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Tolnai Peter es Varfi Andras
lettek a Bekes Megyei K6z
gyiiles aleln6kei. December 2
an tartotta els6 soros k6zgyii
leset a Bekes Megyei Onkor
manyzat.

Az i.ilesen a kepvise16
testi.ilet Tolnai Petert aleln6k
nek, Varfi Andrast, Gyomaend
r6d korabbi polgarmesteret
pedig tarsadalmi megbizatasu
aleln6knek valasztotta.

Varfi Andras az okt6ber 12
ei 6nkormanyzati valasztason a
FIDESZ kompenzaci6s lista
jar61 szerzett kepvise16i manda
tumot. December 2-an a Bekes
Megyei Onkormanyzat K6z
gyiilese megvaIasztotta 6t a
k6zgyiiles aleln6kenek.

A helyi 6nkormanyzatokr61

Varfl Andrast a Fidesz listajan
Papp Istvan kovette...

sz616 t6rveny 36. § (2) be
kezdese ertelmeben a telepUlesi

6nkormanyzati kepvise16 nem
lehet a megyei k6zgyiiles el
n6ke vagy aleln6ke. Az 6ssze
ferhetetlenseg feloldasa erde
keben keriilt sor a Varfi Andras
lemondasara.

Varfi Andras december 23
an nylijtotta at a gyomaendr6di
kepvise16-testi.iletnek cimzett
lemond6 levelet, melyet Toldi
Balazs polgarmester vett at. A
lemond6 levelben 2014. de
cember 3l-e lett a lemondas
napjakent megje161ve, igy a
mandatum 2015. januar 1. nap
java1 i.iresedett meg.

A lemondassa1 megi.iresedett
kepvise16i he1y bet6ltesere nem
kell id6k6zi valasztast kitiizni.
A he1yi 6nkormanyzati kepvi
se16k es po1garmesterek vcilasz-

tasar61 sz6l6 t6rveny akkent
rendelkezik ebben az esetben,
hogy ha a kompenzaci6s lis
tar61 megvalasztott kepvise16
kiesik, helyere az eredetileg
bejelentett listar6l a je1616
szervezet altaI bejelentett je16lt
lep.

EITe a je1616 szervezetnek a
valasztasi eljarasr6l sz6l6 t6r
veny alapjan 30 napja van a
megi.iresedest61 szamitva.

Amennyiben a je16l6 szer
vezet a meghatarozott hatar
id6ig nem jelenti be az altaIa
megnevezett je16ltet, akkor a
megi.iresedett helyre a listan
soron k6vetkez6 je16lt lep majd.

Hogya listar6l ki keriil majd
Varfi helyere, azt januar elejen
meg nem sikeriilt megtudni.

HIRDETMENY
GYOMAENOROO HELYI VALASZTASI BIZOTTSAGA KITOZTE

GYOMAENOROO 5. SzAMU
ONKORMANYZATIEGYENIVALAszrOKEROLET

IOOKOZI ONKORMANYZATI
KEPVISELO VALASZTAsAT.

A SZAvAZAs NAPJA:

2015. MARCIUS 1.
ASZAVAzAs 6.00 ORATOL 19.00 ORAIG TART.

A VALASZT61 NEvJEGYZEK
A valaszt6polgarok a nevjegyzekbe torlent felvetelukr61

2015. januar 12-ig kapnak ertesites!

AJANLAs
Jeloltet ajanlani ajanl6iven lehe!

A valaszt6keruletben valaszt6joggal rendelkez6 valaszt6polgar
2015. januar 26-ig ajanlhat jelblte!

Egy valaszt6polgar t6bb jelbltet is ajanlhat.

ASZAVAzAs
A valaszt6polgar szemelyesen, a lakcime szerinti szavaz6korben

szavazha!

VALASZTASI INFORMAcI6s RENDSZER
Reszletes tajekoztatasert latogassa meg a www.valasztas.hu es

wwwgyomaendrcxi.hu/huJvalasztasok weboldalt, vagy forduljon az
bnkormanyzati hivatalban mukod6 valasztasi irodahoz.

Hely; Va/asztas; Iroda

Idokozi
valasztas

Hornok Ern6 2014. november 10
en a kepvise16-testi.i1ethez intezett
1evelbenjelentette be kepvise16i meg
bizatasar6l t6rten6 lemondasat.
Magyarorszag helyi 6nkormany
zatair61 sz6l6 t6rveny rendelkezesei
szerint az 6nkormanyzati kepvise16
megbizatasa megsziinik a lemondas
sal. A helyi 6nkormanyzati kepvi
se16k es po1garmesterek va1asztasar61
sz616 t6rveny pedig azt mondja ki,
hogy ha az egyeni valaszt6keriileti
kepvise16 megbizatasa megsziinik,
akkor id6k6zi valasztast kell kitiizni.

A Helyi Va1asztasi Bizottsag
2015. marcius I-ere, vasarnapra tiizte
ki az 5. szamu egyeni 6nkormanyzati
valaszt6keriiletben az id6k6zi 6nkor
manyzati kepvise16-valasztast.

--
Dnnek sz61es

Magaert beszel!

Elsa osztalyu
borovi fenyabal
ajt6k, ablakok

keszitese!
Konyhabutorok,

gardr6b
szekrenyek,

keszitese
egyedi

meretben

butorlapb61
vakumf61iazott
felUlettel vagy
tomor fab61!

Telefon:
0630/9554-571

OJ
GUMIK!

Szereles, javitas,

centirozas!

Katona Gyorgy
gumijavito

Gyomaendrod,
Bajcsy u. 107.

Telefon:
0666/285-127
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Viszonylag kis teriileten rengeteg repeszbombat talaltak

Rengeteg vihigha
bonis repeszbombat
astak el december ele
jell a Magyar Hon
vedseg tiizszereszei
Gyoman. Egy het alatt
tobb millt 1200 darab
nemet gyartmanyu SD
1 tipusu repeszbombat
talaltak a Torzsasi
holtag kisgatja mellett,
az akacosball.

A Sz6-Beszed de
eemberi szamaban 01
vashattak arr61, hogy a
Torzsasi holtag mellett, a
kisgilt toveben alig egy
asonyomnyira a fold
alatt tobb mint 1000
nemet gyartmanyli bom
bat talalt egy kines
kereso, aki azonnal
ertesitette a rendorseget,
ok pedig a ruzszere
szeket. A Szo-Beszedben
megjelent irast atvette a
megyei sajto onnan pe
dig az orszagos hiresa
tornak, amelyek azonnal
ugrotttak a bombahirre.

Szerkeszosegunknel
jelentkezett az a ferfi
akit - mint mondja 
helytelenul neveztunk
kineskeresonek! Ponto
san fogalmazva 0 rones
kutatassal foglalkozik. A
fiatalembernek a Tor
zsasi holtag partjan van
telke es ha eppen nem a
horgaszat iranti szen
vedelyenek hOdol, akkor
eloveszi a femdetektoril.t
es a talaj titkait kutatja.
Regi penzermeket, nyil
hegyeket, s mas erek
lyeket keres a fold alatt.

Mar 5 eve hobbiszin
ten uzi ezt a tevekeny
seget, s mult ev novem
berenek vegen megtalal
ta elete eddig legerdeke
sebb leletet...

- Minden gyermek
ben benne van a kines
kereses vagya, minden
fiugyermeket erdekelnek
a esatak, a haboruk, s ve
lem sem volt ez mas
kent. Erdekel a torte
nelem is, s gyakran a
helybeliek emlekezesei,
beszamoloi alapjan
kezdtem el a regi esatak,
egykori katonai repu
loterek helyszinein ku
takodni - mondja.

A Gyomaendrodon
szerzett informaci6i
alapjan kezdte kutatni a
Torzsasi holtag melletti
egykori katonai repu
loter teriiletet. A hely-.
szin kutatasa soran azon
ban eleinte esupan
nehany alkatreszdarabot,
egy-ket repUlogep gyer
tyilt talalt a fOldben.

November elejen

ismet eljott a Torzsasi
telkere osszeszedte a
di6t, majd mivel ide
jekoran vegzett, elovette
a fernkeresojet, hamaro
san egy nagyobb kiter
jedesu jelet fogott a
berendezes.

- As6val altam neki a
keresesnek, de esak
osszeronesolodott alu
minium lemezeket talal
tam - eleveniti fel a
kutatas reszleteit a neve
elhallgatasilt kero fiatal
ember.

- Viszont egy kiesit
arrebb ismet jelzett a
detektor. Ujra elokeriilt
az aso, amelynek a
hegye azonnal koppant
is: ovatosan szedtem Ie a
foldet, s lattam, hogy
valamifele loszereket
talaltam. Mivel mar
kezdett sotetedni inkabb

visszatemettem.
- November vegen

jottem el ujra a hely
szime, s akkor egy bara
tommal egyiitt bontottuk
ki a godrot es meg
dobbenve lattuk, hogy a
godorben szepen sora
koznak a granatok. Elo
szor azt gondoltam,
hogy ezek aknaveto
granatok. Kesobb bizo
nyosodott be, hogy ezek
SD-l-es nemet gyart
manyli repeszbombak.
Egyebkent ugy 30 em
melyen mintegy 60
darabot szamoltunk
ossze. Nem bolygattuk
tovabb a terepet lefeny
kepezruk es visszatemet
tUk a godrot. Meg aznap
a rendorsegen bejelen
test tettunk, ahol fel
vettek az adatainkat es
ezutan megmutattuk a

helyszint is. Kesobb
ertesUlrunk rola, hogy
tobb mint ezerketszaz
darab bombilt szedtek ki
a ruzszereszek. Eddig ez
volt a legerdekesebb
leletunk - fejezte be
beszamoljilt a ronesku
tatoo

Januar 5-en ismet
Gyomaendrodre erkez
tek a tlizszereszek, hogy
a Torzsasi holtag mellett
talalt jelentos menny
isegii masodik vilag
haborUs bombakat ki
szedjek a foldbOl.

A mult ev vegeig
osszesen 2487 darab
SD l-es, kb. egy kilo
grammos repeszbombilt
es 122 kUlonbozo tipusu
loszert talaltak Gyoma
endrodon, az egykori
fattyasi repuloter mel
lett.
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Toth Ferenc igazgato

Toth Ferenc 1997-tol tanit a gimnaziumban:
a biologia es jOldrajz mellett informatikizt is
oktat. 2013. nyarim a tankeriilet akkori vezetoje
kerte fel, hogy egy evig vezesse a Kner Imre
Gimnaziumot. Megbizott igazgatokent egy ev
utan a mar az iskola uj fenntartoja, a Romai
Katolikus Egyhaz Szeged-Csanadi Egyhaz
megyeje bizta meg, hogy vezesse tovabbra is az
intezmenyt. Toth Ferenc elvallalta a felkerest,
igy tulajdonkeppen ket iskolat igazgat: az egy
hazi altalanos iskola es a gimnazium osszesen
mintegy fiZlszaz pedagogusat iranyitja.

Mult ev szeptem
bere 6ta egyhazi intez
menykent miikodik a
gyomaendrodi gimna
zium. Mar 2012 Ota
probalt csatlakozni az
egyhazhoz, mint uj
fenntartohoz. A gim
nazium korabbi igaz
gatoja dr. Kovacs Bela
tette meg az elso Ie
peseket, de a folyamat
kiilonbozo okok miatt
evekig tolodott.

- A huzavona a gim
nazium szamara is kez
dett mar kellemetlenne
valni. Nem azert, mert
az iskola letet ez be
folyasolta volna, hanem
azert, mert ldilonbozo
hirek kezdtek keringeni
az iskolar61: vagy at
veszi az egyhaz a gim
naziumot, vagy bezar
jak. Ez a hir persze tel
jesen alaptalan volt, de
arra j6 volt, hogy nemi
leg megtepazza az in
tezmeny tekintelyet. Ez
a diakletszamot tekint
ve is tetten ertheto volt.
Raadasul az eros kor
nyekbeli gimnaziumok
kal is versenyeznunk
kell - tajekoztatja la
punkat T6th Ferenc
igazgat6, aki azt is el
mondta, hogy 2013
e16tt Gyomaendrod on
kormanyzata volt a
gimnazium gazdaja.

Ezt kovetoen egy
torvenyi valtozas miatt
az allam a Klebersberg
1ntezmenyfenntart6
Kozponton (KL1K) ke
resztiil latta Ie a hazai
oktatasi intezmenyek
tobbsegenek fenntarta
sat. igy lett a KL1K a
fenntart6, Gyomaend
rod varosa pedig a mu
kodtetoje a gimnazium
nak.

- Meg 2013-ban ugy
indultunk a tanevnek,
hogy ujra elinditjuk az

egyhazi atveteli elja
rast, hiszen a R6mai
Katolikus Egyhaz re
szerol meg volt a szan
dek az iskola atvetelere
es az onkormanyzat
reszerol is az intezmeny
atadasara. A targyala
sok sikerrel jartak, igy
mult ev szeptemberetol
mar egyhazi fenntar
tasuva lett a nagy multli
gyomai gimnazium.
Tulajdonkeppen tehat,
ez az elso ilyen tane
wnk.

- Miben valtozott
az iskola eIete mult ev
szeptemberetOl?

- Eloszor is, valto
zott az intezmeny neve,
az egyhaz ugyanis nem
tamogatta az iskola regi
nevet. Az egyMz szan
deka az volt, hogy egy

telepUlesen ne mukod
jon ket ldilonbozo in
tezmeny ugyanazon
egyhazi fenntartasban.
Fontos, hogy az ugyan
csak egyMzi fenntar
tasu es immaron 19 eve
mukod6 Szent Gellert
Katolikus Altalanos
1skola telephelyeve valt
a gimnazium, ezert a

Szent Gellert nev "fu
tott tovabb". igy tulaj
donkeppen egy oktatasi
intezmenykent a mi
newnk Szent Gellert
Katolikus Altalanos 1s
kola, Gimnazium es
Kollegium lett egy
igazgat6 iranyitasaval.
Munkamat ket iskola
igazgat6 helyettes segi
ti: Kondome Timar Er
zsebet, valamint Sza
badka Marianna.

- Milyen valtoza
sokat hozott az iskola
eleteben az egyhazhoz
valo csatlakozas?

- A kozepiskolasokat
erinto valtozas, hogy
felmeno rendszerben
heti ket hittan 6ra lett
bevezetve. Ez azt is
jelenti, hogy a szeptem
berben hozzank jelent
kezo diakokat ugy irat
tuk be, hogy kivancsiak
voltunk felekezeti ho
vatartozasukra. Czank
Gabor plebanos es Papp
Tibor reformatus tisz
teletes tartjak a hittan
6rakat. A hazai tanterv
reszekent egyebkent
minden kozepiskolaban
bevezetik a hittant,
vagy az erkolcstant a
diakok valasztasa sze
rint. Tehat az allami
iskolakban valaszthat
nak a diakok, hogy hit
tant vagy erkolcstant
akamak tanulni. Nalunk
nem valaszthatnak, itt a

hittan kotelezo. Meg
jegyzem, hogy a hittan
es az erkolcstan tantar
gyak tartalma es celjai
kozott tobb a hason16
sag, mint a ldilonbseg.
A mai viIagban egyeb
kent elvarhat6, hogy
ezen a ternleten is mu
velodjenek a fiatalok.

A masik ezzel ossze
fiiggo valtozas, hogy
havonta egy alkalom
mal az osztalyfonoki
6rak kereteben a gim
nazium minden tanu16
ja reszere iskolamisek
vannak, melyet a kato
likus illetve a reforma
tus templomban rende
mnk meg. Ez a tanev
meg a vaItozasok meg
szokasanak jegyeben
telik el, s ugy gondo
lorn, hogy a jovo tan
evet mar ugy inditjuk
el, hogy sok minden
mar megszokott lesz.
Raadasul egy uj evfo
lyam kernI be, akik mar
nyilvanva16an katolikus
intezmenybe jelentkez
nek. Gimnazistaink
tobbsege annak idejen
meg nem katolikus is
kolaba jelentkezett, ezt
az egyhaz, mint fenn
tart6 tiszteletben tartja,
ezert nem egyszerre
tortent peldaul a hittan
bevezetese minden ev
folyamban, hanem a
diakok vaJaszthattak a
hittan es egyeb foglal
kozasok kozott.

- A gimnazium pe
dagogusai mikent fo
gadtak a valtast?

- Az evekig tart6
bizonytalansag pr6bara
tette a pedag6gusaink
tiirokepesseget. A tava
lyi tanevben meg egy
faradt es csa16dott ne
velotestiilettel dolgoz
tam egyiitt, akikb61 en
nek ellenere nem ve
szett ki a tenniakaras
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Telefon: 0666/284·989, 0620/359·6842

Verso Biztosibisi Alkusz Kft.

Gazkeszi.ih~kek

karbantartasa;
javitasa!
Viz~, gaze,

kozponti fUtes
szereh~s

tervezest61
a kivitelezesig!

_ ..
,. ,- -,: .

Keszpenzben a
helyszinen

fizetek!

0630/9-533-594

Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes k6rO Ogyintez8se.
- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kotelez6 felel6ssegbizt. "
- Casco-biztositas r;;.~
- eletbiztosftas ~ ~

- nyugdij-el6takarekossag '_/'(~~\
- egyeb m6dozatok r:; /1"'>',.\,~\~(~fn!~\I"·l~ ~
Gyomaendrodi +..3i....,i- \':;":
kepviselet: ~~~~-

, . -~
Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Madach u. 2/2.

REG.
BUTOROKAT;

hasznalati
targyakat

vasarolok!

szeruek. Az egyik a
rendeszeti, a masik a
turizmus szakirany.
Mindketto az altalanos
gimnaziumi oktatisra
epUl, egyik sem kote
lezo, de felveheto. Bar
melyiket is valasztja a
diak: komoly szakmai
alapot sajatithat el, s ha
az erettsegi utan ezekbe
az irinyokba akar elin
dulni, akkor mar j6 ala-

- Nehany eve meg
vegyes profilu oktatis
folyt: girnnaziumi erett
segit, vagy szakkozep
iskolai erettsegit sze
rezhettek a tanu16ink.
Sajnos a szakkozepis
kolai oktatis befeje
zodott a gimnazium
ban. Folyamatosan
gondolkodunk azon,
hogy valamifele ujdon
saggal rukkoljunk eW.

szandeka. Mult ev nya
rein azut{m megnyug
vassal vettek tudoma
suI, hogy az egyhaz
atvette az iskolit. A
nevelotestiilet tagjaiban
- az igenyes es szinvo
nalas munkijuk mellett
- igen eros a lokalpatri
otizmus, s ez annak is
koszonheto, hogy jelen
tos resziik helybeli pe
dag6gus. Talan emiatt

A 9. evfolyam karacsonyi miisora a gimmiziumban 2014. decembereben

- Ugy gondolom, hogy jol jart a gimnaziu
munk a fenntarto valtassal, nem elsosorban az
iskola anyagi biztonsaga miatt - hiszen ezzel
korabban sem volt gond - hanem azert, mert az
egyhaz mas szellemisegban gondolkodik. En
humanumot, bizalmat es optimizmust tapasz
talok az egyhazmegyenel, s azon leszek, hogy
ezt kozvetitsem a kolligak es a diaksag fete 
mondta az igazgato.

is ok sokkal tobbet tesz
nek iskolijukert, mint
ami egyebkent egy pe
dag6gus feladata lenne.

Beszelgetesiink
elejen emlitette, hogy
a megyen beliiI is eros
a verseny a gimmizi
umok kozott. Milyen
gimmizium szeretne
lenni a gyomaendrodi,
miben szeretni kitiin
ni, miben tud tobbet
nyiijtani az ide jelent
kezo dhikoknak?

Ennek az iskolanak,
mint egy kisvaros gim
naziumanak az eras
sege abban van, hogy
megfelelO lehetosege
ket adunk az erettsegi
utani tovabbtanulashoz.
Biiszkek vagyunk arra,
hogy a vegzoseinknek
tobb mint fele a felso
oktatasba jelentkezik es
fel is veszik az egyete
meIae. Vannak emellett
olyan szakiranyaink,
amelyek evek 6ta nep-

pokkal fog rendelkezni.
Az elObb felsoroltak
mellett a magasfoku
nyelvoktatast emlithe
tern meg gimnaziu
munk egyik fa erosse
genek - hangsulyozta
beszelgetesiink vegen
T6th Ferenc, a gyo
maendrodi Szent Gel
lert Altalanos Iskola,
Girnnazium es Kolle
gium igazgat6ja.

H.E.

Gyomaendr6di
Sz6-Beszed

hi rdetesfeIveteI!

Telefon:
0670/22-632-99

BALUVI
Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rakoczi ut 12.

Kfnalatunkb61:

Villanyszerelesi anyagok,
vilagftastechnika,
gazkeszOlekek- es alkatreszek!

VILLANYSZERELES
MUNKAI
REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETBOLI

Kedvez6 arakkal varja v8sarl6it a BALUVILL!
Nyitvatartas: Hetf6-pemtek: 7.30-17.30

Szombat: 7.30-12.00

Munkaruhazat: acelbetetes es betet nelkiili
cipok 36-48 meretben! Dzsekik 4XL meretig.

Munkasnadragok!



6 Gyomaendr6di Sz6-Beszed 2015. januar

alak-••u.... iii igazgat6
Tobb vendeget, nagyobb bevetelt remel Gera Krisztian

Ismeretes, hogy Vass Igmic fiirdoigazgat6i megbizasa mult ev vegen
lejart, ezert az onkormanyzat, mint a Liget Fiirdo Kit. tulajdonosa
palyazatot irt ki az alias betoltesere. A megadott hataridoig osszesen 9
en palyaztak a fiirdoigazgat6i allasra, am a yaros vezetese egyik
palyazatot sem talaIta elfogadhat6nak. Dr. Csorba Csaba jegyzo la
punknak elmondta, hogy a kilenc koziil csupan ket palyaz6 felelt meg
a kiiras kovetelmenyeinek, am ok olyan irrealisan magas fizetest ker
tek, amit a yaros nem vallalhatott eel. A palyaztatasi eljarast minden
indoklas nelkiil is eredmenytelenne lehet nyilvanitani - mondta a jegy
zo, aki hozzatette, bogy az iigyvezetoi tisztsegre egyebkent sem kotelezo
palyazatot kiirni. A 9 palyaz6 koziil a kepviselo-testiilet tObbsegenek 
8 igen es 2 tart6zkodassal - azonban az oroshazi Gera Krisztian tetszett
meg leginkabb, s bar a palyazati kiiras kovetelmenyeinek 0 sem felelt
meg, a testiilet tobbsege megis csak tamogatta kinevezeset.

Gera Krisztiimt (35
eves) janwlr els6 nap
jaiban uj munkahelyen, a
Liget Fiird6ben keres
tiink fel, s kerdeztiik ter
veir61.

- Az a helyzet alit
elo, hogy bar a 9 pa
lyaz6 koziil senki sem
felelt meg, megis Ont
biztak meg 5 eyre az
igazgat6i feladatok el
IMasaval. Mit gondol,
minek koszonheti az
On iranti bizalmat?

- El6sz6r is nagy
megtiszteltetes, hogy
egy ilyen jo adottsagok
kal rendelkez6 fiird6
iigyvezet6i poziciojara
Gyomaendr6d kepvise
16-testiilete nekem sza
vaZOtt bizalmat. Ugyan
akkor erre a kerdesre hi
telt erdemlOen a testiilet
tudna valaszolni. En azt

tudom, hogy miert pa
lyaztam erre az allasra es
hogy miert liltok ebben
fantaziat? A yaros egy
lehet6leg kiils6 embert,
egy olyan marketing
szemleletii vezet6t kere
sett, aki mar tapasztala
tokkal rendelkezik a fur
d6iizemeltetesben vala
mint a marketing mun
kaban is. Az elmult
evekben rnlkinalat ala-

kult ki a furd6kb61. Ra
adasul a mai arak mellett
csak kevesen engedhetik
meg maguknak, hogy
igenybe vegyek a fur
d6kben a gyogyaszati
kezeleseket. Emiatt t6bb
furd6nek is jelent6sen
visszaesett az arbevetele.
Az en palyazatom
egyebkent a muszaki
vegzettsegem hianya
miatt nem felelt meg az
elvarasoknak. Nekem
k6zgazdasz vegzettse
gem van. Ebben a fiir
d6ben az el6irasok sze
nnt lennie kell egy mu
szaki vizmem6ki veg
zettsegu szakembemek
is, ezt a feladatot most az
el6d6m, Vass Ignae latja
el.

- Art beszelik, hogy
kinevezesebez nagyban
hozzajarult az is, hogy
on Toldi Balazs pol
garmester barMja,
egyiitt fociztak annak
idejen...

- Ezt a hirt mar en is
hallottam, de ez nem
igaz. Igaz, hogy szere-,
tern a sportot: gyermek
koromban foeiztam, ke
s6bb karateztam is, ko
sarlabdaztam is, de leg
inkabb a kezilabda all
k6zel hozzam. Polgar-

Gera Kriszthin

mester urral a palyazati
kiids kapcsan yettem fel
a kapcsolatot, akkor be
szeltem vele el6sz6r. Te
hat nem hogy nem fociz
tunk egylitt, de nem is is
mertiik egymast korabb
rol.

- On korabban az
orosh:izi Gyoparosfiir
doben dolgozott. Innen
igazolt :it Gyomaend
rodre?

Nem, az oroshazi fur
d6nel 2008-ig dolgoz
tam. Legut6bbi munka
helyem a szegedi Tisza
virag Etterem es Hotel
volt, ahol vezet6kent te
vekenykedtem.

- Gondolom, hogy
palyazata megirasa
elOtt tanulmanyozta a
gyomaendrodi fiirdo
gazdalkodasat es lehe
tosegeit. On szerint
lehet-e gazdasagossa
tenni a miikodest, tud
va azt is, hogy a vesz
teseges fiirdo evrol
eyre 30-50 milli6s on
kormanyzati segitsegre
szorul?

- Hiszek abban, hogy
rentabilissa lehet tenni
barmelyik hazai fiird6t.
Alapvet6en ehhez sziik
seges, hogy a furd6nek
jo termeszeti es infra
struktunilis adottsagai
legyenek. Itt a gyogyviz
mellett van egy j61 fel
szerelt, de kihasznalatlan
gyogyaszati reszleg.
Amellett, hogy a furd6
muszaki allapota fejlesz
tesre szoml, en a gyo
gyaszati resz kihaszna
lasaban latom az egyik
kit6resi lehet6seget. Sze
retnem, ha a reumatolo
giai szakrendeles a fizi
koterapias kezelessel
egylitt iltkeriilne a varosi
szakorvosi rendel6b61 a
furd6be. Itt reggelt61
estig igenybe vehetnek a
fizikoterapias es balne
oterapias kezeleseket a
betegek. Ezt meg azon
az aron is vallalnam,
hogy a reumatologiai
szakszemelyzetnek a be
ret is a furd6 fizetne. A
furd6t egyebkent esaladi
fiird6kent kepzelem el,
amely t6bb generacio ki
kapcsolodasara is alkal
mas.

- A fiirdo profilja
nak kialakitasara ko
rabban is tortentek
mar pr6balkozasok.
Sajnalatos teny azon
ban, hogy keyes a ven
deg, s koziiliik is leg-

kevesbe a helybeliek
valtanak jegyet...

- Ez sok helyen igy
van, bar a helyiek a
legt6bb telepiilesen ked
vezmennyel vaIthatnak
jegyet. En szeretnem, ha
minel t6bben j6nnenek a
furd6be a gyomaendr6
diek es ennek egyik ha
tekony eszk6ze az lesz,
hogy a gyogyaszati on
resz merteket a felere
szeretnem cs6kkenteni.
Meg fogom vizsgalni
annak a lehet6seget is,
hogy a helyi buszjaraton
kedvezmenyes jeggyel
lehessen a furd6ig eljut
ni azoknak, akik gyo
gyaszati kezel6lappal
rendelkeznek. Gyopa
rosfiird6be peldaul
Oroshaza k6zpontjabol
felorankent egy kisbusz
viszi ki es vissza a bete
geket.

- On szerint miben
mas meg Gyoparosfiir-
d "?o.

- Oroshaza valamivel
nagyobb Yaros, nagyobb
vonzask6rzettel. Oda
Szegedr61, s6t Romani
abOl, Aradrol is sok ven
deg jar at. Itt kevesebb a
roman vendeg, a tavo
labbi belfoldi vendegek
pedig a megfelel6 szal
laskapacitas hianya mi
att maradnak el. Gyo
paroson k6t olyan szallo
da is muk6dik, amely a
furd6vel k6zvetlen
6sszek6ttetesben van.

- J6 lenne, ide Gyo
maendrodre is egy
ilyen szalloda?

- Igen, nagy sziikseg
lenne ra. Egy telepiiles
nek es az itt mUk6d6 tu
risztikai k6z6ssegnek is
j61 felfogott erdeke,
hogy a furd6 melle szal
loda epiilj6n, amely ta
volabbrol is idevonzza a
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.A halaszati jog marad
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a szovetkezetn.el .',
. . .'." ,_. . .. . I

Akkr. lajstromszam: 00533020

laszati hasznositas bein
ditasahoz - tajekoztatta
lapunkat dr. Csoma An
tal a sz6vetkezet elnoke.

- A sz6vetkezet val
lalasai nem els6sorban
anyagi megfontolasb6l
t6rtentek, hanem hogy
legalabb meg egy evig
ezen a hat holtagon es a
sz6vetkezet 6sszes vizen
horgasz6k olcs6bban
horgaszhassanak. A sz6
vetkezettel egyiittmiik6
desben lev6 1200 f6s
horgaszegyesiilet is fel
tud kesziilni arra, hogy
20 16-t6l mikent folytatja
majd tevekenyseget.
Ugyanigy a gyomaend
r6di onkormanyzat is fel
tud kesziilni arra a gaz
dasagi tevekenysegre,
amit majd a hat holtag
halaszati hasznositasa
jelent majd 2016-t61 
mondta dr. Csoma.

OKEV: 04-0089-05

E-Iearning felkeszLilesi lehetoseg:
otthon~ egyenileg, sajat gepen,
interneten keresztUl torteno
felkeszUles ~

TeljeskorCi tajekoztat~s:· wwW.rutinatl.hu

Bosnyak Jozsef tanfolyamszervezo
Telefon: 0630/409-2868

A RUTIN
AUT6SISKOLA
SZEMELYGEPKOCSI·
VEZETCI TANFOLYAMOT INOrT
Idopont:

2015. januar 14-im, 17 ora!
Helyszln: Katona J6zsef
Muvel6desi Kozpont
Gyomaendrod, Kossuth u. 9. sz.

KEDVEZMENYES elmeleti tanfolyam!

INGYENES Kresz· es tesztkonyv hasznillat!

INGYENES szamit6gepes teszt hasznalat!

EMBERSEGESEN,rORELMESEN,HATEKONYAN
ABIZTONSAGOS KOZLEKEDESERT!

hat holtagon 1,5 milli6
forint ertekben vegziink
tenyeszhal kihelyezest,
vallaltuk, hogy horgasz
centrikus halgazdalko
dast folytatunk tovabbra
is. Ez azt jelenti, hogy a
halaszatunk szelekta16
jellegii, a busa az eziist
karasz es a t6rpeharcsa
megfogasara iranyul.
Arra is igeretet tetti.ink,
hogy ha igenyli a varos,
akkor szakmailag segit
jiik a felkesziilest a ha-

Go Further

Bar az elOzo kepviselO-testiilet meg az elmult

evben mar ket alkalommal is ugy dontott, hogy

nem hosszabbitja meg egy evvel a Korosi Halasz

Szovetkezettel koriibban kotott haszonberleti

szerzodest, ameJy hat gyomaendrodi belteriileti

holtag haJaszati jogara vonatkozott. A Korosi

Halaszati Szovetkezet azonban targyaJasokat

kezdemenyezett a yaros uj vezeteseveJ, s a tema

decemberben ujra a kepviselO-testiiJet ele keriilt.

A sz6vetekezet azt
ajanlotta a varosnak,
hogy amennyiben egy
evvel meghosszabbitjak
a haszonberleti szerz6
dest, ugy abban az eset
ben a sz6vetkezet el
tekint a mintegy 12 mil
li6 forintos karteritesi
k6veteleset61, s6t az
eddigi brutt6 1,5 milli6
forintos eves berleti dij
helyett 2 milli6 forintot
fizet a varosnak.

- Az ev folyaman a

Haszongepjarmuveinkre tovabbra is
2,5 % MNB hitel

Feltetelek":

• Ford Has2onjarmOvek, bizonyos esetekben szemelygepjannuvek··
• Onere minimum a brutt6 vetelar 20%-a
• Futamid6: 24 - 96 h6nap
• Finanszirozasi forma: IfZing
• Penznem: magyar fOrint
• KamalozasITHM: fix (2.5 %)
• Finanszirozott Osszeg: minimum 3 000 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft
• Biztosftekkent jelzalog beJegyzesere lehet szOkseg
• A:z. ajanlat 2015.01.01 as 2015.12.31. kozott ~rvenyes

.:" A felsorolt felletelek nem min5sulnek ajAnlaMtelnek. a hilellel kapcsolatos telles tajekOZlatas elerhet6 az :
MNB oldalan. A reszletekert forduljon bizalomma! mtu1<.akereskedesUnktl6z!

Sandor Service Kft.
5310 Kisujszallas, Deak F. u. 69-75.
Tel: 59/321·134, Fax: 59/322·300
e-mail: fsandor@sandorser..!ice.t-online.hu
web: V'fW\N.fordsandorservice.hu

A Magyar Nemzeli Bank N6vekedesi Hitelprogramjanak kereteben most
paratlanul el6ny6s finanszlrozasi k6rulmenyekkel vasarolhatja meg a cegehez
leginkabb ill6 lij Ford haszongepjarmuvetl Kiknek sz61?
Minden olyan kis-, k6zep- es mikro vallalatnak, valamint egyeni vallalkoz6nak
(beleertve az 6stermel6ket is), akik szerelnek hatekonyabba, g6rdUiekenyebbe
lenni a dolgos hetk6znapokal.

Keresse
a

Gyomaendrodi
Szo-Beszedet

a Facebook-on is!

H. E.

- T6bb vendeg lesz,
es a furdonek t6bb ar
bev6tele lesz...

- Orosh:lzikent min
den nap ingazik az oj
gyomaendrodi munka
helyere?

- Eleinte, hogy minel
hamarabb megismerjem
a helyi viszonyokat, a
furd6 egyik vendegszo
bajaban lakom, terme
szetesen csak addig,
amig a kihasznaltsag ezt
lehetove teszi - fejezte
be a beszelgetest Gera
Krisztian, a Gyomaend
r6di Liget Fiird6 uj igaz
gat6ja.

vendegeket. A vendegek
kenyelmet, a min6segi
ellatast rna ez tudja leg
inkabb szolgalni. Vele
menyem szerint nem a
furd6 vezet6jenek sze
melye miatt van keyes
vendeg egy furd6ben. A
vezet6 hozzaallasa is
fontos, de a legfonto
sabb, hogy egy telepUles
egesze mikent tudja ide
hozni, vonzani a vende
geket.

- Lesznek-e szeme
lyi valtozasok a fiir
doben?

- Egyen16re nem ter
vezek ilyet. Akik tisz
tesseggel es becsUlettel
vegzik a munkajukat,
azokra a jovoben is
sziikseg lesz. Belso tre
ningeket azonban min
denkeppen szeretnek ve
gezni hazon beliil.

- Ez mitjelent?
- Induljunk el peldaul

a furdo penztanit6l, aho
va e16sz6r erkezik a ven
deg. Szeretnek 6sszealli
tani hirom nyelven egy
ugynevezett kisokost,
hogy a penztaros meg
tudjon sz6lalni es tudjon
jegyet eladni angolul,
nemetiil es romanuL Azt
gondolom, hogy ez egy
alapvet6 elv3.ras a mai
vilagban, kii16n6sen ha
kiilfoldi vendegekre is
szamitani akarunk.
Emellett fontos, hogy a
dolgoz6k olyan k6zeget
teremtsenek a furdoben
ahol a vendeg vendeg
nek erzi magat. Nalam
alapveto a mosoly es a
vendegekkel va16 meg
fele16 kommunikaci6.

- On azt vallalta,
hogy a fiirdo veszte
segH csokkenteni fog
ja. Ebben anyagilag is
erdekelt, hiszen a meg
takaritott onkormany
zati tamogatlis ossze
genek 15 szazalekat
kerte premiumkent.
MitOl lesz kevesebb az
onkormanyzati tamo
gatas?
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Megtalaltuk Gyomat Baskiriaban

A gyomai vasntallomas az 1960-as evekben

Az MTA neprajzos kutato
jakent nemreg lehetosegem
volt elhitogatni a hajdani
Magna Hungaria teriiletere,
Baskirbiba es fOvarosaba,
Ufaba. Az ufai akaderniai
intezet neprajzosa, Julia Ab
szaliarnova megerkezesiinket
kovetoen rogton varosnezesre
invitalt, arnelynek egyik a]]o
rnasa a baskirok nernzeti ho
senek lovasszobra volt. A ma
gaslaton elhelyezett, messzi
rol is jol IMhato szobor talap
zatatol elenk tarult a ket foly6
osszefolyasamil epiilt egymil
lio lakosu nagyvaros panora
maja. Kiserorn a kisebb folyo
torkolatara rnutatva igy szolt:
"az ott a Gyoma folyo, es a
partjan epiilt uj varosresz
neve is Gyorna". En megle
podve valaszoltarn: de hiszen
en Gyornan sziilettern! Most
vendeghit6rnon volt a sor,
hogy meghokkenjen. "Itt
Gyoman?" - kerdezte.

Ekkor tisztaztuk, hogy en a
magyarorszagi Gyomar61 be
szelek.

Itt kezd6dott meg az egy
Mten at tart6 hasonl6sag
kereses. Eddig keveset tudtam
errol a soknemzetisegli koztar
sasagr6l, amely az Orosz
Foderaci6 reszet kepezi, s
amely minden bizonnyal egy
kor a magyarok egy reszenek
ideiglenes hazaja is volt.

A magyar ostortenet kutat6i
szerint a honfoglalas elott a
magyarsag ketteszakadt, es a
keleten maradt magyarok vala
hoI Baskiria teriileten elhettek.
Ezt a feltevest bizonyitja Al
Bakhi arab utaz6 feljegyzese a
baskirokr6l a 10. szazadb61,
majd az 11S0-es evekben
Magyarorszagon jart Abu
Hamid al-GamMi is, aki a
kalandoz6 magyarokat is
baskiroknak nevezi.

A 13. szazadi eur6pai
szerzetes-utaz6k egyike volt
Julianus barM, aki a keleti ma
gyarok lak6helyet kutatta fo1.
Beszamo16ja szerint egy volgai
bolgar varosban elo magyar
asszony igazitotta el, s a kozel
ben megtalalta magyar testvere-

it, akikkel kozos magyar nyel
viikon tarsalogva, megertettek
egymast.

Ennek az orszagnak egyik
nagy varosaban, mely allit6lag
otvenezer harcost tud kiallitani,
a barat egy magyar not talalt,
aki a keresett foldrol erre a
videkre ment ferjhez. Ez meg
magyarazta a baratnak az utat,
hogy merre menjen, s azt alli
totta, hogy ketnapi jar6foldre
biztosan megtalalhatja azokat a

magyarokat, akiket keresett.
igy is tortent...

"Megtalalta pedig oket a
nagy Etil foly6 mellett. Kik
latvan ot, s megertven, hogy
kereszteny magyar, nagyon or
vendeztek megerkezese felett.
Koriilvezettek 5t hazaikban es
falvaikban, kozben kereszteny
magyar vereik kiralyar6l es
orszagar6l behat6an tudakoz6d
tak. Barmit mondott nekik a
hitr5l vagy egyebekrol, a legfi-

Szabo Zoltannal es kiseronkkel.
Hatterben a Gyoma folyo torkolata es a fovaros Gyoma nevil keriilete.

gyelmesebben hallgattak, mivel
teljesen magyar a nyelviik;
megertettek 6t, es 0 is azokat."
(Julianus barclt beszamol6ja)

Egy masik domonkos
szerzetes, Rubruk is ezt irta: "A
baskirok ugyanazt a nyelvet
beszidik, mint a magyarok;
pasztorkodnak, varosaik nin
csenek; orszaguk nyugatr61
Nagy-Bolgarorszaggal erint
kezik. ... lnnen, Baskiria tar
tomanyab61 jottek a hunok,
akiket kesobb magyaroknak
neveztek, s ezert hivjak Nagy
Magyarorszagnak. "

Meg a tatarjaras idejen a
KarpM-medencebe erkezo ke
leti utaz6k, mint Dzsuvaini,
vagy Rasid-ad-Din is bas
kiroknak nevezi az itt elO ma
gyarokat.

A kutat6k maig vitatkoznak
azon, hogy pontosan hogyan is
tortenhetett a baskir-magyar
egyiitteles, illetve, hogy tenyleg
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A "Gyoma szeretlek!"
internetes baniti kor log6ja

IJI

baskirokat es a magyarokat, s
ha yalaha szoros kapcsolatban
alltak, vagy netan meg ver
rokonsag is fennallt, akkor sem
mutathat6 ki egyertelmuen sem
a genetikai, sem a kulturalis
egyezes.

Gondoljunk csak arra, hogy
mar a masod- harrnadunoka
testverek k6z6tt is mekkora
kiil6nbseg lehet. Ugyanakkor,
ha nem is tisztazhat6ak a kap
cso16dasi szalak, a ket nep att61
meg akar 6szt6n6sen is taplal
hat egymas iranyaban testveri
erzeseket. Ezt a szeretetet, s az
osi gy6kerek kereseset tapasz
talhattam meg a baskir rold6n,
gyomaikent a gyomaiak k6z6tt.

Dr. Juhasz Katalin

tarvideken, s megoriztek egy a
szeke1yekehez hason16 rovas
irast is. Nepzenej1.ik pentaton,
kvintvalt6, akarcsak a regi
stilusu magyar nepdalok.

Sorolhatnank meg a hason
16sagokat, de mindez persze
cseppet sem tudomanyos. Ho
gyan is lehetne egymashoz ha
sonlitani ket, legalabb ezer eve
egymast61 kiil6n e10 nepcsopor
tot. Ilyen hosszu ida alatt
rengeteg kii16nb6zo hatas erte a

Sz6-Beszed

A Cyoma folyo

16sagot veltiink felfedezni.
Azon viszont mar igazan meg
lepodtem, hogy ebben a negy
evszazada orosz t6bbsegii re
gi6ban, ahol a baskirok j6 resze
mar nem is tud sajat anya
nyelven, az 1.innepi leves1.ik
megsem a borscs, vagy a scsi,
hanem aranysarga husleves cer
nameteJttel.

A baskirok evszazadokon
keresztiil hatarorkent szolgaltak
a nagy orosz birodalom ha-

elhettek-e elszakadt magyar
csoportok a mai Baskiria terii
leten, de az bizonyos - s ezt a
k6z6s "Gyarrnat" es "leno"
t6rzsnevek, valamint szamos
hason16, vagy azonos sz6 is
bizonyitja - hogy a baskirokhoz
mindenkeppen van valami k6
runk.

Akarrnerre jartunk, amint
megtudtak, hogy magyarok
vagyunk, a legegyszeriibb bol
tos nenitol a regeszprofesszorig
mindenki a rokonsagr61, a
k6z6s multr61 kezdett beszelni.
Szamos azonos sz6t tala1tunk,
mint kender/kinder, alma/alma,
arpa/arpa (a szemen leva arpara
is ezt a sz6t hasznaljak!),
b6ko(kiskes)/beke.

A helynevek k6z6tt megle
poen sok a Magyarorszagon is
hasznalt helynev, mint peldaul
Kondoros/Kundurus, Be
kaslBekas, K6r6s/Kerezs. Az
ufai muzeumban kiil6n vitrin
ben lathat6ka regeszeti asata
sokb61 elokeriilt magyar tar
gyak, s a neprajzi kiallitason a
tiszafuredi. bOrbevonatos fanye
reggel teljesen megegyezo
peldanyt talaltunk az azonos
forrnaju egyeb 16szerszamok, s
a karikas ostor mellett.

A himzesek es szattesek
motivumai k6z6tt is sok hason-

2015. januar
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csarnokkal boviilt a
2015. januar

amutec
Elkesziilt es atadtak

a gyomaendrodi Ma
mutec Hungary Kft. uj
1327 negyzetmHeres
iizemcsarnokat decem
ber 19-en.

A beruhazas az Eu
r6pai Uni6 tamogatasa
val az Eur6pai Regio
nalis Fejlesztesi Alap es
a Magyar Allam finan
szirozasaval va16sult
meg DAOP telephelyfej
lesztesi palyazat altaI.

A teljes bekeriilesi
koltseg 182 milli6 forint,
a tamogaffis osszege 99
milli6 forint volt. A pro
jekt e16keszites resze
kent meg 2012 6szen
elkesziilt az epitesi en
gedelyterv, majd 2013
szeptembereben kaptak
ertesitest, hogy a palya
zatot tamogatasra erde
mesnek talaltak. 2014
aprilisara elkesziiltek a
projekt epitesi reszeinek
kiviteli szintii tervei.

Az iinnepelyes alap
k6letetelre 2014. aprilis
7-en keriilt sor, majd a
munkateriilet atadasaval
majus elejen kezd6dott
meg az epitkezes. A ked
vez6 id6jarasi koriilme
nyeknek is koszonhe-

t6en a kivitelez6 tartani
tudta a vallalt hatarid6t
es 2014. december 10-re
a beruhazas keszen alIt a
miiszaki atadasra, mely
meg is torten(

A beruhazasnak ko
szonhet6en tovabbi tiz uj
munkahellyel Mviil
majd a svajci tulajdonu
vallalat letszama.

A projekt resze volt
egy kiilteri elektromos
targonca es egy gya
logkiseretii magaseme16
targonca beszerzese is.

Az epiilet 2 f6
reszMl all: egy 767
negyzetmeteres gyart6
reszb6l, melyben a fo
nott kotelek gyartasa
tortenik majd es egy 560
negyzetmeteres raktar
reszMI.

Patrick Ullmann, a
svajci tulajdonos az
iinnepelyes atadason
elmondta, hogy ez az
epiilet ismet egy gyart6
es raktarcsamok, aminek
koszonhet6en vegre ele
gend6 hellyel rendel
keznek a termeles opti
malis biztositasahoz.

A gyart6csamok resz
a fonoda termelesenek
Mviteset fogja szolgalni.

Koriilbeliil 50 milli6
forint ertekben fognak
20 IS-ben kotelfon6 ge
peket vasarolni, melyek
kel megduplazzak a

kapacitasunkat es ez ter
meszetesen uj munkahe
lyeket is jelent.

A raktarcsamok resz
a felkesz- es keszter-

mekek tarolasat segiteni.
A Seilfabrik Ullmann

csoport iden is sikeres
evet zar. Csoportszinten
tobb mint 10 szazalekkal
n6tt az arbevetel es a
nyereseg is rekordszintre
emelkedett.

A tulajdonos megko
szonte a Mamutec Hun
gary Kit. minden dolgo
z6janak es a meghivott
vendegeknek, szakem
bereknek, hogy hozza
jarultak ezeknek az ered
menyeknek az elerese
hez.
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Kajakos disznotor
Gazszolgaltato iigyfelszolgalat

Keddi napokon detel6tt 8
12 6raig, csiitortokonkent
pedig 14-18 6raig varjak az
iigyfeleket a szemelyes
iigyintezesre.

las bejelentese, muszaki
szolgaltatasok megrende
lese, illetve lemondasa, fo
gyaszt6i adat- es cimval
tozas bejelentese, fogyasz
tasmer6 atinisa, fogyasz
tasi hely ki- es bekapcso
lasa, szamlazassal kapcso
latos informaci6 kerese,
bankkartyas befizetes lehe
tasege, stb.

