy a
szerkesztosegbe kerek
levelet "A viragot sze
retem" jeligere.

Gyomaendrodon, a
Vasarteri lakotelepen 3.
emeleti,felujitott lakas
kiad6. 2 havi kauei6val.
Telefon: 30/830-4078

Gyomaendrodon, a
Vorosmarty utea 17.
szam alatt alberlet kiad6.
Viz, villany van. Ar:
15000 FUM. Erdeklodni
a helyszinen.



2014. december Sz6-Beszed 15

Csaladi Vasarnap a,
Dreher Sorozo·Etteremben!
2014. december 7. vasarnap
Leves: Zaldbors6 leves.
Menu: Marhalabszar parkalt vajas galuskaval.

Csemege uborka. Mese almas.

2014. december 14. vasarnap
Leves: Majgaluska leves.
Menu: Cordon Bleu, rizi-bizi, parolt zaldseg.

Tur6s gomb6c.

2014. december 21. vasarnap
Leves: Csontleves cernametelttel.
Menu: Parizsi csirkemell, burgonya pure, komp6t.

Makos guba.

December 24, 25, 26. Korosi vegyes halaszle!

Varjuk szives megrendeleseiket.
Elkezesi utalvanyokat es SZEP kartyal is elfogadunk!

980 Ft/adag
Telefonlfax: 06661386·444
Mobil: 062019808842,067013655360
Varjuk szfves megrendeleseiket!

Hirdetesfelvetel!
TeJefon:

0670/22-632·99

..•.. eDF
DEMPsZ

Je/entkezeseket fe/etonon varunk:
Liviel Kft. • Gyomaendr6d

Kakati sandor
'67013965·965

TELEFONKARTYA FELTOLTES
(
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Butorasztalost
keresunk
teljes munkaid6s
alkalmazasra
gyomaendr6di
telephelyOnkre,
versenykepes fizetessel! L-....:,A- . - -:

www.hunigi.hu

Orvossag ez akarmilyen nyavajara,
eros mint a haromszor varrt csizma szara.
Szilva, korte, cseresznye, egeszsegunkre!

Eljen a haza!

ASz6-Beszed minden kedves olvas6janak
eghitt karacsonyt es szep, t1j esztend6t kfvan a

rmas Koras PaJinka Manufaktura!

Adj~.n az Istenszerencset, szerelmet, forr~emencet.
Ures vekamba gabonat, arva kezembe pa

butellamba paUnkat!

~



"~

61eso minuslok
Invilag csomagok 0Ft havi dijjal, 10000 Ft erejeig
Valassz teve-, internet- es telefonajanlatainkb611egalabb kett6t csomagban, keteves
szerz6dessel, es mi 10 000 Ft-ot elengedunk! Uj csomagodert nem kell havi dfjat
fizetned addig, mig a havi dijak osszeadva nem haladjak meg ala 000 Ft-ot.
Ha a 10 000 Ft-os kedvezmeny elfogyott, a csomaghoz tartoz6 havi dfj - h6 kozben
annak id6aranyos resze - lep eletbe.
Reszletekr61 erdekl6dj az Invitel Pontokban, a www.invitel.hu oldalon
vagya 1288-as telefonszamon.

Invitel Pont: Bekescsaba, Andrassy u. 37-43. (Csaba (enter)
Ertekesft6nk: Nagy Laszl6 Tel.: +36203309070

(91288
invitel.hu

Az ajanlat 2014. november J-aiol visszavonasig ervenyes, az Invitel szolgaltatasi teruleten, 2vagy J szolgaltatast egyben tanalmazo
Invilag csomagra elofizeto, uj lakossagi ilgyfelek szamara. Az elofizetoi jogviszony hatarozott idon belilli felmondasa eseten az elofize
tot.z ASlF szerinti kotberfizetesi kOlelezettseg terhelL A10000 Ft havidij-kedvezmeny nem hasznalhato fel: opciok, kiegeszito szol
galtatasok havi dijaira, forgalmi dijakra, kapcsolasi d/jra, eszkozreszletre, egyszeri d/jakra. Afeltetelekrol ugyfelszolgalatunkon adunk
bovebb felviiagos/taSI. Ad/jak az alat tartalmazzak.
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InVit -
Tavlatokat nyitunk
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