Gyomaszolg Kft.
Temetkezessel

kapcsolatos i.igyintezes
Hetf6-pentek: 7-15 6raig!
Telefon: 0666/386-233

Az iigye/et ideje a/att
(hetvegen es iinnepnapokon

ejje/-nappa/) hivhat6:
Cs6ke Janos:

0666/285-065, 0630/630-8097

Temetkezesi iroda: Gyomaendr6d, lpartelep u. 2.

E-ON iigyfelszolgalat

A GDF SUEZ gazszol
galtat6 iigyfelszolgalati
irodat nyitott Gyoma
endradon a varoshaza f6ld
szintjen.

Nyitva tartas: hetfO 14
18 6raig, kedden 8-12
6raig.

A szemelyes iigyfel
szolgalaton igenybe vehet6
szolgaltatasok: gazmeroal-

Az aramszolgaltat6 heti
ket alkalommal tart iigyfel
szolgalatot a Selyem uti
varoshaza epiiletenek f6ld
szintjen leva irodajaban.

Futassal zarta az evet a KSI
Gyomaendr6d kajak-kenu
szakosztaly. J6val tobb,
mint otven f6vel vettek
reszt a fut6galan, sziil6k,
gyerekek vegyesen. Volt,
aki setalt, volt aki koco
gott, de akadt olyan ver
senyz6 is, aki edzeskent
felfogva vegig kiizdotte az
altala kivalasztott tavot.

Osszessegeben el-
mondhat6, hogy egy ese
menyekben gazdag evet
zartak a KSI Gyomaendr6d
tagjai. A gyerekek szorgal
masan edzettek es sikere-

oromben es j6kedvben tol
tottek el a karacsony el6tti
utols6 edzesnapot. Az
esemeny zarilsakent a
gyerekek es sziileik a ket
edz6t (Kovacsne Kozma
Dianilt es Kovacs Gabort)
is megajanctekoztak egy
termetes mereru ajilndek
kosarral. A szemek kon
nyekkel teltek meg az
iltadaskor, hiszen nem
akilrmilyen kemeny es
nehezsegekkel teli, de
megis hihetetlen sikeres
evet zartak az egyesi.ilet
tagjai.

Az elmult esztend6
vege is esemenydusan telt
a KSI-nel! December 6-im
nagyszabasu, hagyomany
teremt6 diszn6toron vehe
tett reszt Gyomaendr6d
apraja nagyja. A KSI
vizitelepen rendezett ese
menyen gyomai es buda
pesti versenyz6k, csalad
tagjaik, baratok es erdek
16d6k vettek reszt. Az
id6jaras kegyeibe fogadta a
resztvev6ket, sem es6, sem
kemeny fagy nem nehezi
tette a "munkilt". A nap
vegere mindenki j61 lakha-

1

Alafras: .

Iranyar: .

Erdekl6dni: .

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

olvas6knak a lakossagi aprohirdeteseh, akik ezen a
szelvenyen kiildik be megjdemete-s celjab61! A szelv6nyen
a megjelolt helyre kell beimi a Idvant szQvegel es a
szelvcoyt levelezolapoo vagy boritekban elkiiJdeni a
kovetkezo cimre: Sz6-Beszed Szerkesztosege 5500
Gyomaendr5d, Hosok u"tia 51. Egy apr6hirdetes szovege
lehetoleg ne tartalrnazzon 15 sz6nal tobbet! A birdetesek
szoveg6ert felelosseget nero valla] a szerkesztoseg!
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_Aprohirdeteset e-mail-en is elkiildhetil

szobeszed@gmail.c:o~. -
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Felad6 neve: .

Cfme: .

Az apr6hirdetes sz6vege:

sen versenyeztek vegig az
evet, a sziil6k es a partol6k
pedig hasonl6an kitart6an
dolgoztak es epitettek fel a
semmib61 egy uj egye
siiletet.

Nehany terv a 2015-os
ev elejere: OJ edz6t sze
retnenek munkaba allitani.
Kiss Csabara a szakmai
munka es a min6seg no
velese, valamint a letszam
gyarapitasa erdekeben van
sziikseg. Csaba Kovacs
Gabor tanitvimya volt,
serdiil6 es ifjusagi valoga
tott kerettagsagig jutot!.
Nemzetkozi versenyen
EORV aranyermes volt.

A KSI kajak-kenu szak
osztitlya Gyomaendr6d
mas edz6ivel es sportve

.zet6ivel karoltve varosi
sportbaIt szervez marcius
kozepen. Ewton kivan a
KSI csapata Gyomaendr6d
aprajanak-nagyjanak sike
rekben es egeszsegben
gazdag boldog uj evet!

December 30-an a
kozteveben levetitett Kolo
nics Gyorgy film apro
p6jaul kviz bajnoksaggal
es filmvetitessel telt a
delel6tt. A tragikus hirte
lenseggel elhunyt kenule
genda, sportikon emlekere
egy Kolonics eleter61 sz616
tesztsort allitottak ossze az
edz6k. A teszt megirasa
utan eredmenyhirdetes
kereteben jutalmaztak az
osszes vallalkoz6 szellemu
versenyz6t. A vetelked6
uffin, aki meg nem latta,
megnezhette a kenu6riasr61
sz616 filmet.

Kovacs Gabor edz6nek
fontos volt ez a kis megem
lekezes, hiszen meg aktiv
versenyz6 koraban ket evig
egyUtt edzhetett Csepelen
Kolonics Gyorggyel. Ga
bor bariltkent emberileg es
szakmailag is sokat tanul
hatott Gyurit61.

Vegtil december 31-en
a Mez6berenyi Szilveszteri

tott az Oljalevessel, a toltott
kilposztaval, hurkaval, kol
basszal es tepert6vel!

Mikl6s nap reven meg
egy erdekessege volt a nem
mindennapi diszn6tomak:
A gyerekek nagy oromere
vizen evezve erkezett a
Mikulas. Gyomaendr6don
el6szor a helyszinhez huen,
cseng6sz6val, tomott put
tonnyal a KSI stegen kotott
ki a telap6. Egyszemelyben
kepviselte a budapesti es a
gyomai mikulast is, igy
hatalmas mennyisegti ajan
dekcsomag ert partot a
KSI-nel.

Az egesz rendezveny,
varakozason feliili sikerrel
zarult. Hatalmas elmennyel
mehettek haza a gyomai es
a budapesti resztvev6k is.

December 23-an kara
csonyi ajanctekozas resze
sei lehettek a KSI Gyoma
endr6d versenyz6i! Egy
mas nevet kihuzva, majd
egymast megajandekozva,
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Dr. Farkasinszky Er
zsebet az ahibbi kozle
meny megjelenteteset
kerte lapunkt61:

"A ban'ttok es ismer6
sok hatarozott keresere
teszi kozze a csalad a
halalesettel kapcsolatos
publikus informaci6kat.

2012. december 15
ken 19 6ra utan Far
kasinszki Sandor elet
tarsaval, Timarne Szta
nyik Anitaval vendeg
segbe mentek a Bethlen
Gabor utca 20. szam ala,
Raffael Attila szUletes
napjat unnepelni ...

2012. december 15
ken 21.30-kor Timarne
Sztanyik Anita gepko
csija, Endr6don a Sza-

badsag u. 29. szam alatti
hiz e16tt, az arokban lett
azonositva. Timarneval
tart6zkodott Raffel Anett
IS.

Ezen ejjel 23.30-kor a
Polanyi Mate u. 54. szamu
haz e16tt, az ott lak6k
bizonytalan hangokat hal
lottak.

A boncolasi jegyz6
konyv adatainak alapjan a
halal bealltanak ideje:
2012. december l6-an, az
ej szakai 6rakban va16
szinu. A halal oka fulladas,
kihUles, nyilt bokatores,
koponyaserules.

A halal felfedezesenek
ideje 2012. december 16
an, reggel 6.45 perc. A
holttest az arokban, arccal

Sz6-Beszed

lefele, fels6 nadrag ndkUl,
cip6 nelkul, telefon es
azonosit6 iratai ndkUl fe
rudt.

A nyomozast 7 6ra
utan dr. Krizsan Anett
vezetesevel kezdtek el, a
rend6rn6 az osszefer
hetetlenseget, az uggyel
kapcsolatban nem jelezte.

2013. januar 9-en a
csalad hatarozott keresere,
a Megyei Rend6rkapi
tanysag Kozlekedesi Osz
tilya vette at az ugyet.

2013-ban a Gyoma
endr6di Rend6rkapitany
sag kotelekeb6l a kovet
kez6 rend6rok tavoztak:
Latk6czki Lasz16, dr.
Krizsan Anett, Borbir6
J6zsef es De1<any Balint.

Ellenem a Gyomend
r6di Rend6rseg ket dolgo
z6ja De1<any Balint es
Socz6 Roland, ket ugyben
tett feljelentest.

2013. majus 6-an (az
elhunyt Farkasinszki San
dor sziiletesnapja) garaz
dasag vadja miatt De1<anY
Balint, valamint 2014
tavaszan Socz6 Roland,
koztisztasag elleni vetseg
(Raffael Attila feljelentese
alapjan, mi-szerint a haza
e16tt kaka6s csigat dobtam
a rube) vadja rniatt. Egyik
alkalornmal sem hallgat
tak meg a feljelent6
rend6rok. Mindket eset
ben megalapozatlan volt a
feljelentes.

Kerunk mindenkit, ha

2015. januar

van informaci6juk az eset
tel kapcsolatban, segitsek
a nyomozast, hogy senki
nek sem legyen szomorU
karacsonya!"

Gyomaendrod, 2014. 12. 18.

Farkasinszki Sandor,
dr. Farkasinszky

Erzsebet

Ha kinyilik az ajt6, varom
hogy betoppan, ha emberek
jonnek felem, keresem az
arcvonasait, magas, vekony,
egyenes szalfa alkatat, vis
szafogott mosolyat. Es nem
talalom, nem jon. De erzem,
hogy haborg6 lelke itt van min
den pillanatban velem es
koveteli halala korulmenyeinek
teljes feltarasat. Igen, mert azok
meg mindig tisztazatlanok,
feltaratlanok, es faj6n eg6, nem
gy6gyu16 sebet jelentenek sze
retteinek, hozzatartoz6inak.

A tenyek pedig makacs dol
gok, mert megvaltoztathatat
lanok. Farkasinszki Sandor
kifosztva, fels6nadrag es cip6
nelkul, nyUt boka- es bor
datoressel, bels6 szervseru
lesekkel, fejserulessel egy tiz
cm-es vizben arccal lefele,
megfulladva talaltak meg.
Kuzdott az eleteert, de a lampas
kihunyt a dermeszt6 hidegben,
es6ben. Mint kiderult, az dni
akaras es a segelykeres hangjat
a becsengetett hazban lak6k
nem hallottak, vagy nem ertet
tek... Es senki nem segitett!!

Ki a fele16s, miert torten
hetett kinek allhatott erde
keben, miert hagytak serulten
teljesen magara, hova lettek a

baratok? Kerdesek, amelyek
megvalaszolatlanok s egyre so
rakoznak, szaporodnak, alland6
nyugtalansagot, remalmokat
okozva minden csaladtagnak.

Jon a karacsony. Helye az
asztalnal ures lesz, hianya
belenk mar, de fiatal elete min
den rezdUlese tovabb el ben
nunk. Tenylegesen elengedni is
csak akkor tudnank melt6sag
gal, ha minden korumenyt
ismerhetnenk es valaszt kap
nank miertjeinkre. Mi vagy ki
all az igazsag feItarasanak
litjaban es miert? Miert nin
csenek fele16sok, mikor kapunk
erdemi valaszokat??

Torvenytiszte16 ember va
gyok. Hinnem kell abban, hogy
mindennek ki kell derulnie,
hogy kovetkezmenyek nelkUl
nem lehet bUnt elkovetni, hogy
nem halhat meg egy egeszseges
fiatal ember ertelmetlenUl, ar
tatlanul.

Hinnem kell haborg6 lelke
megnyugvasat, tudnom kell
meg nem sziiletett gyermekeit
elengedni.

A tettes ismeretlen??
Gyomaendr6d,

2014. december

Dr. Farkasinszky Erzsebet

Gyomaendr6d kozvelemenyet
igencsak felkavarta Farkasinszki
Sandor halala. A 2012. december
l6-an tortent - maig kivizsgalatlan
- eset nem hagyja nyugodni a
csaladot, akinek egyik tagja a
legut6bbi gyomaendr6di onkor
manyzati iilesen ennek hangot is
adott. Dr. Farkasinszky Erzsebet a
fentiekr61 tajekoztatta a kozve
lemenyt a helyi televizi6 kamerai
e16tt.

A Bekes Megyei Rend6r-
f6kapitanysag sajt6osztalyat6l
lapunk az alabbiakat kerdezte:

1. Tart-e meg a nyomozas az
iigyben, s ha igen, akkor milyen
megallapitasokat tettek? Ha, nem
tart a nyomozas, akkor mikent
zartik Ie az iigyet? Felmeriilt-e a
biincselekmeny gyanuja?

2. Van-e osszefiigges az iigy
ben tanusitott tevekenysegiikkel a
tavoz6 rend6roknek? Miert emliti
dr. Farkasinszky a rend6m6
esetleges osszeferhetetlenseget?

3. Gyakran elOfordul-e, hogy a
rend6rseg tevekenyseget bira16
panaszosoknak a rend6rseg "vis
szavag"?

A rendorkapitanysag valasza:

Tajekoztatom, hogy a megkere
seseben leirt halaleset miatt indult
nyomozas jelenleg folyamatban
van. A Bekes Megyei Rendor-foka
pitanysag kozlekedesrendeszeti
osztrilya halalt okozo segitseg
nyujtas elmulasztasa biintett
gyanuja miatt folytat eljarast az
iigyben, melynek soran kit
gyanusitottat hallgattak ki. A
nyomozas a vegehez kozeledik, a
fokapitanysag az utolso nyo
mozasi cselekmenyeket - koztiik az
iratismertetest - kovetoen elore
lathatolag 2015 februarjaban
vademelesi javaslattal tovabbitja
az eljaras iratait az illetekes
iigyeszsegre.

A megkereseseben megfogal
mazott egyeb khdeseire, felvete
seire vonatkozoan tajekoztatom,
hogy a rendori inthkedesekkel
kapcsolatosan az 1994. evi
XXXIV torveny a Rendorsegrol
92-93. §-a jogorvoslati lehe
toseget biztosit.

Bekescsaba, 2014. december 23.
Bekes Megyei

RendorfOkapitanysag
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Az ev eleje nagyon
sok embemel a fogadal
mak ideje igy j6magam
is beallok a sorba!

Fogadom hogy 2015
be is objektiven igyek
szem tajekoztatni Ono
ket olyan terrneszeti
adottsagokr6l es az eb
ben rejlo 1ehetosegekrol
mellyel jobba, szebbe,
eredmenyesebbe tehetik
a saj<it magunk eletet.
Bovebb korben a csalad
juk, bar<itaik, Gyoma
endrOd, Magyarorszag,
Eur6pa es a Foldon e10
osszes embertarsunk
eletet!

Azonna1 kifejtem,
hogy mire utaltam. Azt
mondja egy kiva16 ir6
hogy "a vilag csak beliil
rol valtoztathat6 meg"!

Mit is jelenhet ez a
tiszta es magas rezgesii
ideo16gia? Ahhoz hogy

jobba, szebbe es elhe
tobbe valhasson a kii1so
vi1agunk, a mindennap
jaink, ahhoz egy ugyne
vezett morfogenetikus
torvenyszeriisegen ke
resztiil nekiink kell val
toznunk. Ez a valtozas
azt eredrnenyezi, hogy
azok a belso erzesek,
erzelmek, gondolatok es
tettek kivetiilnek az uni
verzumot alkot6 terbe
ahonnan mint egy tii
korkep vissza vetodik
rank, mindannyiunkra
kivetel nelkiil.

Tehat teljesen mind
egy, hogy ki milyen
nemzetisegii es folclraj
zilag hoI el, minden eset
ben ez tortenik. Ha
peldaul felelemben el
belsoleg, akkor a sajat
erzelmeit es az erzel
mekhez vezeto gondo
latait fogja mindenki

viszont latni tiikorkep
forrnajaban a morfoge
netikus mezo torveny
szeriisege altaI.

Ez a folyamat egy
vegtelen korforgas, soha
nem all meg amig eliink.
Olyan ez mint egy
bosegtal, a j6 es a rossz
is megtalalhat6 benne
egyszerre!

Hajlamosak vagyunk
a negativ gondolkozasra,
de miert is? Mivel a mi
gondolataink, erzeseink
es tetteink hatassal van
nak masokra, igy masok
gondolatai, erzesei es
tettei is hatassal vannak
rank. Itt a kor bezarul?!

Olyan j6 lenne, ha
minden embertarsunk
megertene ezt es eszerint
elne az eletet a legna
gyobb kozos felelosseg
tudattal, mert mind
annyian akik eliink vagy

eltiink vagy majd elni
fogunk a Foldon, hatas
sal vagyunk egymasra.

En a szeretetre, a
belso bekesseg megte
remtesere teszek foga
dalmat es ezen erzesek
visszatiikrozodeset va
rom vissza!

On kedves Olvas6
mit szeretne vissza kap
ni? On dont!

A regi klasszikus
boles tanitas alapjan rna
is igaz, hogy "amint
vetsz, ugy aratsz"!
Nyilvanva16, hogy ha
valaki buzat vet, nem
fog arpat vagy kukoric<it
aratni. Az erzeseinkre,
gondolatainkra es a tet
teinkre is ugyanigy
valaszol az Univerzum
vagy a Teremto, vagy a
Morfogenetikus mezo.
Nevezziik barhogyan is
a lenyegen nem valtoz-

tat. A teremtetes kezdete
6ta ez a kvantumfizikai
torveny szab<ilyoz min
dent.

De ne csak filozo
faljunk hanem valami
kezzelfoghat6t is adjak a
keziikbe januarra! Sze
retnek a kedves Olva
sonak nagymamaink
tudasab61 egy hasznot
hoz6 tanacsot adni.
Legalabb januarban
minden napjukat kezd
jek a taplalkozasban egy
egeszseges piros alma es
nebany szem di6 elfo
gyaszt<isaval.

Az osi tudas szerint
ez egesz evben erot es j6
egeszseget biztosit ne
klink! Legyen igy!

Ambrusz Laszlo,
az Anyatermeszettel

egyiitt elO
gondolkodo

lEU
Ki"AL8TO"KBOL:
Szeles valasztekban kaphatOk

• H61apmok • Kandallii begyiijtii
• LemosOpermeteziik
• Pennetezogepek

·13poldatok
• Ragcsaliiirt6 szerak

• Fiiliiik • Tomliik
• Szivattylik

• Gumicsjzmak
• MlIllkavedelmi ruhiizat

VIRACBOLT
Gyomaenclr6d,
Pet6fi u. '2.
Tel.: 06-66/386-523

~~Gell~i
..oIIIL
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HAz
Gyoman, a Posa utea

18. sz. alatt paraszthiz
elado. Ar: megegyezes
szerint. Telefonszam:
0620/9777-010

Endrodi reszen 2
szoMs kertes haz elad6
vagy lakotelepi foldszin
ti 1 szoMsra eserelheto
ertekegyeztetesseI. 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 lit
19/1. sz. alatt 5 szoMs,
etkezos, vegyes illetve
gazfiiteses haz elado.
Erd.: 0670/566-7344

Gyoman az Arany
Janos lit 16. sz. alatti 4
szoMs osszkomfortos
haz elad6. Erdeklodni:
0620/526-6573

Gyomaendrodon, a
Konyves Kalman utea
ban osszkomfortos esa
ladi haz elad6. Erd.:
0630/478-2208

Gyoma kozpontja
ban, a fot6rhez 5 perere,
osszkomfortos, 3 szoba,
nappalis koekahaz eIad6.
Erdeklodni az esti orak
ban. Iranyar: 8,5 millio
Ft. Tel.: 0620/364-2824

Endrodon, a Sugar
liton hosszU paraszthaz
elado. Iranyar: mege
gyezes szerint. Erdek
lodni: 0620/245-1262,
0630/405-1161

Gyomaendrodon, a
Rak6ezi u. 29. sz. alatt
nagy esalidi haz, jelen
leg orvosi rendelokent
mUkodik, elado. Erdek
lOdni lebet: 0630/367
0840, 0630/998-5096

Gyomaendrod koz
pontjaban, a Napkeleti u.
4. sz. alatti 2 szoMs
gazfuteses esaladi haz
nagy mellekepUlettel,

1440 m2-es telekkel ela
do. Iranyar: 3,4 milli6
Ft. Erd.: 0620/413-2770

Gyomaendrodon, a
Cs6kasi zugban vizparti
dupla telken 3 szoMs,
osszkomfortos, nagy
nappalis, pineezett esala
di baz gazdasagi epii
letekkel eIado. Iranyar:
15,8 milli6 forint. Te
lefon: 0630/3326-075

Endrodon a Sugar
liton hosszU paraszthaz
elado. Iranyar: megegye
zes szerint. Erdeklodni:
0620/245-1262

LAKAS
Az Oktober 6. ltp-n 2

szobas, jo allaporu lakas
elad6. Erdeklodni lehet:
0620/576-7879

Gyomaendrodon az
Okt6ber 6. ltp-en 2
szoMs lakas elado vagy
kertes hazra eserelheto.
Erd.: 0620/576-7879

Vasarteri ltp-en egy
szoMs foldszinti lakas
elad6! Ar megegyezes
szerint! Erdek1odni:
0620/376-4567

Vasarteri ltp-en 1
szoMs foldszinti lakas
azonnali bekoltozessel
e1ado. Iranyar: megegye-

- zes szerint. Erdeklodni:
0630/576-1140

Vasarteri ltp-en 56
m2-es, erkelyes 2. eme
leti lakas elado. Erd.:
0670/279-8040 vagy

- 0620/347-0538
Ifjlisagi lakotelepen

2,5 szoMs lakas elado.
Igeny eseten garazzsal
egytitt is. Erdeklodni:
0630/6588-961

KERT, TELEK.
Gyoman Keeseges

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

Az Ujkert soron 9366
m2-es tertiletii szant6,
valamint (Poeoskert)
2366 m2 tertiletii gyti
molesos elad6. Telefon:
0630/937-5987

Gyoman, az Ujkert
sor 16. sz. alatt tanyas
ingatlan, bozzatartoz6
2,2 hektar (75 Ak) szan
t6val elado. Telefon:
0630/300-8734

A Fiizfas zugban viz
parti 1800 m2-es kert
elado. Iranyar: 2,2 milli6
Ft. Telefon: 0630/312
6459

Gyomaendrodon a
Templom-zugban viz
partra meno ingatlan ela
d6, villany, flirott kUt
van. 4614 m2-es vallal
kozasra is alkalmas.
Erdeklodni lebet telefo
non: 0670/943-8212

3800 negyzetmeteres
zartkert fe1szantva es
bekeritve miive1esre ki
ad6 az Endrodi vasarter
mellett. Telefonszamom:
0630/554-8509

EGYEB
Korrepetalas, felzar

koztatas, magan6rak,
kozepiskolai fe1vetelire
felkeszito foglalkozasok
altalanos iskolasoknak.
Erd.: 0630/856-3218

Garazs kiad6 a Va
sarteri ltp-en. Erd.:
0630/426-1063, vagy
0666/280'-224

Robog6alkatreszek
oleson elad6k. Erdek
lodni: 0630/856-3218

Garazsvasar! Szom
batonkent 10-15 oraig,
Bajesy u. 46/1. szam
alatt. Konyhai parael
sziv6, lampatestek, noi
felsoruhazat 5, M, L,
XL, meretben kedvezo
aron. Tel.: 0666/386-452
vagy 0670/371-7057

Hasznalt gyermekru
hak, overall, sinadrag,

pulcsik stb. elad6k.
Ugyanitt exclusive baba
agynemii gamitfua (r6
zsaszin, feMr) a1ig hasz
nalt allapotban elado.
Erdeklodni: Endrod,
Sze1malom u 24.

Elad6 Ulogamitlira,
lampatestek, esapagyak.
Telefon: 0670/371-7057,
0666/386-452

Szamitogep hasznaIat
oktatasat, valamint
ECDL-re, informatikai
erettsegire vale felke
szitest valla10k. (ha kell
gepet biztositok) Erdek
lodni: 0620/436-0699

Valasztasi ma1aeok
eladok. Erdeklodni le
het: 0670/5315402

Foxi-spanie1 kutyu
sok eladok. Tel.: 66/283
619. Ugyanitt burgonya
e1ado. ErdeklOdni: Mun
kaesy lit 15 . (a sport
palya fe1(1)

1 db nosteny es 1 db
baknylil elado. Ar: 5000
Ft. ErdekIOdni: Endrod,
Szelmalom u 24.

Megunt, kinott gye
rekruhakat szivesen el
fogadnank ingyen 0-15
eves korig, raszoru16
gyerekek reszere. Nem
tudja hova rakni, kertil
geti, egyeztessen tele
fonon, ertemegytink.
Elore is koszonjiik:
0666/789-189.

MUNKA
Karosszeriaj avitas!

Karambolos, korrodalt
aut6k javitasa! Kipufog6
dobok, esovek javitasa,
keszitese! Te1efonszam:
0670/5935-171

Korrepetalas, felzar
koztatas, magan6rak,
kozepiskolai felvetelire
felkeszito foglalkbzasok
altalanos isko1asoknak.
Erd.: 0630/856-3218

Utanfut6s kistraktor
ral szallitast es kisebb

tertiletek, kertek szan
tasat vallalom. Telefon:
0670/705-7668

78 eves nyugdijas
egyedUlallo no keres
gondoz6not ottlakassal.
Erdeklodni 1ehet tele
fonon: 0666/282-905.

Kerites, kapu, terasz
teto, korlat keszitese,
valamint utanfuto p1at6
fellijitas. 0670/593-5171

ALBERLET
Siirgosen keresek

kiesi rezsijii alberletet.
Id6sebb, nem dohanyzo
ferfi vagyok. Mindenben
segitek a hiz komI. Erd.:
0630/4846-082, vagy a
szerkesztOsegbe k6rek
levelet "A viragot sze
retem" jeligere.

AUTOSOK
FIGYELEMI

Muszaki
vizsgaztatas

akcios tlron:
22.000 Ft

Eredetiseg
vizsgalat!

Varga Bela,
autoszerel6 mester

Telefon:

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

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

Nemzeti
K6z1ekedesi
Hat6sag
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Killon is
megkoszonjiik
mindazoknak

tcimogatas6t. akik
e!osegiteffek azt.
hogy sikeresen
szerepeljiink
a kiilonh6z6

rendezvenyeken,
bemufatva

varosunkat es
tamogatoinkaf is.

Jenei LaszlO
egyesiUeti ebliik

A Halgasztrollomiai
Egyesiilet lleVebell

varoswl.k
minden lakosanak

Boldog Vj Esztend6t
kiwinunk!

Nemzeti
Dohanybolt
a Hollerban!

Nyitva:
Hetf6t61-szombatig

5.30-21.00
(13.00-14.00-ig

ebedid6)

Vasarnap:
5.30-16.00-ig

Odft6k, borok,
sorok, szeszek

bolti aron kaphat6k.

Stancolt es hagyomanyos

paprrdoboz
gyartasa minden
meretben!

Szitazas,
szitaforma
keszites,
kasirozas!
Telefon:
0620/9142-122

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

Butorasztalost
keresOnk
teljes munkaid6s
alkalmazasra
gyomaendr6di
telephelyunkre,
versenykepes
fizetessel!

Jelentkezeseket telefonon varunk:
Liviel Kft. - Gyomaendr6d

Kakati Sandor
0670/3965-965

Keresse a
yomaendrodi

Szo-Beszedet
a Facebook-on

" Is.

Megemh!kezes
Soha Ie nem mulo fajdalommal emlekeziink
arra a napra, amikor

K6nya Istvanne Vaszk6 Ilona
Veronika
tanamo 5 eve orokre itt hagyott benniinket.
Eml6ket sziviinkben orizziik:
Ferje: lstvim
Lanya: Marta Ilona
Testvere unokai: Viktor es Virag
a rokonok, baratok, tanitvanyok

"Ha valaki ajosagnak es a szeretnek egy
morzsajat, az igazsagnak es a jenynek
csak egy sugarat hozta a vilagra, mar
nem eft hiaba: eletenek megvolt az
ertelme. "

Meghiv6
A Gyomaendrodi FC
Elnoks6ge tisztelettel

meghiv minden
egyesiileti tagot es

szimpatizanst
2015. januar IS-en

tartand6 k6zgyiHesere.

A kozgyiiles belye
es ideje:

Gyomaendrod,
Feszek Panzi6

2015. januar 15.
18 ora

Idem julius a-an a gyomai
postan elvesztettem

a penztarcamat, benne
szemelyes irataimmal.

Kerem a megtalal6t, hogy
irataimat jutalom elleneben

juttassa vissza!
Nagy Rodika

0670/519-1711

Hirdetesfelvetel!
Telefon:

0670/22-632-99

~~
Fitness € kondicionfll6 terem

teremberles I Atlasz kondigepek

tarsast.1nc I oerobik I step aerobik

power body I hastanc I zsireget6 aerobik
loga I preventiv gerine gimn<:lsztlk<l $

'" l'.
~S "lKner Imre ter I www.gellaLhu r 21 uett

06 66 285 840 I 06 30 627 8234 Fitness klub It s20larium

TELEFONKARTYA FELTOLTES
l

@.,o

Varjuk szfves megrendeleseiket.
Etkezesi utalvanyokat es SZEP kartyat is elfogadunk!

2015. januar 11. vasarnap
Leves: Magyaros z61dborso leves.
Menu: Grillezett csirkemell, parolt rizs,

friss salata. Tiramisu.

Csaladi Vasarnap
a Dreher S6r6z6-Etteremben!

2015. januar 18. vasarnap
Leves: Spargakrem leves zsemlekockaval
Menu: Harcsapaprikas, galuskaval.

Vanfliapudingos palacsinta

980 Ft/adag
Telefon/fax: 0666/386-444
Mobil: 0620/9808842,0670/3655360
Varjuk szfves megrendeleseiket!

2015. januar 25. vasarnap
Leves: Majgaluska leves.
Menu: Rantott sertesszelet, steak burgonya.

Kaposztasalata.
Tejszfnszelet.
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MAGYARORSZAG
KORMANYA

2014.12.17.

SAJTOKOZLEMENY
ONKORMANYZATI STRUKTURAFEJLESZTES GYOMAENOROO VAROS

ONKORMANYZATANAL

Gyomaendred Varos bnkormanyzata kozel 21,75 milli6 forint vissza nem teritende

tamogatast nyert el a "Szervezetfejlesztes konvergencia regi6ban leve onkormanyzatok

szamara" tarayu palyazati kiirason az OJ Szechenyi Terv kereteben.

Gyomaendr6d Varos Onkormanyzata felulvizsgalta mGk6desenek azon elemeit, amelyeket erintett

a jogszabalyi k6rnyezet, az 6nkormanyzati feladatellatas valtozasa, valamint projekt celkent tGzte

ki a feladatok hatekonyabb ellatasanak megtervezeset. Az azonosftott teruleteken a

felulvizsgalatot k6vet6en megtervezett tevekenysegek megval6sftasaval cel egy hatekony es .

gazdasagosan mOk6d6 Onkormanyzati struktUra.

A tamogatasb61 indftott szervezetfejlesztesi projekt reszekent varosunk lakosai k6reben

k6zvelemeny-kutatas zajlott Ie ket alkalommal, melynek kereteben egyreszt a polgarok

k6zszolgaltatasokkal kapcsolatos elegedettseger61, igenyeir6\ kfvantunk kepet alkotni. Masreszt a

felmeres a varosban foly6 fejlesztesek hatasaival es ismertsegevel, a varos kulturalis, k6z6ssegi

es sporteletevel, az 6nkormanyzat altai mGk6dtetett intezmenyhal6zat tovabbfejlesztesi

lehet6segeivel, k6zugyekkel, egeszseguggyel valamint az Onkormanyzat munkajanak

ertekelesevel kapcsolatos kerdeseket vizsgalta. A lakossagi velemenyfelmeresben val6 reszvetel

6nkentes volt, k6telezettsegekkel nem jart, az adatok elemzese anonim m6don t6rtent.

Gyomaendr6d varos minden polgaranak velemenye fontos az Onkormanyzat szamara, melyet

figyefembe veve kfvanja a k6zszolgaltatasait, intezmenyi szolgaltatasait tovabbfejleszteni.

Gyomaendr6d Varos Onkormanyzatanak tovabbi celja a projekt eredmenyekent az, hogy

fenntarthat6 es atlathat6 m6don biztosftsa a lakossag szamara a lehet6 legt6bb es legjobb

min6segG intezmenyi es k6zszolgaltatast. Ennek az atfog6 celnak a megval6sftasahoz olyan

reszcelok kapcsol6dnak, mint a k61tsegvetesi egyensuly biztosftasa, a hatekony feladat ellatas es

uzemeltetes, szervezetoptimalizalas, valamint a tersegi feladat-ellatasi modell kialakftasa,

mindezek reven a lakossag elegedettsegenek n6velese. Ezen celkitGzeseinkhez kapcsol6d6

tevekenysegek megtervezeset a projekt keretein belul sikeresen es eredmenyesen megval6sftotta

.egy kuls6, szervezetfejlesztesben jartas ceg k6zremGk6desevei.

A projektben vallalt tevekenysegek eredmenyes lebonyolftasa erdekeben bels6 es kuls6

projektmenedzsment, illetve bels6 szakmai menedzsment is reszt vett a munkaban.



24. evf. 2. Slam FUGGETLEN VAROSI LAP

249 Ft

2015. februar
Feleliis szerkesztii: Hornok Ernii • Szerkesztoseg: 5500 Gyomaendrod, Hosok iitja 51.

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

Toldl Balazs polgarmesler lelhivasa a lap 2. ahlalan
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Nem hasznidt,
elromlott,

feleslegesse valt
huto, vagy

fagyaszt6szekrenyet
ingyen elfogadom.

Hivjon, hilzhoz megyek!

Egyeztetni
telefonon lehet:

0666/789-189

Matyi J6zsef
Telefon:

0630/50431-54

Varosfejlesztesi
osztaly alakul

Keszpenzben a
helyszinen

fizetek!

0630/9-533-594

Virosfejlesztesi osz
talyt hoznak 16tre a
varoshazan. Az 6t fos
csoport feladata lesz a
palyazatok figyelese,
palyazatok megirasa, a
yaros vagyontargyainak
felugyelete, valamint
hatekonyabb miik6dte
tese. Ide tartozik majd
t6bbek k6z6tt az inkuba
torhaz, az ipari park, a
yaros holtagai. Az uj
osztaly tavaszt61 kezd
heti meg munkajat.

REG.
BUTOROKAT,

hasznalati
tilrgyakat

vasarolok!

GilzkeszulE!kek
karbantartasa,

javitasal
Viz-, gaz-,

kozponti fUtes
szereles

tervezestol
a kivitelezesig!

Papp Istvan iilhetett
Vam Andras helyere

Milyen legyen Gyomaendrod jovoje?

Alakitsuk ki egyutt
Gyomaendrod uj jovokepet!

Egy wiros elete, problemai es lehet6segei
jolyton valtoznak, igy id6nkent sziiksegesse valik
annak feliilvizsgalata is, es a celoknak, a meg
valtozott koriilmenyekhez val6 igazitasa. Err61
hozott don test Gyomaendr6d Varos Onkor
memyzata, mely dontest kovet6en meg iden jeliil
vizsgalja es kidolgozza telepiilesiink hosszLI tawl
jejlesztesi strategiajat.

Az el6retekinteshez, a tervezeshez kerjiik a
lakossag aktiv tel/nogata-sat, keljiik, hogy vele
menyiiket es eszreveteleiket minel alaposabban
jejtsek ki nekiink! Ezt a tudast hatalmas ertelmek
tekintjiik, es szeretnenk jigyelembe venni Gyo
maendr6d jov6jenek megformalasahoz.

A lakossag tervezesben val6 kozremiikodese
a varos honlapjim (www.gyomaendrod.hu) koz
zetett online kerd6iv kitoltesevel, valamint a
kozelj6v6ben megrendezesre keriil6 lakossagi
j6rumon val6 reszvetellel tud megval6sulni.

Legyen Gyomaendr6d olyan telepiiles, mint
amilyennek mi kozosen szeretnenk! Az eredme
nyes kozos munka remel1yeben, el6re is megko
szol1om a segitsegiiket!

Toldi Balazs polgarmester

Kitiintettek az OMart Konyvesbolt tulajdonosait

Kittintetest adtak
a volt konyvtarigazgatonak

Keresse
a

Gyomaendrodi
Sz6-Beszedet

a Facebook-on is!

kori gyomai filmszinhaz
vetito termeben megren
dezett srudi6beszelgete
sen elevenitette fel
Weigertne Gubucz Edit
moderator k6zremiik6
desevel dr. Szilagyi
Ferencne Nemeth Eszter
nyugalmazott k6nyvtar
igazgat6, helyt6rteneti
kutat6 munkassagcit es
eletmiivet.

A rendezveny egytit
tal unnepelyes keretet
adott annak is, hogy itt
kerulj6n atadasra reszere
Gyomaendrod Varos
Kulturajaert elsimero
oklevel.

A helyi kitiintetest az
6nkormanyzat neveben
Toldi Balazs Gyoma
endrod, polgarmestere
nytijtotta at.

fel tudom memi ml a
fontos, s mi az ami
masodlagos az emberi
eletben. Ezt a tudast sze
retnem kamatoztatni a
viros eleteben.

Tervem, hogy itt tar
suk a gyomaendrodi fia
talokat, biztonsagos es
tiszta k6myezetet te
remtsunk, s talan a leg
fontosabb a munkahe
lyek letesitese a varos
ban.

Kitiinteteseket adtak at

Papp Istvan 1959
ben sziiletett Kondo
roson, Hunyan nott fei.
1993 osze 6ta mezogaz
dasagi val1alkoz6. Ha
rom gyermeke es harom
unokaja van.

- Tizen6t eve vagyok
a Gyomai Gazdak6r
eln6ke, 2013. 6ta a tele
piilesi agrarbizottsag el
n6kekent is dolgozom.
Sajat val1alkozasom
eredmenyesse valasa
k6zben sok mindent
megtanultam. Ma mar

Januar 29-en iilt
6ssze ez evben elso ren
des ulesere a kepviselo
tesrulet. Az iiles Papp
Istvannak a FIDESZ uj
listas kepviselojenek az
eskUtetelevel kezdod6tt.

Ezt k6vetoen unne
pelyes esemeny helyszi
ne volt az iilesterem,
mert Toldi Balazs pol
garmester Gyomaendrod
Varos Kulrurcijaert elis
mero oklevelet nytijtott
at az OMart K6nyves
bolt es Kulturalis Mii
hely kepviseloinek,
Molnar Albertnek es
felesegenek Olah Gi
zellanak. Tisztelerukre a
Gyomaendrodi Zeneba
ratok Kamarak6rusa
adott elo egy miivet.

Januar 30-an az egy-

Papp Istvan
a kepviselo-testiiletben
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Arnoczi Istvan (Jobbik)

Tisztelt Valaszt6k!
Mareius I-en a gyomaendr6di

5-os valaszt6keriiletben id6kozi
onkormanyzati valasztasra keriil
sor. A Jobbik Magyarorszagert
Mozgalom engem delegalt jelolt
kent. Roviden bemutatkozom:

Arn6ezi Istvan vagyok, hUsz
eve elek Gyomaendr6don, a 20 I0
2014-es eiklusban onkOlmanyzati
kepvisel6kent megismerhettem a
yaros miikodteteset, penzugyi
helyzetet. Abban a szereneses
helyzetben voltam, hogy tamogat
hattam a yaros jarasi kozpontta
valasat. Kialltam azert, hogy a pol
garmesteri hivatal a varos tenyle
ges kozpontjaba keriiljon.

Valaszt6keriiletunk, az 5-os
valaszt6keriilet jelenleg esak nev
legesen a yaros kozpontja. A lehe
t6seg adott egy korszerii, a lakos
sag igenyeit kielegit6 uj varoskoz
pont kialakitasara. Meg kell alkot
ni egy uj telepiilesrendezesi tervet,
melyben ez az elkepzeles konkre
turnma valtoztathat6. Nem litni a
mostani testiiletben erre sernmi
lyen hajland6sagot.

Programom kidolgozasahoz a
valaszt6keriilet lakosainak vele
menyet is kerem, konzultaei6s ker
d6iveket juttattunk el minden
valaszt6keriileti lakoshoz, mely
ben a keriiletet erint6 kerdesekben
allast foglalhatnak. Velemenyem
szerint a legfontosabb kerdesek:

A fiatalok helyben tartasa, akar
munkahelyek teremtesevel, pI.
szoeialis szovetkezet tevekenyse
genek b6vitesevel. A varoskoz
pontban kialakitand6 uj egeszseg
ugyi jar6beteg ellit6 intezmeny
kialakitasa. A turisztika esszerii
fejlesztese bevonva a vallalkoza
sok t6kejet is! Forras biztositasa az
Okt6ber 6 Itp. panelfelujitasi prog
ramban val6 reszvetelehez. Ehhez
kerem az Onok tamogatasit es
szavazatit mareius elsejen.

Vasas Gyorgy Peter (KVE)

Engedje meg, hogy bemutat
kozzam! Vasas Gyorgy Peter va
gyok, 1989. julius 17-en sziilet
tern.

Gyomaendr6di lakoskent szii
letesem 6ta ebben a valaszt6kerii
letben elek.

Altalanos es kozepiskolai
tanulmanyaimat varosunkban
vegeztem, majd a Szent Istvan
Egyetem Gazdasagi Karan banki
ismereteket tanultam. Ezt kovet6
en Szarvason, Pedag6giai Karon
Ovodapedagogus allamvizsgat
tettem.

Jelenleg Gyomaendr6d
Csardaszallas - Hunya Kistersegi
Ovodaban dolgozom, mint peda
g6giai asszisztens. Gyermekko
rom ota er6s a kot6desem Gyo
maendr6d kulturalis eletehez,
varosunk neptaneegyuttesenek
koszonhet6en.

Szeretek itt elni, a jov6met is
itt tervezem. Nagysziileim es szii
leim is aktivan reszt vettek lako
komyeze!iink areulatanak kialaki
tasaban. Talan mindent elmond,
hogy nagypapam 18 even keresz
!iiI aktivan tevekenykedett varo
sunk kozeleteben, melynek elis
meresekeppen Gyomaendr6dert
Emlekplakettel tiintettek ki.

Szeretnem, ha olyan varosban
elhetnenk, mely az itt el6k es a
videkikek szamara egyarant von
z6, ahol megalapozottan tervezhe
tik meg a csaladok az eleruket,
ahonnan nem elvagy6dnak,
hanem ahova vagyodnak.

Gyomaendr6di
Sz6-Beszed

hirdetesfelvetel!
Telefon:

0670/22-632·99
szobeszed@gmail.com

Vaszko Piroska (Fidesz-KDNP)

Tisztelt Valaszt6polgarok!
EI6szor is szeretnem megko

szonni Onoknek az 6szi valaszta
son nylijtott tamogatasukat, s
remelem tovabbra is bizalmat sza
vaznak nekem!

Vaszk6 Piroska, 44 eves negy
gyermekes besenyszegi lakos
vagyok, es itt is dolgozom egy
vallalkozasban.

Az elmult IS evben tobb tarsa
dalmi szerepet is vallaltam egy
sportegyesUiet es egy iskolai ala
pitvany elnokekent es a sziil6i
munkakozosseg tagjakent.

Celom a varosreszem fejlesz
tese, zolditese, elhet6bbe tetele,
ezen beWI kUlonosen nagy gondot
kell forditani az Okt6ber 6. Itp.
komyezetenek felujitasara.

Er6sitenunk kell varosunk
szerepet, palyazati lehet6segekkel
munkahelyeket kell biztosita
nunk, elengedethetetlen a varos
kepiink javitasa, es egy fedett
piaei resz kialakitasa is sziikse
ges. Ujra lehetne elesztenunk a
mez6gazdasagi agazatainkat es
ehhez kapeso16d6 feldolgozo i
paragakat is letesithetnenk.

A furd6nk korszeriisitesre var,
s lehet6seg szerint kerekparutja
inkat folytatni lehetne mindket
varosreszben.

Az aluljar6n kivUI pedig meg
egy osszekot6 utra lenne sziikseg
a ket telepUiesresz kozott, es f6bb
utjaink szegelykovezese is indo
kolt.

Ezen eelok eleresehez kerem
tamogatasukat es mareius I-en
szavazatukat, s mindig mindenhol
szamithatnak ram!

Katona Tamas, a DK-MSZP
jeloltje nem juttatott el

szerkesztosegiinkhoz
vaIasztasi informaciot.

Idokozi
villasztils

Hornok Erno 2014.
november 10-en a kepvi
selo-testulethez intezett
levelben jelentette be kep
viseloi megbizatasar61
torteno lemondasat. Ma
gyarorszag helyi onkor
manyzatair61 sz6l6 tOr
veny rendelkezesei szerint
az onkormanyzati kepvi
selO megbizatasa megszii
nik a lemondassal.

A Helyi Valasztasi
Bizottsag 2015. marcius
I-ere, vasarnapra ruzte ki
az 5. szamu egyeni onkor
manyzati valaszt6keriilet
ben az id6kozi onkor
manyzati kepviselo-va
lasztast.

Ajeloltajanlasra nyitva
all6 hataridoben 4 jelolt
szerzett jogot arra, hogy
megmerettesse magat. A
Helyi VaIasztasi Bizottsag
februar 26-an kisorsolta a
jelOltek szavaz6lapi sor
rendjet.

Tehat negy jeloltre
lehet majd szavazni a
Besenyszeget, Magtar
lapost, az Ujkert sori es
Okt6ber 6-i lak6telepi
lak6teriiletet magaban
foglal6 5. szamu valaszt6
keriiletben.

A Varosi Konyvtarban
es a Szent Gellert
Katolikus Iskolaban kiala
kitasra keriil6 szavaz6ko
rok reggel 6 6rar61 este 19
6raig varjak a szavaz6kat
marcius I-en, vasarnap.

Apr6hirdeteset
ide is elki.ildheti:

szobeszed@gmail.com
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Az Endrodi Nephaz udvaran epiil a zarandok-szallashely

Marciust61 a volt munkaiigyi kirendeltseg lesz
a Klebelsberg szekhelye

amit a muveszeti iskola
odak61t6ztetesevel egy
be tudnank kapesolni.
Ezzel egy hasznos meg
oldas sziilethetne, amely
hosszU tivon megoldana
a muvelodesi haz es a
Kallai Ferenc nevet vise
10 muveszeti iskolank
j6vojet. Elkesziilt errol
egy tanulmanyterv es a
testiilet most a konkret
tervezesi koltsegre meg
szavazott 1 milli6 forin
tot. Az atalakitasokra
palyazati penzt kivanunk
igenybe venni, mert a
koltsegek 60-70 milli6
forintra rugnak.

- Mi lesz a sorsa a
jelenlegi miiveszeti isko
la epuletinek?

- Ma meg errol nines
elkepzelesiink. Lehet
seges az is, hogy arvere
sen ertekesitenenk.

- Van meg nehany
meguresedett onkor
manyzati tulajdonu e
pulet: a volt munkaugyi
kirendeltseg, vagy a
Kossuth uti - egykori 
varosi konyvtar epule
te...

vetodatt, hogy mi lenne,
ha a gyomai muvelodesi
haz falai k6ze tobb ele
tet tudnank bevinni, javi
tanank a kihasznaltsagat,
megfelelobb kariilme
nyeket biztositanank a
muveszeti iskolaba jar6
gyerekeknek, hiszen ez a
Kossuth uti muve16desi
haz megisesak a gyomai
varosresz kazpontjaban
van. Raadasul a haz
muszaki allapotara is
rafeme egy felujitas,

milyen rendezvenyeket
es fesztivalokat tamoga
tananak es azok helyszi
neit is meghataroznak.

- A legutobbi onkor
manyzati u/isen szo volt
arrol, hogy a Kisreti
uton /iva miiveszeti
iskolat bekoltoztetne a
varos a Katona Jozsef
MiiveMdesi Haz falai
koze. Miht vetadott fel
ez az otlet?

- Mar az elozo ciklus
idejen is sz6 volt errol,
de vegUl, ebben az
iigyben nem t6rtent le
pes. Mult ev oszen, a
kampany idejen ujra fel-

A Bethlen iskola kihasznalatlan irodaepiiletebe
kOltozne a varosi konyvtar

ket a turisztikai egysege
ket muk6dtetne.

A kepvise16-testiilet
egyebkent 2 milli6 forin
tos tamogatast szavazott
meg a GYUSZ-TE re
szere az idei Sajt- es
TurOfesztival megszer
vezesehez. A testiilet a
februari iilesen visszater
a varosi rendezvenyekre,
azok tamogatasara, s
addigra kideriil, hogy

re lesz sziikseg a mukad
teteshez - tudtuk meg
Toldi Balazst61, aki azt
is elmondta, hogy a
kesobbiekben tervezik
egy gazdasagi tarsasag
letrehozasast, amely eze-

geket. Hogy ezek az
epitmenyek mikorra
lesznek anfenntart6k, azt
rna meg nem tudom
megmondani. Gondo
lorn, hogy az 6nkor
manyzatnak meg jovore
is hozza kell jarulnia
ezek mukodtetesehez.
Ugyanakkor bet es fel
munkahely letesiil, s
kaziiliik 5 magasan kep
zett helybeli szakember-

lasi turizmus varhat6an
fejlodni fog a kavetkezo
evekben, hiszen amikor
ezt a palyazatot tamogat
ta a magyar allam es az
uni6, akkor va16szinUleg
lattak benne a lehetose-

A Lelekkel a Ka
rasok menten elneveze
su palyazat ugynevezett
projektelemei mar epUl
nek, s iden nyaron mar a
turistak es persze a hely
beliek latogathatjak is. A

'. "'-....,- .~.' .,

beruhazas soran megva
16su16 latvanyossagok es
epiiletek kaziil harmat a
GYUSZ-TE, a varosban
mUkado turisztikai egye
sUlet muk6dtet iden. Az
Endrodi Nephaz udvaran
kesziilo zarandokszallast
es a mellette kialakitott
Szent Antal Siitohazat a
varos muvelodesi intez
menye iizemelteti majd.

Toldi Balazs polgar
mester lapunkat tajekoz
tatta arr61, hogy a turisz
tikai epitmenyek mu
kadtetesere az idei eyre
az ankormanyzat 5,5
milli6 forint tamogatist
ad a GYUSZ-TE-nek es
a muvelodesi intez
menynek 6sszesen.

- Ezzel a beruhazas
sal az 6nkormanyzat egy
olyan turisztikai szeg
menst eelzott meg,
amely rna meg Magyar
orszagon nem elterjedt.
Az akoturizmus es a val-
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AKisreti uti muveszeti iskola epiilete egyenlore iiresen maradna

.~-

Verso Biztositasi Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztositasok teljes k6rG Qgyintezese.
- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kbtelezo felelossegbizt.
- Casco-biztosftas
- eletbiztosftas
- nyugdfj-elotakarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet:

Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Madach u. 2/2.

Epiil a Barka Latogat6kozpont a Templom zugi holtag partjan,
a Pajer strand teriileten

- A volt munkaugyi
kirendeltseg epuletebe
marcius I-vel bekolt6zik
a jarasi hivatal epiilete
bol a Klebersberg In
tezmenyfenntart6 K6z
pont, melynek feladati
bOviiItek, s t6bb irodara
van sziikseguk. Az 6n-

kormanyzat ezt az epiile
tet tudta felajanlani. A
volt varosi k6nyvtar
Kossuth uti epiiletet
jelenleg a judo sport
egyesUlet hasznalja, ber
leti dijat a varos nem ker,
a rezsit az egyesUlet
fizeti. Val6sziniileg ezt
az epUletet is meghirdet
nenk ertekesitesre.

- A varosi konyvtar
nemregiben koltozott at

a Selyem uti wlroshaza
epUletebe. Ennek ujabb
athelyezese is napiren
den van.

- A Bethlen iskola
Hos6k ut - Fo ut sarkan
levo epiiletet szemeltiik
ki erre a celra. Ezt az
iskolai irodaepiiletet je-

lenleg nem hasznalja a
Bethlen iskola, melynek
fenntart6javal, a minisz
teriummal targyalunk
arr61, hogy az 6nkor
manyzat visszakeme az
epUletet. Itt alakitanank
ki egy k6z6ssegi hazat, '
amelyet a varos civil
szervezetei hasznalhat
nanak es itt kapna helyet
a varosi k6nyvtar is.
Ezzel egyidoben az

Endrodi K6z6ssegi Haz
f61dszintjere is vissza
k61t6ztetnenk a fi6k
k6nyvtarat. Az Endrodi
Nephazban jelenleg el
helyezett Kallai Ferenc
hagyatek szamara pedig
ki tudnank alakitani a
gyomai miivelodesi haz-

ban egy olyan helyise
get, amelyben melt6
m6don elhelyezhetnenk
a gyomai sziiletesii szi
nesz hagyatekat. Ezzel
egyiitt az is az elkepzele
seink k6z6tt szerepel,
hogy a Katona J6zsef
nevet viselO gyomai
miivelOdesi haz megkap
na Kallai Ferenc nevet 
tudtuk meg Toldi Balazs
polgarrnestertol.

Telefon: 0666/284-989, 0620/359-6842

TEU
Ki"ALATO"KBOL:
Hlilap3tok • Kandallli begylijbi

.1emosOpennetezD'lt

• Penneleziigepek

• Tapoldalok

• RagcsalOfrbi szarek

• Follak • Tlimliik
• SZIvattylik

• Gumicsfzrn3k

• Munkavedelml rubazat

BALUVILL
Szakuzlet (.Juhasz Istvan)

II Mezotur, Rakoczi ut 12.

Kinalatunkb61:

Villanyszereh!si anyagok,
vilagitastechnika,
gazkeszulekek- es alkatreszek!

VILLANYSZERELESI
UNKAK

REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETBOL!

Kedvez6 arakkal varja vasarl6it a BALUVILL!

Nyitvatartas: Hetf6-pE'lntek: 7.30-17.30
Szombat: 7.30-12.00

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

Munkaruhcizat: acelbetetes es betet nelkiili
cipok 36-48 meretben! Dzsekik 4XL meretig.

Munkasnadnigok!
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ya, az elheto ralu
Pedagogus polgarmester a falu lakoinak szolgalataban

- A faluban hosszu evtizedeken at csak a haziorvos a felesegevel, es
a mi csaladunk volt a betelepedo - emlekezett vissza Hunyara keriile
senek tortenetere Petenyi Szilardne, polgarmester asszony. - Mi azert
jottiink ide, mert agrarmernok ferjem es en is el tudtunk helyezkedni
a szakmankban es ami a legfontosabb, kaptunk szolgalati lakast is. Ket
gyermekiink van. Roland kozgazdasz, kef unokaval ajandekoztak meg
benniinket a felesegevel. Dora most fejezte be az egyetemet, gazdasag
diplomacia es nemzetkozi tanulmanyok szakon vegzett. Biiszkek
vagyunk gyermekeinkre.

PeteDyi SzilardDe, polgarmester.
HUDyan ottagu testiilet iranyitja telepiiles eletet

tam. Szinten szep ernleke
pedag6gusi palyafuta
somnak, hiszen gyakor
latb61 adtam at a tudast,
hogy milyennek kellene
Jennie egy j6 pedagogus
nak. Mai napig tobb volt
diakkal rnegvan a kapeso
latom.

- Az egesz eIete a tani
tlisrol szOlt, hogyan
kerult megis a polgar
mesteri szekbe?

- A helybeliek keres
tek meg azzal az otlettel,
hogy legyek a 2006-os
valasztasokon az egyik
polgarmesterjelolt. Elval
laltarn a jelolest, de ugy
gondoltarn, kampanyolni
nem fogok, hiszen 30
evet itt tanitottam. Az
eIetern nyitott konyv volt.
Egy lakossagi f6rumot
tartottarn, ahol elmond
tam, hogy en mit esinal
nek maskent, ha faluve
zeta lennek. Ket jelolt
volt, vegiil en nyertem a
valasztasokat. Nehez
orokseget kaptam, de
mara ez mar esak a multo

- Tavaly pedig mar a
harmadik alkalommal
biztak Onre a falu kul
esat a hunyaiak! Mit
gondol, miirt?

- Talan azert, rnert
ismemek, elfogadnak es
biznak bennern. Egy kis
telepiilesen nagyon nebez
elnyerni az emberek
bizalmat, de egy pillanat
alatt elveszitheti a meg
szerzett bizalmat, ha nem
ugy vegzi a munkajat,
ahogy azt elvarjak t6le.
Az biztos, hogy kell j6
adag empatikus keszseg,
lelkiisrneret, munka iranti
alazat es a telepiiles lak6
inak szeretete. A legfon
tosabb azonban, hogy a
kepvisela-testtilet tagjai
val nagyon j6 az egyi.itt
muk6desem. En tisztelet
dijas polgarmester va
gyok, a kepvisel6k pedig

radt mind a nyolc osztaly.
Aztan nebez id6szak
k6vetkezett az eIetemben.

- Mi tortent?
- Agyi infarktust kap-

tam 2002-ben. Hoi rnas
hoi t6rtenhetett volna a
baj, mint az iskolaban.
Elmondtam az i.innepi
beszedemet, befejeztiik
az evnyit6t, es rosszullet
tern. Azonban a gyulai
k6rhaz neurol6gusanak
k6sz6nhetoen sikeriilt
talpra allnom. Azt mond
ta nekem, valakj fent ugy
gondolja, hogy rnaganak
feladata van meg az eIet
ben. 2003-ban lemond
tam igazgat6i kineveze
sernr61, mert akkor ugy
gondoltam, hogy nem
tudnam mar olyan inten
zitassal vegezni a felada
tomat, mint addig tettem.
Beosztott nevelokent dol
goztam ket evig. Eloszor
OrmenykUtra jartam at
iskolabusszal tanitani,
majd egy evig napkozis
nevel6kent dolgoztam itt
Hunyan.

- Mit esinalt azutan,
miutan felgyogyult?

- Miutan fizikailag
rendbe jottem, tanulni
kezdtem, mert a fizikai
kepessegek mellett a szel
!emi kepessegeimet is fej
lesztettem. Egyebkent is
vallom, hogy az ember
nek egesz eIeteben tanul
nia kel!. Harmadik diplo
mamat 1997-ben szerez
tern. Betegsegem utan
szamit6gepes ECDL
vizsgat tettem. Utolso
kepesitesemet 2006-ban
szereztem. Egyseges eu
r6pai gazdasagi okleve!et
szereztem Budapesten.
Aztan 2005-ben elmen
tern Hunyar61 Bekes
esabara dolgozni. Az ILS
Idegennyelvi Szakkozep
iskola igazgat6-helyettese
lettem. Pedag6giai
asszisztenseket tanitot-

nem volt vegzett szamJ
tasteehnika tanarunk sem.
De en mar els6 osztaIyt61
kezdve el akartam indita
ni a nyelvoktatast es 4.
osztalyt61 a szamitastech
nika oktatasat. Ezert 6ra
ado tanarokat kertiink fel
ezeknek a targyaknak az

oktatasara, akik mas tele
piilesr61 jartak at tanitani.
Megteremtetttik a feltete
leit a muveszeti oktatas
nak is. Kepz6muveszet,
zeneoktatas es neptane
oktatas is volt az iskola
ban. Minden nyaron
uszni tanultak a gyerekek
Gyomaendr6d6n.

- Mikor kezdtek el
gyUlekezni a felhok az
iskola felett?

2000-ben tarsult
iskola letti.ink Ormeny
kutta!. Kenyszerii lepes
volt, de muszaj volt meg
tenniink, hogy megma
radjon a 8 evfolyam. Or
menykliton volt also ta
gozat, Hunyan megma-

kezdett hozza vezetoi
munkajahoz?

- Azt akartam, hogy a
mi iskolank pontosan
olyan j61 felszerelt
legyen, mint a varosi
iskolak. NekUnk is legyen
meg minden, ami egy
varosi iskolaban megvan.

Ne legyen az hatranya
egy gyereknek, hogy kis
telepiiles iskolajaban
tanu!. Tehat az infrastruk
tura fejlesztese volt az
egyik legfontosabb
celom. A masik az oktatas
szinvonalanak emelese,
szaktanarok alta!. Hiszem
es vallom, hogy egy isko
laban a legfontosabb ma
ga a pedag6gus szemeIyi
sege. A pedag6gusnak
peIdakent kell allni a gye
rek elott beszedben, tti

dasban es megjelenesben.
- Addig nem voltak

szaktanaraik?
- Termeszetesen vol

tak, de peIdaul nemetta
narunk nem volt vagy

- Gondolom, hogy a
firje a helyi tsz-ben
kapott allast. On hova
kerUlt?

- En az iskola als6
tagozataba keriiltem, els6
osztalyosoknaI kezdtem.
Aztin ez a rendszer meg
is maradt, mert 6von6i
kepesitesem miatt nagyon
j61 sz6t ertettem a kjesik
ke!. 1975-ben keriilttink
Hunyara, akkor meg
nyolc osztalyos iskolaja
volt a falunak. Ma mar
sajnos nines iskolank!

- Elfogytak a gyere
kek?

- Sajnos igen, nem
volt mit tenni, el kellett
engedni az iskolat. Pedig
az utols6 utani pillanatig
kiizd6tttink erte, de 2012
ben vegleg be kellett zar
nunk. Negy gyermek
maradt az also tagozatban
a negy evfolyamon. A
gyerekeink attol kezdve
Gyomaendr6dre jamak
iskolaba aIlami, illetve
egyhaz altai fenntartott
iskolaba. Az 6nkormany
zat minden nap busszal
hozza-viszi a gyerekeket.

- Amikor On kezdett
el tanitani, hany tanu16
ja volt az iskoIanak?

- Nyolcosztalyos alta
lanos iskolank volt, 95
tanul6val. Meg a rend
szervaltas utan, 1992-ben
is 83 gyerek jart iskolaba
Hunyan. Egyebkent ab
ban az evben neveztek kj
az iskola igazgat6java.

- Milyen ambiciokkal
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utjan lett a gyomaendro
di Liget Fiirdo igazgat6
ja. 2005-tol 2011-ig a
fuzesgyarmati Kastely
park Fiirdot vezette,
nyugdijaskent 20 II-ben
tert vissza a Liget
Fiirdobe, az iizemelteto
kft. iigyvezetojekent.

Sajat bevallasa sze
rint a csalad es a munka
mellett a labdarugas volt
az elete. Husz evet fut
ballozott kozeppcilyas
kent es csatarkent Be
kescsabat6l Nyiregy
Mzaig, Gyomaendrodtol
Kamutig, tobb csapatban
es tobb osztalyban is, a
legmagasabb szint az
NB III volt. Kef evvel
azutin, hogy befejezte
az aktiv palyafutasat,
felkertek a gyomai klub
szakosztalyvezet6j enek.
Az az6ta eltelt evtizedek
alatt sokat tett mindket
varosresz focijaert. Ha
lala napjaig a Gyoma
endrodi Fe elnoki tisztet
latta el.

Vass Ignac vegso
bUcsuztatasa 2015. feb
ruar 6-an lesz a gyomai
temet6ben.

,,Itt afarsang itt a baL .. "
Boltunkoan farsangi jelmezek
kolcsiintizhetiik lis mindenfel

farsanai kellek, dekoraci
kaphato.

Informaci6: 06-70/770-5528

PAPIR
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Hosszan tart6 sulyos
betegseg utan, eletenek
66. eveben elhunyt Vass
Ignac, a gyomaendrodi
Liget Fiirdo Kft. volt
iigyvezetoje, a helyi lab
darug6 klub elnoke.
Vass Ignac 1949-ben
sziiletett Gyoman. Penz
iigyi technikuskent veg
zett Nyiregyhazan, aztan
Bekescsaban, a Vizmii
ben is erettsegizett.

Bajan a miiszaki fois
kolan szerzett vizepito
memoki diplomat. Dol
gozott a Kovizignel
Gyoman, majd 1971-tol
a Tiszamenti Regionalis
Vizmuvek gyomai
iizemegyseg-vezetoj e
kent. 1988-ban palyazat

Petenyi Szilardne
nagyon biiszke a falu
kemencejere. Egyreszt
azert, mert az is a koz
munkasok keze munkajat
dicseri, masreszt azert,
mert szep es nagyon jol
miikodik. A kemencet
bilrki hasznalhatja, hi
szen azert epitettek, hogy
a falu lakoit szolgalja. A
kepviselotestiilet a falu
disznovagas napjan biz
tosan hasznalja kemen
cet.

Ugyanis lassan ha
gyomannya nemesedik a
polgarmester asszony
negy evvel ezelotti kezde
menyezese, a falu diszno
tora. December vege fele
kizarolag a testiilet tagjai
dolgozzak fel azt a disz
not, amellyel megvende
gelik Hunya lakoit. Mert
felfogasa szerint ok, a
telepiiles vezetoi, szolga
latot vallaltak, a falu
lakoinak szolgalatat.

F. R.
hir6.hu

el veliik sepriiket is gyar
tani, a kozmunkasok csi
naltak meg hozza a cel
szerszamokat. Minde
mellett ket hektaron gaz
dalkodunk, mindent meg
termesztiink, amire egy
konyhanak sziiksege
lehet. Sajat konyhank
van, mely szocialis etkez
tetest is ellat. A folosle
ges zoldseget pedig ter
meszetbeni juttataskent
adjuk a raszoru16knak.

- Ahogyan jottunk be
a faluban ltittuk, hogy
van itt postahivatal is ...

- ... es van meg taka
rekszovetkezet, kartya
automataval, muvelodesi
haz, konyvtar, szabadido
kozpont, gyonyorii liget
es jatsz6ter, ket 6lelrni
szerboltunk, egy zoldse
gesiink, ket tapbolt es
harom vendegleit6 egyse
giink. Tehat minden, ami
egy normalis 6letvitelhez
sziikseges. Ami fontos,
nincs saros utca, tehAt
minden utcaba be tud
menni a mento es a sze
metszallit6 kocsi.

tobbieket pedig kozmun
kasok.

- Onoknel hogyan
miikodik a kozmunka
program?

- Nalunk a kozmunka
sok altalaban j6l dolgoz
nak. Persze kozottiik is
vannak kiilonbozo em
berek. Mindegyiknek
megvan a sajat elettorte
nete. Amikor csak tehe
tern, mindenhol elmon
dom, hogy a kozmunka
saink munkaja nelkiil
nem nezne ki igy a tele
piilesiink. Ok tartjak kar
ban, tisztitjak arkainkat,
keszitik el es helyezik ki
utcai bUtorainkat, virag
tart6inkat. Ok tartjak
rendben a ligetiinket, a
temetonket, a templom
kertet, az 0 segitsegiikkel .
ujitottuk fel a sportpalyan
leva ifjusagi klubot,
nyugdijas klubot. Az 0
keziik munkajeit dicseri a
hunyai piacter kialakitasa
is. Nem regen kezdtiink

Hogyan allnak
munktiltat6kkal? Van a
faluban munkalehetif
seg?

- Foleg mezogazdasa
gi vallalkozasok vannak,
de 20l2-ben idetelepiilt
egy ipari munkeit vegzo
vallalkozas, a Magyar
Jatsz6ter Kft. Ot nagyobb
vallalkozas miikodik
Hunyan, akik foglalkoz
tatnak helybeli ember
eket. Rajtuk kiviil az
onkormanyzat es az
onkormanyzat intezme
nyei tudnak allast adni.
Van, aki eljar dolgozni, a

ki, egyeni erdekek min
dig seriilnek. Sokszor
kell nehez donteseket
hozni.

- A faluban megjelen
nek egyaltaltin a partok?
Vannak parttagok? Pel
daul politikai szempont
b61 hogyan alltak fel a
testUletek?

- Az elso ciklusomban
hettagli volt a kepviselo
testiilet, volt MSZP-s,
Fideszes, kereszteny es
liberalis tagja is. A maso
dik es a mostani ciklus
ban mar csak ottagli a tes
tiiletiink, kef fideszes es
ket fuggetlen tagunk van.
A testiileti iileseken soha
sem politizaltunk, partal
lasra tekintet nelkiil min
dig azt neztiik, mi a j6 a
falunak, es a szerint don
tottiink. En egy sajat
ertekrend szerint dolgo
zorn, a tobbiek ertekrend
jet pedig tiszteletben tar
tom. Sokszor kell nehez
donteseket hozni.

Egy kistelepiilesen nagyon nehez elnyerni
az emberek bizalmat

lemondtak a tiszteletdi
jukr6l a telepiiles javara.
Egy vezeto nem lehet
sikeres, ha nem all
mogotte egy olyan csa
pat, amely egyetert
elkepze16seivel, celjaival.
Szerencsesnek mondha
tom magam, hiszen
mindannyian azon dolgo
zunk, hogy az itt 6l0knek
megkonnyitsiik az eletet.
Nem szoktunk panasz
kodni, hiszen azert vallal
tuk a telepiilesert a fele
losseget, hogy a proble
makat megoldjuk. Persze
itt sem elegedett minden-
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A Plisztor utcai munkalatok
az erintett lak6kat.

A yaros vezetese fel
hivta a kivitelez6 ceg
figyelmet a vezetekfek
tetesi munkalatok utani
helyreallitasra, valamint,
hogy a beruhazas ideje
alatt legyenek figyelem
mel a k6z1ekedes bizto
sitasara.

je, fOldalatti csom6pon
tok kiepitese, aknak epi
tese, meglev6 hal6zat
vegek 6sszek6tese, ezzel
is a legjobb min6segli
viz biztositasa a lakossa
gi fogyaszt6k szamara.

A hazi bek6t6vezetek
csereje eseten a kivitele
z6 irasban tajekoztatja

endr6d6n is a hal6zat
rekonstrukci6j a.

Gyomaendr6d6n a
k6vetkez6 munkalatok
val6sulnak meg: iv6viz
bek6t6vezetekek csere
je, meglev6 utcai gerinc
vezetekek csereje a hoz
zatartoz6 bek6tesekkel
egyiitt, tiizcsapok csere-

A Vasarteri lakotelepen bosszankodnak a lakok a munkalatok miatt

rendszerek kiepitese, il
letve a mar meglev6
rendszerek felujitasa.

A projekt kereteben
megva16sul az 6na1l6
rendszerek 6sszekapcso
lasa, valamint a prog
ramban reszt vev6 tele
piileseken, igy Gyoma-

piileseken a lakossag
egeszseges iv6vizzel va
16 elliltasa. A projekt f6
feladata a megfele16
mennyisegli es min6se
gii iv6viz eljuttatasa a
fogyaszt6k reszere, to
vabba uj techno16giai

Iden januar elso
feleben elkezdodtek a
Bekes megyei ivovizmi
noseg-javito program
GyomaendrOdot erinto
munkalatai.

A kivitelezes soran
erintett varosreszek: Le-

vai utca,·" Kossuth ut
(vasutallomast61 Pasztor
Janos utcaig), Pasztor
Janos utca (Kossuth
utt61 F6 utig), Vasarteri
lak6telep.

Mint ismert, az ivo
vizmin6seg-javit6 prog
ram celja az erintett tele-

fitness e kondicion~16 terem

t.eremberles I Atlasz kondig~pek

ttlrsasttlnc I aeroblk I step aerobik

power body I hastjnc I 7.:3ircgCl:.O flerobik
j6ga I prF.l'ventiv gerlnc gimnasztlka

Kner Imre ter I www.gellal.hu
06 66 285 840 I 06 30 6278234

~~
d

'"..... ...........Sziluett
Fitness klub S szoliiriul11
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Konyhabutorok,
gardr6b

szekrenyek,
keszitese

egyedi
meretben

butorlapb61
vakumf61iazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

Elsa osztalyu
borovi fenyab61
ajt6k, ablakok

keszitese!

..'-eOF
~ ~ DEMAsz

Akkr. lajstromszam: 00533020

ARAMFELTOLTES

TELEFONKARTYA FELTOLTES
t

(~",e
...::..."G,..~7

~

aUhon, egy{mileg, sajat gepen,
interneten keresztUl elmeleti
vizsgara torteno felkeszUlesl
Teljeskoru tajekoztatas: www.rutinatLhu

Bosnyak J6zsef tanfolyamszervez6
Telefon: 0630/409-2868

A RUTIN AUTOSISKOLA
SZEMELYGEPKOCSI-
VEZETOI TANFOLYAMOT INOrT
Idopont:

2015. februar 10-en, 17 ora!
Helyszin: Katona J6zsef Muvelodesi
Kazpont
Gyomaendrod, Kossuth u. 9. sz.

KEDVEZMENYES elmeleti tanfolyam!

INGYENES Kresz· es tesztkiinyv haszniilat!

INGYENES szamit6gepes teszt hasznalat!

EMBERSEGESEN,TORELMESEN,HATEKONYAN
ABIZTONSAGOS K6ZLEKEOESERTI

Gyoman a Hunyadi utea-ban 2 szobas satortetos esaladi
haz elado. Tehennentes, osszkozmuves, allapota kaze
pes, azonnal bekoltozheto. Alapteriilete 100 m2, kis kert
tel. Flitese gazkonvektoros.Lak6telepi csere is lehet
seges. Ininyar: 6 milli6 Ft. Erdeklodni: 06-70/638-8475

OKEV: 04·0089·05

Telefon:
0630/9-533-594

REGI
BUTOROKAT,

hasznalati
targyakat
vasarolok!

Keszpenzben
a helyszinen

fizetek!

kallehetett, 2002-re rend
be jott az alacsonyabb
rendii e16lenyek (kagy
16k, szitakot6k, kereszek,
rakok) allomanya, s 3-4
ev alatt a vizi e16vilag 95
szazaleka ismet megje
lent a Szamosban es a Ti
szaban. A halaszati valla
lkozasok vesztesege
azonban 6riasi lett, mert
csokkent a hozam, sokaig
magas volt a lebeg6 hor
dalek es az Uledek nehez
femtartalma.

Magyarorszag a cian
szennyezes miatt 29,3
milliard forintos kar
igenyt jelentett be, amely
az el6vilagot ert karokat
es ezek helyreallitasi
k6ltsegeit is tartalmazza.
Romania az Aurult tette
fele16sse a kornyezeti
katasztr6faert, az ottani
vizsgaJat szerint a ka
tasztr6fat "e16re nem lat
hat6 koriilmenyek" okoz
tak. A magyar allam
200 I-ben karteritesi pert
inditott az Aurul ellen,
mivel az nem valaszolt a
peren kiviili megegyezes
iranti ajanlatra.

Az elhUz6d6 perben
2006-ban a F6varosi Bi
r6sag kozbens6 iteletkent
kimondta, hogy a cianka
tasztr6faert az Aurul
jogut6dat, a Transgold
ceget terheli a felel6sseg.
A ceg id6kozben csOdbe
ment, jogut6d nelkiil
megsziint...

Az Eur6pai Parla
ment 2010. majusaban
elfogadott allasfoglalasa
ban a cianidos banyaszati
technol6giak uni6s szintii
betiltasara sz6litotta fel
az Eur6pai Bizottsagot.

Az allasfoglalast t6b
bek kozott T6kes Lasz16
es Ader Janos EP-kepvi
sel6k kezdemenyeztek.

A bizottsag 20l4-ben
meg nem tartotta indo
koltnak a cianalapit
btinyaszati techno16giak
betilttisat

minden el6lenyre halalos
cian koncentraci6ja a
magyar szabvany szerint
megengedett hatarertek
l80-szorosa volt, a Sza
mos-Tisza osszefolyasa
nal 135-szoros, a kisk6rei
viztaroz6nal - a duzzasz
tasnak es az aradasoknak
kosz6nhet6en - 34-szeres,
Szeged alatt 15-szoros
erteket mertek. Hal
pusztulast meg Belgract
alatt is eszleltek, es meg a
Duna bulgariai szakaszan
is hatarertek feletti volt a
koncentraci6.

A magyar viziigyi
szervek mindent megtet
tek a szennyezes hatasai
nak mersek!esere, a Tisza
menti telepUlesek iv6viz-

ellatasanak biztositasara,
az e16vilag meg6vasara,
illetve a tomeges halpusz
tulas utan a tetemek eIta
volitasara. igy sikeriilt
elerni, hogy a Tisza-t6
feliiletenek 93 szazaleka
epen maradt, a kiskorei
er6mii alatti szakaszon
mar mintegy negyedevel
csokkent a cian koncent
raci6ja, a hoItagak es az
arterek csak kis mertek
ben szennyez6dtek.

A cianfolt l2-en
hagyta el Magyarorszag
teriiletet, 6riasi pusztitast
hagyva maga utan. 2000.
aprilisi becsles szerint az.
erintett foly6kban 1241
tonna hal pusztult el. A
foly6 azonban a vartnal
gyorsabban tert magahoz.
Fiirodni mar a szennyezes
levonulasa utan nem sok-

Tizenot eve, 2000.
januar 30-an Romaniaban
az aranymosassal foglal
koz6 nagybanyai (Baia
Mare) Aurul banyaipari
vallalat letesitmenyeb61
mintegy 100 ezer kobme
ternyi cianid- es nehez
femtartalmu szennyviz
zlidult a Lapos foly6ba,
ahonnan a Szamosba,
majd a Tiszaba keriilt. Az
eddigi legsulyosabb ma
gyarorszagi vizszennye
zes mintegy ket het alatt
vonult Ie a foly6 hazai
szakaszan, felmerhetetlen
karokat okozva.

A roman-ausztral
tulajdonu Aurul a kor
nyek fembanyaiban fel
halmozott medd6hany6k-

bOl nyerte ki az aranyat es
eziistot - a fejlettebb
orszagokban mar nem
alkalmazott - cianos kiol
dassal. Mivel az eljar8.s
vizigenye igen nagy, a
mergez6 mos6vizet iilepi
tes utan lljra felhasznal
t<ik. A Zazar kozseg koze
!eben lev6 iilepit6 gatja
2000. januar 30-an ejsza
ka mintegy 25 meteres
szakaszon atszakadt, a
ciant es nehezfemeket
tartalmaz6 szennyviz a
Lapos foly6ba omlott,
majd a Szamoson keresz
rul elerte a Tiszat. A valla
latnaI nem letezett karel
haritasi terv, igy nem tor
tent kiserlet sem a szeny
nyezes lokalizalasara,
sem enyhitesere.

A szennyezes sulyos
sagara jellemz6, hogy a

Tizenot eve tortent a tiszai. ,. ,.
I clanszennyezes
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,
jabb fozosort helye

a Harmas Karas Palinka
ek UZemDe

anufakturaban

Masszilzs mesterfokon!

Ambrusz Laszlo
TavoJ-keJeti masstitzs as mozgas terapeuta, osi napi gy6gyit6,

csontkovacs

zet6ink gyiimolcseefrei
teren is. Ehhez minden
segitseget megadunk a
h6nap els6 szombatjain
megtartand6 nyilt nap
jainkon, valamint a mar
hagyomanyos, eves
Cefrekeszitesi Konfe
reneiankon (2015. apri
lis 18.), ahol a tema
szakert6i segitenek eli
gazodni ennek a csak
els6 latasra egyszerii
folyamatnak a megerte
seben. Ne felejtsiik el: a
min6segi parlat keszite
se a legnagyobb odafi
gyelest igenyli mind a
berf6zet6, mind a palin
kaf6zde reszer61. Csak a
kozos munka a koleso
nos bizalom vezethet
eredmenyhez!

Szivugyunk a palinka!
Tisztelettel

Ignacz, Tibor
Harmas-Koros

Palinka Manufaktura

,
Agoston J6zsef

vallalkoz6

- epiiletek villanyszerelese
- haztartasi gepek javitasa

- erintesvedelml es villamv6delmi vizsgalatok

atalakitasaval kisebb,
akar 80-100 liter eefre
lef6zesre is lehet6seg
lesz nyart61. Min6segi
javulast varunk a berf6-

SZ6-BESZED

Hirdetesfelvetel!
Telefon:

0670/22-632-99

Nagy ujdonsaggal is
e16 szeretnenk rukkolni
a kiserletezesre vagy6
berf6zet6inknek. A
meglev6 berendezesiink

segi javulasat egy ujabb
f6z6sort allitottunk
iizembe. A 100 szaza
lekban magyar berende
zes kialakitasa meg
egyezik a meglev6vel,
urmerete 450 liter eefre
befogadasat biztositja.
A f6z6sort felszereljiik
egy mintavev6 esappal
is amely a min6seg to
vabbi emeleset szolgal
ja. Segitsegevel ponto
sabban tudjuk a kozep
parlatot - "a szivet" 
elvalasztani az e16 par
latt6l - "a fejt6l" vala
mint az ut6parlatt6l - "a
labt6l".

Min6seg tovabbi
emeleset szolgalja a
g6zfiitesre va16 atallas.
A g6zfiitessel egy sok
kal precizebb parlatve
zetest lehet elemi ami
szinten dont6 befolyas
sal bir a palinka min6se
gere.

HIHD!:I"'\'1t..

cfMMEL

Lead6s! hatdrld6: 1015. mar,

(0 Calar5hap Paplrba1tban)

Ere<lm~nyhlrd.th: 20IS. apr/lis ,.

Minden korcsoporf elf4 h6rom

hely_ttle

al6nd~kcsamogatkap.

[ Aroll01", IIdrom lal~n k01OtltDlyltd/.drluk;
-O\<Uok
• atsd r4glUDto,so,"

I f</I4 IogOiatasok
I

I
,.4 ,*tJ~ b6,mrl~,." tfddzul. II z«/ltl/iOWtJ

Jrb;r{Jrh«tftd. A/4-V mbt1.bct'l. M/ttd~ pd1)1d.:6~

, aHcotduoi pdf't6zJlar.
. A kipd ItdlDJdaJdn kirjut fe/riln~rnJa~nnl!'k
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Lassan harom eve,
2012. szeptember 3-an
csordult Ie az elso liter
palinka a gyomaend
rodi manufakturaban
hosszu tervezo, eloke
szito munka utan.

Az6ta 1.388 berfO
zet6 osszesen 1.053.060
liter eefrej et dolgozta
fel a 300 literes f6z6sor.
A f6z6sor veges kapaei
tasa miatt 2-3 h6napos
varakozasi id6kkel kel
lett szamolnia partnere
inknek ami egyaltalan
nem nevezhet6 idealis
min6segi szempontb6l,
ezert ujabb fejlesztesek
re volt sziikseg.

Aranyszabaly a pa
linkafOzesben: "a leg
jobb cefretarolas a
mielobbi kifOzes".

Azert hogy a vara
kozasi id6t leesokkent
siik ami magaval hozza
a gyiimolcseefrek min6-
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Sportbalat szerveznek las bejelentese, miiszaki
szolgaltatasok megrendele
se, illetve lemondasa, fo
gyaszt6i adat- es cimvalto
zas bejelentese, fogyasz
tasmera atirasa, fogyaszta
si hely ki- es bekapcsolasa,
szamlazassal kapcsolatos
informaci6 kerese, bank
kartyas befizetes lehet6se
ge, stb.

Keddi napokon delelott 8
12 6raig, csiitortok6nkent
pedig 15-18 6raig varjak az
iigyfeleket a szemelyes
iigyintezesre.

Gyomaszolg Kft.
Temetkezessel

kapcsolatos Ligyintezes
Hetf6-pentek: 7-15 6raig!

Telefon: 0666/386-233
Az iigyelet ideje alaft

(hetveg{m es iinnepnapokon
ejjeJ-nappal) hivhat6:

Csoke Janos:
0666/285-065, 0630/630-8097

II

Iranyar: .

Erdekl6dni: .

Alairas: .

Temetkezesi iroda: Gyomaendr6d, Ipartelep u, 2.

Aprohirdeteset e-maU-en is elkuldheti!

szobeszed@gmail.com

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

olvas6knak a lakossagi apr6hirdet6seit, akik ezen a szelve
nyen kiildik be mcgjelentetes celjib61! A szelvenyen a meg
jel61t helyre kell beimi a kiv8m szovegel es a szelvenyl
levelez6lapon vagy boritekban elkOldeni a kovetkezo
cimre: Szo-Beszed Szerkes~tOsege 5500 Gyomaendr6d,
Rosok utja 51. Egy apr6hirdeles szovege lehctoleg ne tar
talmazzon 15 sz6mll tobbetl A hirdetesek szoveg66rt fele
losscget nem villa! a szerkeszt6seg!

Felad6 neve: .

Cime: .
Az. apr6hirdetes sz6vege:

Gazszolgaltat6 ugyfelszolgalat

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

E-ON iigyfelszolgalat

A GDF SUEZ gazszol
galtat6 iigyfelszolgalati
irodat nyitott Gyomaend
r6don a varoshaza fold
szintjen.

Nyitva tartas: hetfa 14
18 6raig, kedden 8-12
6raig.

A szemelyes iigyfel
szolgalaton igenybe vehet6
szolgaltatasok: gazmeraal-

tudhatnak meg egymasr61,
bemutathatjak sport<igukat.
Az osszes varosi sportszer
vezet kepviseloi jelen lesz
nek a balon. Nagy ered
meny lenne, ha ezen a
mulatsagon parbeszed in
dulna meg Gyomaendr6d
sporteletenek alakit6i ko
zott. OJ baratsagok szov6d
nenek, esetleg regi konflik
tusok simulnanak el.

A bal otlete melle alit es
a fOvedn6kseget is elvallal
ta Toldi Balazs, Gyoma
endr6d polgarmestere.

A KSI Gyomaendrod
meghivasat elfogadva:
sztirvendeg lesz az lrigy
H6naljmirigy.

Nem mellekes, hogy a
belepojegyekbOl es a tom
bola eladasokb6l befolyt
osszeg, a gyomaendrodi
sportszervezetek tamogata
sara lesz felhasznalva.

A balon barki reszt
vehet, aki szeretne sz6ra
kozni, tancolni es akar
megnyerni a nagy ertekii
tombolak egyiket. 10jjon
el, erezze j6l magat, kap
csol6djon ki es ez altai
tamogassa Gyomaendr6d
sportjat'

Jegyek a varosi sport
egyesiiletekneJ vasarolha
t6k. Ahol belep6jet vasa
rolja, azt az egyesiiletet
vagy szervezetet tamogat
ja. Szeretettel varnak a
sportegyesiiletek minden
kedves erdeklOdot!
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lalhat6ak az onkormanyzat inter
netes honlapjan.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/
civil---.palyazatok

A varosi sportiinnepely
remelhetoleg sikeres lesz,
ezaltal hagyomanyteremto
m6don evente ismetlodo
rendezvenysorozatta valik.
Az iden a KSI a foszerve
zo, de mas szervezetek
segitseget is igenybe ve
szik.

A bal celja, hogy meg
ismertesse a k6zvelemenyt
a varosban mukodo sport
es egyeb szervezetek mu
kodesevel. Fontos, hogy
ezek a szervezetek egymas
munkajar6l is tajekoz6dja
nak. Sok ujat es erdekeset

~~[Q)[KicQ)@)O
@[P@OOJJoo&r1 ~ I

GYOMAENDRODVAROSONKORMANYlATA o~j •
E.S AvAROSI SPORTSZERVEZETEK <; :

~ZERE~ETT.EL MEGHiVJAK ONT ES KEDVI§.S 7~
CSALADJAT, VALAMINT SPORTSZERET.0 fI;

BARATAIT E.S ISMEROSEIT AZ ELSO ~ I
ANYTEREMTO SzANDEKKAL LETREHozon .'

vARoSI SPO'RTBALRAI );"0,
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SZTARVENDEG:
ZENE:

2015. MARclUS 14.
(SZOMBAT) 18. 006ra

GYOMAENDRODI VARGA LAJOS
SPORTCSARNOK

ABALFOVEDNOKE: TOLDIBALAzs
GYOMAalOROO
POLGAAMESTERE

-KOSZONlO
.""vARos EGYESOLETEINEK,
~INEKBEMUTAlAsA

- ze}j~. lANCOS MeisoR
-VACsORA

LA

PROGRAM:

BELEPODfJ:
EK:

Palyazati felhivas
civil szervezetek reszere

Gyomaendr6d Varos On
kormanyzatanak Kepvisel6-tes
tiilete az onkormanyzat 2015.
evi koltsegvetesi koncepci6ja
nak tartalek keretosszege terhere
nyilvanos palyazatot hirdet a
Sport Alapb61, Civil Alapb61,
Idegenforgalmi Alapb61 es
Komyezetvedelmi Alapb61 pa
lyazati titon elnyerhet6 vissza
nem teritend6 tamogatasokra. A
palyazati kiiras reszletei megta-

IRIGY HONALJMIRIGY
RETRODISCO
BlNGI & MAlTERETRO - POP SHOW
2800 Ft .
1500 Ft (14 eves KORIG)

JEGYEK vAsAROLHAT6K:
A VAROS SPORTEGYESOLETEINEL

2015. MARClUS 01-1G.. .......,r --'. _

Marcius IS-en sportbaI
lesz Gyomaendrod6n.
Evekkel ezelott mar volt
hasonl6 rendezveny a va
rosban, de ez a mostani
minden eddigineJ nagyobb,
t6bb embert megmozgat6
esemenynek igerkezik.

A KSI kajak-kenu szak
osztalyban dolgoz6 edzok
Kovacsne Kozma Diana es
Kovacs Gabor kezdeme
nyezesere, a yaros t6bbi
sportegyesiiletenek es szer
vezetenek tamogatasaval
keriil megrendezesre a
Gyomaendrodi Sportbal.
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Juhasz Katalin:

Termal- es okoturizmus koncepciok Gyomaendrodon
izelito a Magyar Tu

dOl1uinyos Akad(?Tnia
Neprajztudol1uinyi Inte
zetenek "Ethnolore" cimii
evkonyveben megjelent
50 oldalas tanulmanyb61.

A 2007-es elso
"Egeszsegturizmus stra
tegia" 6ta a gy6gy- es
termalturizmus a magyar
gazdasag hUz6agazata
lett. Sorra sziilettek a
regional is, kistersegi es
telepiilesi turizmus-stra
tegiak, s Gyomaendrod
nek is mar 2007-ben el
kesziilt egy hosszU taw
turizmus-koncepci6ja.

Akik ezeket a terve
ket megalkotjak, altala
ban turisztikai szakem
berek es az agazat j6l
kidolgozott sablonjai
szerint gondolkodnak.
Emiatt a neha t6bb mil
li6 forintert, kiilso szak
ertovel elkeszittetett
strategiai dokumentu
mok gyakran nem tiikr6
zik kello mertekben a
helyi viszonyokat.

Ezert lehet hasznos
az un. "puha" adatokat
nylijt6, interjukon, terep
munkan alapu16 nepraj
zi/antropol6giai kutata
sok vegzese, amelyek
amyaltabb kepet nylijta
nak a val6s helyzetrol, es
j61 kiegeszitik az elobb
emlitett turisztikai doku
mentumokat.

A tisztalkodasi szoka
sok es fiirdokultlira t6bb
mint ket evtizedes kutata
sa soran Gyomaendrod6n
is t6bb alkalommal
vegeztem neprajzi gyiijto
munkat a tisztalkodassal,
furdokultlmival kapcso
latban. Tanulmanyomban
az eddigi szerteagaz6
tereptapasztalataim es
olvasmanyaim nyoman,
az itt megkezdett vizsga
l6dasaimb61 kiindulva
k6rvonalaztam azokat a
problemak6r6ket, illetve

lehetseges kutatasi felada
tokat, arnelyek a periferi
kus, hMranyos helyzetben
levo telepiiJesek turiszti
kailag hasznosithat6
adottsagainak kihasznala
saval t6rten6 fejleszteset,
versenykepessegiik n6ve
leset el6segithetik.

Elosz6r is attekintet
tern a furd6kultlira es a
turizmus el6zmenyeit a
ket telepiilesen, majd azt
is, hogyan illeszkedik a
kisvaros gy6gyfurd6je

az orszagos es regionalis
egeszsegturizmus-ter
malfurdo hal6zatba, il
letve milyen szerepet
t61t be a telepiiles lak6i
nak eleteben. Tovabbi
kerdes volt, hogy mikent
valtozott a telepiiles tu
rizmuskoncepci6ja az
orszagos trendek, a
palyazasi lehet6segek es
a helyi politikai er6vi
szonyok fuggvenyeben,
hogyan tudja a varas
kihasznalni a turisztikai
lehetosegeit, es milyen
m6don keresi, teremti
meg a sajat arculatat.

A furdoelet
es turizmus multja

Kevesen tudjak, hogy
a furdoeletnek milyen
nagy multja van itt. A
megyeben Gyula es
Bekescsaba utan Gyoma
volt a harmadik telepii
les, ahol a varosiassag
egyik jelekent 1888-ban

tisztasagi furdo letesiilt 
a korabeli gyakorlatnak
megfeleloen a Tisza g6z
malom mellett.

A furd6 hire a me
gyeszekhelyig jutott:
"Gyoman nagy iinnepe
lyesseggel kesziilnek,
mint halljuk az tlJ fiirdo
hazat megnyitni, ami
mindenesetre az elenk
tarsadalmi elet jelense
ge, masreszt pedig jele
annak, hogy a gyomaiak
erzekkel birnak a koz-

egeszsegiigyi viszonyok
irant. A fiirdomegnyitas
ra, vagy talan inkGbb
egy kis baratkozasra
Gyular61 is tobben ke
sziilnek atmenni Gyoma
ra. " - irta a Bekes cimu
lap 1888 juniusaban.

A tisztasagi fiirdo
hamar nepszeriive valt
az iparos-kereskedo re
teg, illetve a jobb m6du
parasztsag k6reben, ugy
hogy 1909-ben mar kor
szeriisitettek, es egeszen
a gozgepek leszerelese
ig, 1947-ig iizemelt.

Innen mar csak egy
bO evtized telt el a
koolajkutat6 furasokig,
melyek nyoman a k6r
nyek szinte minden tele
piilesen letesiilt termal
kUt, es hozza furdo.

A gyomai Liget
Fiirdo egy olyan teriile
ten epiilt meg, amely
mar az 1900-as evek ele
jetol a polgarsag kedvelt

pihenohelye volt az
amyas fak k6z6tt epitett
pavilonnal. Tehat egy
folyamat reszekent fejlo
d6tt a furdoelet.

Endrod6n is felt6rt a
termalviz, de a kUt a kiil
teriileten, kevesbe sze
rencses helyen letesiilt,
igy a melle epitett kis
"Bogarz6" furd6 a ter
malviz kitiino minosege
ellenere sem tudott tu
risztikai celpontta valni.

Endrod6n, de meg in
kabb Gyoman a fOveny
furdozesnek is igen regi
hagyomanya van. Csak a
legidosebbek emlekez
hetnek arra, hogy a gyo
mai szabadstrandon
1929-ben Wagner Mar
ton fakeresked6 fab6l
epitett, komplett szolgal
tatasokkal (homokoz6,
fodraszat, cukraszda,
biife, cs6nakk6lcs6nzo)
ellatott, beh~ptidijas
strandfurd6t nyitott a
tehetosebbek kiszolgala
sara (mik6zben a furd6
keritesen kiviil a parasz
tok es kisebb j6vedelmii
ek tovabbra is a hagyo
manyos m6don lubickol
tak es tisztalkodtak).

Az 6kotwizmus kon
cepci6 sem legb61 kapott
dolog, hiszen Gyoma es
Endrod elete mindig szo
rosan k6t6d6tt az 6ket
k6riil61elo foly6hoz es
hoItagaihoz, amelyek
egyes partszakaszai meg
orzik az osi "Nagy
K6r6s" hangulatat. A ter
seg epp gazdasagi elmara
dottsaga, els6sorban
mezogazdasagi es keves
be iparijellege miatt reg6
ta kifejezetten alkalmas
arra, hogy 6koturisztikai
celpontta valhasson. Nem
veletlen, hogy a lakossag
mar regen felfedezte azo
kat a megelhetesi, majd
szabadidoeltOJtesi lehet6
segeket - a horgaszatot es
a kerekparos kirandulaso-

kat -, amelyeket az erin
tetlen termeszeti k6mye
zet kinalt, raadasul nyara
16k sora epiilt a holtagak
menten.

1984-ben egy kival6
utik6nyv is megjelent
termeszetjar6k szamara.
A hagyomanyos halaszat
targyi es szellemi nepraj
zi ertekei kezzelfoghat6
an jelen vannak (Szonda
Istvannak k6sz6nhet6en
j6 kezekben) es ugyan
csak hasznosithat6ak le
hetnek a turizmus fej
leszteseben.

Gyomaendr6d
vflltoz6 helye
Gyomaendrod az a

telepiiles, amelynek ta
Ian legt6bbsz6r valtozott
meg a k6zigazgatasi es
statisztikai terszerkezet
ben bet6lt6tt helyzete.
Gyoma es Endr6d nem
csak t6bb (k6zigazgata
si, fOldrajzi es kulturalis)
regi6 talalkozasi pont
jan, hanem egyuttal e
teriileti egysegek perife
riajan helyezkedik el,
mik6zben maga Gyoma,
most pedig Gyomaend
rod t6rtenelmileg es
jelenleg is a k6myez6
kisterseg helyi k6zpont
janak szerepet t6lti be,
meg mindig keresve az
igazi helyet peldaul a
kistersegi tarsu!<isok
rendszereben.

Mindenkeppen sziik
seg lenne tovabbi adat
gyiijtesre a tersegben a
kulturalis mikroregi6k
pontosabb k6riilhataro
lasahoz. Egy "vaI6s", a
neprajzi, t6rteneti ada
tok, a korabbi gazdasagi
tarsadalmi kapcsolatha
16k felterkepezese alap
jan t6rtenetileg al<ita
maszthat6 regionalis ter
szerkezet csakis igy raj
zolhat6 meg. Mindez
akkor is tampontkent
szolgalhatna a kistersegi
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KockaKobak

Kottaolvasas
a tornater~mben

kapcsolatrendszer alaki
lilsahoz, ha a varosveze
tes tudatosan megsem ez
alapjan epitene a telepu
leskozi egyiittmukodest.
Sajnos a kiilonbozo szer
vezetek es tarsulasok,
valamint maga a yaros is
folytonos alkalmazko
dasra kenyszeriil a torve
nyi keretek es a palyaza
ti lehetosegek valtozasa
miatt. Ezek fuggvenye
ben uj tarsulasok alakul
nak, sz-unnek meg, vagy
valtoztatjak teriileti ha
t6koruket es ez nagy
nehezseget jelent a hosz
szU taw tervezesben.

Turizmus,
tarsadalom,
varosimazs

Gyomaendrod - ha
son16an az orszag sok
mas telepu!esehez - al
land6 kiizdelemmel ke
resi az orszag egyik leg
hatranyosabb helyzetu
tersegeben a maga lehe
tosegeit. A furdoelet
gazdag multjanak talajan
az ezredfordul6ra a ter
seg egyik kiemelkedo
gy6gyfurdohelye lett, s a
termalfiirdo - szereny
jovedelmu tarsadalmi
retegekbOl kikerUlo 
vendegkore szamara let
rejott az als6-kozep
kateg6riaju szallas es
etkeztetes infrastrukmra
ja. E turizmus kozpontja,
es a yaros kozigazgatasi
centruma is egyertelmu
en a regi Gyoma volt.

Az orszagos turizmus
koncepci6 prioritasainak
koszonhetOen egyre in
kabb eloterbe keriil a
szinten hagyomanyokkal
rendelkezo okoturizmus,
valamint (ujdonsagkent)
a zarandokturizmus,
amelyhez (a palyazati
lehetosegekhez alkal
mazkodva) a nernreg ala
kult TOM szervezet sike
res palyazatai nyoman
va16sulnak meg turiszti
kai letesitmenyek - resz
ben a regi Endrodon.

Ez a paradigrnavaltas
is hozzajarult a reg6ta
letezo Gyoma-Endrod
ellentetek feleledesehez,
amelyek - elsosorban az
idosebb korosztalynal 
szinte minden ezt a
konfliktust valamilyen
m6don erinto varosi
szintU intezkedes, ese
meny kapcsan tetten
erhetok a kozbeszedben
es a helyi mediaban.
Teny, hogy a yaros mes
terseges kepzodmeny,
amely ket kiilona1l6 tele
pUles adminisztrativ
egyesitesevel jott letre.
Eppen ezert erdemes
lenne nagyon vilagosan
elkUloniteni a ket telepu
les hagyomanyait, eltero
kulturalis or6kseget
(nem osszemosni vagy
osszekeverni), illetve
ugy kellene ezeket ke
zelni a lokalis hagyoma
nyapol6 kozossegekre
tamaszkodva, mint ame
Iyek a telepUles sajeitos
sagat adjak.

Az egyesites 6ta
eltelt idoszak ertekei, uj
hagyomanyai viszont
mar a gyomaendrodi
identitast erositik, ame
Iyeket immaron lehet es
erdemes kovetkezetesen
egysegesen kezelni. Ha
ez a Mrmassag nemjele
nik meg markansan a
helyi politikaban, a mar
ketingben es a varosi
mazs-epitesben, a ket
telepUles 20-25 evesneI
idosebb lakossaga nem
fog tudni azonosulni a
kitUzott celokkal es a
turisztikai, kulturalis,
gazdasagi strategiaval.

A turisztikai celu
penzforrasok elnyeresere
benylijtott palyazati celo
kat a lakossag szeles korU
bevonasaval kellene meg
hatarozni es megva16sita- .
ni. Ez csak ugy mUkod
het, ha a TOM szervezet
kepes va16di parbeszedet
folytatni a t6bbsegUkben
passzivililsba sUllyedt er
dekeltekkel.

Ez persze egy palya
zati kiir<ls nyoman, mes
tersegesen letrehozott
szervezet neveben na
gyon nehez feladat, meg
akkor is, ha letrehoz6i
vitathatatlanul nemes
szandekkal es eron feWl
tevekenykednek a telepu
lesfejlesztes erdekeben. A
helyi lilrsadalom, a kozos
segi kapcsolatok, a meg
elhetesi strategiak, az
identitas tarsadalomtudo
manyi vizsgalata minden
bizonnyal hasznalhat6
tampontokat nylijthatna
ahhoz, hogyan erhetok el
a tarsadalom jelenleg
passziv es apeitiaban 610
retegei, mikeppen talaI
hatjak meg a szamukra
testheza1l6 szerepuket
nemcsak a turizmus fej
leszteseben, hanem a
helyi tarsadalrni-kultura
lis eletben is.

Ugyancsak j6l hasz
nosithat6 a torteneti
neprajzi kutatas a helyi
turisztikai termekek ar
culatanak kialakitasa
ban, ha az egyedi arculat
megkonstrualasahoz a
helyi hagyomanyokra
kivannak epiteni. Ezek a
kutatasi eredmenyek
nagyreszt (es a helyi
neprajzos szakember is)
rendelkezesre allnak, bar
a Gyoma-Endrod szinte
zis az egymasnak meg
feleltetheto, egymashoz
illesztheto adatok egye
sitesevel meg nem ke
sziilhetett el. A mar emli
tett harmassag elvet
ebben a munkaban is
erdemes lenne szem
elott tartani.

Az arculatepitest se
githeti a Hungarikum
torveny reszekent meg
val6sitand6 telepUlesi
ertektar megfelelo szin
vonalu megalkotasa oly
m6don, hogy azt a lakos
sag sajeit ugyenek erez
ze. Mindehhez elenged
hetetlen a neprajz- es
tortenettudomany szak
mai segitsege.

A KockaKobak Or
szagos Matematika Verse
nyen a Kis Balint Alta1<inos
Iskolab61 t6bb tanul6 neve
zett. A k6vetkezo szep
eredmenyeket ertek el.

Sztojan Zoltan, Ugrai
Eva, Igmicz Reka s.c osz
talyos tanul6k a regiomilis
fordul6ig jutottak. Nemeth
Regina 6.b osztalyos tanu
16 regionalis: 7. helyezett
es orszagos 47. helyezett.

Iden, januar 23-an del
utan a Szegedi Tudomany
egyetem MentorhaI6 2.0
Klubfoglalkozasok kerete
ben a Gyomaendrodi Kis
Balint Altalanos Iskola
vendege volt Magyar Ga
bor testnevelo, pszichol6
gus.

A Magyar Mozgas
kotta M6dszer megalkot6
janak erdekfeszito pszicho
J6giai, pedag6giai eloadasa
utan a kifejlesztett eszkoz
keszlet alkalmazasanak
napi gyakorlatar61, a min
dennapos testnevelesben
val6 felhaszmilasi leheto
segeir61 tajekoz6dhattak az

UJ
GUMIK!

Szereles, javitas,

centirozas!

Katona Gyorgy
gumijavito

Gyomaendrod,
Bajcsy u. 107.

Telefon:
0666/285-127

Gal Bence 7.b osztalyos
diak regionalis: 3. helye
zes, valamint orszagos: 9.
helyezett lett! Gratulalunk!
Felkeszito tanaraik: Vaszk6
Lajosne es Fekecs Eva
tanarnok.

Bence es felkeszito
tanara, Vaszk6 Lajosne
meghivast kaptak az orsza
gos d6ntore, amelyet janu
ar la-en rendeztek Buda
pesten.

erdekl6do pedag6gusok.
Az iskolaban 2009 6ta
alkalmazzak a komplex
mozgasfejleszt6 m6dszert
es eszk6zoket a pedag6gu
sok a testneveles 6rakon,
sportfoglalkozasokon, az
egyeni fejleszteseken.

A tudasmegoszt6 f6
rumra a jaras 6vodaib61,
pedag6giai szakszolgaIata
t61, iskolaib61 is ellMogat
tak nevel6k, hogy megis
merjek ezt a tervszeru es
hatekony m6dszert, amely
a gyermekek, testi, kogni
tiv, erzelmi es viselkedeses
funkci6it egyiitt kolcs6n
hatasban fejleszti.

Tavaly julius 8-an a gyomai
peslan elvesztettem

a pElnztarcamat, benne
szemetyes irataimmal.

Kerem a megtal<i16\. hogy irataimat
jutalom elleneben jUltassa visszaJ

Nagy Rodlka
0670/519-1711

Szo-Beszed
Szerkesztosege:
szobeszed@gmail.com

Telefon:
0670/2263299
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INGYENES APR6HIRDET~SEK

HAz
Gyomaendr6don, a

Bethlen Gabor utcaban 3
szoMs tet6teres csaladi
haz elado. Iranyar: 12
millio Ft. Brdek16dni:
0670/545-3558

Endr6di reszen 2 szo
bas kertes haz elado
vagy lakotelepi fOldszin
ti 1 szoMsra cserelhet6
ertekegyeztetessel. Brd.:
0670/276-3413

Oregsz6l6, Kiss u. 2.
sz. ket szobas kertes haz
elado. Viz bevezetve,
tusolo, WC van. Iranyar:
megegyezes szerint.
Erd.: 0630/746-5404

Gyoman, a H6sok ut
91. sz. alatti csaladi haz
nagy telekkel, valamint
2366 m2 teriilern zart
kerttel elado. Brd.:
0630/937-5987

Gyoman kertes csala
di haz elado vagy kisebb
kertes hazra es lakotele
pi lakasra cserelhet6.
Brd.: 0630/544-4641

Gyoman Zrinyi ut
19/1. alatti 5 szoMs
etkez6s, vegyes illetve
gazfUteses haz elado.
Brd.: 0670/566-3218

Gyoman az Arany
Janos ut 16. sz. alatti 4
szobas osszkomfortos
haz elado. Erdek16dni:
0620/526-6573

Gyoma kozpontja
ban csaladi haz elado
vagy kisebb kertes hazra
cserelheto. Iranyar: meg
egyezes szerint. Erd.:
0630/544-4641

Gyoman a Tompa
utcaban haz elado.
Iranyar: 3,2 millio Ft
Brd.: 0670/225-1689

Gyoman a Hunyadi
utcaban 2 szobas, sator
tet6s csaladi haz elado.
Teherrnentes, osszkoz
muves, allapota kozepes,
azonnal bekoltozheto.
Alapteriilete 100 m2

, kis

kerttel. Futese gazkon
vektoros. Lakotelepi
csere is lehetseges.
Iranyar: 6 millio Ft.
Brdeklodni: 0670/638
8475

Gyoma kozpontja
ban, a foterhez 5 percre,
osszkomfortos, 3 szoba,
nappalis kockahaz elado.
Brdeklodni az esti orak
ban. Iranyar: 8,5 millio
Ft. Tel.: 0620/364-2824

Gyomaendr6don, a
Rakoczi u. 29. sz. alatt
nagy csaladi haz, jelen
leg orvosi rendelokent
mukodik, elado. Brdek
l6dni lehet: 0630/367
0840, 0630/998-5096

Gyomaendr6d koz
pontjaban, a Napkeleti u.
4. sz. alatti 2 szoMs gaz
fUteses csaladi haz nagy
mellekepiilettel, 1440
m2-es telekkel elado.
Iranyar: 3,4 millio Ft.
Brd.: 0620/413-2770

Gyomaendrodon, a
Csokasi zugban vizparti
dupla telken 3 szoMs,
osszkomfortos, nagy
nappalis, pincezett csala
di haz gazdasagi epiile
tekkel elado. Iranyar:
15,8 millio forint. Te
lefon: 0630/3326-075

Endr6don a Sugar
uton hosszU paraszthaz
elado. Iranyar: megegye
zes szerint. Brdeklodni:
0620/245-1262

LAKAs
Gyomaendr6don az

Oktober 6. ltp-en 2 szo
bas hlkas elado vagy ker
tes hazra cserelhet6.
Brd.: 0620/576-7879

Oktober 6. ltp-n 1.
emeleti deli fekvesii, fel-·
ujitott lakas, garazzsal
egyiitt elado vagy kertes
hazra cserelheto. Brd.:
06-20/470-0110

Vasarteri ltp-en 56
m2-es 2. emeleti erkelyes

lakas elado. Brdekl6dni:
0670/279-8040 vagy
0620/347-0538

Vasarteri ltp-en fOld
szinti egyszobas lakas
kiado! Erdek16dni:
0620/376-4567

Vasarteri ltp-en egy
szoMs foldszinti lakas
elado! Ar megegyezes
szerint! Brd.: 06-20/376
4567

Vasarteri ltp-en 1
szobas foldszinti lakas
azonnali bekoltozessel
elado. Iranyar: megegye
zes szerint. Brdeklodni:
0630/576-1140

Ifjusagi lakotelepen
2,5 szoMs lakas elado.
Igeny eseten garazzsal
egyiitt is. Brdek16dni:
0630/6588-961

KERT, TELEK
Gyoman Kecseges

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

Mez6berenyben, a
Rovid utca l/a. szam
alatt 960 negyzetmeteres
telek, kis hazresszel, 
akar telephelynek is
alkalmas lehet - elado!
Iranyar: 800 ezer Ft.
Telefon: 0620/886-8120

Hirdetesfelvetel!
Telefon:

0670/22-632-99

szobeszed@gmail.com

A Fuzfas zugban viz
parti 1800 m2-es kert
elado. Iranyar: 2,2 millio
Ft. Telefon: 0630/312
6459

Gyomaendrodon a
Templom-zugban viz
partra men6 ingatlan ela
do, villany, furott kut

van. 4614 m2-es vallal
kozasra is alkalmas.
Brdek16dni lehet telefo
non: 0670/943-8212

3800 negyzetmeteres
zartkert felszantva es
bekeritve miivelesre ki
ado az Endr6di vasarter
mellett. Telefonszamom:
0630/554-8509

EGYEB
Oregsz6l6ben, a Kor

u. 2. sz. alatt hasznalt
bUtorok eladok. Brdek
lodni: 0666/284-167
vagy 0620/373-5617

Robogoalkatreszek
oleson eladok. Brdek
l6dni: 0630/856-3218

Elado Mercedes
Benz 200 D jo allapot
ban. 1 ev muszaki. 1989
es evjarat. Iranyar: meg
egyezes szerint. Brd.:
0670/342-3809

Elektromos kerekpar
elado. Iranyar: 50 ezer
Ft. Brd.: 0630/426-1063
vagy 0666/280-224

Spaniel foxi keverek
3 h6napos kiskutyak
rendezett helyr6l eladok.
Iranyar: megegyezes
szerint. Interneten is
megtekinthetok. Brdek
l6dni: 0666/283-619
Munkacsy u. 15. sz.
alatt.

Elado egy rozsaszinu
hercegn6s jelmezruha
kb. 6-8 eves kislanyra
valo. Ar: 1500 Ft.
Ugyanitt hasznalt gyer
mekruhak, sportbabako
csi, baldachinos agyne
mugarnirura elado. Br
dekl6dni: Endr6d, Szel
malom u. 22.

Valasztasi malacok
eladok. Brdek16dni le
het: 0670/5315402

Megunt, kinott gye
rekruhakat szivesen el
fogadnank ingyen 0-15
eves korig, raszorulo
gyerekek reszere. Nem

Keresse
a

Gyomaendrodi
Szo-Beszedet

a Facebook-on is!

tudja hova ralmi, keriil
geti, egyeztessen telefo
non, ertemegyiink. El6re
is koszonjiik: 0666/789
189.

KTM Puk 50 kob
centis kismotor kedvez6
aron elado. Brd.: Gyo
maendr6d, Mora u. 20.

AUTOSOK
FIGYELEM!

Muszaki
vizsgaztatas

akcios aron:

22.000 Ft

Eredetiseg
vizsgalat!

Varga Bela,
autoszerelo

mester

Telefon:

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

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

Nemzeti
K6z1ekedesi
Hat6sag
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Nyitva:
Hetf6t61-szombatig

5.30-21.00
(13.00-14.00-ig

ebedid6)
Vasarnap:

5.30-16.00-ig

Odit6k, borok,
s6r6k, szeszek

bolti aron kaphat6k.

Nemzeti
Dohanybolt

a Hollerban!

Gyomaendrod,
Ipartelep u. 1/1.

Stancolt

es hagyomanyos

paprrdoboz
gyartasa minden
meretben!

Szitazas,
szitaforma
keszites,
kasirozas!

Telefon:
0620/9142-122

Koszonetnyilvanitas!
Ewton szeretnenk koszonetet mondani, mindazok
nak a rokonoknak, banitoknak, szomszedoknak,
ismer6soknek, akik felejthetetlen dniga j6
Edesanyank __"~~A'!II~_""'~-'"

ozv. Barta Albertne (89 eves)

sziil.: Kocsis Erzsebet
temetesen megjelentek, sirjara
koszorut, viragot helyeztek el,
reszvHiikkel
fajdalmunkat enyhiteni igyekeztek.
Koszonettel a gyaszol6 csaLad

Aprohirdeteset
ide is elkiildheti:

szobeszed@gmail.com

Butorasztalost
keresunk
teljes munkaid6s
alkalmazasra
gyomaendr6di
telephelyunkre,
versenykepes
fizetessel!

Jelentkezes:
Liviel Kft.
Kakati Sandor
0670/3965-965

•Akd6nk csak 4 ~ynel idosebb S.l:Cmelyaut6kra

2015.01.0l-lolakeszleterejeigervenyes!

Araln~ a 21 ).Af~·f {artalmauj~1

Sandor Service Kft.

5310 Kisujszallas, Deak F. u. 69-75.

Tel: 59/321-134, Fax: 59/322-300
web: www.fordsandorservice.hu

e-mail: fsandor@sandorservice.t-online.hu

lOW-40W olajjal:
1400 oom-ig: 11.990 Ft-t61

5W-30W olajjal:
1400 oom-ig: 14.990 Ft·t61

Az arak tartalmazz3.k az olajat l az olajsziirot es a munkadijat!

Tovabbi szolgaItacisaink:
- aluminium hegesztes - horpacilijavicis

OLUCSEU
AKCI61

12 pontos atvizsgalassal,

fekellenorzessel

2015. februar 15. vasarnap
Leves: Vegyes gyumolcsleves.
Menu: Marha labszarporkolt makar6nival,

kovaszos uborka. Gyumolcsos lepeny.

. '. ... -..... .. ~ ... -. ..... ....

Muszaki vizsgaztatas es eredetiseg vizsgalat
szombaton is!

Szervizelje aut6jat

aut6szel"viziinkben!

lIIa..kafiiggetlen

Varjuk szfves megrendeleseiket.
Etkezesi utalvanyokat es SZEP kartyat is elfogadunk!

FEBRUAR 19. TORKOS csOT6R~bK!

Minden a'ia carte etel-es italfogyasztilsb61 es
keszpenz fizetes eseten 50% engedtneny!!

Csahidi Vasarnap (11·15 ora ko%olt)

a Dreher S6r6z6-Etteremben!
2015. februar 8. vasarnap
Leves: Csontleves daragaluskaval.
Menu: Csirkemajjal toltott sertes java,

petrezselymes rizs. Farsangi fank.

FEBRUAR 14.vALENTIN NAP!
Minden a' la carte etel- es ,talfogyasztasb61 es
keszpenz fizetes eseten 30% engedmeny!

2015. februar 22. vasarnap
Leves: Zoldsegleves gazdagon.
Menu: Sertescsulok Pekne m6dra,

tepsis burgonya, parolt lila kaposzta.
Tur6s bukta.

980 Ftladag

Telefon/fax: 0666/386-444
Mobil: 0620/9808842, 0670/3655360
Varjuk szives megrendeleseiket!ALBERLET

Lf~

MUNKA

Surgosen keresek
kiesi rezsiju alberletet.
Idosebb, nem dohanyz6
ferfi vagyok. Minden
ben segitek a haz komI.
Erd.: 0630/4846-082,
vagy a szerkesztosegbe
kerek levelet "A viragot
szeretem" jeligere.

Tel.: 0630/431-7229
vagy 0666/284-082

Van gepkoesija, jo
gositvanya. Nines gya
korlata? Hivjon segitek!
(aut6szerelo) Erdeklod
ni: 0630/979-0676

Karosszeriaj avitas!
Karambolos, korrodalt
aut6kjavitasa! Kipufog6
dobok, esovek javitasa,
keszitese! Telefonszam:
0670/5935-171

Korrepetalas, felzar
k6ztatas, magan6rak,
kozepiskolai felvetelire
felkeszito foglalkozasok
altalanos iskolasoknak.
Erd.: 0630/856-3218

Utanfut6s kistraktor
ral szallitast es kisebb
temletek, kertek szanta
sat vallalom. Telefon:
06701705-7668

Kerites, kapu, terasz
teto, korlat keszitese,
valamint utanfut6 plat6
felujitas. 0670/593-5171
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Hozd ki az internetbol,
amit szeretnel
Internet 0 Ft-ert Invilag csomagban

O~Ft
.. .-------. ...... -.. ~

l:hQ'n~pig

Valaszd most barmelyik Invilag csomagot 2 eves hatarozott ideju szerz6dessel,
es az internet dfjat 3 h6napon at elengedjuk!
A reszletekr61 es az adott lakcfmen elerhet6 ajanlatokr61 es szolgaltatasokr61
erdekl6dj a legkozelebbi Invitel Pontban, a www.invitel.hu oldalon vagy
a 1288-as telefonszamon!

Invitel Pont: Gyomaendrod, Kossuth Lajos ut 28. (Posta udvart
februar 12., 26. es marcius 12., 26. 9.00 es 15.00 ora kbzott
Ertekesftonk: Nagy Laszlo Tel.: +36203309070

Tavlatokat nyitunk

•In
~

~

@)®Q)

ItelAz ajanlal 2015. februar 2-tol visszavonasig ervenyes, azlnvitel szolgaltatasi terUieten, 2 vagy 3 szoigaitalasl egyben lartalmaz6 Invilag
(somagra elOfizet6, uj lakossagi ugyfelek szamara. Az el6fizetoi jogviszony halarozott idon belUli felmondiisa eseten az el6fizeU)1 az ASlF
szerinti kotberfizetesi kotelezettseg terheli. Aszolgaltalasok ellero feltetelekkel12 honapos halarozott ideju. valamim hatarozallan ideju
szerz6des kereteben is igenybevehet6k. Adijmentes id6szak ulan a (SOmaghol tarto16 havi dijat szamlazzuk. Adijak az afat tartalmazzak.

(91288
invitel.hu
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24. evf. 3. szam FUGGETLEN VAROSI LAP 2015. marcius
Felelos szerkeszlo: Hornok Ernii • Szerkeszloseg: 5500 Gyomaendrod, Hiisiik iitja 51.

Telefon: 06-70/22-632-99. Ki~dja: Rekline Stiidio Egyeni Ceg. Felelos kiado: Hornok Ernu. E-mail: szobeszed@gmail.com

~
KAJAKOZZ A IKS1t -BEN,

AHOL A MOLT LEGENOAIo NEVELKEOTEK ES A JOVe
OLIMPIKONJAI EDZENEK

--- --'-=-- CiM: KOLCSEY UTCA 6.

Tel: +36 30 291 3626
EDZESEINK:

GYOMAENDROD GYOMAENDRODON. SIKERES.
EREDMENYES. OSSZETART6 CSAPATBAN,

KA.JAK - KENU NAGY NEMZETKOZl EREDMENEKET ELERT DIPLOMAs SZAKEDZOVEL
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Matyi J6zsef
Telefon:

0630/50431-54

REG.
SUTOROKAT,

hasznalati
targyakat

vasarolok!
Keszpenzben a

helyszlnen
fizetek!

0630/9-533-594

Keresse
a

Gyomaendrodi
Szo-Beszedet

a Facebook-on is!

Gazkeszii lekek
karbantartasa,

javitasa!
Viz-, gaz-,

kozponti fUtE~s

szereh~s

tervezestol
a kivitelezesig!

Nem hasznalt,
elromlott,

feleslegesse valt
huteS, vagy

fagyaszt6szekrenyet
ingyen elfogadom.

Hivjon, hazhoz megyek!

Egyeztetni
telefonon lehet:

0666/789-189

- --- -

Gyornaenc!r?<:fi
Sz6-Beszed
hirdetesfelvetel!
. ·-·Telef~.·n.~; --

I .0!>!~g2-6~.2-99 .
~. sZobe~~~ail.cOm I

l· __c=.·_--'._=-~_~

vendegiil latta a magyar
nagykovet, aki javasolta,
hogy a jovoben szelesit
siik ki az iskolai csere
kapcsolatokat es vonjunk
be tobb magyarorszagi
szakiskolat, valamint
vallalkozasokat es akar
onkormanyzatokat is. A
nagykovet fontosnak tar
totta, hogy a diakok meg
ismerkedjenek mas or
szagok agrargazdalkoda
saval es a kiilfoldon
megismert lehetosegeket
kiaknazva, tudasukkal be
tudjanak kapcsol6dni a
magyar mezogazdasag
fej lesztesebe.

A gyomaendrodi is
kola hazank mellett ter
meszetesen gyomaendro
dot is nepszeriisitette a
pitrizsi kiallitason: turisz
tikai kiadvanyokkal, hazi
palinkaval, mezzel es
hazi siitemenyekkel ki
naItak a vasar liltogatoit.

A magyar nagykovet (kozepen) is fogadta a csoportot

ta az evek 6ta sikeresen
mukodo kozos, francia
magyar diakcsere prog
ramokat.

A gyomaendrodieket
meghivta pitrizsi reziden
ciajara Karolyi Gyorgy
rendkiviili es meghatal
mazott magyar nagyko
vet. Davidovics Laszl6
biiszken emlitette, hogy
a magyar kiildottseget

Sipos Miklos (balra) a joszagok zsiirizesen

diakjai mellett a delega
ci6 tagjai kozott voltak
meg a karcagi a kendere
si es a torokszentmikl6si
szakkepzo iskolak igaz
gat6i is.

A Bethlen iskola kiil
dottseget a kiallitason
meglMogatta a francia
mezogazdasagi miniszter
Stephane Ie Foll, aki
tamogatasar61 biztositot-

A gyomaendrodiek csoportja

A magyarorszagi iskolaigazgatok a francia miniszter tarsasagaban

Febrwir 22 es 26-a
kozott Parizsban rendez
tek meg az immaron
hagyomanyos nemzetko
zi mezogazdasagi es elel
miszeripari szakkialli
tast. A francia fOldmuve
lesiigyi miniszterium
meghivasanak eleget te
ve a gyomandrodi
Bethlen Gabor Mezogaz
dasagi es Elelmiszeripari
szakkepzo iskola egye
diili magyarorszagi kial
lit6kent kepviselhette
hazankat a vilag egyik
legnagyobb szakkiallita
san.

Davidovics Laszlo a
Bethlen iskola igazgat6ja
lapunknak elmondta,
hogy az iskola tanul6ja
Sipos Mikl6s eredme
nyesen vett reszt az allat
ok a kiallitas versenyere
benevezett j6szagok bi
ralataban egy nemzetko
zi diakzsuri csapat tagja
kent. A Bethlen iskola
szervezeseben az iskola
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Arnoczi Istvan
(Jobbik)

Iemondasaval megiiresedett
kepviseI6i helyet. A sokak
altaI nyer6nek szamit6 Vaszk6
Piroska csupan 149 szavazatot
gyiijt6tt, Katona Tamasra 42
en adtak voksukat, Am6czi
Isvan 41 szavazatot kapott.

Katona Tamas
(Demokratikus Koalici6)

szavaztak, igy a reszveteli
arany 34,22 szazalek lett a
marcius eisejei id6k6zi kepvi
seI6 valasztason. Vasas Peter
kapta a legt6bb szavazatot,
szam szerint 229-et, igy 6 fog
laIhatj a el a Hornok Ern6

Vaszk6 Piroska
(Fidesz-KDNP)

Gyomaendr6d6n, az 5.
szamu vaIaszt6keriilet 1353
szavaz6polganib61 este fel 6
ig 437~en adtak Ie voksukat,
ez akkor 32,3 szazalekos resz
veteli aranyt jelentett. Az eti 7
6rai urnazarasig meg 24-en

Vasas Gyorgy Peter
(Korosok Videkeert Egyesiilet)

, . ,..~ JW"..fE~

orosokV\d~k~~r{Eg~esUle

Gyomaendradon, az 5. szamu
valaszt6keriiletben marcius I-en, vasar
nap tartottak idakOzi onkormanyzati kep
visela valasztast. Hornok Erna lemonda
sa nyoman megiireseda kepviselai helyre
m~gyen palyaztak. Mind a negy kepviselO
jelolt a valsztas elatti napon elerkezett

kampanya legfontosabb pillanatahoz:
kampanyzar6 esemenyre vartak remeny
beli valaszt6ikat. A kampanyzar6 ese
meny minden jelOlt eseteben az etelosztast
jelentette. Altalaban babgulyast esJankot,
valamint Jorralt bort adtak mindazoknak,
akik ellatogattak a Jebruar 28-i, szombat

delutani rendezvenyekre a besenyszegi 
bezart, de most kinyitott - kocsmaba, a
besenyszegi jatsz6terre, az Okt6ber 6.
lak6telep masz6krija melle Jelallitott
satorba, valamint a Bowling Treff
Etterembe. Kepeink 2015. Jebruar utols6
napjan, delutan keszultek.
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Mintegy 3,2 milliard forintos foosszegii
koltsegvetest fogadott el a gyomaendrOdi kep
viselOtestiilet. Bar az elozo evihez kepest majd
nem szazmillios a novekmeny, Toldi Balazs
polgarmester a hir6.hu kerdesere valaszolva
ogy fogalmazott, az elmolt evek takarekos gaz
dalkodasat kivanjak folytatni. Emellett
tovabbra is eel a mukodes esszeriisitese, s ahol
lehet a koItsegek esokkentese.

Nagyon atgondolt,
j61 elokeszitett k6ltseg
vetes keriilt a gyoma
endrodi kepviselo-testii
let ele a legut6bbi iile
sen. Enneklegekesebben
bizonyiteka, hogy mind
6ssze tizenhet perc alatt
eIfogadta a k6zgyiiles az
erre vonatkoz6 eloter
jesztest. Az idei ev
rekord nagysagu k6lt
segvetese - Toldi Balazs
szerint - a megn6veke
dett ad6bevetelnek, s a
feszes gazdalkodasanak
az eredmenye. Ezt a
k6ltsegvetesi szemleletet
folytatni kivanja a jelen-

legi varosvezetes. Mint
ahogy a polgarmester
fogalmazott: "a rendel
kezesre a1l6 forrast oko
san keII felhasznalni,
vannak fejlesztesi ter
vek, de nem fogunk tlil
nylilni a lehetosegein
ken".

A telepiiles vezetoje
a biidzsevel kapcsolat
ban elmondta, az 6nkor
manyzat a legnagyobb
foglalkoztat6 a telepiile
sen, ami a hivatali appa
ratus meIIett t6bbek
k6z6tt a Tersegi Szo
cialis Gondozasi K6z
pont es a varos altaI

muk6dtetett t6bb iskola
alkalmazotti letszama
nak k6sz6nheto. Ennek
eredmenyekent a legna
gyobb kiadas tovabbra is
a hivatal muk6desevel
kapcsolatban jelentke
zik. Ezen feWI jelento
sek, s nem megkeriilhe
toek a varos muk6dese
hez kapcsol6d6 egyeb
k61tsegek - tette hozza a
polgarmester.

Az onkormanyzat
fejlesztesi terveit jelen
tosen befolyasoljak majd
a Teriiletfejlesztesi Ope
rativ Program palyaza
tai. A polgarmester kije
lentette, a palyazati
onreszhez sziikseges for
rasokat biztositani tud
jak. Erre, iIIetve a palya
zati lehetosegekre ala
pozva hosszU tavli fej
lesztesi strategiat dol
goznak ki. Ebben szere
pel majd az ipari park
bOvitese, illetve infrast
ruktUrajimak fejlesztese,

Toldi Balazs
polgarmester

a gazdasagi f~lodes es
foglalkoztatas n6velese
nek elosegitese. A turisz
tikai es szallashely, vala
mint a kozteriiletek fej
lesztese mellett, bOviteni
kivanjak a kerekparut
hal6zatot, s a muvelode
si haz segitsegevel a
muveszeti lehetosegeket
is kiszelesitenek. Az
energetikai fejlesztesek
tol k6ltseghatekonyabb
mUk6dest vamak, mig az

egeszsegugyi szolgaIta
tasok javitasaval, vala
mint a szocialis felzar
k6ztatassal a varoshoz
tartoz6 ket telepUIesresz,
Nagylapos es Oregszolo
lak6inak eletminoseget
is jelentosen szeretnek
javitani.

Toldi Balazs a ter
vekkel kapcsolatban el
mondta, 6riilne, ha
mindez ebben az 6nkor
manyzati ciklusban
megval6sulna. Ahhoz
azonban, hogy a palya
zatokon sikeresen szere
peljenek, sziikseg van
sajat forrasra. Ennek
erdekeben pedig ebben
ez evben is szeretne, ha
tudnanak nemi tartalekot
kepezni - mert mint
fogalmazott - a jelenlegi
forrasokat meg keII
becsUIni, az ugyanis nem
lathat6 elore, hogy a
kovetkezo evekben mi
Iyen biidzse all majd a
yaros rendelkezesere.

Endrodi szakel11ber lett
a videkfejlesztesi hivatal elnoke

Dr. Gyuricza Csaba marciustol vezeti a hivatalt
Az endrodi szarmazasu

Gyuricza Csaba, a Szent Istvan
Egyetem Mezogazdasag- es
K6myezettudomanyi Karanak
eddigi dekanja lett marcius 1
tol az uni6s agrar- es videkfej
lesztesi tamogatasok kifizet6
ugyn6ksegekent mUk6do Me
zogazdasagi es Videkfejlesztesl
Hivatal (MVH) uj eln6ke - ero
sitette meg Fazekas Sandor
f61dmuvelesiigyi miniszter. Az
agrargazdasagi csucshivatal
elere csaknem 6 h6nap utan
keriil eln6k, mivel az MVH
elozo vezetoje meg tavaly szep
tember 10-en mondott Ie.

Az evi t6bb szazmiIIiard
forintos agrar- es videkfejlesz
tesi tamogatast kifizeto MVH
nak csaknem fel eve nem volt
eln6ke, mivel Palkovics Peter
elozo eln6k tavaly szeptember
10-vel mondott Ie. Az uj eln6k
kinevezeset az elmult h6napok
ban elsosorban az hatraItatta,
hogy Fazekas Sandor es Lazar
Janos Minisztereln6kseget ve
zeto miniszter az ut6dlas kerde
seben nem tudott egyezsegre
jutni. A Minisztereln6kseg azert
valt erintette az MVH-val kap
csolatos iigyekben, mert tavaly
az agrar-videkfejlesztest atvette

Gyurieza Csaba

az agrartarcat61, igy 2015-2020
kozott t6bb mint 1200 milliard
forintnyi uni6s es hazai forras
felhasznalasaert valt felelosse.

Az uj elnoknek legfonto
sabb elso feladatkent szakertok
szerint azt keII biztositania,

hogy zokkenomentesek legye
nek az idei agrar- es videkfej
lesztesi tamogatasi igenylesek.
A F61dmuvelesugyi miniszteri
urn (FM) korabbi k6zlese sze
rint az ugynevezett egyseges
elektronikus tamogatasi kerel
mek benyujtasi idoszaka egy
h6nap mulva, aprilis elsejen
kezdodik meg.

A tamogatasi rendszer az
identol jelentosen megvaItozik
a korabbiakhoz kepest, mivel az
uj uni6s K6z6s Agrarpolitika
(KAP) - a tavalyi atmeneti ido
szak utan - mostant61 valik
elesse.
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A Karas koriil

tpul a Barka L:itogatokozpont a Templom zugi hoItag partjan, a Pajer strand teruleten

Ismeretes, bogy a
korabbi evekbez ba
sonloan az idei Sajt- es
TurOfesztivalt is a Gyo
maendrodi Udiiltetesi
Szovetseg Turisztikai
Egyesiilet (GYUSZTE)
szervezi.

A kepvisel6k iden
janmiri iilesiik6n d6nt6t-

tek arr6l, hogy az idei
evi varosi rendezvenyek
megszervezesere 5,2
milli6 forintot szannak.
EbbOl a sajtfesztivalra 2
milli6 forintot terveznek
atadni a GYUSZTE-nek
melynek elnoke, Pajer
Sandor levelben fordult
Toldi Balazs polgarrnes
terhez, kevesellve az
6sszeget.

Pajer Sandor eln6k
hivatkozott arra az 6n
korrnanyzattal k6t6tt
20 l2-es megallapodasra,
amelyben a sajtfesztival
tamogatasara minimum
4 milli6 forintos 6nkor
manyzati tamogatas jar a
szervez6nek.

A tema a februari
6nkorrnanyzati iilesen
ujra sz6ba kernIt, s a tes
rulet vegiil ugy d6nt6tt,
hogy a kert 4 milli6
forintot megadja az
egyesiiletnek.

Az egyesiilet eln6ke
egyebkent elmondta,
hogy a j6v6ben nem
ragaszkodnak sem a sajt
fesztival sem a half6z6
verseny megrendezese
hez, ezert val6szinu,

hogy a j6v6ben palyaza
tot imak ki a varosi ren
dezvenyek megrendeze
sere.

Toldi Balazs polgar
mester lapunknak el
mondta, hogy a targyala
sok saran nyilvanva16va
vaIt: a GyOSZTE a
tovabbiakban nem akar

rendezvenyszervezessel
foglaIkozni, ezert uj ala
pokra helyezi a varas a
gasztron6miai progra
mok rendezeset.

- Val6szinuleg mar
2016-t61 mas felallas
lesz ebben a temaban, s a
varosi nagyrendezve
nyeket vagy vallalkoza
soknak adjuk ki, vagy az
is elkepzelhet6, hogy
alakitunk egy uj 6nkor
manyzati ceget, amely a
rendezvenyszervezes
mellett mas turisztikai
attrakci6kat is muk6dtet
majd - nyilatkozta
lapunknak Toldi Balazs
polgarrnester.

Mint arr61 lapunkban
mar beszamoltunk, az
idei turisztikai szezonra
atadjak a Lelekkel a
Koros6k menten elneve
zesu projekt saran meg
val6sul6 bemutat6haza
kat, valamint az Er
zsebet ligeti tan6svenyt,
a hoItagon ativel6 Szent
Laszl6 hiddal egyiitt.

A J6kai uti K6r6s
L<itogat6 K6zpont es a
Templom zugban fel
epii16 Barka Ralaszati

Latogat6k6zpont es a
mar emlitett tan6sveny
iizemelteteset, mukodte
teset a GYUSZTE iden
meg vallalja, am ehhez
az 6nkormanyzatnak
kell biztositani tamoga
tast. Az idei evben a
yaros osszesen 4,7 mil
li6 forintot tervezett erre

a celra. A GYOSZTE
eln6ke, Pajer Sandor
azonban levelben taje
koztatta a varas vezete
set, hogy az egyesUlet
szerint a 4,7 milli6 forint
keyes lesz az iizemelte
teshez, ehelyett 6,2 mil
li6 forintot kemek a
varost61, amely 6sszeg
hianyaban az egyesiilet
nem vallalja az emlitett
turisztikai elemek mu
k6dteteset.

A kepvisel6-tesrulet
februar 25-i iilesen a
kepvisel6k ugy dontbt
tek, hogy a GYUSZTE
altaI kert 1,5 milli6 fo
rintos t6bbletpenzt meg
szavazzak.

Toldi Balazs polgar
mester elmondta, hogy
ezzel egyidejuleg a
varas megvizsgalja az
iizemeltetes szervezeti
es gazdasagi felteteleit.
Arr61 egyenlore nem
esett sz6, hogy a min
tegy fel milliard forint
b61 felepiil6 bemutat6
hazak es a tan6sveny
milyen arbevetellel ke
csegtet majd.

H.E.

A "Lelekkel a Kii
riisiik menteo" cimu
turisztikai palyazat pozi
tiv elbiralasanak kiisziin
hetoen, kiizel 459 miUiO
Ft vissza nem teritendo
EU-s tamogatasbOl Gyo
maendrodiin komplex tu
risztikai fejlesztesi prog
ram valosul meg.

A fejlesztesi elkepzeh~

sek harom temakorre epUl
nek ugy, mint az okoturisz
tikai celu fejlesztesek, a
tortenelmi es kultunilis
oroksegek hasznositasa,
valamint a val1<isi turizmus
fejlesztese.

Az okoturisztikai fej
lesztesek kozott a gyomai
varosreszben, a Jokai uti
volt iskolaepUietben kap
helyet a Koros LMogato
kiizpont, melynek celja:

- a Gyomaendr6dre
liltogato turistilt infopont
kent megismertetni a helyi
tudnivalokkal, programle
het6segekkel.

- segit a szervezesben,
programcsomagokat ajanl,
internet eleresi lehet6seget
biztosit.

- a kiallit6terben allan
do kiallitasi elemkent a viz
kapja meg a f6szerepet az
"Az es6cseppt61 a Ko
rosig" temakorben, mely
nek els6dleges celja, hogy
a Foldon egyre fogyo viz
rendkiviili fontossagara
hivja fel a figyelmet.

- egy tajtorteneti van
dorkiallitas is kialakitilsra
kernl, mely az orszagban
els6kent a telepiilesen mu
tatkozik be. A vandorkial
litas temaja a mai Korosok
kialakulasanak rovid torte
nete, a folyo szabalyozasa,
holtagak kialakulasa, a taj
valtozasa az elmult szaza
dok soran.

- a Jokai uti epUiet
udvaran bio-piac kernI
kialakitilsra, ahol a helyi
kistermel6k aruit vasarol
hatjak meg a turistak.

- az udvar kisebb isme
retterjeszt6, szorakoztato
rendezvenyeknek is helyet
biztosit.

Endr6don, a Templom
zugi szabadstrandon epiil

meg a Barka LMogato
kiizpont, melynek koz
ponti temaja a Koros hala
szati hagyomanyainak be
mutatasa, a hal fontos sze
repe a taplalkozasban, va
lamint a hal, mint kultura
lis szimbolum megismerte
tese.

A liltogatok a modem
ismeretatadas eszkozeivel
es a hagyomanyos kiallita
sok elemeivel kialakitott
oktatasi es kozossegi ter
ben, elmenyszerlien saja
tithatjak el az okologiai
gondolkodast, a kornyezet
vedelem es a termeszetve
delem prioritasilt modem
vilagunkban.

A liltogatokozpont ud
varan kialakitott kereng6
ben szabadteri kiallitas,
muzeumpedagogiai foglal
koztato ter, gasztronomiai
sarok es egy "tan-to" kap
helyet. Olyan csalactbarilt
es latogatobarat elemek
kernlnek kialakitasra, mint
egy pihen6 ternlet, gyer
mek jatszoresz.

Az okoturizmus kere
ten beliil az Erzsebet liget
ben a holtag partjan (1000
m), es a vizen (40 m) kernl
kialakitasra az Erzsebet
ligeti taniisveny, mely a
regioban egyedi, uj tech
nologiak, es interaktiv
szemleltet6 eszkozok re
yen mutatja be a termeszet
ertekeit. A tanosveny re
szekent epiil egy negyszin
tes 15 meter magas kililto
is, melyr61 3 meter magas
sagban "setaut" indul a fak
lombjai kozott.

A tanosveny kialakita
sanaJ olyan technologiak
es elemek kernlnek beepi
tesre, melyek az orszagban
is egyediilalloak, az isme
retterjesztes mellett jiltszva
tanitjak a kicsiket es na
gyokat egyarant.

Az Erzsebet ligeti
tanosveny egy resze a
Hantoskerti holtag nada
san vezet majd keresztiil,
ahol a vizi vilagot ismerhe
tik meg az ideliltogatok. A
gyaloghid (Sohajok hidja)
helyen epiil fel a Szent
Istvan fahid.
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Etszarmazott gyom.aiak, endn5alek
-'.,./{ vi!qgO/l/nzirult;g, az a IfYSze66j aho! valwniho,c. otthon, oollunh. ~~

Kovacs Andras, a nyomdaalapito

Kovacs Andras Uobbr6I) es Szakalas Tibor a tulajdonostars

Most indulo sorozatunk azokrol szol, akik elszarmaztak varosunk
bol, de munkajukban sikeres emberek lertek. Akiket barhova vitt is a
parancsol6 sziikseg, a tobbet akaras vagy a sors szeszelye, megmarad
tak Ielekben gyomainak, endrOdinek. Marai Sandor gondolataval
inditjuk utjara cikksorozatunkat: "A vilagon mindig az a legszebb,
ahol valamikor otthon voltunk." Sorozatunkban eloszor Kovacs
Andras nyomdasszal, nyomdaalapitoval beszelgettiink Kecskemeten. Kep a gyomai evekbOI:

Lityu es SzabO J6zsef
lenni, s ugy d6ntottiink,
hogy Budapesten vasaro
lunk egy lakast, ugy
hogy k6zben eladjuk a
gyomai barom szobas
lak6telepi lakasunkat.
Am azzal kellett szembe
sulnunk, hogy a gyomai
ingatlan arab61 a fovaros
ban meg egy egyszobas
lakast sem tudunk venni.
igy a fovarosba k6ltozes
rol Ie kellett mondanunk.
Szerencsere ezekben a
h6napokban terjedt el a a
hir a nyomdaszok k6re
ben, hogy a kecskemeti
Petofi Nyomda tapasztalt
nyomdaszokat, gepmes
tereket keres. A Petofi
akkoriban folyamatosan
tudta fejleszteni geppark
jato A doboz- es cimke
gyartas mellett foly6ira
tokat es k6nyveket is
nyomtattak. Gondoltunk
egy mereszet es t6bbed
magammal 1989 vegen
elmentiink Kecskemetre
egy allasinterjura. Ne
bany nap mulva, 1990.
januar 2-an mar Kecs
kemeten alltam a nyom
dagep mellett. A buda
pestinel is magasabb
fizetes mellett az is nagy
vonzero volt szamornra,
hogy Kecskemeten j6val
olcs6bb lakasarakat talal
tunk. Ennek kosz6nheto
en 1990-ben vallalati
k6lcs6nnel sikeriilt egy
uj labst vasarolnunk es a
csalad is ide k6lt6zhetett.

Kovacs Andras veze
to gepmesterkent dolgo
zott, majd sziik 4 eszten-

vetsegenek sz6r6anyaga
it. A budapesti munkat a
magasabb fizetes miatt
vallaltam, hiszen ott
akkoriban hetszer t6bbet
fizettek, mint a gyomai
nyomdaban. Raadasul
idok6zben megszi.ilettek
lanyaink is: Andrea
1979-ben, Emese pedig
1982-ben. Szerettem vol
na a csaladdal egyutt

vallalkozast, egy GMK-t
alakitottunk kollegaim
mal: hullampapirb61
keszitettiink ku16nb6zo
csomago16anyagokat
estenkent - idezi fel a
vallalkoz6va valas kez
deti Iepeseit Kovacs
Andras, akinek eleteben
a k6vetkezo allomas a
fOvaros volt: 1988-ban
mar a budapesti Gutten
berg Nyomdaban talaI
juk.

- Ezekben az evekben
mar erzekelheto volt a
rendszervaltozas szele,
ami abb61 is kideriilt,
hogy a Guttenberg keszi
tette peldaul az akkor
mar szamyait pr6balgat6
Szabad Demokratak Sz6-

daban talaIjuk Kovacs
Andrast.

- 1980-ban 6sszevon
tak a Bekes megyei
nyomdakat, s ekkor kez
dod6tt az a technol6gia
valtas Gyoman is, amely
nek eredmenyekent mo
dem offszettgepeket ka
pott a gyomai Kner. A
gyomai evek alatt, a '80
as evek derekan magan-

Nyomdaban helyezke
dett el. Itt szinten modem
nyomdatehnika volt: az
orszagban elsokent a
Durer vasarolt nemet
Heidelberg Speedmaster
tipusu nyomdagepet,
amely akkoriban csucs
technol6gianak szamitott
a nyomdaiparban.

Barom ev utan azon
ban ujra a gyomai nyom-

Dabasi Nyomda akkori
ban epult, ahova uj, mo
dem gepsorokat szerel
tek be. Sved es nyugatne
met gyartmanyli gepeken
dolgozhattam - emle~

szik vissza a kezdetekre
Kovacs Andras.

Dabason egy evet t61
t6tt, s mivel k6zben meg
nosult, 1977-ben hazaj6tt
es Bekescsaban a Durer

fontosabb, hogy nem lat
tam Gyoman a fejlOdes
lehetosegeit. Akkoriban
meg a gyomai nyomda a
bekescsabai Kner iizem
egysegekent miik6d6tt, s
rendszerint a megyeszek
helyrol kiselejtezett ge
peket telepitettek Gyo
mara. Ezeken kellett ne
kunk csodakat miivel
nunk. Ezzel szemben a

A gyomai Kner
Nyomdab61 indult, dol
gozott Csaban, kesobb
a dabasi nyomdaban,
azutan Budapesten,
majd vegiil Kecske
meten kotott ki. Az egy
kori gepmester idovel
csaladi vaUalkozast ala
pitott, s rna mar Kecs
kemet egyik legna
gyobb magantulajdonu
nyomdajaval biiszkel
kedhet. A Print2000
Nyomda tulajdonosat, a
gyomai sziiletesu Ko
vacs Andrast (61) sokan
Lityukent, beceneven
ismerhetik.

Gyoman szuletett
meg az akkori Bos6k uti
szi.ilootthonban. Beseny
szegen nott fel, laktak a
regi Vor6shadsereg uton,
a B. Molnar, kesobb a
Zalka utcaban. Az elso
ket altalanos iskolai osz
talyt a 2. Szamu Alta
lanos Iskolaban jarta ki,
majd a k6vetkezo 6 evet
az 1. Szamu Altalanos
Iskolaban vegezte. A
gyomai gimnaziumban
erettsegizett 1971-ben. A
Gyomai Kner Nyomda
gepmesterekent kezdte a
nagybetiis eletet. Ket ev
munka utan ket ev kato
nasag k6vetkezett, majd
visszatert korabbi mun
kahelyere. Nehany h6nap
utan azonban valtott es
elment a Dabasi Nyom
daba gepmesterkedni.

- A vaItasnak t6bb oka
is volt, ezek k6zi.i1 a leg-
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Bekescsaba-Diirer Nyomda 1977. Solna gepbemutat6.
Jobbra Kovacs Andras

kapcsolatot meg kellene
mozgatni. Legfontosabb
lenne az ipartelepites es
az idegenforgalom fej
lesztese. Gyomaendrod
is furdovaros lenne, en
nek ellenere peldanak
hozhatnam Zalakarost,

Kiskunmajsat vagy Haj
duszoboszlot, ahol sok
kal kesobb letesiilt furdo,
megis ezek a varosok ma
mar kozkedvelt iidiilOva
rosok lettek. Es ennek
nem a f6ldrajzi helyzetiik
az oka, hiszen Gyoma
endrod sines sokkal hat
ranyosabb helyzetben
elhelyezkedeset tekintve,
mint peidaul Kiskun
majsa vagy Hajduszo
boszlo. A rendszervaltas
utani evek ugyan hoztak
nemi remenyt a fejlOdes
re, de ugy latom, hogy a
mindenkori gyomaend
rodi varosvezetes nem
tudott elni a kinalkozo
lehetosegekkel - mondta
vegiil Kovacs Andras.

Hornok Erno

A hagyomanyos nyomdatechnika mellett a digitalis
nyomtatas is szerepet kapa Print2000-ben

- Felesegem husege
sen kitart mellettem: itt a
nyomdaban, de otthon is
o a penziigyekert felelos
"miniszter". A negy uno
kank meg palyavaIasztas
elott all. Andreanak ket
gyermeke sziiletett: Nori

10 eves, Zolika 3 eves.
Emese is k61 gyermekkel
biiszkelkedhet: Blanka 7
eves, Andor pedig 4 eves.

Kovacs Andras rna is
nosztalgiaval gondol a
gyomai esztendokre,
gyakran latogat haza, hi
szen edesanyja rna is
Gyomaendrodon eI. Szii
lovarosa fejlodeserol a
zonban nines jo veIeme
nye:

- Sajnos nem Iatom
odahaza azt a toretlen
fejlodest, mint peldaul
Szarvason vagy Kecs
kemeten. Velemenyem
szerint a helyi kepvise
loknek nem egymassal
kellene foglalkozniuk,
hanem a varos fej lesztese
erdekeben mindenfele

nagyresze megtalalhato,
igy a kiadvanytervezes
101 a komplett kiviteleze
sig gyartani tudnak ujsa
got, konyvet, cimkeket,
dobozokat es emellett
rengeteg specialis terme
ket is. A hagyomanyos
nyomdagepek mellett
evek ota mar a digitalis
technologiak is mukod
nek a kecskemeti nyom
daban.

Az 1990-es evek ele
jen egyebkent a varosban
tobb mint 20 kisebb
nagyobb nyomdai vallal
kozas mukodott. Kovacs
Andras azt mondja, hogy
a Print2000 azzal lett
sikeres, hogy a regi kne
res, diireres, petofis
nagyiizemi tapasztalato
kat sikeresen alkalmaz
tak a folyamatosan fejlO
do es erosodo cegiikben.

Kovacs Andras a csa
ladjat is sikeresen meg
fertozte a nyomdaszattal.
Andrea lanya nyomda
memok, muszaki mened
zser, a Print2000 Nyom
da kereskedelmi igazga
toja es ferje is nyomdasz
szakember. Emese veg
zettsege szerint pedago
gus, de 0 is a nyomdanal
van, mint konyvelo. A
ferje szinten pedagogus
kent vegzett, es itt dolgo
zik a kereskedelmi oszta
lyon.

gyobb magyar magantu
lajdonu nyomdaja lett.

Az egykori berelt
ingatlant hamar kinottek,
igy 1999-ben sikeriilt
megvasarolniuk egy 11
ezer negyzetmeters f6ld
teriiletet Kecskem61 sze
len egy 500 negyzetme
teres epiilettel egyiitt.

A folyamatos feljesz
teseknek koszonhetoen a
nyomda rna mar 17 ezer
negyzetmeteres teriilet
ten, valamint 4500 negy
zetmetemyi epiiletben es
iizemcsamokokban mu
kodik. A vallalkozas kez
deteihez kepest a gepi
kapacitasuk a fejleszte
seknek koszonhetoen
mara a haromszazszoro
sara nott.

Kovacs Andras biisz
ken emliti, hogy cegiik
neI a mai modem nyom
daiparban hasznalt tech
nologiak es eszkozok

do utan atnyergelt a
maganszferaba. 1994. ja
nuarjaban a felesegevel
kozosen hozta letre a
Print2000 Nyomda Bete
ti Tarsasagot. Egy regi,
hasznalt Romayor nyom
dageppel kezdtek el a
vallalkozast: cimkeket es
kiilonbozo reklamanya
gokat gyartottak.

Egy ev mulva 2 ujabb
tulajdonossal bOviil a
vallalkozas, s ekkor ala
kitottak meg a kft-t is.
Egy ideig b6relt epiilet
ben folyt a munka.
Evrol-evre ujabb es
ujabb gepeket sikeriilt
vasarolniuk es ezzel el
kezdodott egy azota is
tarto folyamatos fejlesz
tes. A kecskemeti nyom
daban 1995-ben 8-an
dolgoztak, ma pedig mar
70 embemek biztosit
munkat a Print2000,
amely Kecskemet legna-

Egyiitt a Kovacs csaliid negy generaci6ja. Andras fenykepez, ezert 0 nines a kepen Folyamatos fejlesztes jellemzi a nyomda miikodeset
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A Vasarteri lak6telepen bosszankodnak a
lak6k a munkalatok miatt. Nero biznak abban,
hogy a terpet, jardakat, utakat eredeti allapo

tukba visszaallitjak

A Pasztor utcai munkalatok februar vegen. A piacteri bejarot torik fel

piek panaszar6l:
- Teny, hogy nem a

legszerenesesebb ido
pontban kezdodtek e1 a
munkalatok, de erre
most van penz es a tamo
gatasi osszeg miatt a
kivite1ezest el kell ve
gezni. Az erinett 1ak6k
t6l tiirelmet kerunk, a
helyreallitasi munkakat
kollegaimrnal ellenoriz
ni fogjuk - mondta a
Sz6-Beszednek Toldi
Balazs Gyomaendrod
polgarmestere.

hogy a beruhazas ideje
alatt legyenek figyelem
mel a koz1ekedes bizto
sitasara.

Pardi Laszlo a varos
haza miiszaki osztalya
nak vezetoje lapunknak
elmondta, hogy a kivite
lezes es a helyreallitas
ket kUlOn munkafolya
mat. Va16sziniileg marei
us vegen kezdOdbetnek
meg az eredeti retegrend
szerinti helyreallitasok.

Toldi Balazs polgar
mester is tud a lak6tele-

zatartoz6 bekotesekkel
egyiitt, ruzesapok esere
je, folda1atti esom6pon
tok kiepltese, aknak epi
tese, meglevo ha16zat
vegek osszekotese, ezzel
is a legjobb minosegii
viz biztositasa a 1akossa
gi fogyaszt6k szamara.

Lapunk februari sza
maban mar megirtuk,
hogy a yaros vezetese
felhivta a kivitelezo eeg
figyelmet a vezetekfek
tetesi munka1atok utani
helyreallitasra, valamint,

rendszerek kiepitese, i1
1etve a mar meg1evo
rendszerek fe1ujitasa.

Gyomaendrodon a
kovetkezo munka1atok
va16su1nak meg: iv6viz
bekotovezetekek esere
je, meg1evo uteai gerinc
vezetekek esereje a hoz-

piileseken a lakossag
egeszseges iv6vizzel va
16 ellatasa. A projekt fO
fe1adata a megfe1e1o
mennyisegil es minose
gil iv6viz e1juttatasa a
fogyaszt6k reszere, to
vabba uj teehno16giai

Iden januar elso
feleben elkezdOdtek a
Bekes megyei iv6vizmi
noseg-javit6 program
Gyomaendrodot erinto
munkalatai.

A kivitelezes soran
erintett varosreszek: Le-

vai utea, Kossuth ut
(vasutallomast61 Pasztor
Janos utcaig), Pasztor
Janos utea (Kossuth
utt61 Fo utig), Vasarteri
1ak6telep.

Mint ismert, az iv6
vizminoseg-javit6 prog
ram eelja az erintett te1e-

Verso Biztositasi Alkusz Kft.
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Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes k6n1 Ggyintezese.

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- k6telez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztositas
- eletbiztosftas
- nyugdfj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet:

Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Madach u. 2/2.

Nehez az asas. Annak idejen, a lakOtelep epitesekor a teriiletet
epitesi tormelekkel toltottek fel. J6 esetben "csak" teglatormelek es

betondarabok fordulnak ki talajb61...

Telefon: 0666/28~989,
0620/359-6842
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Latogasson el marcius ;6. es 21. k6z6tt
markakereskedesOnkbe. nmE!mag alaposan
az uJ Ford FoctJst, es reglszt,iiIJon, hog)'
megnYernesse!
Ha pedlg egy)6 Ogyet IS segftene..pr6balja kl
az 0) Focus Aktiv Parkoiast Segft6-HendsZeret Is!

~
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Munkaruhazat: acelbetetes es betetnelkiili
cipok 36-48·m~retben!Dzsekik 4XL·meretig.

Munkasnadragok!

Fe!Mlelf!<::s rlluJctek;
wvrw'l.paJlcdoprob.!J.J1u

REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETBOLI

Kedvez6 arakkal varja vasarl6it a BALUVILL!

Nyitvatartas: Hetf6-pemtek: 7.30-17.30
Szombat: 7.30-12.00

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
MezotLir, Rakoczi Lit 12.

Kfnalatunkb61:

Villanyszereh!si anyagok,
vilagitastechnika,
gazkeszulekek- es alkatreszek!

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

Bucsuztatasa Buda
pesten, 2015. marcius 2
an, hetfon delelott 10
6rakor a Szent Laszl6
Templomban volt.

Temetese Gyoma
endrodon lesz. Az End
rodi Szent Imre Temp
lomban 2015. marcius
20-an, penteken 11 6ra
kor lesz gyaszmise. A
gyaszszertartast vegzi
Ft. Czank Gabor gyoma
endrodi plebanos. Ezt
kovetoen kiserik orok
nyugalomra az Endrodi
Katolikus K6zemetobe.

Czank Gabor gyoma
endrodi plebinos:

- Elodomt6l, Ivanyi
Laszl6 atyat6l tudom,
hogy annak idejen Bene
dek hicsi szep osszeggel
timogatta a templom elot
ti miiernlek fesziilet reno
valasat. Ugy gondolom, ez
a legkevesebb, hogy most
temetonkben egy sirhelyet
biztositunk neki es a teme
tesi szertart:ast bermente
sen elvegezzUk. Isten ad
jon neki or6k nyugodalmat!

t6dott. A
Kispatak Clmu
miatt figyelt fel ri az
internet, nepszeriiseget
jelzi, hogy a Szigeten is
fellepett.

Sajat szerzemenyei
bOl t6bb lemezt is meg
jelentetett, 6riasi rajon
g6taborra tett szert,
megis sziik6s anyagi
k6riilmenyek k6zott elt.
Hat eve vonult vissza
vegleg a szinpadt61.

Benedek bacsi fia,
Uhrin Attila (58) meg
torten meselte el a
Blikknek, mennyit szen
vedett edesapja, mielOtt
meghalt.

- Edesapam januar
26-an, hetfOn elesett a
lakasunkban. Mentok
vittek a del-pesti k6rhiz
ba, ahol csak estere
deriilt ki, hogy comb
nyaktorese van. Meg
operaltak. Negy csavar
ral rogzitettek a csontja
it. Miitet utan kezdett
kicsit jobban lenni. Meg
masfel hetig elt.

Uhrin Benedek
EndrOd, 1922. marcius
21. Budapest, 2015.
februar 9. Eletenek 93.
eveben, hosszas beteg
seg utan elhunyt az
orszagos nepszeriiseget
eIvezo Uhrin Benedek.

Uhrin Benedek 1922.
marcius 21-en sziiletett,
EndrOd6n. Mar gyerek
koriban mar szindarabo
kat irt, az egyiknek 0 jat
szotta a fOszerepet.
1953-ban nosult, 1957
ben sziiletett fia, Attila.

31 evig volt seged
munkas, majd raktarve
zeto a Magyar Optikai
Miivekben, 1982-ben
ment nyugdijba. Dal
szerzoi, eload6i karrierje
a ketezres evek elejen
kezdod6tt, a Zenit teven
indult, majd az ATV Hu
morbajnoksagan folyta-

PAPiR

SANDOR SERVICE KFT.
www.fordsandorservice.hu
Kisujszallas, Deak F. u. 69-75.

TELEFONKARTVA FELTOLTES
Q ..tl"e )"""";;" • OF ~~~ on .. ,. DEMAsz C/f)

~ ARAMFElTOlTES ~oo

Vinlettas napliik, biigrek, gnlyiistollak,
parnak, ceruzatartiik, perselyek stb.

Y~'P
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iget Fur o a turisztika- iallitason
Az orszag legna

gyobb turisztikai se
regszemlejen, az idei
Utazas 2015 nemzet
k6zi idegenforgalmi
szakkiallitason a Bu
dapesti Vasark6z
pontban februar 26. es
marcius 1. k6z6tt 20
ezer negyzetmeteren
258 kiallit6 t6bb ezer
ajanlatab6l valogathat
tak a litogat6k.

Gyomaendrod a
Bekes megyet, annak
varosait es regi6it

bemutat6 k6z6s stan
don nem szerepelt,
helyette a Liget
Gy6gyfurdo kepvisel
te varosunkat egy
kii16n kiallit6helyen.

A megnyit6 napjan,
csiit6rt6k6n Toldi Ba
lazs polgarmester es
Gubucz J6zsef, mint a
Sajtlovagrend tagja
latogatott el a kiallitas
ra, ahol sajt6tajekozta
t6t tartottak az idei
varosi rendezvenyek
ro1.

(:~~1~~.~",M!60"~'f.PlAC'I.OIW.RAT

';IJ.-J:#tJ."'~~c~W'.~I4'.rtt('J""""':\""~""ttp:q.

TlSZtelette/ meghivjuk Dnt tis kedves csa/adjat
az j 848-49-es jorrada/om lis szabadsagharc erntekl!re

rendezendiJ varos! ilnnepsligre, arne/yet

(;nnepi program:

2015. marcius IS-en 1l.30-kor tartunk
GyomaendrOdon a Szabadsag teren.

Hlmnus:
Toldi BaM:s po/garmesrer kOs:6nt6je

Onnepi bes:ooel mond Dankci Bela varosunk ors:ciggyutesi kipvisel6je
A Kis Balint Allalcinos lslwla lInnepi musora

S:6zor
Kos:oni:cis a Hiis6k s:obramil

Telefon:
06-70/629-1157""

Kedvezmenyes aron vallalom
kisallatok chipeleset, ~\'Ilr..-~~

oltasat, valamint
gy6gykezeleset.

Dr. Pap Szabolcs Nandor
magan allatorvos

~-
4-'
./.~ ..__ w

LPBPA
TOSANA

CK
CSONY,A.RON.

Vasaroljon a MOL-t6'toallomasoko
PB palackot, tartosan alacsonv aron!

Poz aktualis arert hfvja a Gyomaendroo, Fa uti tblt6aIlornasunkat!
Tel.: 06-20-226-7294
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Masszitzs mesterfokon!

AmbrU5z Laszlo
Tavol-keleti masszazs es mozgas terapeuta, osi m§pi gyogyit6,

csontkovacs

D

.a.

Pttpi"Goet

las bej elentese, muszaki
szolgaltatasok megrendele
se, illetve lemondasa, fo
gyasztoi adat- es cimvalto
zas bejelentese, fogyasz
tasmera atirasa, fogyaszta
si hely ki- es bekapcsolasa,
szamlazassal kapcsolatos
informacio kerese, bank
kartyas befizetes lehetase
ge, stb.

Keddi napokon delelott 8
12 oraig, csiitort6konkent
pedig 15-18 oraig varjak az
iigyfeleket a szemelyes
iigyintezesre.

, J I
Minden kedden eSteegy vosorlonk

visszonyeri oz oznopi vosorloso
ertl~ket!

oeor SIiOP
• j:--

~

Temetkezesi iroda:
Gyomaendr6d, Ipartelep u. 2.

Az iigye/et ideje a/att
(h/iHvegen es iinnepnapokon is
ejjel-nappal) hivhat6:
Csoke Janos:
0666/285-065, 0630/630·8097

Hetf6-pentek: 7-15 oraig!

Telefon: 0666/386-233

Az aramszolgaltat6 heti
ket alkalommal tart iigyfel
szolgaIatot a Selyem uti
varoshaza epiiletenek fold
szintjen leva irodajaban.

Gyomaszolg Kft.
Temetkezessel
kapcsolatos iigyintezes

~'--

Giizszolgiiltato ugyfelszolgiilat

Nyitva tarMs: H-P: 1!JO·l1!JO SzolftGat: 8.12
r;r;oo (iyolftaoltdri/d PotiiP S.,..~.

Toe.lFax.: 66/28~-r;r;2

E-ON iigyfelszolgalat

A GDF SUEZ gazszol
galtat6 iigyfelszolgalati
irodat nyitott Gyomaend
rodon a varosbaza fold
szintjen.

Nyitva tartas: hetfo 14
18 oraig, kedden 8-12
6raig.

A szemelyes iigyfel
szolgalaton igenybe veheto
szolgaltatasok: gazmeroal-

felmelegiti, foly6sitja es
segit eltavozni a testiink
bOI.

A kislevelii zsalya es a
fahej melegiti a vert javitva
a nyalkak eltavozasat.

A kaImosgyoker es a
kardomon a legzesfunkci6t
es a legutak munkajitjavit
Ja.

A forr6 etrendnek ko
szonhetoen egy ugyneve
zett belso melegito hatas
ervenyesiil. Ennek hatasira
a nyakok mozg6va valnak
es a testnyilasokon keresz
tiil elhagyjak a testiinket es
ujra egeszsegesek lesziink.

Nagyon jol alkalmaz
hat6 meg a fokhagyma
kamilla teab61 kesziilt forr6
altesti iilofurdo, amely tisz
tiija a vert, i11etve a vese
ket. Sokat segithet tovabba
egy izzaszt6 tenipia mint
pI. a szauna, vagy az inha
laci6.

A sziv-errendszeri
problemak es liz eseten az
altesti furdo es az inhalaci6
is tilos!

Az altemativ kUrakba
soha ne kezdjen anelkiil,
hogy szakember veleme
nyet nem keri ki, hiszen 0
tudja az On erdekeben
merlegelni az alkalmazni
kivant terapia kedvezo
vagy kedvezotlen kimene
telet. Ambrusz LaszlO

a REIKl nemzetkozi
mestertanara

mentalis (gondolati) a11a
potot biztosit, amelyben a
kialakult egeszsegiigyi
helyzet elegedetlensege ill.
a kiilso tamadhat6sag erze
set a11and6sitja a betegseg
ideje alatt.

A wi sok edes es hideg
vagy hiivos minosegii elel
miszer fogyasztasaval ez a
testi es lelki aIlapot igen
sokiig fenntarthat6, ami
kiva16 taptalaj a k6rokoz6
virusnak.

Nezziik meg mi az amit
tehetiink. Az elso dolog,
hogy minimalisra ke11ene
csokkenteni az allati erede
til termekek fogyaszmsit a
feherjek miatt.

A rendszeresen fo
gyasztott savanyli es pi
kins izii elelmiszerek gy6
gyit6 hatassal lehetnek
ilyenkor.

A taplalkozasunkat ugy
volna celszerii alakitani,
hogy a betegseg ideje alatt
rendszeresen, naponta fo
gyasszunk forr6 leveseket
es teakat. Erre azert van
sziikseg, mert a k6rokoz6
nem szereti a forrot es el
pusztul. A szaporodasra
keptelenne vaIik l

A citrom napi tobbszori
fogyasztasa elinditja a
fokozott nyalkepzodest es
a tisztulast.

A gyomber feleleszti a
belso emeszto tiizet a gyo
morban. A lehiilt hurutokat

:Elozetes telefon

- t;est-talp masszazs"
• specialis masszazsok (mez, 50, C50

• mozga5szervi proble
mechanot

- egyeb fizikai es lelki kozerzetet jaY'

Remelem bogy ami
kor mar a kedves olvas6
kezebe keriil ez a cikk,
akkorra mar csak mult
idoben beszelbetiink az
idei influenza jarvanyrol,
amely bearnyekolta na
gyon sok embertarsunk
eletet hosszu idon keresz
tiit.

Amikor a mediab6l
megha110ttam eloszor a jar
vany sz6t az en draga
nagysziileim jutottak az
eszembe. Gyermekkent
sokszor lattam, amint a
nagymamam tormit adott
nagyapamnak felso-leguti
nyavalyaira! Emlekszem
ahogy nagyapa ragta a tor
mat hosiesen (taknya-nyala
egybefolyt), de ket nap
mulva kutyabaja sem volt.
Az anyatermeszet regen es
rna is kinal megoldast az
ember bajara!

Tudjuk az influenzat
virus okozza es cseppferto
zessel terjed. Az is bizonyi
tott, hogy a virus megtapad
a nyalkahartyaban es pusz
tulasaig folyamatosan irri
talja a nyalkahartyit,
amely legliti megbetegede
seket okoz. Ennek az az
oka, hogy a vese es a gyo
mor lehiil a besiiriisodott
nyakokt6l, elnyalkasodik,
ami a Iegzorendszerre van
hatassal. Ez az a11apot nem
csak testileg, de lelkileg is
megviseli az embert. Olyan
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legjobb helyezese: 2014.
julius 13. Orszagos Delfin
Bajnoksag, Szombathely:
100 meter mell 4. helyezes.

Sarolta hobbija az
uszas, celkitiizese pedig:
olimpiai bajnoki cim.
Kitartasahoz, szorgalma
hoz, eddigi eredmenyehez
gratulalunkl Tovabbi sike
res versenyzest kivanunk'

Kovetkezett a bekesi
csapat elleni 4-0-as gyo
zelem, igy bejutottak a
dontobe.

A finaleban a Be
kescsabai Labdarug6
Akademia ellen szinvo
nalas, j6 merkozesen 4
l-re kikaptak a gyoma
endrodiek. A torna leg
jobb kapusa a Gyoma
endrod hal66re Soczo
Szabolcs lett.

Koszonet a felkeszi
to edzoknek Toldi Ba
lazsnak es Tanacs 201
tannak.

A Magyar 0 sz6szo
vetseg utanp6tbis program
ja, hogy a jova bajnokait
kinevelje, maximalisan fel
keszitse a kiilonboz6 szintii
versenyekre.

Gyomaendr6d egyik
legtehetsegesebb remeny
sege: Varkonyi Sarolta, aki
a Kis Balint Altalanos
Iskola 5. C osztalyaban
tanu!' Testnevela tanara:
Cs. Nagy Lajos. Elsa edza
je: Vaszkan Gabor testne
vela tanar, a Gyomaend
radi Varosi Diaksport
Bizottsag korzetfelelase.

Sarolta jelenleg a
T6tkoml6si Osz6 Egye
sUiet klubjaban edz. A klub
elnoke Horvath Henrik,
Edzaje Juhasz Tamas.
Korosztalyos OB-n elert

Eziistermet nyert
2015. februar 14-en a
Gyomaendrodi Gyer
mek Labdarng6 Egye
siilet. Az U II-es (2004
es sziiletesiiek) csapata
Mezoberenyben egy ran
gos utanpotlas toman
vett reszt.

A szervezok a 8 csa
patos rendezvenyen ket
negyes csoportot alaki
tottak ki. A Gyoma
endrod, Ketsoprony, Ko
rosladany, Mezobereny
alkotta csoportb61 elso
kent jutottak tovabb.

Keresse
a

Gyomaendrodi
Szo-Beszedet

a Facebook-on is!

A kurzusokra jelentkezes minden
oktatcisi nap elott egy hettel a 0620/238
0046-os telefonszeimon vagy a szonda
istvan70@gmail.com e-mail cimen. A
kurzusok reszveteli dija: 1000 Ftlkepze
si nap. A ket gyakorlati kepzes dija 3000
Ftlkepzesi nap. A reszveteli dijat a kep
zesi nap elejen, a helyszinen kell fizetni.

Dr. Szonda Istvan

2015. szeptember 26.
9.00-15.00 Gyiirnolcstart6sitcis: asza

las, lekvar fozes, szorpok (gyakorlati
kepzes)

2015. okt6ber 24.
10.00 Biogazdalkodas, biokerteszet
11.00 Egeszseges tciplalkozas

aktiv kornak ellatcisa kereteben ketfele
ellatcistipus lesz megallapithat6: a foglal
koztatcist helyettesito timogatcis, vala
mint az egeszsegkarosodasi es gyermek
feliigyeleti tcimogatcis.

A rendszeres szocialis segely 2015.
marcius I-tol atalakul. Azon szemelyek,
akik reszere az onkormanyzat jegyzoje
2015. marcius I-jet megelozoen rend
szeres szocialis segelyre va16 jogosultsa
got allapitott meg, marcius I-tol foglal
koztatast helyettesito tcimogatcisra, v~oy
egeszsegkarosodasi, es gyermekfeliigye
leti tcimogatcisra valhatnak jogosulttci.
Ezt a lehetoseget a jegyzo vizsgalja min-

. den erintett eseteben 2015. januar 1. es
2015. februar 28. kozott.

Az aktiv kornak ellatcisaval osszefiig
gesben folyamatban leva iigyek iratait a
jegyzak 2015. marcius 6-ig atadjak a
janisi hivataloknak. Az atvetelrol a jara
si hivatal 60 napon beliil ertesiti az
iigyfeleket.

Ravaine Farkas Eva
fesUnenyetilathaija~
az erdeklodok. A ki
aUftas megtekinthe
to: hetkoznap 8-to
16 (mug.

Tovabbi informa
ciok: 0666/283-524

A jarasi hivatalhoz keriil
az aktiv kon.ak ellatasa

A szocililis elhitasokr61 sz616 tor
veny megvaltozasa miatt 2015. marci
us I-tol az aktiv koruak ellatasaval,
vagyis a rendszeres szocialis segeUyel,
es a foglalkoztatast helyettesito tamo
gatassal kapcsolatos iigyintezes a
jegyzoktol a jarasi hivatalokhoz keriil
at.

2015. marcius 1. napjat6l kezdve az
aktiv kornak ellatasanak iigyintezese
megsziinik a Gyomaendrodi es a
Devavanyai Kozos Onkormanyzati
Hivataloknal. Ebben az iigykorben a
tovabbiakban a. Gyoinaendrodi Jarasi
Hivatal Hat6sagi Osztalya fogadjamajd
az . iigyfeleket, mind a jarasi hivatil
foepiileteben (5500 Gyomaendrod,
Szabadsag terl.), mind a jarasi hivatal
devavanyai kirendeltsegen (5510
Devavanya, Hosok tere 1.), mind pedig a
hunyai, csardaszallasi es ecsegfalvi
iigysegedi szolgalatnal.

A jarasi hivatal hatciskorebe keriilo

GyomaendrOdi KallaiFerenc Nep
foiskola Alapitvany kurzusokat indit
HAzuNK TAlA, avagy mezogazdasagi
eseletm6dkepzesekcimmel. Az eloada
sok helyszine: Endrodi NepMz.

Kurzusok temai es idopontjai:
2015. aprilis 25.
10.00 Vrragoskert gondozasa
11.00 Gy6gynovenyek, ruszemove

nyek termesztese
2015. majus 23.
10.00 Gyiimolcsoskert tervezese,

kialakitcisa, gondozasa
11 6ra SzolOfajtak, boraszati ism.
2015. junius 27.
9-15 Hagyomanyos kemences siite

menyek keszitese (gyakorlati kepzes)

Gyomaendrodi a
....atorok cimmel ki
~tas sorozat kezdo

ott Gyomaendro
on. a Katona Jozsef
'liivelodesi Koz
ontban. Februar
7-tol marcius 23-ig-----------,
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A Gyomaendrodi Kis Balint Altalanos
Iskola beiskolazasi tajekoztatoja

H.J.

Forgacsne Gyetvai Krisz
tina, Csenge pedig elso
helyezett, igy 0 fogja kep
viselni az orszagos verse
nyen iskolankat, a teriiletet,
Bekes megyet. Felkeszit6je
tanara: Hunya Jolan tanar
no.

Jelentkezes e-mailben vagy szemelyesen
Szab6 Patricia Renata HR munkatarsna!.

Telefon.: +36 56/351-352/125 meli.,
E-mai!: patricia.szabo@ra.fi.hu

- kozepfoku vegzettseg
- tarsalgasi szintu nemet nyelvtudas
- tamponnyomo munkakorben vagy nyomdaipari

teruleten szerzett szakmai tapasztalat
- gyors, preciz munkavegzes

- a termeles folyamatos es zavartalan mu!<bdesenek
biztositasa a termeiesi tervek alapjan

- tamponnyomo gep Uzemeltetese
-tartozekok, termelesi segedeszkbzbk
es berendezesek karbantartasa, kezelesi
utasitasainak betartasa

- meghibasodas regisztralasa
- kapcsolattartas a nemet anyavallalattal
- kozremOkodes a fejlesztesben es

a folyamatoptimalizalasban

2015. febru<ir ll-en a
teriileti Kazinezy Versenyt
az Orlai Petries Soma
Kulturalis K6zpont rendez
te meg Mezoberenyben.

A Kis Balint Altalanos
Iskolat hat tanu16 kepvisel
teo Ket koresoportban: 5-6.
es 7-8. evfolyam legjobb
olvas6i mertek ossze a
k6telezo es a szabadon
valasztott sz6vegek elolva
sasaval - szep beszedtuda
sukat. Nev szerint: Nagy
Noemi: 6. a, Geesei Lilla:
6. b, Nemeth Regina: 6. b.
Ladanyi Sara: 7. c,
Szmolnik Alexa: 8. a es
Weigert Csenge: 8 a oszta
lyos tanul6k. Sara masodik
helyezett lett, felkeszit6je:

Szep beszed

A RAFI Hungaria Kft.

Tamponnyomu technikus
munkatarsat keres.

Feladatok

Elvarasok

2015. marcius 27-en (penteken) 15
oratol kezdod6 Iskolanyitogato foglal
kozasainkra, ahol megismerkedhetnek
a tanito nenikkel.

15 orakor - Jatekos nemet foglal
kozas iskolank diakjaival

15 ora 30 - Jatekos angol foglalko
zas iskolank diakjaival

16 ora - SportjMekok a tomaterem-
ben

- Kezmiiveskedes
- Dallam es ritmus
17 orakor - Szii16k iskolaja - a tani

to nenik hasznos tanacsai az iskolakez
deshez.

Minden sziil6t es ovodast szeretet
tel var a Kis Balint Iskola! B6vebb
tajekoztatast kaphatnak honlapunkon:
www.kisb-gyomae.sulinet.hu

Szeretettel meghivjuk Onaket
Iskolanyitogato programjainkra!

Szuloi ertekezlet
2015. marcius 24-en (kedden) 17

orai kezdettel sziilOi ertekezletet tar
tunk a nagycsoportos ovodas gyer
mekek sziilei reszere. Belye: a Bosak
uti iskolaepiilet aulaja.

Nyilt napok
Szeretettel varjuk a sziiloket 2015.

marcius 23-24-en, 8-11 ora kazatt
nyilt orainkra, ahol izelitot kaphatnak
az iskola oktato-nevelo munkajarol es
betekinthetnek a nyelvoktatasi mod
szereinkbe. Belye: a Bosak uti iskola
epiilet osztalytermei

Iskolanyitogato
Szeretettel hivjuk a nagycsoportos

ovodas gyermekeket es sziileiket
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HAz allapotban lev6 ossz-
Gyoman, a Hosok ut komfortos esaladi haz

91. sz. alatti esaladi haz akar azonnal is bekoltoz
nagy telekkel, valamint heto, siirg6sen elad6.
2366 m2 teriiletii zart- Iranyar: megegyezes
kerttel elad6. Erd.: szerint. Erd.: 0630/478-
0630/937-5987 2208

Gyoman kertes esala- Gyomaendrodon a
di haz elad6 vagy kisebb Konyves Kalman utea
kertes hazra es lak6tele- ban j6 allapotban lev6
pi lakasra eserelheto. osszkomfortos esaladi
Erd.: 0630/544-4641 haz elad6. Iranyar: meg-

Gyoman az Arany egyezes szerint. Erd.:
Janos ut 16. sz. alatti 4 0630/440-9453
szobas osszkomfortos Az endr6di reszen 2,5
haz elad6. As: megegye- szobas, teglaepitesu haz
zes szerint. Erdekl6dni: elad6. 3 fazis van, nagy
0620/526-6573 telekkel. Iranyar: meg-

Endr6don a Sugar egyezes szerint. Erd.:
uton hosszU paraszthaz 0620/405-3995
elad6. Iranyar: megegye-. Gyoman Zrinyi ut
zesszerint. Erdekl6dni: 19/1 sz.alatti 5 szobas,
0620/245-1262' . etkezos, vegyes illetve

Gyoman az Arany &azfiiteses haz elad6.
Janosut 16. sz.alatt 4 Erd.: 0670/566-7344
szobas osszkomfortos Gyomaendr6don, a
haz elad6. As: megegye~ Rak6ezi u. 29. szam
zes szerint.Erd.: alatt nagy esaladi haz,
0620/526-6573 jelenleg orvosi rendel6-

Gyomaendr6don a kent mlikodik, elad6.
Mirh6hati uteaban, bel- Erdeklodni lehet telefo
vizmentes helyen fel- non a kovetkez6 szamo
komfortos hosszu pa- kon: 0630/367-0840,
raszthaz elad6. Iranyar: 0630/998-5096
megegyezes szerint. Gyomaendr6d koz-
Erd.: 0670/271-8146 pontjaban, a Napkeleti u.

bregszoloben a Kiss 4. sz. alatti 2 szobas gaz-
u. 2. sz. alatt ketszobas fiiteses esaladi haz nagy
keretes haz elad6. Iv6viz mellekepiilettel, 1440
bevezetve, eserepkalyha m2-es telekkel elad6.
es kut is van. Erd.: Iranyar: 3,4 milli6 Ft.
0630/746-5404 Erd.: 0620/413-2770

Gyoma kozpontjaban Gyomaendr6don, a
kertes haz elad6 vagy Cs6kasi zugban vizparti
kisebb kertes hazra ese- dupla telken 3 szobas,
relhet6. 0630/544-4641 osszkomfortos, nagy

Endr6don paraszthaz nappalis, pineezett esala
siirg6sen elad6. Iranyar: di haz gazdasagi epiile
880 ezer Ft. Erd.: tekkel elad6. Iranyar:
0670/286-6061 15,8 milli6 forint. Te-

Selyem ut 82. sz. lefon: 0630/3326-075
alatti ingatlan, nagy por- ,Endr6don a Tamas'i
taval elad6. Ar: meg- Aron ut 15. alatt feluji
egyezes szerint. Erd.: tand6 kis haz elad6. A
0630/925-9515 vagy haz 2 szoba, konyha,
0666/284-857 karnra, veranda kialaki-

Gyomaendrodon j6 tasu a futes egyedi.

Villany az epiiletben, viz
az udvarban, szennyviz
esonk keritesen beli.il,
gaz nines bevezetve. A
hazhoz mellekepiilet,
61ak, g6re, kis kert tarto
zik. Ha komoly az
erdeklodes, keressen es
megegyeziink. Telefon
szam: 0630/9452-118,
0670/6040-802

LAKAs
Gyomaendr6don az

Okt6ber 6. ltp-en 2 szo
bas lakas elad6 vagy ker
tes hazra esere1het6.
Erd.: 0620/576-7879

Okt6ber 6. Itp-n 1.
eme1eti deli fekvesu, fel
ujitott 1akas, garazzsal
egyiitt e1ad6 vagy kertes
hazra eserelheto. Erd.:
06-20/470-011 0

Az Okt6ber 6. ltp-en
2 szobas j6 allaporu
lakas e1ad6 vagy kisebb
kertes hazra esere1het6.
Erd.: 0620/576-7879

Siirg6sen elad6 hazat
keresek Budapest X.
Ohegyen ill. XIX ker.
Weker1en. Erdek16dni:
0630/4777163

Vasarteri ltp-en 1
szobas fo1dszinti 1akas
azonnali bekoltozesse1
elad6. Iranyar: megegye
zes szerint. Erd.:
0630/576-1140

Gyomaendrodon a
Vasarteri ltp-en 2. eme
1eti lakas elad6. Iranyar:
4,3 milli6 Ft. Erd.:
0630/973-5826

KERT, TELEK
Gyoman Keeseges

zugban (Sulek kert) viz
parti horgasztelek elad6.
Erdekl6dni te1efonon:
0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

Mez6berenyben, a
Rovid utea l/a. szam
alatt 960 negyzetmeteres
telek, kis hazresszel, -

akar telephelynek IS

alkalmas lehet - elad6!
Iranyar: 800 ezer Ft.
Te1efon: 0620/886-8120

A Fuzfas zugban viz
parti 1800 m2-es kert
elad6. Iranyar: 2,2 milli6
Ft. Te1efon: 0630/312
6459

Gyomaendr6don a
Templom-zugban viz
partra men6 ingatlan e1a
d6, villany, flirott kut
van. 4614 m2-es vallal
kozasra is alkalmas.
Erdekl6dni lehet telefo
non: 0670/943-8212

Gyomaendr6d kiilte
riileten 01352/4 hrsz. 5,5
Ak szant6 elad6. Erd.:
0630/546-2539

Hiz6k (1-1 ,2q) hUs
jellegii feherek elad6k.
Erd.: 0630/479-3312

001230/1 hrsz. fo1d
terii1et e1ad6. 0,74 ha.
Iranyar: megegyezes
szerint. Erd.: 0620/465
7808

bregsz616ben Tanya
928 m2-es + szant6 2687
m2-es 15 Ak. Asott
kUt+vezetekes viz van.
Iranyar: 500 ezer Ft.
Erd.: 0670/582-9499
vagy 0630/938-2367

VizpaIti Bonom-zugi
telek e1ado 500 negyszo
gal. Iranyar: 1,8 mill6
Ft. Erd.: 0630/471-9279

EGYEB
bregsz616ben, a Kor

u. 2. sz. alatt hasznalt
butorok elad6k. Erdek
IOdni: 0666/284-167
vagy 0620/373-5617

Robog6a1katreszek
oleson e1ad6k. Erdek
lodni: 0630/856-3218

Elad6 Mercedes
Benz 200D j6 allapot
ban. 1 ev muszaki. 1989
es evjarat. Iranyar: meg
egyezes szerint. Erd.:
0670/342-3809

E1ektromos kerekpar

elad6. Iranyar: 50 ezer
Ft. Erd.: 0630/426-1063
vagy 0666/280-224

80 literes villanyboj
1er, 70 literes fagyaszt6
szekreny, 10 mehesa1ad
(nagyboeonadi) elado.
Erd.: 0630/4767486

20 mehesa1ad e1ad6
es bontasb61 tegla elad6.
Erd.: 0630/471-9279

32-es hUsdaral6 vil
lany motorral egyiitt
elad6. Iranyar: 60 ezer
Ft. Erd.: Arpad U. 9/1

Tornad6 e1ektromos
kerekpar elad6. Erd.:
0630/426-1063

Mezporget6 elad6.
Iranyar: 100 ezer Ft.
Erd.: 0670/705-7668

Feher szinu teakalyha
elad6. 0666/283-774

Korrepetalas, fe1zar
k6ztatas, magan6rak,
kozepiskolai felvetelire
felkeszito fogla1kozasok
altalanos iskolasoknak.
Erd.: 0630/856-3218

Megunt, kin6tt gye
rekruhakat szivesen el
fogadnank ingyen 0-15
eves korig, raszoru16
gyerekek reszere. Nem
tudja hova rakni, keriil
geti, egyeztessen te1efo
non, erte megyiink. E16
re is koszonjiik! Telefon:
0666/789-189.

Robog6a1katreszek
oles6n elad6k. Erd.:
0630/856-3218

MUNKA
Felszo1ga16t, szaka

esot, kisegito szemelyze
tet keresiink. Erdek
l6dni: Pavilon Pizzeria.
Telefon: 0630/9439-576

Karosszeriaj avitas!
Karambo1os, korrodalt
aut6k javitasa! Kipufog6
dobok, esovek javitasa,
keszitese! Telefonszam:
0670/5935-171

Utanfut6s kistraktor
ra1 szallitast es kisebb
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Ingyenes a lakossagi apro!
A Szo-Beszed ingyenescn jclenteti meg azoknak ax

olvas6knak a lakoss<igi aprobirdeteseit. akik ezcn a szelvt:
nyen kiildik be megjelentetes celjab61! A s%elvenycn a meg
jeloll hcJyre kell beimi a kivanl szovcget 6s a szelvenyt
levt:lez61apon vagy boritckban elkilldeni a kovetkezo
cimrc: Sz6-Bcszed Szerkesztosege 5500 Gyomaendrod,
Hos(ik titja 51. Egy aprohirdetes SZQvege lehetoleg ne tar
talmazzon IS szomil lobbel! A hirdetesek szovegeen fele
16ssegel nero vallal a szcrkesztoseg!

Koszonetnyilvanitas!
A gyaszo16 csalad koszonetet mond
mindazoknak, akik '!',---Timar Sandor ~~

pekmester (elt 84 evet) i
halala alkalmab6l reszvetet nyilvanitottak, es
akik 2015. februar 27-en temetesen
megjelentek, sirjara koszorut, viragot vittek.

Koszonettel:
felesege Terike, hinyai es unoktii

Alairas: .

Iranyar: , , .

Erdekl6dni: .

Felad6 neve: .

Cime: .

Az apr6hirdetes szovege:

Hegedus Reka
2015. februar 26-an
16 6ra 43 perckor
szi.i.1etett Gyulan.
Sulya: 3550 gramm.
Hossza: 49 em.

Anyukaja: Szuj6
Anik6 Apukaja: He
gedus Csaba

Aprohirdeteset ide iselkUldheti:

szobeszed@gmo.iLeom

--------------------------------------------------------~ I
I
I
I
I
I
I
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!J(em 'fltIIJY mar20 iws, tie sz6r~LMleoj6tl

!J(em~a rrutinwtfern~

A{~ez apartyfef/iifJas nek.¢szOr,
ugyanis mostgcmtfoftunR..tJZO~a is, akj{

inRJb6 aretro zene /iivei.

2015. marcius 15. vasarnap
Leves: Tavaszi zoldsegleves
Menu: Brass6i apr6pecsenye, vele suit

burgonya. Kovaszos uborka. Kremes.

1tetro Party

Vaijuk szives megrendeleseiket.
Etkezesi utalvanyokat es SZEP kartyat is elfogadunk!

2015. marcius 22. vasarnap
Leves: Orjaleves daragaluskaval
Menu: Kijevi jercemell, petrezselymes

burgonya. 6szibarack bef6tt.
Vargabeles.

Csalitdi Vasarn
a Dreher Sor6z6-Etteremben!

2015. marcius 29. vasarnap
Leves: Tejszines csirkeragu leves.
Menu: Rantott szelet, hasabburgonya,

csalamade. Habrol6.

2015. marcius 8. vasarnap
Leves: Majgaluska leves
Menu: Cordon bleu, gombas rizs,

kaposztasalata. Gundel palacsinta.

980 FUadag

Telefon/fax: 0666/386-444
Mobil: 0620/9808842,0670/3655360
Varjuk szives megrendeleseiket!

Nemzeti
Kozlekedesi
Hat6sag

l:D'i';r:1r:nm l't?1rn~

AUTOSOK
FIGYELEM!

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:
22.000 Ft

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

ALBERLET

Eredetiseg
vizsgalat!

Varga Bela,
autoszerelo mester

Telefon:

0666/610·650,
0630/600·42·30

If(.]·'+t34·@t!i"fii"a·",j

Telefon:
0670/22-632-99

Siirgasen keresek
kicsi rezsijii alberletet.
Idasebb, nem dohanyz6
ferfi vagyok. Minden
ben segitek a haz koriil.
Erd.: 0630/4846-082,
vagy a szerkesztasegbe
kerek levelet "A viragot
szeretem" jeligere.

teriiletek, kertek szanta
sat vallalom. Telefon:
0670/705-7668

Kerites, kapu, terasz
teta, korlat keszitese,
valamint utanfut6 plat6
felujit<is. 0670/593-5171
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Internet 0 Ft-ert Invilag csomagban

Hozd ki az internetbo
it szeret

Valaszd most barmelyik Invilag csomagot 2 eves hatarozott ideju szerz6dessel,
es az internet dfjat 3 h6napon at elengedjUk!
A reszletekr6i es az adott lakcfmen elerhet6 ajanlatokr61 es szolgaltatasokr61
erdekl6dj a legkozelebbi Invitel Pontban, a www.invitel.hu oldalon vagy
a 1288-as telefonszamon!

Invitel Pont: Gyomaendr6d, Kossuth lajos ut 28. (Posta udvar),
februar 12., 26. es maruus 12., 26.9.00 es 15.00 ora kOlott
Ertekesitonk: Nagy Laszl6 Tel.: +36203309070

~1288
invitel.hu

Az ajanlat 2015. februar 2-t61 visszavonasig ervenyes, az lnvitel"szolgaltatasi te.rUleten, 2 vagy 3 szolgaltatast egyben tartalmaz61nvilag
csomagra elBfizet6, uj lakossagi ugyfelek szamara. Az eiOfizet6i jogviszony hatarozott id6n belUli felmondasa eseten az el6fizet6t az ASZF
szerinti ki:itberfizetesi kotelezettseg terheli. Aszolgaltatasok elre-ra feltl~telekkel12 h6napos hatarozott ideju, valamint hatarozatlan ideju
szerzodes keretl~ben is igenybe vehet6k. Adijmentes id6szak utan acsomaghoz tartoz6 havi dijat sNmlazzuk. Adijak az Mat tartalmazz,3k.

•

@)@Q)

n\Atel
Tavlatokat nyitunk

<

~
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Feleliis szerkesztii: HornokErnii • Szerkesztiiseg: 5500 Gyomaendriid, Hiisiik iitja 51.

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

KAJAKOZZ A Ki'l -BEN,
AHOL A MULT LEGENOAI

NEVELKEOTEK ES AJOVa
OLiMPIKONJAI EDZENEK

CiM: KOLCSEY urCA 6.

Tel: +3630291 3626
EDZEsEtNK:

GYOMAENDROD GYOMAENDROOON. SIKERE$,
EREDMENYES, OSSZETART6 CSAPATBAN,

KAJAK • KENU NAGY NEMZETKOzt EREDMENEKET E1.ERT DIPLOMAs SZAKEDZOVI



2 Szo-Beszed 2015. aprilis

A probaiizem mUlt ev vege ota tart, a regi tisztitomu mac nem is mukOdik

:~ - "Mitjusban
~~,~~c1j~k aZ'Ur$"~e"n)'Viztisztit6t

Nem hasznidt,
elromlott,

feleslegesse vall
hfilo, vagy

fagyaszt6szekremyet
ingyen elfogadom.

Hivjon, hazhoz megyek!

Egyeztetni
telefonon lehet:

0666/789-189

vallalkozoja, tervez6je,
bonyolitoja, amelynek
kereteben megval6sul az
el6z6leg megjel6lt tu
risztikai fejlesztes ...

Az Insula Bau Kft.
Nagyne Perjesi Ani
konak es feIjenek Nagy
Zsoltnak a koz6s vallal
kozasa, 6k a tulajdono
sok, az iigyvezetoje
Nagy Zsolt. A helyi
6nkormanyzati kepvise
16-testiilet tagja, tovabba
a penziigyi bizottsag
eln6ke Nagyne Perjesi
Aniko..."

A levelir6 szerint az
6nkormanyzat folyama
tosan plusz tamogatast
nylijt a kivitelezesi mun
kakboz, igy - a bejelen
test tev6 szerint - a beru
hazasban anyagilag is
erintett Nagyne PeIjesi
Aniko 6nkormanyzati
kepviselokent kerdeses,
hogy mennyire jogszeru
reszvetele az 6nkor
manyzati d6ntesek fo
lyamaffiban.

A kepvisel6-testiilet
megtargyalta a bead
vannyal kapcsolatos ten
nivalokat, elhangzott,
hogy amennyiben a
bejelentest azonositha
tatlan szemely teszi,
akkor a bejelentes vizs
galata me1l6zhet6.

A kepvisel6k marci
usi iilesill<6n ugy d6nt6t
te, hogy ez alapjan az
iigy kivizsgalasit me1l6
zik.

Kozerdekii bejelen
tes kivizsgahisat kerte
egy nevtelen levelben
egy allampolgar a va
ros vezetesetol.

A Lelekkel a K6r6
s6k menten elnevezesu,
mintegy 500 millio fo
rintos turisztikai projekt
tel kapcsolatban a leveli
ro egy olyan k6ri.ilmeny
re hivja fel a figyelmet,
amelynek orvoslasa a
helyi k6z6sseg es az
egesz t:~rsadalom erde
ket szolgalja - all a kep
visel6-testiilet marcius
26-i iilesere beteIjesztett
anyagaban.

A levelir6 dr. Csorba
Csaba jegyz6hoz cirnzett
leveleben t6bbek k6z6tt
a k6vetkez6kre hivja fel
a figyelmet:

"K6zismert teny va
rosunkban, hogy a Le
lelekkel a K6r6s6k men
ten cimmel turisztikai
fejlesztesek valosulnak
meg Gyomaendr6d t6bb
pontjan. Ennek a pro
jektnek a megval6sitasa
reszben Gyomaendr6d
Varos Onkormanyza
tanak reszben a
GYOSZTE-nek a k6z
vetlen k6zremuk6dese
vel t6rtenik, informacio
ink szerint eleg jelent6s
6nkormanyzati el6fman
szirozas mellett. Az
elmult honapokban t6bb
alkalommal keriilt az
onkormanyzati bizottsa
gok es a kepviseI6-testii
let ele a palyazat megva
lositasaval 6sszefiigg6
penziigyi problema,
melyet els6dlegesen a
penziigyi bizottsag tar
gyalta, amely bizottsag
eln6ke Nagyne Perjesi
Aniko.

Az Insula Bau Kft. 
tudomasom szerint
annak a projektnek a f6

sitettek a mar meglev6
szennyvizcsatoma hal6
zatot.

Bereczki Anik6, a
pr6baiizem vezetoje el
mondta, hogy a mult ev
november vegen elkez
dOdhetett a napi 1850
k6bmeter szennyviz be
fogadasara alkalmas uj
technol6gia pr6baiize
me. A fo1yamatos vizs
galatok bizonyitjak,
hogy a telep immaron
megfe1el a szigorU k6r
nyezetvedelmi k6vetel
menyeknek. A megtiszti
tott viz a Harmas
K6r6sbe kernl, a kiszik
kasztott szennyvizisza
pot pedig a mez6gazda
sag hasznositja.

koztat6n, amelyen a mar
negy h6napja zajl6 pr6
baiizem tapasztalatair61
is beszeltek a szakembe
rek.

Pogany Istvant61, a
Penta Kft., a Pureeo Kft.
es a Szabadics Zrt. altaI
letrehozott kivitelez6
konzorcium kepvisel6je
t61 megtudtuk, hogy a
gyomaendr6di telepen
egy teljesen uj, a mai
szigorU k6rnyezetvedel
mi el6irasoknak is meg
felel6 szennyviztisztit6
technol6giit epitettek ki,
emellett pedig felujitot
ffik a kezeloepiileteket es
az utakat. A beruhazas
reszekent a varos teri.ile
ten 48 ponton korszeru-

Az uj tisztitomu

Befejezesehez k6ze
ledik a gyomaendr6di
szennyviztisztit6 korsze
rusitese. Az 1980-as
evek elejen epiilt telepet
ugyan a '90-es evek
kozepen bOvitettek es
modernizaItak, am a
tisztitasi teehno16gia
nem volt alkalmas a
beerkez6 szennyviz rna
elfogadott m6don t6rte
n6 teljes megtisztitasara.

Gyomaendr6d Varos
Onkormanyzata a gyo
maendr6di szennyviz
tisztit6 telep korszerusi
tesere palyazati penzt
nyert es a munkalatok
2013. augusztusaban
kezd6dhettek meg.

A munkahoz vissza
nem teritend6 tamoga
taskent 700 milli6 270
ezer forintot nyert el
Gyomaendr6d.

A kivite1ezeshez
sziikseges 6ner6 a nem
elszamolhat6 k61tsegek
kel egyiitt mintegy 158
milli6 forint. Id6k6zben
a vissza nem teritend6
tamogatas 6sszege n6tt,
s ez t6bb mint 100 milli6
forintos megtakaritast
jelent a varosnak
mondta To1di Balazs
po1garmester azon a
mareius 26-i sajt6taje-
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eltamasztjak a fekete mangalica
Az orszag legfinomabb mangalicakolbasza

Iden febrUlir elejen rendeztek meg az
idei, immaron 8. Mangalicafesztivalt
Budapesten, a Szabadsag teren. A gasztro-

II n6miai es szakmai seregszemlen a hazai
mangalica tenyesztok mutattak be egyedi
termekeiket. A rangos esemenyen a kezde
tek 6ta reszt vesz a gyomaendrodi mangali
ca tenyeszto, dr. Komlovszki Ferenc, aki
T6th Zoltan gyomai hentessel karoltve a
Koros menti mangalica izekkel kapraztatta
el a zsiirit.

- J6magam mar 8
eve veszek reszt a fova
rosi mangalicafesztiva
lon, de az igazi elsa
kimagasI6 elismerest az
idei esemenyen vehet
tern at. A 15 tagu zsiiri a
kiilonleges hazias ize
ket ertekelte. A 16 ter
mekgyart6 kozi.i1 mi
kaptuk meg az elsa
helyezest - mondja dr.
Komolvszki Ferenc,
akinek voros mangalica
torzsallomanya a me-

gyeben egyediilall6nak
szamit. Jelenleg 20
anyakoca es ezek sza
porulata alkotja a tenye
szetet.

Dr. Komlovszki Fe
renc agrarmemok tobb
mint 20 eve kezdett el
foglaIkozni serteste
nyesztessel es tartassal.
Az elsa mangalicakat
meg tiz eve Battonyan
vasaroita akkor, amikor
ujra divatba jott az evti
zedeken at elfeledett osi

Dr. Komlovszki Ferenc es T6th Zoltan - az orszag legfinomabb
mangalicatermekeit ok keszitik

magyar sertesfajta. A
gyomaendrodi tenyesz
to tagja a Mangalica
tenyesztok Orszagos
Egyesiiletenek is. Mun
kaja elismeresre melt6,
hiszen a vorosmangali
ca torzstelepen ellenor
zott, kivaI6 vervonalu
allomany szaporodik.

- Az eimult evekben
egyre keresettebbek Iet
tek a mangalica terme
kek, hiszen a hagyoma
nyos feMr serteshushoz
kepest jobb iziiek es
egeszsegesebbek is. Azt
vallom, hogy serteste
nyesztessel csak az fog
lalkozzon, aki a hUst fel

is tudja doIgozni es aki
nek megvan a piaca is.
Szerintem nem tamoga
tas kell a tenyesztok
nek, hanem piac! A
mangalicat feidolgozva
kell e1adni, mert elve
nem fizetik meg. Las
sabban no feI, mint a
megszokott hussertes,
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KonyhabUtorok,
gardr6b

szekrenyek,
keszitese

egyedl
meretben

butorlapb61
vakumf61iazott
fellilettel vagy
tomor fab61!

Elsa osztalyu
borovi feny6bol
ajt6k, ablakok

keszitese!

Telefon:
0630/9554-571

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- k6telez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztosftas
- eletbiztosftas
- nyugdfj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet:

Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Madach U. 2/2.

Telefon: 0666/284-989,
0620/359·6842

Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes k6rG ligyintezese.

Masszazs mesterfokon!
It·

- spedaD. masaazSok (mez, .0, c.okI, a
- mozg".ze.rvt problemak mechanoterapl
- ..J'b tlzlkal .. I.Ud k6z8mrtet.JavttO a:lI

Elozetes telefonos beJelentkezes, 'I

0670/5514430

. -~. -...: ..
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0630/9::5~3;594J~
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szki Ferenc.
A korabeli Magyar

orszagon negyfele
mangaliccit tenyesztet
tek: volt voros, a szoke,
a fecskehasu es a feke
teo A mangalicak azon
ban sajnaIatos m6don
szinte kihaltak a
Karpat-medenceben.
Az ujraelesztesiik az
1970-es evek vegen
kezdodott hazankban:
az elso harom felet
sikeriilt megmenteni, a
fekete azonban szinte a
kihalas szelere keriilt.

A Mangalicate-
nyeszto Egyesiilet tit
k<iranak, dr. SzabO Pe
ter professzomak azon
ban a kozelmultban si
keriilt fellelnie negy
helyrol negy fekete
mangalica kocat es
ezekhez negy idegen
vervonalu fekete kant.
Ezzel a negy parraI
megkezdodhet a fekete
mangalica ujraeleszte
se. Dr. Komlovszki Fe
renc biiszken emliti,
hogy ez a munka itt fog
zajlani a gyomaendrodi

sertestelepen. Szere
nyen mondhatjuk, hogy
ez jelentos esemeny a
hazai mangalica allo
many eleteben, de hogy
ebben egy elismert
gyomaendr6di tenyesz
to vesz reszt, az min
denkeppen elismeresre
melt6. H. E.

rico fajta tenyeszete
folyik. A Magyaror
szagon vasarolt manga
lica sonkab61 a spanyol
elelmiszeripar mar
evek ota gyart a helyi '
izlesnek megfelelo son
kat, termeszetesen Ma
gyar Mangalica felirat
tal - beszel a kozelj6vo
terveirol dr. Komlov-

es az allattartas koltse
geiben is osztozunk 
tudtuk meg dr. Kom
lovszki Ferenctol, aki
nek immaron torzsve
voi vannak az orszag
boI.

Az elismert gyoma
endrodi tenyesztot a
Mangalicatenyesztok
Egyesiilete meghivta
iden aprilis elejen egy
spanyolorszagi manga
lica termekbemutat6ra,
ahol megismertetheti a
gyomaendrodi kolba
szokat, szalonnakat,
valamint a magyaros
sonkakat.

- Ellatogatunk majd
olyan spanyol serteste
lepekre is, ahol a man
galicahoz hasonl6 Ibe-

ugyanis tapot nem
adunk neki. Ugyan
akkor vitathatatlan,
hogy izletesebb, zama
tosabb a zsirszovettel
citszott hUsa, es keve
sebb koleszterint tartal
maz. Fontos szempont
az is, hogy husa szer
maradvanyokt61 men
tes, mert a nagytizemi
sertesekkel ellentetben
nem kell gy6gyszerez
ni. Ma mar azt tapasz
talom, hogy a mangali
ca termekek inint tob
ben erdeklodnek, mint
a hagyomanyos sertes
termekek irant. Az
allatokat Eu-pecsetes
vag6hidon vagjuk Ie,
majd sajcit engedelye
zett iizemiinkben dol-

gozzuk feI. Evekig
egyediil vegeztem a
feldolgozast, majd a
sors osszehozott T6th
ZoItan hentessel, aki
remek szakember. 6
adja a tudasat a feldol
gozashoz, en pedig a
telepemen helyet bizto
sitottam sertesei sza
mara. A takarmanyozas
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OgOlg,
neprajzos
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U yeltol a nagy
avagy hogyan lesz a textilvegyeszbo

Ase

Dr. Juhasz Katalin ferjeveI, aki szinten zcnesz...

;\Iarciusban indult sorozatunk azokrol sz61.
akik elszarmaztak varosunI<b61, de munkajuk
ban sikeres emberek lettek. Akiket barhova vitt is
a parancsolo sziikseg, a tobbet akaras vagy a sors
szeszeI)'e, megmaradtak lelekbcn gyomainak.
endrodinek. ;\1arai Sandor gondolatavaI inditot
tuk utjara cikksorozatunkat: "A vilagon mindig
az a legszebb. ahol valamikor otthonvoltunk."

nepzenevel, igy tortenhe
tett, hogy "veletleniil"
megtalaltak azok a veszp
remi zeneszek, akik nagy
bOgost kerestek egyiitte
siikbe. A gyomai textilve
gyesz lannyal szerencse
jiik is lett, hiszen 1986
ban megnyertek a
Bonyhadi Orszagos
Nepzenei versenyt. Ez
volt a Hajdina zenekar.
Idokozben Papar61, a fes
toi.izembOl sikeriilt atke
riilnie a veszpremi As
vanyiolaj es Foldgaz
kiserleti Intezetbe, ahol
kutat6vegyeszkent reszt
vehetett egy specialis
anyag, a betonirnpregn3.l6
kifejleszteseben. Egy
olyan anyagot dolgoztak
ki, amely meg6vta a be
tont az atnedvesedestol es
szetfagyast61. Ilyet hasz
naltak peldaul a Parla
ment epiiletenek kiilso
homokko feliiletein, vagy
a Ferihegyi repiiloter
kifut6janak betonjan. Az
anyag kifejlesztese meg
tortent, s Katalinnak mar
az ertekesites "miivesze
tevel" kellett volna foglal
koznia, amely teljesen
idegen volt tole. Raada
sui a veszpremi evek alatt
kideriilt szamara, hogy a
nepzene sokkal jobban
vonzza, mint a vegyeszet.

Keresnem kellett
tehat egy olyan palyat,

Kep a gyomai evckbOl: Katalin a sziileivcl
kemia vizsgan az orosz
diaktarsaim az en dolgo
zatomat lessek...

Persze a moszkvai
diakevek sem csak a
vegyeszet es a parttorte
net tudomanyanak elsaja
titasaval teltek. Kati bei
ratkozott a Moszkvaban
tanul6 magyar diakok
neptanccsoportjaba, ahol
paT h6nap tancolas utan
ket masik magyar egyete
mistaval zenekart alaki
tottak.

- Mar Debrecenben is
gitarozgattam, igy a
moszkvai zenekarban a
hason16 hangolas miatt a
nagybOgot valasztottam 
meseli Kati a nepzenei
paIya kezdeterol. A tanc
karral es a zenekarral sok
fellepesiink volt Moszk
vaban, de Szovjetuni6
tobb varosat is megjartuk.
A diakevek 5 esztendeje
alatt felleptiink Szocsit61
a sziberiai Uszty
Ilimszkig. A moszkvai
egyetem elvegzese utan,
1984-ben vegzett textilve
gyeszkent jottem haza.
Papara keriiltem a textil
gyar festoiizemebe re
menybeli vezetonek,
azonban feI ev alatt ra
kellett jonnom, hogy ezt a
gyari munkat nem nekem
talaltak ki.

Katalin ekkor mar egy
eletre elkotelezte magat a

fOkent, hogy a debreceni
iskola utols6 eveben mar
a kemiai szaknyelvet
tanultuk. Az elso moszk
vai szemeszter vegen
harom fo tantargyb61
vizsgaztunk: kemiab6l,
matematikab6l es a szov
jet kommunista part torte
netebOl. Ez ut6bbi az ere
detiben olvasand6 Lenin
miivek es partkongresz
szus-jegyzokonyvek mi
att kesz kinszenvedes
volt; a matematikat vi
szonylag j61 ertettem, mig
a kozepiskolab61 hozott
kemia es orosz tudasom
arra is eleg volt, hogy a

igy tortent, hogy a
gyomai gimnazium he
lyett a komoly kihivast
jelento Debreceni Vegy
ipari Szakkozepiskolat
valasztotta. A negy eves
kozepiskola utan szinte
egyenes ut vezetett egy
szakiranyli egyeternre, am
meg az itthoni felveteli
elott baratai unszolasara
es kalandvagyb61 a kiil
foldi egyetemi felvetelin
is szerencset pr6balt.
1979-ben igy sikeriilt fel
vetelt nyemie a
Szovjetuni6 elso szamu
Textilipari Egyetemenek
textilvegyesz szakara.

- Rogton felvettek, az
orosz pedig j6l ment,

foglalkozott, legfeljebb
csak egy-egy csaladi
osszejovetelen... Az isko
laban azutan val6saggal
kinyilt a vilag szamornra.
Minden targyb6l j6 vol
tam, sokaig nem is tudtam
eldonteni, hogy milyen
iranyba induljak. Az
akkori 2. Szamu Alta
lanos Iskola pedag6gusai
nak igazan sokat koszon
hetek. Vegiil a nyolcadik
osztaly vegen gyozott a
real irany es azt gondol
tam, jobb, ha valami szak
mat tanulok -emIekezik
vissza a gyomai diake
vekre Katalin.

- Azt mondjak, mar
akkor j61 enekeltem, s
neptancos hugommal,
Erikaval otthon is allan
d6an "pr6baltunk", tanu
las cimen pedig gyakran
az egesz enekkonyvet
vegigdaloltam. Rokonsa
gomban is voltak j6 han
gliak, de igazan enekles
sel, zenevel senki sem

HosszU utat jart be dr.
Juhasz Katalin, amig veg
re azzal foglalkozhatott,
amit igaztm szeret. Igaz,
mar 6vodas evei alatt
kideriilt, hogy tehetseges
enekes, de el kellett telnie
j6 nehany esztendonek,
mire megtalalta igazi
onmagat. A gyomai sziile
tesii dr. Juhasz Katalin
eddigi, igen gazdag eIet
utjat mutatjuk most be:
hogyan lett a textilve
gyeszbOl a Magyar Tudo
manyos Akademia sikeres
neprajzkutat6ja.

Dr. Juhasz Katalin,
pontosabban Juhasz Kati
1961. marciusaban sziile
tett Gyoman. Edesanyja,
Ida 6v6 neni a Hosok uti
6vodaban dolgozott, s bar
mar 25 eve elkeriilt a
Koros parti varosb6l,
talan meg sokan emlekez
nek ra. (Ma Budapesten
eI.) Juhasz Katalin azt
mondja, hogy az 6vodas
evek, a komyezet, a a hol
tag parti 6voda, az ottani
elmenyek meg rna is elen
ken dnek emlekezeteben.
Itt kezdett el enekelni,
csak ugy magat6l, az
akkoriban divatos televi
zi6beli tancdalfesztivalo
kat utanoztak a gyerekek
kel, s 0 Kovacs Katit61
Korda Gyorgyig az osszes
enekes repertoaIjat kivUI
rol tudta. Igaz, mikrofon
meg nem volt, de megtet
te helyette a sepriinyel is 
emlekezik vissza 6vodas
eveire.
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Egy eletre elkotelezte magat a nepzenevel

Katalin a harom gyermekevel

evfordul6jara szerkesztett
zenei CD.

Megjelent egy olyan
Europa szerte elismert
zenei anyag, amely a
kozepkori francia-vallon
telepesek zenei hatasat
mutatja be a magyar nep
zeneben (Burgondia ut
ca). Errol a temar61
egyebkent a belga koz
szolgalati televizio keszi
tett egy dokurnentumfil
met, melynek egyik szak
ertoje dr. Juhasz Katalin
volt. A gyomai kutat6
sajat nepzenei egyiittese,
a Carrnina Danubiana
("Dunai Danak") leg
ut6bb osszeallitott egy, a
Hunyadiakr61 sz6l6 szi
nes zenes valogatast,
melyben a komyezo bal
kani nepek Hunyadiakr61
sz616 dalait mutatja be
magyar forditasban. A
kovetkezo CD-juk is
kesziil mar: nepi, humo
ros, szellemes nevnapi es
szUletesnapi koszontok
hOI allitanak ossze egy
dalos valogatast, hogy
ezzel is kivalthassak az
egyre inkabb elterjedo
"hepi borszdej tu jut".

- Mindharom gyer
mekernnek nagyon j6 hal
lasa van. A lanyom a
Corvinus Egyetemen szo
ciol6giat tanul, Marci
sportol, es focista szeret
ne lenni, Andras pedig
tizevesen a Zeneakade
mian mukodo Schola
Academica gregorian k6
rus gyerrnekszekci6jaban
enekel, s emellett cseIl6
zik- buszke1kedik joggal
harom gyerrnekevel.

- Nagyon szerencses
nek erzem magam, hogy a
gyokereim ide kotnek: el
menyekben gazdag gyer
mekkorom volt, egy iga
zan kellemes es szep kor
nyezetben, emberlepteru
vilagban, nagyszerii neve
10k kozott. Buszke va
gyok arra, hogy egy ilyen
kUlonleges termeszeti
adottsagokkal megaldott
es ennyire gazdag kultu
ralis orokseggel rendelke
zo yaros sziilottjenek
mondhatom magam.

fej16des szolgalatiba alli
tam. Dr. Juhasz Katalin
azt mondja, hogy 0 nem
turisztikai szakember, am
a neprajztudomany mod
szereivel igyekszik olyan
kutatasi eredmenyeket,
adalekokat szolgaltatni,
amelyeket remelhetoleg
hasznositani tudnak az
idegenforgalmi szakem
berek, vagy egy adott
yaros vezetese is. Mostani
kutatasahoz nagyon j6
terepnek tartja sziilovaro~

sat, Gyomaendrodot.
- A vizsgalat soran ar

ra is keresem a valaszt,
hogy egy adott telepules
tarsadalma mennyire tud
azonosulni a yaros gazda
sagi es turisztikai fejlesz
tesi ce1jaival. Reszben
pozitivak a tapasztalata-

. im, hiszen Gyoma-
.endrodon is van egy ma
roknyi elkotelezett lokal
patri6ta; akik azon dol
goznak, dolgoznanak,
hogy ez a ket telepUlesMl
osszerakott yaros epuljon,
fejlodjon. Am a masik
oldalon all egy j6val
nagyobb tomeg, akik egy
fajta apatiaba sUllyedve
varjak, hogy kiviilrol,
felUlrol segitse valaki
oket es a varost. Azt is
latom, hogy bar sokakban
meg van a j6 szandek,
viszont hianyzik a szaker
telem, ami ugyan helyben
meglenne, am megsem
eppen azok vegzik az
egyes munkakat, akiknek
lenne ehhez a tudasuk 
osztja meg legut6bbi ku
tatasi tapasztalatait dr.
Juhasz Katalin.

A gyomai neprajzos a
zenetol sem szakadt el,
sot az ut6bbi evekben
sorra jelennek meg neves
nepzenesz kollegaival
keszitett igenyes zenei
albumai.

Az elso ilyen lemez
volt Csijja-bUjja baba
cimii, magyar altat6da
lokb61 kesziilt valogatas.
Ezt kovette a mesemond6
Berecz Andrassal, az
Egysz6lamu egyiittessel
es Halmos Belaval az
1848-as forradalom 150.

sziv6s munkajaval sike
riilt egy orszagos elis
mertsegu kiallit6helyet
varazsolnom. J6 iskola
volt ez szamomra, mikoz
ben rajottem, hogy az
ember akkora lesz, amek
korat almodik, azaz kicsi
kent is lehemnk nagyok 
mondja Katalin, akit 8 ev
muzeumi munka utan fel
vettek a Magyar Tudo
manyos Akademia Nep
rajzi Intezetebe.

Bar a fo kutatasi terii
lete a tisztasag, a tisztal
kodas, emellett foglako
zik az oltozkodesi szoka
sokkal, nepi epiteszettel, a
tortenelmi folk16rral, es a
tanchaz-mozgalom jelen
segeivel is. Mindemellett
gyakran szerepel hazai es
kUlfoldi tudomanyos kon
ferenciakon, nepzenei
lemezeket keszit, orsza
gos es megyei nepdalver
senyeken zsurizik, de ott
volt legut6bb a Folszallott
a Pava cimu televizi6s
tehetsegkutat6 miisorban
is, mint felkeszito mester.

Jelenleg a terrnal- es
egeszsegturizmust vizs
galja: a furdobeli szoka
sokon, az egyeni rituso
kon kiviil azt is megpr6
balja feltarni, mikent
fogadja egy adott yaros
kozonsege a terrnalturiz
must, hogyan tudjak azt a

dik gyerrnek Andris.
Juhasz Katalin vegiil
2002-ben kapta meg a
doktori cimet, am elotte
mar az Angyalfoldi
Helytorteneti Gyiijte
meny vezetojekent kez

.dett el a szakmaban dol-
gozm.

- Ez egy lepukkant kis
mlizeum volt, amiMI 8 ev

konyvvezeto e16tt haza
sodtunk ossze. Harom
honappal kesobb volt az
egyhazi eskUvonk, erre az
alkalomra is sajat magam
varrtam a zsin6rratetes,
gyongyhimzessel diszitett
menyasszonyi ruhamat,
amit egy Veszprem
megyei korabeli kisneme
si viselet ihletett, a fer-

jernnek pedig kolcsonoz
mnk egy Bocskai oltonyt
- idezi fel nemi nosztalgi
aval a nagybetiis elet kez
deteit Juhasz Katalin.

Kis lakast vettek a
fOvarosban. Az ifju ferj a
Neprajzi Muzeumban
kapott allast Budapesten,
Katalin pedig Soros osz
tondijjal hozzakezdette a
doktori disszertaci6jahoz,
melynek temaja a Karpat
medencei tisztalkodasi
szokasok feldolgozasa
volt. Az ifju neprajzos par
elso gyerrneke, Katica
1993-ban latta meg a nap
vilagot, ot kovette a
kovetkezo evben Marci,
majd 2004-ben a harrna-

egy olyan allast, amely
igazan erdekel: igy tor
tent, hogy egy kedves
ismerosom a neprajzos
paly<it ajanlotta. 6 jol
ismert, tudta, hogy a
zeneles mellett sok min
dennel foglalkozom.
Akkoriban ruhakat varr
tam, kotottem, fulbeva16
kat keszitettem. Az ujabb
allaskeresesemet siker
koronazta, amikor is nep
rajzi raktarosnak felvettek
a veszpremi megyei
muzeumba. Ez maga volt
szamomra a Kanaan.
Eppen akkor tortent a
muzeumban egy koltozte
tes, s ennek koszonhetoen
a tobb mint 10 ezer teteles
gyiijtemeny minden da
rabj a atment a kezeim
kozott. Persze a textilek,
ruhak, nepviseletek erde
keltek leginkabb, s a tex
tilrestauratoroknak is be
segitettem. A kovetkezo
evben beiratkoztam az
ELTE neprajz szakara,
amit 1990-ben vegeztem
el. Az egyetemen ismer
tern meg a ferjemet, aki
szinten zenesz, 0 a pecsi
Vizin egyiittesben balkani
zenetjatszott fOkent ruvos
hangszereken, es 0 is a
masodik diplomajat sze
rezte neprajzoskent. Egy
szerre allamvizsgaztunk,
majd meg aznap ejjel
megvarrtam (az elso)
menyasszonyi ruhamat.
Masnap a ferjem sziilOfa
lujaban, Aban az anya-
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Fit.ness E. kondiclon~16 ~erelTl

t.erernber!es I At.Lasz kondj"gepek
t.arsast.anc I aerobik I seep aerobik

pOVJer body I hascanc I 2srrege~ aerobik
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Kner lrnre ter I UlUIUI.gellaLhu
06 66 285 840 I 06 30 627 8234

getlenek 7 mandatum
mal reszesedtek.

Majus 23-an Antal!
J6zsefnek, az MDF elno
kenek a vezetesevel koa
lici6s kormany alakuIt,
amelyben az MDF szo
vetsegesekent az FKGP
es a KDNP kapott tarca
kat huszonot evvel
ezelott.

tassal a vegeredmenyt: a
majus 2-an megalakult
Orszaggyiilesben 386
helyebOl az MDF-frak
ci6 165, az SZDSZ 94, a
Fiiggetlen Kisgazdapart
kepviselocsoportja 44,
az MSZP-e 33, a Fidesze
22, a Keresztenyde
mokrata Neppart kepvi
selocsoportja 21, a fug-

PROFILJAINK:
- Festes, mazolas. tapetazas
- Homlokzat szigeteles. h6szigetel6 rendszerek
- Gipszkarton falak, almennyezetek,

el6tetfaJak, boltivek
- Rejtett vilagltasok
- Laminalt parketta lerakasa.

parkettacsiszolas
- Furd6k, konyhak burkolasa, k6mGves munkak
- Tet6terek beepitese, sZigetelese
- Nyilaszar6k, ajt6k, ablakok csen§je
- Bontas. sitt elszallftasa
- Vizes falak sZigetelese
- Hazak kUls6 homlokzatanak szigetelese.

szinezese
- Hideg burkolas (csempe. jar6lap, marvany,

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

laminalt parketta, padl6sz6nyeg.
dekor panel rakasa es fektetese)

Munkaink garancialisak. A felmeresUnk ami az irasos
ajanlatot is tartalmazza teljesen Ingyenes. Mllnkaink
kivitelezesenek a legf6bb szempontja a lehetes
legjobb min6seg elerese a legmegfelelobb ,aron!

Huszonot esztendo
vel ezelOtt, 1990. marci
us 25-en rendeztek
~agyarorszagon a
rendszervaJtas jegye
ben a szabad parla
menti valasztasokat.

A 65,1 szazalekos
reszvetellel lezajlott
voksolas eredmenyekent
az akkor meg negysza
zalekos parlamentbe ju
tasi kiiszobot a teriileti
listakon hat part lepte at:
az MDF 24,73, az
SZDSZ 21,39, az FKGP
11,73, az MSZP 10,89, a
Fidesz 8,95, a KDNP
6,46 szazaIekot kapott.

A valasztas ot egyeni
valaszt6keriiletben volt
ervenyes: az MDF kep
viseleteben indul6 Deb
reczeni J6zsef, Raffay
Emo es Kiraly Zoltan,
il!etve Nemeth Mikl6s
es a szarvasi Deme
ZoItan fiiggetlen jeloItek
jutottak mandaturnhoz.

Az aprilis 8-i maso
dik fordul6 alakitotta ki
a fiiggo egyeni keriile
tekben Iezajlott valasz-
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Sandor Service Kft.

Munkaruhazat: acelbetetes es betet nelkiili
cip6k 36-48 meretben! Dzsekik 4XL meretig.

Munkasnadragok!

B

Telefon: 0620/9777-946
Telefon/fax: 0656/354-5

VILLANYSZiERELES
N

REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETBOLI

Kedvez6 arakkal va~a vasarl6it a BALUVILU

Nyitva: Hetf6-pentek: 7.30-17.30 Szo.: 7.30-12.00

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
MezotLir, Rakoczi Lit 12.

Kinalatunkb61:

Villanyszereh!si anyagok,
vilagititstechnika,
gazkeszulekek- es alkatreszek!

Sze:rvizelje aut6jat

lQW-4QW olajjal:
1400 ccm-ig: 11.990 Ft-t61

5W-3QW olajjal:
1400 ccm-ig: 14.990 Ft-t61

Az arak tartalmazz3..k az olajat, az olajszUrot es a IDunkadijat!

T ovabbi szolgaltatisaink:
- alUD:J..iniurn hegesztes - horpadasjavitis

- motol'olaj gyol'steszt gepkocsija vedelmeben

5.t3J.p.

,
•

se. Az orszagos k6zpont
ban t6bbfele ingyenes
tanacsad6 szolgalat is
miik6dik: altalanos jog
segely, otthonteremtes
csaladi es szocialis ella
tasok, fogyaszt6vede
lem, gyermekneveles.

Egyesiiletiink. tagkar
tyajaval t6bbfele ked
vezmenyt lehet igenybe
venni az orszag tobb
pontjan. Az elfogad6he
lyek lismja megtalalhat6
a Nagycsaladosok Or
szagos Egyesiilete hon
lapjan, a www.noe.hu
weboldalon.

Szeretettel varjuk az
ujonnan csatlakozni ki
van6 csaladokat. Meg
talalhat6ak vagyunk a
Facebookon, illetve az
alabbi e-mail cimen: far
kasenikov@freemail.hu

V.F.V.

Egyesiiletiink tagja a
Nagycsaladosok Orsza
gos Szervezetenek is,
amely 250 telepiilesen
k6zel 14 ezer tagcsalad
dal miik6dve jelenleg
hazank. masodik legna
gyobb civil szervezode-

gat6 tagok azonban azok
is lehetnek - fuggetleniil
a csaladban levo gyer
mekek szamat61 -, akik
az egyesiilet celjaival es
feladataival egyeterte
nek, es lehetosegeik sze
rint reszt vesznek azok
megval6sitasaban.

Vasaroljon a MOL-t6lt6allomasokon
PB palackot, tart6san alacsony aron!

Ui elnok a nagycsalaaoso
egyesiilete elen

A Gyomaendrodi
Nagycsahidosok Egye
siiletet hosszu eveken
keresztiil Benene Rojik
Gabriella vezette. A
kozelmultban vezeto
valtas tortent az egye
siilet eleteben: az uj
elnok Varjune Farkas
Eniko Yanda lett.

Egyesiiletiink alap
veto celja az elet tiszte
letere neveles, a csa1<i
dok egymast ismero es
segito k6z6ssegekke
szervezese. Partokt61,
felekezetektol, ideol6gi
akt61 mentesen teve
kenykediink. A tagsa
gunkat 6sszetart6 k6z6s
ertek a csalad.

Tagjaink. azok lehet
nek, akik a haztartasuk
ban legalabb harom
gyermeket nevelnek
vagy neveltek feI. Tamo-

Az. aktualis arM hivja a Gyomaendrad, Fa uti tolt6allomasunkat!
Tel.: 0&-20-226-7294

5310 Kisujszallas, Deak F. u. 69-75.
Tel: 59/321-134, Fax: 59/322-300
web: www.fordsandorservice.hu
e-mail: fsandor@sandorservice.t-online.hu

'"Akci6nk csak 4 evnel id6sebb szemelyaut6kra

201S.03.01-tOl a keszlet erejeig ervenyes!

Aralnk <I 27 % Afoi-t t<lrt<llm<luakl
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ivogat6 a Vasarteri OvodaDa

tiik meg Farsangi mulat
sagunkat, melyen a Het
t6rpe mesevilagaba
cs6ppentek 6vodasaink
es az erdek16d6 szii16k.
A dele16tt folyamanjate
kos vetelked6k, peldaul:
alma gurit6 verseny,
talicskatolas kincsekkel,
torpetanc, lisztfUjas es
hason16 a temankkal
6sszefiigg6 jatekokkal

tettUk tartalmasabba, szi
nesebbe a gyermekek es
sziileik eletet.

Vidam hangularu
tanchaz zarta teluz6 pro
jektUnket.

Tovabbi programja
inkat figyelemmel kiser
hetik a bonlapunkon.
(www.vasarteriovi.hu)

Koszonettel:
Vasarteri Ovoda

nevelOtestiilete

komplex mOdon egyenre
szabottan, jatekosan
val6sul meg.

Alapfeladatainkon
tlil 6vodai eletiinket szi
nesitik:

- az elmenyszerz6
setak, kirandulasok

- unnepekhez kap
cso16d6 jatsz6hazak

- a csaladokkal k6z6s
programok (ismerkedesi

nap, Halloween esti fak
lyas felvonulas, Farsangi
mulatozas a szUl6k
bevonasaval, Csaladi-es
Gyermeknap)

- pizsama party a
ballag6 gyermekekkel

- rendhagy6 ballagas
- szinhazlatogatas a

szarvasi Cervinus Te
atrumba.

Legfrissebb hireink:
a kozelmultban rendez-

Farsangi mulatsag a Vasarteri Ovodaban

zett pedag6gusaink ira
nyitanak.

• avodank segiti a
gyermek erkolcsi, szoci
alis erzekenysegenek
fej16deset, entudatanak
alakulasat, 6nkifejez6
t6rekveseit.

• Az ertelmi neveles

iranyaba is.
Nagy e16nyt jelent a

b6lcs6denk es 6vodank
szoros egyiittmiik6dese
(beszokas, ismeretseg,
k6z6s rendezvenyek).

Varosunkban egye
dUla1l6 segitseg a csala
doknak az ingyenes haz
t6l-hazig szallitas intez
menyiink es az otthonuk
k6z6tt.

Kiemelten fontosnak
tartjuk, hogy a gyermek
ek es feln6ttek egeszse
ges, biztonsagos komye
zetben eljek meg az 6vo
daban t6lt6tt id6t.

• Az egeszseges elet-

m6dra neveles keretein
belUl s6szobat alakitot
tunk ki, melyet kUrasze
riien vesziink igenybe,
illetve heti rendszeres
seggel varosunk uszoda
jaba jarunk vizhez szok
tatas es uszasoktatas cel
jab6l, melyet szakkep-

Kiszebab egeteseveI eIUztiik a telet

Varosunk sziveben a
Vasarteri lak6telepen
helyezkedik el avodank
es Bolcs6denk.

Az 6voda 74 fer6
hellyel, 3 vegyes kor6sz-
szetetelu csoporttal
muk6dik. Neve16-
tesruletiink t6bb eve
egyiitt dolgoz6, j6l
egyiittmuk6d6, innova
tiv csapat. Mind
annyiunk feladata a har
monikus, tartalmas bol
dog gyermekkor kialaki
tasa, megteremtese, biz
tositasa.

A Lepesr6l-Iepesre
6vodai programmal dol
gozunk megalakulasunk
6ta, mely mar akkor kie
melkedett modem szem
leletevel. Programunk a
gyermek ertekeire, er6s
segeire epit, meghagyva
az elter6, egyeni fej16des
utemet. avodank a sze
melyiseg sokszinuseget
helyezi e16terbe, mely a
gyermek alapos megis
mereseb6l indul ki.

Nagy hangsulyt fek
terunk az egyedi teve
kenysegk6zpont-rend
szerre, a szii16k 6vodai
eletbe val6 bevonasara, a
nyitottabb egyiittneve
lesre. Intezmenyiink nyi
tottsaga nemcsak a szii
16k es erdek16d6k fele
iranyul, hanem mas in
tezmenyek es az ujitasok
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A Gy6gyit6 termeszet
rovatban az elet alapveto
elelmiszererol a vizrol
szeretnek tajekoztatast
adni Onoknek.

Az elmult korok kie
melkedo orvosai a leger
tekesebb nediikent ma
gasztaltak a tiszta vizet.
Felismertek a viz fontos
sagat az eletfolyamatok
ban es a szervek miikode
seben. Megallapitottak,
hogy az anyagcsere, az
emesztes, a kivalasztas, a
nyirok es verkeringes, a
sejtkozi kommunikaci6
es az elet maga a tiszta
vizhez kotodik. Mint aho
gyan a Foldiink 70-80
szazaleka viz, ugy az em
beri testre is ezen megal
lapitas igaz.

Teh<it megallapithat6,
hogy a Fold es az emberi
elet vizbazisu, annak hia
nyaban mindkettoben
miikodesi rendellenesseg
lep fel es megbetegszik!

Az ut6bbi idoben

megszaml alhatatlanul
sok mereganyag, radioak
tiv anyag, legkori szeny
nyezo anyag teszi vesze
lyesse az elso szamu
alapelelmiszert a vizet.

Az iv6viz szolgalta
t6k az altaluk ismert leg
jobb tudasuk szerint to
rekszenek a viz tisztitcisa
ra, fertotlenitesere. Ez
rendben is volna csak
hogy a viz elvesziti az
eletkepesseget. A techno
16gia nem kepes vissza
adni a 80-100 evvel
ezelotti elovizet, amely a
forrasok es az asott kuta
kat taplal6 fOlTasoknak
volt koszonheto. Csak a
megfelelo fiziol6gias ter
meszetii viz kepes arra,
hogy vissza szerezhessiik
ami a mienk, ez pedig
nem mas mint az egyre
nehezebben fenntarthat6
egeszseg.

Mar vannak olyan
vizkezelesi techno16giak
amelyek kepesek a csap-

Sz6-Beszed

vizbOl a megfelelo "alap
veto eJelrniszert" eloalli
tani. Nagyon sok fantasz
tikusnal fantasztikusabb
ajanlatot kaphatunk vi
ziink sziirok altali tisztita
sara. Mielott vasarolna
nak barmilyen viztisztit6
berendezest erdemes ko
riiltekintoen tajekoz6dni.

Sajnos az olyan tech
nol6giaval kesziilt terme
kek, amelyek alTa torek
szenek, hogy megvaltoz
tassak a viz asvanyi
anyagtartalmcit vagy ke
miai szerkezetet belcitha
tatlan kovetkezmenyek
kel jarhatnak. Ez nem
jatek! Az eletet jelento
vizrol meg az altalanos
iskolai tananyagb61 tud
juk hogy ket hidrogen
atornhoz egy oxigen atom
kapcso16dik. Ami ettol
eltero, az nem szolgalhat
ja az emberi egeszseget
es az egeszseg fenntartha
t6sagat.

Ambrusz Laszlo

Aprilisban elindul a
Kreativ Kuck6 szervezese
ben a feln6tteknek sz6l6
kezmuves kurzus.

Egykor gyerrnekeknek
inditottuk a kezmuves fog
lalkozasokat, ez mara a fel
n6ttek vilagat6l sem ide
gen. A szombatokat szme
sit6 program elinditasanak
celja a feln6ttek (sziiI6k,
pedag6gusok) kreativitasa
nak, iigyessegenek es kep
ze16erejenek fejlesztese.

Kiilonfele anyagok es
technikak kipr6balasara
lesz lehet6seg. A nepmuve
szet es a regi kezmuves
mestersegek hagyomanyai
nak felhasznahisaval meg
ismerkedhetnek a targyal
kotas alapveto szabalyai
val, a kiilonfele anyagok es
technikak megismeresevel,
a kreativ otletek es forrnak
vilagaval.

11

Temaink kozt szerepel
peldaul a Quilling technika
hasznaJata kepeslapok, ke
pek keszitese soran megis
merkedhetnek a gyiirtpapir
vilagaval, a gyongyozest6l
kezdve egeszen az agyago
zason, a nemezelesen, a
szalmatechnikan at, a fa
spatulas es kiilonfele arti
cs6kas otletekig - a lehet6
segek tarhaza varja az
erdeklod6ket.

Terrneszetesen az iin
nepekre sem hagyjuk a
jelentkez6ket kreativ otle
tek nelkiil.

Aprilis ll-en tartjuk
elso tajekoztat6 megbe
szelesiinket. Reszletekrol
es idopontokr61 a Color
Shop papirboltban er
deklodhetnek, ilIetve
Facebook oldalunkon ta
jekoz6dhatnak.

Gazszolgaltato iigyfelszolgalat

E-ON iigyfelszolgalat

-~,~.

beiratkozcisi tciiekorta't6ja
Szeretertel varunk minden kedves leendo ovodast is szuleit QZ alcibbi rendezvenyeinkre:

• 2015. aprilis 24-eJ.1< penteken 900es 1100 ora kozott megrendezesre kerUl6

~"'¢< nyfft napa
ahollehet6seg nyilik megismerni a leend6 OVO neniket, az intezmeny dolgozoit es

betekintest nyerhetnek ovodank mindennapi eletebe

• 2015. aprilis 24-en, pentek delutan 1500 es 1700 ora kozott tartando

"Cur/(9vti:ro"jatszo/iazunl(pa .,f;;)

'"
Talcilkozhattok Bogyoval es Babocaval, velUk egyUtt Ugyeskedhettek,
tancolhattok, mozoghattok.

Lesz itt:

• jOtekkeszftes
• szinezes
• katicaroptetes
• tancra perdUlhetsz Bogy6val, Bab6caval es barOtaival

• mini jatsz6ter

• legvar

Iden marcIUS l-jevel
indult kozrnunkaprogram
kereteben folyamatban van a
yarOS gyiirnolcsosenek b6vi
tese is a varoshaza mogotti
0,8 he.ktaros teriileten, es a
Devavanyai lit melletti 1,4
hektaros onkormanyzati
tulajdonli teriileten. A rnin-

A GDF SUEZ gazszol
galtat6 iigyfelszolgalati
irodcit nyitott Gyomaend
r6don a varoshaza fcild
szintjen.

Nyitva taruis: hetf6 14
18 6raig, kedden 8-12
6raig.

A szemelyes iigyfel
szolgalaton igenybe vehet6
szolgaltatilsok: gazmeroal-

tegy 500 db fa telepitese
marciusban el is kezdodott.
A Devavanyai ut melletti
teriilet beiiltetesere varhat6
an osszel keriil majd sor. A
gyiimolcsosok bekeritese
hez sziikseges 350 db
betonoszlopot pedig a szoci
alis szovetkezet biztosi~a.

las bejelentese, muszaki
szolgaltatasok megrendele
se, illetve lemondasa, fo
gyaszt6i adat- es cimvalto
zas bejelentese, fogyasz
tasmer6 atirasa, fogyaszta
si hely ki- es bekapcsolasa,
szamlazassal kapcsolatos
informaci6 kerese, bank
kartyas befizetes lehet6se
ge, stb.

A be.iratkozOs ldopontja; 2015. majus 4-5-6-an (hetf6, kedd, szerda)
8.00-17.00oraig

ClmOnk: 5500 GyomaendrOd. Vci.scirteri ltp.
e-mail crmOnk: szivarvanyovi4@freemail.hu

Tel. , 06-66/386-115 06-66/280-095
Honlopunk: www.vQSQrteriovi.hu

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

Keddi napokon delel6tt 8
12 6raig, csiitortokonkent
pedig 15-18 6raig varjak az
iigyfeleket a szemelyes
iigyintezesre.
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A Szent Gellert Katolikus Altalanos
(skola, Gimnazium es Kollegium hirei

Tillar Csenge

oszt6 unnepsegere ka
pott meghivast. Timar
Aron 3.a osztalyos tanu
16 2. helyezest ert el, mig
Timar Csenge 6.a oszta
lyos tanul6 korcsoportja
ban a kU16ndijat vehetett
at.

meg. A kisdiakok udvoz
16 musora utan kezd6d
tek a csapatversenyek. A
valtozatos feladatok
els6sorban az esszerii es
komyezettudatos vasar
lasr61 sz61tak.

Ez volt a temaja
azoknak a rajzoknak is,
amit a versenyz6k keszi
tettek. A rogtonzott kial
litason a legsikeresebb
alkotasokat dijaztuk. A
csapatok kozos munka
juk eredmenyekent elsa,
masodik, harmadik es
negyedik helyezest er
hettek el.

A Kis Balint Iskola
2015. marcius 17-en del
utan a TAMOP-3.4.3.
Tehetseggondoz6 Pro
jekt kereten beliil ver
senyt rendezett, melynek
temaja a tudatos vasarlas
volt.

A versenyre a
GyomaendrOdi Jaras
negy intezmenyeb61 64
diak nevezett be.

Agostonne Farkas
Maria intezmenyvezet6
koszont6 szavai utan a
rendezvenyt Kepenyes
Andras, KLIK tankerii
leti igazgat6 nyitotta

Biztonsagos k6z1e
kedes gyermekszemmel
cimmel hirdettek rajzpa
lyazatot.

A Kis Balint iskola a
Szarvasi Rend6rkapi
tanysag altai meghirde
tett rajzpalyazat dijki-

Tehetseggondozo verseny

Tillar Aron

Kozossegi szolgalat
Iskolank diakjai szamara

az idei tanevben is szervez
zi.ik a kOzossegi szolgalatban
val6 reszvetel lehetoseget,
amely minden olyan nappali
kepzesben reszt vevo kozep
iskolas diak szamara kotele
zo, aki 2016. januar l-et
kovetoen kezdi meg erettse
gi vizsgait. Jelenleg is tobb
helyszinen vehetnek reszt
diakjaink a kozossegi szol
galatban, ilyenek a helyi
6vodak, aItalanos iskolak, a
varosi konyvtir, a kiilonbo
zo sportegyesiiletek (foci,

R.A.

keppel es technikai eszko
zokkel tette a mai fiatalok
szamara is konnyen ertheto
ve. Az idot megallitva egy
titokzatos, aIomszerii vilag
ba csoppentiink, ahol Cson
gor megpr6baltatasokkal es
akadaIyokkal teli uton keres
te szerelmet, Tiindet.

Az utols6 berletes elO
adasra aprilisban keriil sor,
amikor is a "Luxemburg
gr6fja" cimii operettet nez
zi.ik meg. Remeljiik, ekkor is
hasonl6 elmenyben lesz
reszUnk.

kezilabda), aroma kozosse
gi haz. Nyaron lehetoseg
lesz tobbek kozt az idosek
otthonaban, a katasztr6fave
delemben is tevekenykedni
es videki diakjaink a lak6he
lyi.ik6n miikod6 termeszet
vedelmi es kulturalis intez
menyek eJetebe kapcsol6d
hatnak be.

SZlnhazban jartunk
A Szolnoki Szigligeti

Szinhaz ifjusagi el6adasaira
hagyomanyainkhoz hiven az
iden is berletet valtottak
gimnazista diakjaink, kibO
viilve az altalanos iskola

fordul6t kovetoen a tizenot
legjobb eredmenyt elert ver
senyzot hivtak meg a donto
reo Iskolankb61 Froly6 Ka
rolina 10.a oszmlyos tanul6
jutott el a donto fordul6ig,
ahol az elsa helyezest erte el.
Felkeszit6 tanaraval, Rudner
Anett tanamovel egyiitt erte
kes konyvjutalomban resze
siiltek, valamint meghivast
kaptak a vendegl<it6 iskola
tfua szakkorenek jUnius 5-8.
kozott megrendezendo del
videki kirandulasara.

Az "Orszagos Diak
olimpia Megyei Dont6 Fiu
Kosarlabda" bajnoksagon
iskolank csapata a masodik
helyezest erte el, melyet
2015. marcius 2-an rendez
tek meg Gyomaendrodon.
Pontszerz6ink: Putnoki Ta
mas, Gonczfalvi Balazs,
Csap6 Peter. Felkeszito
tanaruk: Darazsi Anna.

nehany diakjaval. Febru
arban elsokent a Sztar
csinal6k cimii rockoperat
neztiik meg. Marciusban
Vorosmarty Mihaly: Cson
gor es Tiinde cimii szinda
rabjat tekintettiik meg. A
darab rendez6je, Kiss J6zsef
a dramai koltemenyt zenei
alMestessel, latvanyos kore
ografiaval, modem szinpad-

A gimnaziumi egyseg hirei
Megyei es orszagos
sikereink

Iskolank tanul6i az
elmult idoszakban az ahibbi
eredmenyeket ertek el: A
2015. februar 19-en Bekes
csaban rendezett Savaria
Orszagos Tortenelem Ver
seny megyei fordul6jan
iskolank tanul6i kozi.il
Meszaros Gabor 9.a oszm
lyos tanul6 2. helyezest,
Szuj6 R6bert 9.a oszmlyos
tanul6 4. helyezest, illetve
Gera Ilona 10.a oszmlyos
tanul6 6. helyezest ert el.
Felkeszito tanaraik: Mala
tinszky Zita es Rudner
Anett.

A XXVI. Zrinyi Ilona
Matematika Verseny 2015.
februar 20-an Gyomaend
radon megrendezett megyei
fordul6jan Deli Csenge 1O.a
oszmlyos tanul6 7. helyezest
ert el. Felkeszito tanar:
Salyne BuzaHajnalka.

A "Szep Magyar Be
szM" verseny megyei fordu
l6jan iskolankat Deli Csenge
es Uhrin Barbara 10.a oszm
lyos tanul6k kepviseltek
Bekescsaban 2015. marcius

20-an, felkeszit6 tanaruk
Bemathne Butsi Erika.

A budapesti Ady Endre
Gimnazium szervezeseben
2015. marcius 20-21-en ren
deztek meg Budapesten a
,,Luxemburgi Zsigmondes
kora" orszagos kozepiskolai
tortenelem verseny dont6jet.
A versenyre 244 tanul6
jelentkezett es a ket iskolai
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RAF.A RAFt Hungaria Kft.

Tamponnyomo technikus
munkatarsat keres.

- a termeles folyamatos es zavartalan mGkbdesenek
biztositasa a termelesi tervek alapjan

- tamponnyomo gep uzemeltetese
-tartozekok, termelesi segedeszkbzbk
es berendezesek karbantartasa, kezelesi
utasitasainak betartasa

- meghibasodas regisztralasa
- kapcsolattartas a nemet anyavallalattal
- kbzremGkbdes a fejlesztesben es

a folyamatoptimalizalasban

Feladatok

Jelentkezes e-mailben vagy szemelyesen
Szabo Patricia Renata HR munkatarsnal.

Telefon.: +36 56/351-352/125 mell.,
E-mail: patricia.szabo@rafi.hu

- kbzepfoku vegzettseg
- tarsalgasi szintG nemet nyelvtudas
- tamponnyomo munkakbrben vagy nyomdaipari
teruleten szerzett szakmai tapasztalat

- gyors, preciz munkavegzes

Elvarasok

Temetkezesi iroda:
Gyomaendr6d, Ipartelep u. 2.

Hetf6-pentek: 7-15 6raig!

Telefon: 0666/386-233

Az iigye/et ideje a/att
(hetvegen es iinnepnapokon is
ejje/-nappal) hivhat6:
Csoke Janos:
0666/285-065, 0630/630-8097

Gyomaszolg Kft.
Temetkezessel
kapcsolatos ugyintezes

- belgy6gyaszat 6 nap
- sebeszet 0 nap
- sztileszet-nogy6gyaszat 0 nap
- ful-orr-gege 0 nap
- szemeszet 0 nap
- bor- es nemibeteg 16 nap
- neuro16gia 0 nap
- ortopedia 38 nap
- uro16gia 0 nap
- reumato16gia 0 nap
- pszichiatria 7 nap
- ttidogy6gyaszat 9 nap
- labor. diagnosztika 20 nap
- rontgen diagnosztika 0 nap
- ultrahang diagnosztika 37 nap
- nogy6gyaszati ultrahang 0 nap
- fizioterapia 0 nap
- gy6gytorna 0 nap
- ttidogondozas 0 nap

2015. szeptember 26.
9.00-15.00 Gyiirnolcstart6sitas: asza

las, lekvar fOzes, szorpok (gyakorlati
kepzes)

2015. okt6ber 24.
10.00 Biogazdalkodas, biokerteszet
11.00 Egeszseges taplalkozas

tme a gyomaendrodi szakrendele
sek var6listaja

A kurzusokra jelentkezes minden
oktatasi nap elOtt egy hettel a 0620/238
0046-os telefonszamon vagy a szonda
istvan70@gmail.com e-mail cirnen. A
kurzusok reszveteli dija: 1000 Ft/kepze
si nap. A ket gyakorlati kepzes dija 3000
Ft/kepzesi nap. A reszveteli dijat a kep
zesi nap elejen, a helyszinen kell fizetni.

Dr. Szonda Istvan

Informaci6: 0670n70-5528

Ballagm bevezeti aron ergonomlkus tiik,
iatitiskU, gurulas iskolatiskik 2BV garanciival!

Kiilteri jitekok nagy valaszlekllan: rellerek, kismotorok,
futObiciklik, giirdeszkak, bomokozok, stb.

Tavaszi is husveti dekoraciok!
Selyemviragok szfnes kavalkadja!

AKCIOS ISKOLATASW!
PAPIR

A varolista

1MR

Az 1997. evi LXXXIII. torveny
hatarozza meg a betegfogadasi lista
fogalmat. Az adott jar6beteg szakella
t6 intezmenyben - amennyiben a bizto
sitott egeszsegi allapota nem indokolja
az azonnali ellatast - a betegellatas sor
rendjet szakrendelesenkent, az ellatas
igenybe vetelenek idopontjaval meg
hataroz6 lista alapjan vegzik.

- A "var6lista" csokkentesere lehe
toseget adna, ha az elojegyzett pacien
sek a megadott idopontban minden
esetben megjelennenek a vizsgalaton,
vagy ha valamilyen okb6l ezt nem
tehetik, ertesitenek intezettinket.

A Gyomaendrodi Varosi
Egeszsegtigyi Intezmenyben a varako
zasi ido, minden szakellatasban j6val
az orszagos atlag alatt van - 01vashat6
a varosi egeszsegtigyi intezmeny mult
evi tevekenysegerol sz6l6 beszamo16
jaban.

Gyomaendrodi Kallai Ferenc Nep
fOiskola Alapitvany kurzusokat indit
HAzuNKTAlA, avagy mezogazdasagi
es eletm6dkepzesek cimmel. Az eloada
sok helyszine: Endrodi Nephaz.

Kurzusok temai es idopontjai:
2015. aprilis 25.
10.00 Vrragoskert gondozasa
11.00 Gy6gynovenyek, ruszemove

nyek termesztese
2015. majus 23.
10.00 Gyiimolcsoskert tervezese,

kialakitasa, gondozasa
I I 6ra SzolOfajtak, boraszati ism.
2015. junius 27.
9-15 Hagyomanyos kemences stite

menyek keszitese (gyakorlati kepzes)
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es eszkozok, miianyag
hordok eladok. :Brd.:
0630/973-5826

Van jogositvanya,
aut6ja, nines gyakorlata?
Hivjon, segitek! (aut6
szerelo) :Brd.: 0630/979
0696

Bontasb6l tegla ela
do. Iranyar: megegyezes
szerint. :Brdek1Odni:
0630/471-9279

Alig hasznalt 3 fazisu
mosogat6, hozza tartoz6
szifonokkal elad6,
ugyanitt 10 literes fali
vizmelegito. Ar: meg
egyezes szerint. :Brd.:
0670/338-7957

Fekete magyar puli
(kan) -par h6napos-, kis
eiea feher vagy smrke
erdekelne. :Brdeklodni:
0670/338-7957

Fagor feliiltoltos
automata mos6gep ela
d6. Ar: 27 ezer Ft.
:BrdeklOdni: 0630/9985
096, 0630/367-0840

Akae oszlopok ela
d6k kb. 3 m hosszU, 12
18 em vastagsagu 2000
Ft/ db. :BrdeklOdni:
0630/7472-472

Korrepetalas, felzar
k6ztatas, maganorak,
kozepiskolai felvetelire
felkeszito fog1alkozasok
a1ta1anos iskolasoknak.
:Brd.: 0630/856-3218

Megunt, kinott gye
rek ruhakat szivesen
elfogadnank ingyen 0-15
eves korig, raszorulo
gyerekek reszere. Nem

utorasztalost keresunk
teljes munkaid6s
alkalmazasra
gyomaendr6di
telephelyunkre,
versenykepes
fizetessel!
Jelentkezes:
Liviel Kft.
Kakati Sandor
0670/3965-965

EGYEB
Hasznalt bUtor elad6

2 db vitrines szekreny, 2
db fote1, 1 db szem. agy
ossz.: 8 ezer Ft. :Brd.:
0630/999-1236

Elad6 gyermek heve
ro, iroasztal, ketreszes
szekreny (fegyverszek
renynek alkalmas) Sim
son Star motorblokk.
:Brd.: 0630/523-1544

Fel evig haszna1t 3
fi6kos Zanussi fagyaszt6
(A energiaosztaly) elad6.
Iranyar: 30 ezer Ft. :Brd.:
0666/285-293

Husipari szerszamok

SzantOfold elado
Gyomaendrodon asz
faltot mellet a varostol
300 meterre. 7 ha szan
to, 2,5 ha legelO, egy
helyrajzi szam alatt.
192 AK. Telefon:
0620/340-7767

Hiz6k (1-1 ,2q) hUs
jellegii feherek elad6k.
:Brd.: 0630/479-3312

001230/1 hrsz. f01d
terulet elad6. 0,74 ha.
Ar: megegyezes szerint.
:Brd.: 0620/465-7808

Oregszoloben Tanya
928 m2-es + szanto 2687
m2-es, 15 Ak. Asott
kliHvezetekes viz van.
Iranyar: 500 ezer Ft.
:Brd.: 0670/582-9499
vagy 0630/938-2367

Vizparti B6nom-zugi
te1ek elado 500 negyszo
gol. Iranyar: 1,8 millo
Ft. :Brd.: 0630/471-9279

KERT, TELEK
Gyoman Keeseges

zugban (Sulek kert) viz
parti horgaszte1ek elado.
:Brdek1Odni telefonon:
0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

11ezoberenyben, a
Rovid utca l/a. szam
alatt 960 negyzetmeteres
telek, kis hazresszel, 
akar telephelynek is
a1ka1mas lehet - elado!
Iranyar: 800 ezer Ft.
Telefon: 0620/886-8120

A Fiizfas zugban viz
parti 1800 m2-es kert
elad6. Iranyar: 2,2 millio
Ft. Telefon: 0630/312
6459

GyomaendrOdon a
Templom-zugban viz
partra meno ingatlan ela
d6, villany, flirott kut
van. 4614 m2-es vaIlal
kozasra is alkalmas.
:Brdek16dni 1ehet telefo
non: 0670/943-8212

kertes hazra eserelheto.
:Brd.: 0620/5767-879

Gyoman a Vasarteri
ltp-en hOszigetelt epiilet
ben 2. emeleti, 54 m2-es
ketszobas, erkelyes lakas
elad6. lranyar: 4,7 milli6
Ft. :Brd.: 0666/284-327

Vasarteri ltp-en 3
szobas lakas elado. :Brd.:
0666/284-482

Vasarteri ltp-en 2.
emeleti lakas elad6.
Iranyar: 4,3 millio Ft.
Ar: megegyezes szerint.
:Brd.: 0630/973-5826

Vasarteri ltp-en 56
m2-es 2. emeleti erk61yes
lakas elado. :Brdeklodni:
0670/279-8040 vagy
0620/347-0538

Vasarteri ltp-en egy
szobas foldszinti lakas
azonnali bekoltozessel
e1ad6. Iranyar: megegye
zes szerint. :BrdeklOdni
lehet: 0630/576-1140
0630/973-5826

LAKAS
Gyomaendrodon az

Okt6ber 6. ltp-en 2 szo
bas lakas elad6 vagy ker
tes hazra cserelheto.
:Brd.: 0620/576-7879

Okt6ber 6. ltp-n 1.
emeleti deli fekvesii, fel
ujitott lakas, garazzsal
egyiitt elad6 vagy kertes
hazra eserelheto. :Brd.:
06-20/470-0110

Okt6ber 6. ltp-en 1.
emeleti 3 szobas 2 erke
lyes 85 m2 j6 allaporu
lakas elad6. :Brd: 30/346
7885

Vasarteri ltp-en 3.
emeleti, erkelyes lakas
korrekt aron elad6. :Brd.:
0630/512-1666

Okt6ber 6. ltp-en 2
szobas lakas elad6,vagy

non a kovetkezo szamo
kon: 0630/367-0840,
0630/998-5096

Gyomaendrod koz
pontjaban, a Napkeleti u.
4. sz. alatti 2 szobas gaz
ffiteses esaladi haz nagy
mellekepiilettel, 1440
m2-es telekkel elad6.
Iranyar: 3,4 millio Ft.
:Brd.: 0620/413-2770

Gyomaendrodon, a
Cs6kasi zugban vizparti
dupla telken 3 szobas,
osszkomfortos, nagy
nappalis, pineezett esala
di haz gazdasagi epiile
tekkel elad6. Iranyar:
15,8 millio forint. Te
lefon: 0630/3326-075

Endrodon a Tamasi
Aron ut 15. alatt feluji
tand6 kis haz elad6. A
haz 2 szoba, konyha,
kamra, veranda kialaki
tasu, a ffites egyedi.
Amennyiben komoly az
erdeklodes, a vetelar
rendelkezesre all, esak
akkor keressen es meg
egyeziink. Telefonsza
mok: 0630/9452118,
0670/6040802.

HAz
Gyoman, a Hosok ut

91. sz. alatti esaladi haz
nagy telekkel, valamint
2366 m2 teruletii zart
kerttel elad6. :Brd.:
0630/937-5987

Gyoman kertes esala
di haz elad6 vagy kisebb
kertes hazra es lakotele
pi lakasra eserelheto.
:Brd.: 0630/544-4641

Gyoman az Arany
Janos ut 16. sz. alatti 4
szobas osszkomfortos
haz elad6. Ar: megegye
zes szerint. :BrdeklOdni:
0620/526-6573

Endrodon paraszthaz
siirgosen elado. Iranyar.
880 ezer Ft. Kismotort,
kistraktort, robog6t be
szamitok. :BrdeklOdni:
0670/286-6061

Gyoma kozpontjaban
kertes haz elad6 vagy
kisebb kertes hazra ese
relheto. Iranyar: 4 milli6

~ Ft. :Brd.: 0630/544-4641
vagy 0630/832-1423

Oregszoloben (Kor u.
2.) haz elado. Ugyanitt 2
eves eefre ingyen elvihe
to. :BrdeklOdni lehet:
0666/284-167 vagy
0620/373-5617

Endrodon osszkom
fortos haz siirgosen
elado. :Brdeklodni lehet:
0630/309-8512

Gyoman az Arany
Janos ut 16. sz. alatti 4
szobas osszkomfortos
haz elado. Iranyar: meg
egyezes szerint. :Brd.:
0620/526-6573

Gyoman, a Zrinyi ut
19/1. alatt. 5 szobas,
etkezos, vegyes-, illetve
gazffiteses haz elado.
:Brd.: 0670/566-7344

Gyomaendrodon, a
Rakoezi u. 29. szam
alatt nagy esaladi haz,
jelenleg orvosi rendelo
kent miikodik, elado.
:Brdeklodni lehet telefo-
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(11;15 ora kcizotl)

Koszonetnyilwinitas!
Faj6 szivvel mondunk koszonetet mindazoknak,
akik

Dancso Arpadne (Lehoczki Maria)
Celt 84 evet) a Kner Nyomda
egykori konyvkot6je
temetesen reszt vettek, reszvetet
nyilvanitottak es sirjara koszorilt,
viragot helyeztek,
a csalad fajdalmaban osztoztak.
A gyaszol6 csalad

amaen
8anyai Maja

2015. marcius 23-an
sziiletett.

Sulya: 3650 gramm
Hosszusaga: 53cm

Edesanyja: Kat6
Diana. Edesapja neve:
Banyai Karoly

2015. aprilis 12. vasarnap
Leves: Gorog gyumolcsleves.
Menu: Kijevi szarnyasfile, zoldseges rizs,

soml6i galuska.

salildi Vasoill...~ ...
a Dreher S6r6z6-Etteremben!
2015. aprilis 4. vasamap
Leves: Tarkonyos szarnyasragu leves.
Menu: Vel6vel toltott sertesborda,

suit burgonya, salata. mezes banim.

2015. aprilis 19. vasarnap
Leves: Magyaros z61dbors6 leves
Menu: Rantot sertesszelet, 19asabburgonya.

uborkasalata, tiramlsu.

Varjuk szives megrendeleseiket.
Etkezesi utalvanyokat es SZEP kartyat is elfogadunk!

2015. april is 26. vasarnap
Leves: Orjaleves eperlevellel
Menu: Pulykamell file Dubarry m6dra,

burgonyapGre, oszibarack komp6t,
tur6s palacsinta.

tudja hova rakni, keriil
geti, egyeztessen telefo
non, erte megyiink. 06
66/789-189.

Robog6alkatreszek
oles6n elad6k. Erd.:
0630/856-3218

MUNKA
Karosszeriaj avitas!

Karambolos, korrodalt
aut6kjavitasa! Kipufog6
dobok, csovek javitasa,
keszitese! Telefonszam:
0670/5935-171

Utanfut6s kistraktor
ral szallitast es kisebb
terii1etek, kertek szanta
sat valla10m. Te1efon:
0670/705-7668

Kerites, kapu, terasz
teto, korlat keszitese,
va1amint utinfut6 p1at6
felujitas. 0670/593-5171

Iranyar: .

Erdekl6dni: .

Alairas: .

"Egy sziv megsziinik dobogni, tobb masik pedig

ezer apr6 darabokra torik. "

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

olvasoknak a lakossagi apr6hirdeteseit, akik ezen a szelve
nyen kiildik be megjelentetes celjab61! Aszelvenyen a meg
jel51t helyre kell beimi a kivant szoveget es a szelvenyt
levelezolapon vagy boritekban elkiildeni a kovctkez6
cimre: Szo-BeszM Szerkesztosege 5500 Gyomaendr6d,
Hosok utja 51. Egy aprohirdet6s szovege lehetoleg ue tar
talmazzon 15 szonaJ tobbet! A Ilirdet6sek szOvegeert fele
losseget nem vallal a szerkesztoseg!

Felad6 neve: .

Cime: .

Az apr6hirdetes szovege:

Gyaszhir
Me1y fajdalomml tudatjuk, hogy

K6nya Istvan
az egykori Gabonaforgalmi Vallalat
gyomai iizemenek vezet6je eletenek
83. eveben elment a minden el6k
utjan.
Koszonjiik mindazoknak, akik utol
s6 utjara elkisertek, fajdalmunkban osztoztak:

Lauya, K6uya Marta es a gyaszol6 csalad
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A RENDEZVENY ELOZETES PROGRAMJA:
(valtoztatds joglit fenntartjuk)

11600_1615 Sziinet

116\5-1700 Segedanyagok aIkalmazisa
a profi cefrezesben (Dr. KOVlles ],tvan.
Kokoferm Kft. ug)'v. igazgat6)

117'"-17" 2015-osevBirs·pilinka
versenyenek eredmeny hirdetese

117\0·1T-' Tombolasorsolas a kerdoiv
kitoltoi kozott

I 17"-20'" Fozdelitogatas,
partnertalaJkoz6, palinkak6stolas!

11400.]41' Koszont6
I ]41'.1500 2015-os fejleszteseinknek
a bemutatAsa, tennelesi tapasztalatok.
(Ignacz TIbor - Harmas-Kiiro, Palinka
Manufaktlira)

11500.15\' Sziinet

11515-1600 Gyiimolcsaromak fokozAsa
apalinkagy3rtas techno16gi:\jiban.
(phD. Kovacs Attila - Budapesti Corvinus
Egyetem)

Akonferenciaterem befagad6 kipessege legfe1jebb 100[0, ezert a belepeshez
regisztrdci6 sziikseges telifonon a06 20/542-5007 vagy e1ektronikus utan az
ignaczneilles.erzsebet@upcmail.hu e-mail cimen.

IHELYSZrN lGYOMAENDROO IHARS HOTEL IKONFERENCIA TEREM I
I!DUPONT :2015. 'PRIUS 18.1 BELEPES INGVEf1ES I
IBIRS PALINKA VERSENY -NEVEzES AHElYSZINEN 1DL BIRS pAUNKAVAL I

ill_~

il 980 Ftladag

Telefon/fax: 0666/386-444
Mobil: 0620/9808842,0670/3655360
Varjuk szfves megrendeleseiketl

Nemzeti
K5z1ekedesi
Hat6sag

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

mraulajos@freemail.hu

0630/690-2049

AUTOSOK
FIGYELEM!

Muszaki
vizsgaztatas

akcios aron:

22.000 Ft

HANGOsiTAs

Eredetiseg
vizsgalat!

Varga Bela,
autoszerelo mester

Telefon:

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

mrau&mrau



Az akcio
2015. aprilis 1-tol

2015. majus 31-ig szol!

TELEFONKARTYA FELTOLTES
l

@ ....

VIRAGBOLT
Gyomaendr6d.
Pewfi u. 2.
Tel.: 06-66/386-523

One Touch Alarm
Biztonsagtechnikai Megoldasok

w.onetouch-aJarm.com

Riaszt6rendszerek telepitese, karbantartasa, TavfeH.igyelete

Amennyiben On epitkezik vagy nyaralasra keszOl, de nines ingatlanaban kiepftett vagyonvedelmi rendszer, nem kell

otthonat, ertekeit vedelem nelkOI hagynia! Bereljen tolOnk kihelyezheto Mobil Riaszt6rendszert akar egy hetre is!

Video Kameras Megfigyelo-rendszerek telepitese, karbantartasa
Szeretne szemmel tartani otthonat vagy Ozletet? Az altalunk telep[tett kamerarendszerek minden igenyt kieleg[tenek,

minden esetben igazodunk a megrendelo igenyeihez, es ai adott helyszinre es lehetosegekre szabott ajanlatot

keszitjOk el az On reszere!

Vallaljuk tovabba Tuzjelzo rendszerenek, Belepteto rendszerenek,

Elektromos kapujanak Telepiteset, Karbantartasat!

Kerje Ingyenes helyszini felmeresunket es Arajanlatunkat!

info@onetouch-alarm.com

06-30/557-119 7
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24. evf. 5. szam FUGGETLEN VAROS) LAP 2015. majus
Felelus szerkesztu: Hornok Ernu • Szerkesztuseg: 5500 Gyomaendrod, Hosiik iitja 51.

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

....,~

~
KAJAKOZZ A ~~S~II -BEN,

AHOL A MULT LEGENDAIo NEVELKEDTEK ES A JOva
~ OLIMPIKONJAI EDZENEK

--- ---- CiM: KOLCSEY UTCA 6.

Tel: +36 30 291 3626
EDZESEINK:
GYOMAENDRODON, SIKERES,
EREDMENYES, OSSZETART6 CSAPATBAN, I

NAGY NEMZETKOZI EREDMENEKET ELERT DIPLOMAs SZAKEDZOVELI

GYOMAENDROn
KAJAK-KEN
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harom kormanyablakot
adtak at: a sorban a
szeghalmi volt a kilene
venkileneedik, a gyoma
endrodi a szazadik, a
papai pedig a szazegye
dik.

A kormanyablakokert
felelos helyettes allam
titkar Szeghalmon es
Gyomaendr6d6n is azt
hangsulyozta, a kozigaz
gatas atszervezesevel,
dinamikus fejlesztesevel
az a eel, hogy az allam
polgarok elegedettek
legyenek.

Meg kell konnyiteni a
mindennapokat, jogos
elvaras, hogy az iigyei
ket hatekonyan, rugal
masan, gyorsan es egy
szeruen intezhessek 
fogalmazott dr. Baltay
Timea.

sportesamok mogotti
reszen - a vizre nyli16
kiallit6ter stegjenek
e6l6pozeset is elvegez
tek. Kepeink aprilis 16
an delelott kesziiltek.

A gyomaendrodi volt a 100.

Lasz16 hidra elkeresztelt
uj faszerkezetii gyalog
hid epiteset a Han
toskerti holtagon, lebon
tottak a regi betonhidat,
valamint ugyanitt - a

Aprilis 30-an d61utan
iinnepelyes keretek
koz6tt adtak at Szeg
halom es Gyomaendr6d
jarasi hivatalaban a kor
manyablakokat, ahol a
hagyomanyos okmany
irodai feladatok mellett
kerelmeket is atvesznek.

Az ugynevezett maso
dik generaei6s kormany
ablakokban egyreszt
hagyomanyos okmany
irodai feladatokat vegez
nek, ezeket az iigyeket
azonnal intezik, mas
reszt kerelmeket vesz
nek at, igy nem kell
beutazni esak emiatt
Bekesesabara, ezen tlil
menoen tajekoztatast es
informaei6t, valamint
kiegeszit6 szolgaltat:iso
kat nylijtanak. Ezen a
esiitortokon orszagszerte

Kormanyablakot
adtak at

.)'...1'-

Keresse
a

Gyomaendrodi
Szo-Beszedet

a Facebook-on is!

Nagy er6kkel folyik
a Lelekkel a Kor6sok
menten elnevezesu tu
risztikai beruhazas utol
s6 felvonasa Gyoman.
Megkezdtek a Szent

rast. Tarsat, a 43 eves M.
Csabat orvvadaszat bun
tett elkovetesevel gyanu
sitja a rend6rseg."

Az Index megkereste
a Bekes Megyei Rend6r
fOkapitanysagot is, akik
azt valaszoltak, a szarva
si rendorkapitanysag
nyomozast folytat orv
vadaszat buntett elkove
tesenek megalapozott
gyanuja miatt ket szlo
Yak allampolgar ellen.

Mint kideriilt, a ket
ferfi majus I-jen 18 6ra
koriil engedely nelkiil
vadaszott Gyomaendr6d
kiilteriileten. Ek6zben
egyikiik vadaszfegyve
revel ket lovest adott Ie.
Az elOszor ki16tt love
dek gurulatot kapott
(amikor a l6vedek aka
dalyba iitkozik es ezert
iranyt valtoztat) es
atment egy haz egyik
helyisegenek ablakan.

A rend6rseg a 44
eves P. R6bert ellen fog
lalkozas koreben elkove
tett gondatlan veszelyez
tetes, valamint orvvada
szat miatt inditott elja-

Majus I-en megnyitotta kapujeit a XVII.
Gyomaendr6di Nernzetkozi Sajt- es Tur6fesztival. Toldi
Balazs polgarmester kosz6nt6je utan dr. Kulcsar Laszl6 a
megyei agrarkamara eln6ke, es Zalai Mihaly a Bekes
Megyei K6zgyiiles elnoke mondott beszedet. A2. idei
fesztivaIt dr. Fazekas Sandor foldmuvelesiigyi miniszter
nyitotta meg.

A sajtfesztival megnyit6ja

meg.
"Egy gyomaendr6di

esalad hazanak egyik
ablakat egy loves erte,
mik6zben az 6tgyerekes
esalad otthon tart6zko
dott, de szerenesere
egyikiik sem abban a
helyisegben, melynek
ablakat eltalalta a love
dek, igy senki nem seriilt
meg - irja az Index.hu. A
esahid ugy tudja, r6kara
vadasztak a k6myeken.

Orvvadaszok loth~k

ki az egyik gyomaend
rodi haz ablakat - ezzel
a cimmel jelent meg
szenzaci6snak szant
iras az index.hu-n
majus masodikan.

E szerint egy 6tgyer
mekes gyomaendr6di
esalad epp otthon tart6z
kodott, mikor egy
"gurulatot kapott" - ez
valami szaksz6 - l6ve
dek bet6rte a hazuk
egyik helyisegenek abla
kat. Senki nem seriilt
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ont a jegyzo
Az aprilis 30-an

megtartott kepvisela-tes
ttileti iilesen kosz6nt el
dr. Csorba Csaba jegyza
a gyomaendradi kepvi
seloktol. Ez az iiles volt
az utols6 amit jegyzai
tiszteben t6lt6tt Gyo
maendrod6n, ugyanis
majus l-tol Budapesten
a Szinhaz- es Film
muveszeti Egyetemen
dolgozik. Ajegyzoi elet
palya ismerteteset k6ve
toen dr. Frank6 Karoly,
dr. David Irnre polgar
mesterek elevenitettek
fel a korabbi k6z6s
munka fontosabb a11o
masait, iIletve Toldi
Balazs hivatalban leva
polgarmester k6sz6nte
meg dr. Csorba Csaba
eddigi munkajat.

Dr. Csorba Csaba
1991. december I-tal
Gyomaendrod jegyzoje,
majd 2013. januar I-tol
Gyomaendrod, Csarda
szallas es Hunya K6z6s
6nkormanyzati Hivata
lanak jegyzoje tisztseget
t6lt6tte be iden aprilis
30-ig. Dr. Csorba Csaba
1961. majus 30-an szii-

letett Miskolcon, nos ket
felnott gyermek edesap
ja. Mar az erettsegit
k6vetoen megismerhette
a k6zigazgat<ist a mis
kolci fcildbivatalnal t61
tott r6vid egy ev alatt.
Az A11amigazgatasi
Foiskolara t6rtent felve
telet k6vetoen palyafuta
sa a mai napig egybe
forrt a k6zigazgatassal.
Az igazgatas-szervezoi
diploma megszerzeset
k6vetoen ket evig a mis
kolci tanacsnaI dolgo
zott.

Gyomaendrod Va
rosi Jogu Nagyk6zseg
Tanacsanak vezetese a
nyolcvanas evek k6ze
pen a yaros fejlodeset
nemcsak az anyagi
javak, hanem az itt lete
lepiilo fiatal, magasan
kepzett szakemberek
szamanak gyarapitasaval
is meg kivanta alapozni.

A varos vezetesenek
invit<ilasara 1985. szep
tember I-tol igy valasz
totta 0 felesegevel egytitt
Gyomaendrod6t nem
csak munkahelyenek,
hanem lak6helyenek is.

Vegigjarta a rangiet
rat, es szerzett ertekes
munka- es elettapaszta
latokat. 1985-tol Gyo
maendrod Varos Jogu
Nagyk6zsegi Tanacs
Igazgatasi Osztalyanak
lakasiigyi es gyamiigyi
eload6ja, 1986. januar 1
tol mar fOeload6ja. 1989
marcius elsejevel meg
bizt<ik az altalanos igaz
gatasi csoport vezetese
vel, majd 1989 okt6be
retol a varosi tanacs
Szocialis es Egeszseg
iigyi Osztalyanak veze
tojeve neveztek ki. A
rendszervaltast k6vetoen
megalakult 6nkormany
zatban is megtarthatta
vezetoi megbizatasat
szakmai ratermettsege es
vezetoi erenyei alapjan.

1991 oszen megiire
sedett jegyzoi poszt
bet6ltesere 0 kapott
megbizast a testtilettol,
majd a pozitivan ertekelt
palyazata alapjan 1991.
december I-vel jegyzo
ve neveztek ki.

Jegyzoi munkassaga
alatt a kepviselo-testtilet,
a bizottsagok, nemzeti-

segl 6nkormanyzatok,
tarsulasok es az 6nkor
manyzati hivatal szak
szeruen es t6rvenyesen
muk6d6tt, latta el k6z
szolgalati feladatait. Az
elmult k6zel negyedsza
zad soran a testtiletek es
a hivatal t6bb nagy hord
ereju tarsadalmi valto
zasb61 eredo orszagos es
helyi k6zfeladatot oldott
meg sikeresen.

Munka me11ett elve
gezte a jogi egyetemet,
eredmenyes k6zigazga
tasi szakvizsgat tett,
t6bb az ismeret megliji-

tasat szolgal6 es az euro
pai integraci6hoz kap
csol6d6 tanfolyamon,
6nkepzesen vett reszt
eredmenyesen. Elve
gezte az ED K6z
beszerzesi referensi
szakkepzest, es a Sze
gedi Tudomanyegyetem
Eur6pa Uni6s szakjoga
szi kepzeset is.

Eddigi legmagasabb
erk6lcsi megbecsiilest
2004-ben a beliigymi
nisztertol kapta "A k6z
szolgaIataert erdemjel
eziist fokozatanak" ado
manyozasaval.

~ ~

Aprohirdeteset
ide is

elkuldheti:

szobeszed@gmail.com
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ervezik a yarOS mukodese
terju Toldi Balazs polgarmesterrel

Helyere keriilt az Erzsebet ligeti kilato teteje is

rint uj cegek alakulnak
a varosi feladatok el
vegzesere. Megmarad a
Liget Fiirdo Kft. es a
Gyomakozszolg Kft.
Letrejon viszont egy
varosiizemeltetesi ceg
es egy vagyonkeze16i
kft. A varosiizemeltetesi
tarsasag Gyomaendrod
mindennapi miikodtete
si feladatait latja majd
el, ez a ceg lesz az uj
"Gyomaszolg Kft.", a
vagyonkezeloi ceg
pedig j6val kevesebb
letszammal fogja mii
kodtetni Gyomaendrod
ipari parkjat, az inkuba
torhazat, sot a varoshoz
a j6voben visszakeriilo
holtagak iizemelteteset
is. Mindezek olyan va
gyontargyaink, amelye
ket ha j61 hasznositunk
es megfele16 palyazati
forrasokat is szerziink,
akkor a yaros beveteleit
is gyarapithatjak.

- Dontott a kepvi
selO-testiilet a vasutal
lomas kornyekenek
rendbeteteleroI.

Toldi Balazs
polgarmester

mar az id6kozben eletre
hivott kozmunkaprog
ram dolgoz6i latnak el.
A kozfoglalkoztatasi
programunkban emel
lett jardakat, parko16kat
tudunk epiteni, s ezt a
programelemet az allam
szinte teljes egeszeben
tamogatja. Terveim sze-

A jegyzo szemelye
nek kivalasztasa egyeb
kent Toldi Balazs privi
legiuma, hiszen 0 lesz a
munkaltat6ja, de mivel
a jegyzo Hunyaval es
Csardaszallassal kozos
onkormanyzati hivatal
nal latja el feladatait
ezert Toldi Balazs a
dontesbol nem hagyja
ki az emlitett ket telepii
les vezetojet sem.

- A yaros intezme
nyenek elen megkez
dodtek a szemeIycse
rek...

- Az intezmenyeink
net csak az onkormany
zati 6voda vezeteseben
tortent valtozas. A yaros
cegeinek atszervezese
meg folyamatban van
jelenleg a feladatok
atcsoportositasa zajlik a
Gyomaszolg Ipari Park
Kft.-nel a Zoldpark
Kft.-nel es a Gyoma
kozszolg Kft-nel. A
Zoldpark Kft.-t evekkel
eze16tt a yaros zoldfelii
leteinek gondozasara
hoztak letre, amit rna

Ujjaepitettek az Achim utean a termalkut elotti jardareszt.
A napokban fejezodott be a termalkut kornyezetenek felujitasa. A kozmunka

program kereteben elvegzett munkalatok soran kicsereltek a csapadekviz elvezeto
rendszert, kibovitettek a diszburkolat teriiletet a kozut szeteig. A megnovekedett
teret pedig viragos ladak sora zarja Ie. A terburkol6 koveket egyebkent a helyi

Start Szocialis Szovetkezet gyartotta az onkormanyzat reszere.

set a dr. Csorba Csaba
tavozasaval megiirese
do allasra. Ugy gondo
lorn, hogy majus elejen
dontes fog sziiletni, de
ebben benne van az is,
hogy nem valasztunk
jegyzot a negy jelentke
zo koziil. Mindegyik
ojiik megfelel ugyan a
palyazati felteteleknek,
de a palyazati anyagok
b6l nem minden eset
ben deriil ki a jelentke
zo alkalmassaga, ponto
sabban az, hogy kivel
szeretnenk majd egyiitt
dolgozni a kovetkezo
evekben. Meg folynak a
szemelyes beszelgete
sek, s ennek alapjan
dontiink majd arr6l,
hogy kit valasztunk a
negy jelentkezo koziil,
vagy arr6l, hogy Me
gyeri Lasz16 aljegyzo
marad-e a megbizott
jegyz6.

Lapunk aprilisi sza
maban mar hiriil adtuk,
hogy dr. Csorba Csaba
jegyzo lemondott meg
bizatasar61, s megiirese
dett helyre palyazatot
irtak ki. A yarOS aktua
lis hireirol Toldi Balazs
polgarmestemel erdek
lodtiink.

Informacioink
szerint a megadott ha
taridore negy ember
adta be palyazatat es
dontes meg nem sziile
tett.

- Mivel Gyomaend
rod kozos onkormany
zati hivatalt miikodtet
Hunya es Csardaszallas
kozsegekkel, ezert ter
meszetesen e ket tele
piiles polgarmestereivel
is egyeztettek az uj
jegyzo kivalasztasaval
kapcsolatban. A hatar
idore negy palyaz6
nylijtotta be jelentkeze-
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Dr Csorba Csaba a tavozo jegyz6, Toldi Balazs polgarmester es Megyeri Laszlo
aljegyz6 egy a Szo-Beszed altai keszitett bucsukepen aprilis 30-an
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Konyhabutorok,
gardr6b~

szekrenyek,
keszitese

egyedi
neretben

butorlapbol
vakumfoliazott
felUlettel vagy
tamar fabol!

Elsa osztalyu
borovi fenyobal
ajt6k, ablakok

keszitese!

Telefon:
0630/9554-571

ArtIbrusz Laszlo
Tavol-keleti rna5szazs es mozgas terapeuta.

Osi nepi gy6gyitO, csontkovacs

Verso Biztositasi Alkusz Kft.

Telefon: 0666/284-989,
0620/359-6842

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kotelez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztositas
- eletbiztositas
- nyugdfj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet:

Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Madach U. 2/2.

Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes k6ru Ligyintezese.

Masszazs mesterfokon!

tovabbi kivitelezesek
reo Jirask6zpontkent
viszont fontosabb fel
adatomnak tartom,
hogy vegre megoldjuk
a jarashoz tartoz6 tele
piilesek k6ziil a De
vavanyara es az Ecseg
falvara vezeto k6zlitja
ink teljes felujitasat 
mondta vegUl a Sz6
Beszednek Toldi Ba
lazs polgarrnester.

H.E.

Folyamatosan b6vUl6 valasztekkal!

Megujultak a yarOS buszmegalloi

oeo'$"~"
PapirGolJt·

terviink a kerekparut
hal6zatunk bovitesere
az Endrodi hidt61 az
olajosok k6vesutjaig.
Szeretllenk meg tervet
kesziteni a kerekparut
folytatasara Endrod6n
a Kodaly utcat61 az
Endrodi hidig, sot a
mar emlitett olajosok
k6vesutjit61 egeszen
Nagylaposig. Ehhez
elosz6r a terveket kell
megcsinalnunk, s ezu
tan tudunk palyazni a

- Pontosabban arr61
d6nt6ttiink, hogy keszi
tiink egy tervet a vasut
allomas k6rnyekenek
atalakitasar61. Elkep
zeleseink szerint a
Szabadsag terrol atk61
t6ztetnek az aut6busz
allomast a vasutallo
mashoz, s ezzel a lepes
sel hasZllosan tudnink
6sszekapcsolni a kii
16nb6zo k6zlekedesi
m6dokat. Ha mindez
megval6sulhatna, ak
kor lenne virosunknak
egy kulturalt k6zleke
desi k6zpontj a.

- Mar korabban
elkesziilt egy kerekpa
rut terve az Endrodi
hidt6l az ugynevezett
olajosok kovesiitjaig.
A kivitelezesre a va
ros palyazatot kivan
benyiijtani allami ta-

- mogatas igenybevete
lere.

- Igen van mar egy
elkesziilt engedelyes
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A Lenin 5zobor fejerol torolgette a port...

L
Huszonot eve a Hormann Hungaria Kft. elen

Szujo Laszlo egy, az iparmiiveszek atal festett
Hormann ajtoval

tam be nemet nyelv6rara,
s heti ket alkalommal a
Vasarteri 1ak6telepi lakas
aban alapozta meg nemet
nyelvtudasomat - emlek
szik vissza nemi nosztal
giaval a gyomai evekre
Szuj6 Lasz16, aki a 8. osz
taIy elvegzese utan egy
bajai girnnaziumba felve
telizett sikerrel.

- Blanka neni mellett
sokat koszonhetek itt
edesaparnnak, aki faradt
sagot nem kimelve, soha
sem hagyott nyugton
addig, amit fel nem
mondtam neki az osszes
uj sz6t, nevelovel, tobbes
szammal, birtokos esettel
egyiitt.

- Blanka neni azt java
solta, hogy a nemet
nyelvtudasomat epitsem
tovabb, ezert a bajai 
akkor meg - Frankel Le6
nevet viselo nemet nem
zetisegi girnnaziumba fel
veteliztem. A hely kUlon
legessege mellett csabit6
volt itt nekem a szigorU
szi.iloi kontrollt6l va16
elszakadas 6s fuggetlen
seg. A negy bajai 6v alatt
a tortenelmet a f6ldrajzt
es a nemet irodalmat
nemetiil tanultuk. Az
erettsegi utan a j6 nemet
es viszonylagosan j6
orosz nyelvtudasommal
megceloztam a KiiIke
reskedelmi Foiskolat,
amely a mostani Buda
pesti Gazdasagi Foiskola
egyik elodje volt. Ekkor
mar 1981-et irunk. Haram
ev utan diplomaztam, s
ezutan vettek fel a
Magyar Haj6- es Daru
gyarba kiilkereskedelmi
iigyintezonek, ahol az itt
gyartott kontenerek ex
portjat inteztem. A szocia
lista ipar egyik fellegvara-

Szujo Laszlo

Edesanyam tani
t6nokent, edesapam pedig
fizikatanarkent dolgozott
az akkori gyomai 1.
szamu Altalanos Iskola
ban. Testverem Tibor rna
Budaorson el, 0 logiszti
kai teriileten dolgozik.
J6magam is az 1. szamu
Altalanos Iskolaban kezd
tern magamhoz venni a
tudomanyt: Dombos
Lasz16ne, Terike nell!
tanitotta meg a beruvetest
a Sallai uti iskolaban,
majd a 3-4. osztaIyban
Halasz Istvanne, Erzsike
neni volt az osztalyfOno
kom. Sziileim javaslatara
kezdtem el a nemet nyel
vet tanulni, ami egesz
eletemet meghatarozta.
Akkoriban meg nem volt
divat az idegen nyelv
tanulasa, az iskolakban az
orosz volt a kotelezo ide
gen nyelv. Nem miikod
tek meg nyelvstudi6k,
nem voltak nyelvtanulast
segito audi6vizualis anya
gok, viszont Gyoman volt
egy sokak altaI ismert es
elismert tanarno, aki
magan6rakat adott. Mint
akkoriban sokan masok
en is Kovacs Irnrenenhez,
Blanka nenihez iratkoz-

gon 24 gyaregyseggel
biiszkelkedhet. Szuj6
Laszl6 egy hirdetesben
olvasta meg 1993-ben,
hogy a Magyarorszagon
indul6 nemet Hormann
ceg vezeto munkatarsat
keres. Megpalyazta az
allast es tobb mint szaz
jelentkezo kozi.il a gyomai
fiatalemberre esett a
nemetek valasztasa. No,
de ne szaladjunk ennyire
elore az idoben. Szuj6
Laszl6t eloszor a gyomai
eveirol kerdeztiik:

A nemetorszagi Hor
mann csoport Eur6pa leg
nagyobb nyilaszar6 gyar
t6ja, mar a negyedik
generaci6 6ta csaladi
tulajdonban van es a vila-

A gyomai sziileU:sii
Szuj6 Lasz16 (52 eves)
eletere legnagyobb kiha
tassal az idegen nyelv
tanulasa volt. Pedag6gus
sziilei irattak be nemet
nyelv oktatasra, meg har
madik osztalyos altalanos
iskolai koraban, s Laszl6
szamara maig iranymuta
t6 lett a nemet nyelv, a
nemet mentalitas. (bar ok
nem nemet svab szarma
zasuak) Tulajdonkeppen
munkajat is ennek ko
szonheti. Szuj6 Laszl6
1993 6ta dolgozik a
nemet tulajdonu, nyila
szar6kat gyart6 Hormann
ceg magyarorszagi valla
latanak elen, melynek
immaron 20 eve iigyveze
to igazgat6ja is.

Az 1963-as sziiletesu
Szuj6 Laszl6 rna Sziget
szentmikl6son el, ott van
a munkahelye is, a Hor
mann Hungaria Kft.,
melyet a nemet tulajdonos
megbizasab6l szinte
egyediil hozott letre, s
epitett fel az elmult ne
gyedszazad alatt.

A ceg kapukat, ajt6
kat, garazskapukat, vala
mint ipari kapurendszere
ket gyart es forgalmaz. A
Szuj6 Laszl6 altaI vezetett
magyarorszagi vallalat
1993-ban alakult, s itt
csak a termekek forgal
mazasa tortenik mintegy
150 hazai viszontelad6
partnerrel.
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Szuj6 Botond az eroemelO

Szuj6 Laszl6 biiszke
ket fiara. Botond mar 20
eves es a Pazmany Peter
Katolikus Egyetem jogi
karat vegzi, emellett sike
res sportember. Eroemelo
magyar bajnokkent nem
zetkozi versenyek alland6
resztvevoje. A masik fia,
Balazs az aItalanos iskola
utols6 evet vegzi, s meg
15 evesen nem dontotte
el, hogy milyen iranyba
indul. 6 kival6 sakkoz6
es zenei teren is eredme
nyes: zongorazik.

Edesapja is szereti aj6
zenet, a jo magyar boro
kat es a munkaja mellett a
vitorlazas a hobbija.
Szujo Laszlo rendszeres
resztvevoje a fovarosban
eletre hivott Szujok Or
szagos Talalkozojanak,
ahol rendszeresen min
tegy 8-10 Szuj6 vezetek
nevii beszeli meg az eIet
nagy dolgait. Kideriilt,
hogy minden Szuj6nak 
birhol is sziiletett a vila
gon - van endrodi gyoke
re, s Laszlo kiilonosen
biiszke arra, hogy ereiben
endrodi ver csorgede
zik... H. E.

Nyaranta gyakran la
togatja a strandot, ami
gyermekkora emleket
idezi. SajnaIatosnak tart
ja, hogy Gyomaendrodon
sok tekintetben mintha
megallt volna az ido, bar
varosa sokat szepiilt, am a
lakossaga sajnalatos mo
don folyamatosan oreg
szik.

hogy keressek egy helyet
a ceg magyarorszagi
telephelyenek, s a javasla
tornra vettek meg az MO
as korgyiirii mellett Szi
getszentmikloson azt a 8
hektaros teriiletet, ahol a
ceg mai magyarorszagi
telephelye felepiilhetett.
Budapest kozeli helyet
Kellett keresnem, olyan
helyszint, amely az
orszag minden pontjarol
j6l megkozelitheto. Az
elso idokben sok mindent
egyediil Kellett vegeznem,
de folyamatosan boviilt a
letszam es rna mar 45
alkalmazottja van a ma
gyarorszagi vallalatnak,
es kozben a 150 ceget,
vallalkozast felvonultat6
viszontelad6i hcil6zatunk
is kiepiilt - mondja Szuj6
Laszl6, aki biiszken emli
ti, hogy az elmult evben
magyarorszagi cegiik for
galma eIerte az 5 milliard
forintot.

- A Hormann cegcso
portot a nemet tulajdonos
csalad vezeti. Hitvalla
suk: a kompomisszumok
nelkiili minoseg! Ez nem
csupan egy szlogen, ha
nem a ceg mind a 24 gya
raban val6ban a legmaga
sabb szintii gyirtastech
nologicit alkalmazzak.
Fontos szamornra, hogy
az elmult 25 ev alatt ettol
a nemet cegtol, azt kap
tam, amit vartam es amire
sziileim is neveltek: az
egyenes tiszta gondolko
dast es a Kemeny kitart6
munkat. Ehhez tarsult
meg a nemet gondolko
dasm6d, a precizitas, a
magas minosegre val6
torekves. Ezeket a tulaj
donsagokat ertekeket ot
vozve jott letre a Hor
mann Hungaria Kft.,
amelynek eredmenyei
evrol-evre kimagasloak.
A Hormann nemzetkozi
cegei kozott a magyaror
szagi igazi sikertorenet
nek szamit - emliti Szujo
Laszl6, aki ugyan koran
elszakadt Gyomcitol,
Gyomaendrodtol, de az6
ta is szinte havonta visz
szajar sziilovarosaba.

muszerek, tudomanyos
eszkozok importjat intez
teo Szuj6 Laszl6t is meg
erintette a rendszervaItas
szele. 1990-ben felmon
dott az Akademianal, s a
maganszferaban landoIt
egy kisszovetkezetnel,
ahol csomagolas-techni
kai eszkozok, pontosab
ban muanyag dobozok
nyugat eur6pai exportjat
intezte.

- A Heti Vilaggaz
dasag dmu lapban olvas
tam, hogy a Magyar
orszagon indul6 nemet
Hormann ceg vezeto
munkatarsat keres. Eppen
ekkor vegeztem tavokta
tas kereteben az Oxford
Brookes University me
nedzser szakat, s beltran
megpalyaztam az allast
egy fejvadasz cegen ke
resztiil. A tobb mint szaz
jelentkezo koziil vegiil
engem valasztottak. Per
sze vezeto munkatarsat
kerestek, de ez nem azt

Gyermekkori fenykep

- A leszereleset kove
toen meg mindig a szoci
alizmus idoszakaban va
gyunk: 1987-ben felvet
tek a Magyar Tudo
manyos Akademia kiilke
reskedelmi szolgalatahoz,
az Akadimpex nevil valla
lathoz, ahol 3 evet toltott
azzal, hogy kiilonbozo

jelentette, hogy azonnal
beiiltem egy kenyelmes
irodai szekbe. Masfel
evig a Hormann ceg
ausztriai reszlegenel ta
nultam meg a nyilaszar6
szakma csinjat-binjat. Ki
tanitottak, minden teriile
ten dolgoztam: a tervezes
tol az arajanlat keszitesen
at, a helyszini kapuszere
lesig. A masfel ev tanulas

Dijlitado a kiaUitason: "Legyen az ajtOd a diszleted!" utan megbiztak azzal,

kent szamontartott gyar
ban a fizetes viszont
olyan csekeIy volt, hogy
bejelentkeztem egy itteni
takarito GMK-hoz (gaz
dasagi munkakozosseg
hez) es estenkent takari
tottam a darugyari iroda
hazban. Nekem eppen a
KISZ- es a partirodak
jutottak, amelyek a mi
irodainknalj6val nagyobb
meretiiek voltak. Az ir6
asztalok sarkan allo Lenin
szobrok fejerol torolget
tem a port, s ezek az estek
egy eIetre meghataroztcik
politikai iranyultsagomat
- mondja nemi ir6niaval
Szujo Laszl6, aki egyeb
kent 10 hOnapot toltott a
szocialista nagyiizemben,
majd elvittek katonanak.

Nemi biiszkeseggel
emliti, hogy orkatonakent
vonult be, viszont kanti
noskent szerelt Ie, bar 
mint mondja - itt nem volt
sziiksege a nemet nyelv
tudasra.

A "Legyen az ajtod a diszleted!" alkotoi palyazat zsuri altai kivalasztott hlirom
helyezettje megtekintheto volt a Construma Hormann standjan
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Marosan, Buci Gyuri
1956. okt6ber 22.-en
mondta be a radi6ba hir
hedt fenyegeteset. Betar
totta a szavat. Lovetett.
Rank, magyarokra! Okt6
ber 23.-an 1956.-ban a
Parlament e16tt! Azutan
minden reggel talalkoztam
vele a Sportuszoda nagy
medencejeben. Nyugodtan
uszott. Nem volt lelkiisme
ret furdalasa. 1956. egy
teszt volt: van-e meg a
magyaroknak gerince?

Az orszag deli hatarain
naponta tizezrek ozon1enek
be hetente es 1assan e1fog
la1jak Magyarorszagot.
Tavalyel6tt 20 ezren -, mult
evben 40 ezren -, iden apri
1isig 40 ezren ozonlottek
be. A napi 500 - 1000 f6 az
ev vegere 100 ezer uj hon
foglal6, fOleg alban orszag
rabl6 lehet. Regen felsz6li
tas nelkUl 16ttek a hatarser
t6re a hatar6reink: el6bb
16j, azutan kerdezz! - elce
16dtek. Ma miert nem
loviink, miert nem allitjuk
meg a betolakod6t, amikor
a schengeni hamr egyben
hazank hatara? Ki utasitot
ta Magyarorszagot arra,
hogy boldog, boldogtalant,
terrorismt, fegyver es drog
csempeszt haboritatlanul
beengedjen a hatarallomas
t61 200 meterre a kukori
casban? Sehogyan sem
ertem, hogy amikor evente
30-40 ezer magyar magza
tot abortusszal kivegeznek
egy fogyatkoz6 orszagban,
miert fogadnak be tart
karokkal most mar 100
ezres nagysagrendben ille
galis bevandorl6kat? Miert
az idegeneket tartjuk el a
mego1t magyar kisbabak
helyett?

Ha a magyar keresz
tenydemokratak kopkod
nek Orbanra, mert fel
merte vetni a hala1biintetes
visszaallitasat bestialis
gyilkosokkal szemben, ak
kor miert tamogatjak artat
Ian es biintelen magyar
magzatok kiirtasM, kinha
lalM az anyamehben.

Micsoda ocsmany kepmu
tatas elve hagyni a gyilkost
es megolni az e16, erz6
artatlan magzatot! Politi
kusaink miert arultak el
benniinket, amikor foles
kudtek hazank vedelmere?

Mivel Ausztria lezarta
katonakkal hatarait, a
menekUltnek alcazott ag
ressziv vise1kedesu hon
foglal6k bennragadnak
majd hazankban. Ehesek.
Diihosek. Riihesek. Gyi.i
lolnek benniinket. Nekik
jogaik vannak, es ezt fen
nen hangoztatjak. Nekiink
nincsenek?

A minap Gy6rben a
palyaudvaron mar majd
nem megvertek a rend6re
inket. Ahogy Koszov6t,
azaz Rig6mez6t elvettek a
szerbekt61 az albanok,
ugyanugy e1 fogjak venni a
beozonl6 szkipetarok es
masok hazank egy-egy
darabjat. Ha azonnal nem
is fogjak kovetelni az isz
lam torvenykezest, de hogy
az alban maffia rMeszi a
kezet Magyarorszagra, az
eldontott teny.

Konsztantyin Kacsalin
az Oroszorszag Hangj a
radi6 2013. szeptember
18.-ai adasaban figyelmez
tetett az a1ban maffia meg
h6ditja Eur6pM. Asottha
lomnal kezd6dik es a
"Ny6ckerben" folytat6dik
a remalom.

Asottha10m es mas tele
piilesek eletet pokolla tette
az EU es az EU-konform,
torleszked6 politika. Ta
nyakat, falusi lak6hazakat
szallnak meg ajovevenyek,
elegetnek mindent, bele
ragnak mindenbe, amit
talalnak. Dgy gondoljak az
uj honfoglal6k, hogy joga
ik vannak: joguk van betor
ni, elegetni mindent, arpi
tiizel6, elelmet es penzt
rabolni, fenyegetni magyar
csaladokat hataron innen es
illl, mert sokan vannak, a
tanyasi paraszt meg egye
diil van. Megszi.intettek a
hatar6rseget, tehM vedtelen

a magyar sajM hazajaban
az agresszorok ellen.

Az MSZP, Fodor es az
LMP megis a menekiiltek
erdekeit vedi es tamogatja
az invazi6t. A torvenytelen
seget vedik a liberalisok es
az erdekUk az, hogy hazank
is drogutvonali celorszag
legyen. Szinte tapsikolnak,
minden tizezredik bevan
dorl6nal! Ehenk6rasz poli
tikusok megvasarlasa nem
gond az alban maffianak,
ami6ta kiepi-itt Afganisz
tanb61 - az USA - tamoga
tasaval a drog-ut. "UCK
(Ushtria Clirimtare e
Kosoves, Kosov6i Felsza
baditasi Hadsereg) vezet6i,
a maced6niai alban laza
d6k es a del-szerbiai alban
szels6segesek szoros kap
csolatban allnak a svajci,
ausztriai, nemetorszagi
alban bunoz6i hal6zatok
kal. Michael Levine, az
Egyesiilt Allamok Drog
ellenes 0 gynoksegenek
(Drug Enforcement Admi
nistration, DEA) egykori
munkatarsa 1999-ben teny
kent allitotta, hogy az
UCK-t alban droghal6za
tok penzelik (Washington
j6vahagyasaval). Hasonl6
osszefon6dasr61 szamolt be
1998-ban a DEA r6mai
kepvisel6je is. A nemet hir
szerzes ertekelese szerint
az UCK 1996 es 1999
kozotti haborUs koltsegei
nek (900 milli6 nemet
marka) legalabb a felet
drogpenzb61 fedeztek." 
irta a magyar Narancs
2009. marcius 30.-ai sza
maban.

Ez azt jeleni, hogy az
USA es EU vazallusai egy
olyan 2 milli6s iszlam mini
allamocskat valasztottak Ie
a kereszteny Szerbiab61 es
ismertek el, amelyet mocs
kos penzb61 griindoltak. Ha
egy penzmosodas, ad6pa
radicsomos mini allam,
Luxemburg alkohol prob
lemakkal kUzd6, lancdoha
nyos volt elnoke es penz
iigyminisztere lehet az EU
fO komiszarja, akkor miert

ne lehetne az afrikai es bal
kani embercsempeszek
kitartottja Briisszel?

"Az alban szervezett
bUnozesnek rna is az afga
nisztani heroin terjesztese a
1egnagyobb iizlet. Az eur6
pai heroin piacon evente
ugy 12 milliard angol font
forog, ebbOl az albanok
reszesedeset a szakert6k
40-80 szazalekra becsii
lik." - allapitja meg Mar
kusz Laszl6 a Magyar Na
rancs 2009. marcius30.-ai
szamaban "Az alban maf
fia - Mi leszel, ha nagy
leszel?"- valasz: maffia
fOnok, cimu cikkeben egy
evvel Koszov6 fuggetlen
sege utan. "A szallitmanyo
kat Gjilane, Prizren es
Mitrovica varosokban hi
gitjak es csomagoljak; a 2
20 kilogrammos pakkokat
kosov6i futarok viszik
Nyugat-Eur6paba, ott el6
csaladtagjaik IMogatasanak
orve alatt. A kedvenc utvo
naluk: Be1grad - Budapest 
Pozsony - Praga." De sze
pen jovedelmez az alba
noknak a koszov6i hazai
termelesu marihuana is a
magyar Kendermag egye
sulet oromere. De szepen
jovedelmez a Del Ame
rikab61 Durres kikot6jebe
behaj6zott, majd a mene
kult hal6zaton keresztiil
teritett kokain is.

Briisszel nem hogy nem
gMolja, hanem bevandorlas
politikajaval csak bMoritja
az a1ban drogmaffiM, nem
veletleniil. Az albanok
lenyomtak a torok es a
kinai drogkartelleket is.
Korabban az Otrant6i szo
ros volt az ut. A vegpont a
Calais Briissze1
Amszterdam - Brit-szige
tek embercsempesz hid.
Azutan az utvona1 Monte
negr6n M Bosznia-Her
cegovinaba es Horvator
szagba vezetett. Miutan
Gyurcsanyek a drog- es
fegyvercsempeszek erde
keben megsziintettek a
hatar6rseget, most rajtunk

keresztiil aramlik az
"anyag" a bevandorl6k 10
ezreinek segitsegevel. Az
aramlas mindig a kony
nyebb utat keresi, plane ha
mindenki j61 jar. Az ember
csempeszet - ugy ti.inik 
tamogatott EU projekt.
Nyilvan ezt is ellen6rzi
majd Gyurcsany csaladi
vallalkozasa, az Altus. Ha
ehhez meg hozza vessziik
az el6 arut, a tini lanykeres
kedelmet, a csecsem6
eladast es a szervkereske
delmet, akkor igazan meg
lehetiink elegedve a
Koszov6 as Albania gazda
sag! mutat6ival. Nem
veletleniil hoztak libera1is,
a bevandorlast tamogat6
torvenyeket az Eur6pai
Bizottsagban a briisszeli
biirokratak. Benne vannak
az iizletben! Ok nem a
havi 10-13 ezer eur6 apa
nazsukbOl elnek. Nekik
tobb kell!

Egy-egy illegalis be
vandorl6 1000-2000 eur6t
fizet az embercsempeszek
nek (vagy kes6bb ledol
gozza a maffianak). Ez
2014.-ban csak a Magyar
orszag hatarait megsert6
hatarsert6 bunoz6ket "ide
genvezet6" embercsempe
szeknek minimum
42800x 1000, azaz 42,8
milli6 eur6 tiszta ad6zatlan
bevetelt hozott. Ez az
embercsempesz jovedelem
2013.-ban meg csak
22900x 1000, azaz 22,9
milli6 eur6 volt. Ez a
hazank eseteben osszne
pessegere szamolva 0,5
szazalekot jelent6 bevan
dorlasi rata, Nagy Bri
tannia eseteben "csak" 0,3
szazalek. Azutan a mocs
kos alban maffia penz kife
heredik szalloda- es ut epi
tesben Koszov6ban. A volt
koszov6i USA nagykovet
aut6pa1ya epitesi projektje
is e1keszii1t. De miutan
visszavontak 6t, belilt az
utepit6 Bechtel igazgat6
tanacsaba. TehM a pragma
tikus amerikai kUlpolitika,
ha kell, bunoz6kkel cimbo
ral.
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A szerb hirszerzes
tanulmanya "Az alban ter
rorizmus es szervezett
bunozes Kosovoban es
Metohijaban" cimrnel2003
szeptembereben jelent
meg. Ez a tanulmany meg
allapitotta, hogy a koszovoi
es del-szerbiai "terroriz
mus" szorosan osszefono
dik az alban szervezett
bUnozessel. Ez a terroriz
mus terjed at napjainkban a
hatar szabad atjarhatosaga
miatt az alban embercsem
pesz maffia szervezeseben
hazankra. Ha ez igy megy
tovabb, mindennapos lesz
az iszlam terrorizmus:
mondjuk a budapesti met
rokban. Arab, Nigeriai,
alban gettok fognak kiala
kulni Budapesten, ahova
magyaroknak tilos lesz a
bemenet. Eltelik meg husz
harminc eves a szazezres
tomegben bevandorlok rul
fogjak szaporodni hazank
lakossagat. Ok veszik at a
hatalmat "demokratiku
san". A nyalas szaju libera
lisok, eliikon a TASZ egy
uj hodoltsagot ohajtanak,
ahogy azt a MN 2015. feb
ruar 14. cikke: Magyar
orszag nem lesz menekiilt
tabor cimmel kifejti. Az
Egyiitt PM idegen gyii16
letr6l beszel, az MSZP
tamogatja a bevandorlast.
Pedig mi csak elni szeret
nenk megszokott eletiinket
a zsinagogaink, a turistabu
szok, a koserboltjaink fel
robbantasat elkeriilve.
Nem veletlen hogy a mai
liberalis part es a szocialis
tak azonnal vedelmiikbe
vettek a bevandorlast es
tamadtak a kormanyt,
amely vegre megaIljt pa
rancsolna a bevandorlas
nak. Annak idejen ugyanez
a politikai sopredek uszi
tott Izrael ellen, keblere
olelte a palesztin terroriz
must, Che-t es Carlost, a
terroristat tamogatta fegy
verrel, penzzel, etette itatta
itt a Szabadsag hegyen. Ma
is ezt teszik, amikor a
bevandorlast er6ltetik. "A
kivandorlo albanok nem
olvadnak fel a tobbsegi
nemzetben, osszetarto, zart
csoportokat alkotnak" - irta
a Magyar Narancs. Talan
egy ujabb muzulman enk-

lavet akarunk, alban maffia
vezet6kkel Magyarorsza
gon belUl letrehozni?

De miert vagyunk tole
ransak egy olyan agresszi
van tent6 iszlamrnal szem
ben, amely szervezett ter
rorista es verengzessel tor
Europara? A gusztustalan
hecclap szerkeszt6sege
elleni merenyletet valoja
ban a gyii16lt francia nep
ellen kovettek el. Minden
francia felel minden fran
ciaert! Minden magyar
felel minden magyarert!
Minden europai felel min
den europaiert! - fordithat
juk Ie a mai helyzetre
Szabo Dezs6 iro szavait.
Az asotthalmiak szenvede
se, minden magyar szenve
dese. Ernest Hemingway
Akiert a harang sz6l cimu
regenye is egy kolt6t6l vett
idezettel indit: " ... minden
halallal en leszek keve
sebb, mert egy vagyok az
emberiseggel, ezert hat
sose kerdezd, kiert szol a
harang: erted szol." (John
Donne). A franciak fajdal
rna, a mienk! A kirabolt, a
vedekezeseben megfelem
Htett hatar mindket oldala
menti magyar tanyasi faj
dalma a mienk.

Europa alkotrnanyabol
toroltek a kereszteny gyo
kerekre valo hivatkozast.
Pellengerre allitottak az
EU-ban hazankat azert,
mert "az Isten aId meg a
magyart" idezettel kezd6
dik a magyar alkotrnany.
Europa megtfui, hogy azt,
hogy katolikus templo
mokbol mecseteket es
minareteket alakitsanak ki
pI. Franciaorszagban az
iszlam bevandorl6k. S6t a
francia szocialistak aIlami
tamogatast adnak a mecset
epit6knek! A massag szep,
mondja az EU liberalis sza
badk6muves vezetese: a
devianciak, homoszexuali
tas, a pedofilia, szinte kote
lez6 lett jobb tarsasagok
ban, a filmekben, a media·
sorozatokban a "Bara.tok
kozt". SzetzUzzak az euro
pai csaladot, az ideal a
szingli.

A gyarrnatok vissza
vagtak: Europa 6slakossa-

Sz6-Beszed

ga belathato id6n beliil
kisebbsegbe fog szorulni es
nem kizart, hogy a nyelvet
nem besze16, az europai
kulrurat nem ismer6 torzsi,
6skozossegi tarsadalmak
b6l rna idecsoppent tome
gek es az alban es egyeb
bevandor16 maffia otven ev
mulva atveszik a hatalmat
a kontinensiink felett.
Megvalosul a gengszter
kapitalista alom.

A Dovert6l 401 km-re
lev6 Rotherhamban 1997.
t6l2013.-ig tobb mint 1400
esetben ert abtizus helyi,
"bennsziilott" angol gyere
keket. Az elkovet6k f6leg
pakisztani iszlamista sex
gang-ek voltak. A nemi
oszton helyett valamifele
dominancia-fitogtatas haj
totta a pakisztaniakat, a
feher eur6paiak rasszista
megalazasa volt a masod
generacios bevandorlok
celja a gyerekek meger6
szakolasaval. Az aktus utan
levizeltek 6ket, cigarettat
nyomtak el rajtuk, vagy
leontottek 6ket benzinnel.
Az angliai hat6sagok feltek
a liberal is sajtotol es a
meghurcolasuk miatt
inkabb elkentek az iigye
keto A francia forradalom
ota tarto tarsadalom rom
bolas es az er6ltetett
bevandorlas lesz Europa
vegzete? Ezt akarjuk Ma
gyarorszagon? Megalazni a
gyiilolt befogado nepet, ez
az iszlam uzenete. Iszlam
dzsihad haborU folyik
Europa ellen. Kesz a mu:
Europa elrablasa.

A cel nem uj: a moha
medan es kereszteny vila
got ketteoszt6 toresvonal
kialakitasa (Bogar Laszlo
kozgazdasz kifejezese),
arnelyre valo hivatkozassal
szigontani lehet Europaban
is az amerikai terrorizmus
elleni kiizdelemhez hason
loan az emberi szabadsag
jogokon. A ki nem mondott
cel a totalis USA ellen6rzes
Europa felett. Ehhez tonkre
kellet tenni a ket energia
strategiailag fontos gazve
zetek epitest, a Deli
Aramlatot, amely kikeriili
Ukrajnat es az Iran - Sziria
gazvezetek epiteset az
Iszlam allam krearuraval.
Ehhez uj ellensegkep kel-

lett. Va16sagos, ruszul ejtett
fehereket lefejez6 szorny
allamalakulatokkal. Nem
mehetiink el amellett a teny
mellet, hogy francia, ame
rikai es angol fegyverekkel
es kikepzessel tamogattak
a Nyugat hatalmai a Sziria
ellen intervenciot. Azutan
az, lass csudat, ebbOl
Nyugat altaI finanszirozott
es felfegyverzett' nemzet
kozi iszlam brigadokb6l, az
un. szir ellenzekb61 - "civil
mozgalmakbol"- alakult ki
nagy hirtelen az iraki kur
dok es EK Sziria teruleten,
es kihelyezett tagozatkent
Libiaban az ugynevezett
Iszlam allam. Ennek a nyu
gati titkosszolgalatok
zsoldjaban a1l6 iszlam
allamalakulatnak a katonai
irtortak ki az elmult h6na
pokban Kurdisztanban es
Sziriaban Krisztus ideje ota
ott, helyben letez6 6ske
resztenyek ezreit, peldaul
2000 esszenianust Bagdad
mellett, vagy vegeztek ki
ortodox kereszteny puspo
koket az Aleppoba vezet6
uton. Kereszteny templo
mokat gyalaztak meg es
alakitottak at mohamedan
na. Most Nigerben tettek
ugyanezt. Az EU es az
USA "Arab tavasz" akcioja
juttatta hatalomra azt az
Iszlam Testvecek mozgal
mat Egyiptomban, amely
nek uralma alatt kopt

9

keresztenyeket gyilkoltak
Ie ezerszamra, kopt temp
lomokat gyiJjtottak fal a
kopt hivekkel egyiitt. 21
szerencsetlen kopt keresz
teny epit6munkast fejezett
Ie a libiai ISIS a tengerpar
ton. A kormany szimboli
kus adomanyt kUldott a
csaladtagoknak.

Tehat teny, hogy az EU
mai vezetese tudatosan
kiirtatja a Kozel Kelet es
Eszak Afrika 6shonos
kereszteny lakossagat.
Eleg volt egy eves tobb
millio, 2000 ev 6ta ott e16
6skereszteny valt faldon
futova, szoratott szet, vagy
halt kinhalalt az EU es az
USA regionalis strategia
projektjei miatt a Kozel
Keleten es most Ukraj
naban. A cel az EU-, benne
hazank gyengitese.

Nem ketseges, hogy az
USA hozta letre a
Koszovoi koztarsasagot, a
kereszteny Szerbiatol el
szakitva az asvanykincsek
ben dusgazdag Dunanrul
nyi teruletet, hogy biztosit
sa az altala megszallt Af
ganisztanb61 a drog utvo
nalat es a bevandorlast.

Jiinossy Peter Samuel
Ybl-dijas epiteszmernok

Bp. 2015. februar-aprilis
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Ter es--~ s eretetre nevelne

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

Stancolt

es hagyomanyos

papfrdoboz
gyartasa minden
meretben!

Szitazas,
szitaforma
keszites,
kasirozas!

Telefon:
0620/9142-122

csapviz ertek" megyei rajz
palyazatra kozos munkaval
keszUltek gyermekeink:
Adam Orsolya, Varga
Luca, Sz6ke Melinda, Vel6
Boglarka, Balazs Bence,
1zs6 Zorka es Csipai
Csenge. A zsiiri a 3. helye
zessel jutalmazta 6ket,
amellyel a k6zos kirandu
lashoz 50.000 Ft-os tamo
gatast nyertek.

- A Color Shop Papir
bolt Husveti rajzpalyaza
tan: Csipai Csenge I.,
Makra Bor6ka 2., es Nagy
Emilia 3. helyezest ert el.

Hunya lmrene
mb. intezmenyvezetO

Nyitva:
Hetf6t61-szombatig

5.30-21.00
(13.00-14.00-ig

ebedid6)
Vasarnap:

5.30-16.00-ig

Odit6k, borak,
s6r6k, szeszek

bolti aron kaphat6k.

Nemzeti
Dohanybolt

a Hollerban!

dulasok alkalmaval: Koros
foly6 es holtagai, elovila
ga; termalviz j6tekony
hatasa, felhasznaIasa

brommel szamolunk
be arr61, hogy a Szazszor
szep Ovoda gyermekei is
met tobb paIyazaton is
dijazottak lettek:

A "Biztonsagos
Kozlekedes Gyermek
szemmel" megyei fordul6
jan Gubucz Liliana III.
helyezett es a Csaba TV.
kUlondijasa lett. Nagy
Szabolcs pedig a Bekes
Megyei Kormanyhivatal
kUlondijat kapta.

Az Alfcildviz " A

• szelektiven gyiijtjill< a
hulladekot, benn a csopor
tokban es kinn az udvaron
is; sokat beszelgetUnk az
ujrahasznositasr61, energia
takarekossagr6l

• a termeszethez kozeli
jeles napokat tevekenyen
unnepeljuk meg

• igyekszlink megis
memi es felfedezni kozvet
len komyezetUnk szepse
geit, ertekeit: setak, kiran-

Az akcio
2015. aprilis 1-tol

2015. majus 31-ig sz61!

• gyerekeinknek elo
fUzalagutat, buvohelyet
telepitettlink, amely jovore
minden ovodankban meg
valosul

• osszel egyUtt gyiijtjuk
faink termeseit: gesztenye,
makk, di6, segitlink az avar
gereblyezeseben; novenye
inken figyeljuk a termeszet
valtozasait

• figyeljuk a naIunk
feszkel6 madarakat, akiket
telen etetUnk, nyaron pedig
az itatasukr6l gondosko
dunk

• vizsgal6dunk, Idserle
tezlink a fcilddel, homok
kal, vizzel, sot meg a tUzzel
is

• kozos ugyessegi jMe
kokat, sorversenyeket szer
vezlink

• meteorol6giai allo
masunkon kozvetlen ta
pasztalatokhoz jutunk az
idojarassal kapcsolatban

• alkalmankent allatsi
mogat6kat szervezlink; ak
variumi halainkat es az
orias csigainkat gondozzuk

Hogyan nevelunk ter
meszetet szereto es tisztelo
gyermekeket a Csemete
kert, Margareta es Szaz
szorszep Ovodakban?

Vegre itt a tavasz, a jo
ido! Csalogat minket a
napsugar, a zold ill, a
madarak csivitelese. brli
Wnk, hogy szabadon mo
zoghatunk: futkarozunk,
bujocskazunk, csuszunk,
maszunk, hintazunk, ho
mokozunk, labdazunk.
Ovodaink udvaran ked
vlinkre tehetjuk ezt, hiszen
szepen parkositottak, jate
keszkozokben gazdagok.
Mit csinalunk meg az
udvaron?

• ha az idojaras kedvez,
akkor delelotti foglalkoza
sainkat, tevekenysegeinket
itt szervezzlik meg

• a vetemenyes es a
viragos kertekben, szikla
kertben, balkonokban fo
lyamatosan gondozzuk a
novenyeket, amelyek egesz
evben diszitik kornyeze
tlinket
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Keddi napokon delelott 8
12 oraig, csiit6rt6k6nkent
pedig 15-18 oraig varjak az
iigyfeleket a szemelyes
iigyintezesre.

las bejelentese, miiszaki
szolgaltatasok megrendele
se, illetve lemondasa, fo
gyasztoi adat- es cimvalto
zas bejelentese, fogyasz
tasmero ittirasa, fogyaszta
si he1y ki- es bekapcsolasa,
szamlazassal kapcsolatos
infonnacio kerese, bank
kartyas befizetes lehetose
ge, stb.

TELEFONKARTYA FELTOLTES
l

(~",,,,-•

Telefon:
06-70/629-1157"'

Gyomaendr6d,
Pet6fi n. '2.
Tel.: 06-66/386-523

Gazszolgaltato ugyfelszolgalat

Kedvezmenyes aron vallalom
kisallatok chipeleset, ~"'l3IIo.~~
oltasat, valamint
gyogykezeleset.

E-ON iigyfelszolgalat

Dr. Pap Szabolcs Nandor
magan allatorvos

Az aramszolgaltato heti
k6t alkalommal tart iigyfel
szolgalatot a Selyem uti
varoshaza epiiletenek fold
szintjen levo irodajaban.

A GDF SUEZ gazszol
galtato iigyfelszolgalati
irodat nyitott Gyomaend
rodan a varoshaza fold
szintjen.

Nyitva tarns: hetfO 14
18 oraig, kedden 8-12
oraig.

A szemelyes iigyfel
szolgalaton igenybe vehet6
szolgaltatasok:. gazmeroal-

z
Lcitogasson ql boucink!
5500 GyomQendr6d.

amor lanos o. 39.
Tel.: 06-66/386-359

KiHfU.fITUtlKBOL:
Vetiimagvak

• Niivenyvediiszerek
• RagcsaJiiirt6 szerek

• Fliliak • Tli"Jliik
• SZlvattyUk

• Gumicsizmiik

• Munkavedelmi ruhazal

minosegi oxigenbevitel
nagyon fontos minden
sejtunk szamara egy
egeszseges testi -lelki
szellemi miikodeshez.
Szamos pozitiv egeszseg
ugyi hatas erheto el a
helyes legzessel. India
ban a j6gik gyakorlatai
nak szerves resze a helyes
es iranyitott legzes.
Tajekoz6djanak, hogy
hoi tudnak megbizhat6
Iegzogyakorlatokat meg
tanulni es alkalmazni az
egeszsegiik erdekeben.

Es ne feledjek,hogy
amig ehink lelegziink es
ingyen!!!

A juniusi cikkben
tovabb folytatjuk Janos
evangelista idot all6 tani
tasait az egeszsegmegor
zes erdekeben

Ambrusz Laszlo

",<:>.<Q."!>- -Sziluett
Fitness klub E szolariUrTl

es melyen, hogy a levego
angyala bensodbe szall
hasson.

Bizony mondom nek
tek, hogy a levego angya
la kiiizi testetekbol mind
ezt a tisztatalansagot,
mely azt kivlilrol es be
lulrol megszentsegteleni
tette."

Amikor a fenti soro
kat olvastam prof. dr.
Torok Szilveszter Egesz
segvedo fiizetek dmii
munkajaban, arra gondol
tam, hogy szivesen meg
osztom a Sz6-Beszed
kedves 0lvas6ival.

Mire is hivja fel a
tanit<is a figyelmunket?

Tulajdonkeppen ez
nem mas mint egy Iegzo
gyakorlat, amelynek a
segitsegevel oxigent jut
tatunk a testunkbe.A
megfelelo mennyisegi es

Fit.ness e kondiCian::!i16 t.er-efn
Wl"li:mblUl~ I Ada:,;...-: kond,~j}pE!:k

t.c.ma:.."t.f;1"'lC. I ~I"O/:)lk I ~l.'.P.p ~~b:k

power body I h=l'St:;")nc r :.>:;::;r¢!":Q"t0 :H~roblk

log:.l I pr~vcnt.iv serine GHnn:I··..;:t:lkn

Kner Imre to!r I wWUI.gellal.hu
06 66 285 840 I 06 30 627 8234

A Bibliat a keresz
tenyseg legfObb iranytii
jekent tartjuk wimon.

A kovetkezo idezet
Janos evangeliumanak
"Az Ember Fianak csoda
latos gy6gyitasair61 es
tanitasair61" sz6l6 elsa
toredekeben dr. Szekely
Edmond forditasa alapjan
a kovetkezo tanitasokat
talalhatjuk. Jezus igy for
dult a beteg emberekhez
(reszlet):

"Vonuljatok felre a
satannak az a minden
testi es lelki kiserteseitol
Istennek szabad ege ala.
TeIjetek meg ott es boj
toljetek. Mert bizony
mondom nektek, hogy a
satant es az a minden
nyavalyait csakis bojttel
lehet kiiizni beloletek.
Bojtoljetek pedig mind
addig, amig a satan es az
a nyavalyai mind el nem
tavoznak beloletek es
Fold-Anyank minden an
gyalai szolgalni jonnek
nektek. Keressetek az
erdonek es mezonek az a
friss levegojet es meglcit
jatok benne a levego
angyalat. Vesd Ie a sarui
dat es a ruhaidat es
hagyd, hogy a levego a
levego angyala magahoz
olelje egesz testedet.
Ekkor lelegezzel hosszan
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tasaval megteremtette a
lakossag szamara a szabad
idos es rekreaci6s celu vizi
sportok megismereset, az
egeszseges eletm6dra
neveles celjab611etrehozott
ujabb szinter kiepitesevel.

Kihivas napja 2015.
majus 20. Ezen a napon
Ftizfas-zugi vizitelepiinkon
varjuk a kajakozas, sar
kanyhaj6zas irant erdeklo
do felnotteket, gyerrneke
ket! Tovabbi inforrnaci6k a
plakMokon lesznek olvas
hat6ak.

"Kajak, kenu, saar
kanyhaj6, ez a tabor neked
vaI6!" Jatssz, evezz, mo
zogj veliink!

... hogy kellemes viz
parti kornyezetben toltsd el
a szabadidodet,

... hogy megismerd a
kajakozast es sarkanyhaj6
zast,

... hogy barkacsolj,
sz6rakozz, ismerkedj,

... hogy szabadidodet
egeszsegesen toltsd,

... hogy megismerd a
Koros Kajakot!

Es vegiil, hogy renge
teg uj eIrnennyel es szamos
uj barattal gazdagodj! A
nyari sziinetben folyamato
san mi.ikodtetjiik a tavalyi
evben nepszeriive vaIt
Kajak taborunkat a Ftizfas
zugi telepiinkon. Szinvo
nalas, tartalmas progra
mok, tevekenysegek, kaja
kozas, sarkanyhaj6zas es j6
hangulat varja az erdeklo
do gyerrnekeket. A tabor
r61 bovebb informaci6 ker
heto Csoke Zsolt edzotol.
Tel.: 0670/420-1944

Koros Kajak SE

A tavaszi felkesziiles
idoszakaban meglatogatta
a Koros Kajak Sport
egyesiiletet Vereckei Mos
olimpiai bajnok, a Kajak
Kenu Szovetseg kiemelt
szakmai programjanak
munkatarsa. LMogatasanak
celja volt, hogy felmerje az
edzoi munka szakmai szin
vonalat, az edzesek hely
szinen rendelkezesre a116
felszerelesek, haj6k, kon
dicional6 terem es kiszol
gal6 helysegek nyujtotta
feltetelek megfelelosseget.
Elegedetten konstatalta,
hogy orszagosan ismert
Egyesiiletiinknel a haj6
park j61 felszerelt, a ver
senyzok felkeszitese ma
gas szinvonalat kepvisel,
es velemenyezeseben azt is
kiemelte, hogy a kisterseg
ben a Koros Kajak
Egyesiilet az elvonalban
szerepel tagldszama miatt
lS.

A gyerekek es a ver
senyzok motivaltsagM lat
va, erezve, tartott egy rovid
bemutat6t az altala kidol
gozott ot lepcsos technikai
ravezeto gyakorlatsorb61,
amibe mindenki nagy
orommel kapcsol6dott be.
Jelenlete iiditoleg es inspi
ral6an hatott a sportol6 fia
talokra.

Latogatasanak maso
dik helyszine a Harrnas
Koros partjan talalhat6
Halasz Istvan Cs6nakhaz
volt, megtekintette a sar
kanyhaj6kat es az epiilet
felszereltseget. Velemenye
szerint ezzel a kezdeme
nyezessel az Egyesiilet
korszerii feltetelek biztosi-

e

Norbert es Rau Zsolt.
Harrnadik helyezest ert el:
Szant6 Milan, Kalmar Lilla,
Juhasz Erika, Lehoczky
Levente, Nagy Krist6f.
Tovabbi nevek, akik az elso
hat heIy valamelyiken ve
geztek: Dekany Gergo, Sagi
Aliz, Olah Zsombor, Nagy
Dominik, Lengyel Dorottya.

Az egyesiilet majusi
prograrnja: majus 7-10.
kozott edzotabor Buda
pesten. A budapesti KSI
vizitelepen alszanak a gyo-

mai versenyzok. Itt kozos
edzesek es egy aIlatkert lato
gat<is szerepel a program
ban.

Majus 22-24. Orszagos
Maraton Bajnoksag Gyor.
Majd majus 30-31. Or
szagos Diakolimpia a Ve
lence tavi Sukor6n. A kd
orszagos megrnerettetesre
nagy kiildottseggel utazik a
csapat. Remelhetoleg mind
ket nagyon fontos verseny
rol szep eredrnenyekkeI ter
nek majd haza KSI Gyo
maendrod versenyzoi.

aranyerrnet szereztek az
Ujpesti Obolben. A KSI
Gyomaendrod sajat nevele
su ujoncakent elso igazolt
versenyen rogton az elso
helyen futott be Wagner
Anna is. A biztat6 kezdes
utan joggal varhaguk tole is
a j6 folytatast. Kiemelke
doen szerepelt meg Nagy
Dominik, Fodor Napsugar
es Gyetvai Csongor is Ok
rnindannyian feIaIlhattak a
dobog6 valamely fokara.

Masnap Szegedre uta-

zott a kibovi.iIt, de kisse
megfaradt csapat. A Maty
eri evezos palyan aztan erem
haIrnozas kovetkezett. Az
ezen a hetvegen remeklo
Wagner Anna masodik
aranyerrnet is begyiijtotte,
de gyozni tudott meg Berta
Bence es Gyetvai Csongor
is. A Tiszantill legnagyobb
evadnyit6 versenyen a

,tovabbi KSI GyomaendrOd
eredrnenyek sziilettek meg.
Masodik helyezett lett:
Fodor Bence, Gyetvai Mate,
Fodor Napsugar, Gecsei

Gyomaendriid, Kossuth u. 31. Telefon: 0670n70-5528

'AK:AllAGASI CSOKROK, BAUAGAsI ODVOZLO
Ballagasra bevezeti aron ergonomikus taskak, hatitiskak,

uruliis iskolataskak 2IV garanciaval!

PAPlR

Aprilisban rendeztek
meg Budapesten A-Hid
Epito kupa Obol kor bajnok
sagot, valamint masnap
Szegeden a Hanzok Ors
Emlekversenyt.

A KSI GyomaendrOd
versenyzoi mindket rendez
venyen reszt vettek. A kd
nap eredrnenye alapjan meg
allapithat6, hogy nem min
dennapi eremterrnessel gaz
dagodott a versenyzok gylij
temenye az egyesiilet erem
tara valamint himeve. Az

6riasi mezonyt felvonultat6
budapesti versenyen, mely
az ev egyik legrangosabb
esemenyeve notte ki magat,
hirom aranyerrnet nyertek a
KSI versenyzoi es tobb erte
kes helyezest csiptek el. Az
orszagos bajnoki sZlnvonalu
versenyen nem vart, fantasz
tikus eredrnenyekkel rukkol
tak eIo a KSI Gyomaendrod
fiataljai. Mindenkeppen ki
kell emelni Szant6 Milant es
Fodor Bencet, akik a magyar
vaIogatott tagjaikent kiemel
kedo teljesitrnenyt nyiljtva
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Gyomaendrodi
Szo-Beszedet

a Facebook-on is!

utan az e16ke16 3. helyen
vegzett a gyomaendr6di
Kis Balint Altalanos
Iskola csapata: Varju
Daniel 8.b, Gal Bence
7.b, Cserenyec Orsolya
6.a es Bert6k Gerg6 6.a
osztalyos tanu16k. Fel
keszit6 tanar: Simonne
Szrnka Zsuzsanna.
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Hetf6-pentek: 7-15 craig!

Telefon: 0666/386-233

Temeikezesi iroda:
Gyomaendr6d, Ipartelep u. 2.

Az iigye/et ideje a/aft
(hetVf§g{m es iinnepnapokon is
ejje/-nappaf) hivhat6:
Csoke Janos:
0666/285-065, 0630/630-8097

13

2015. aprilis II-en
rendeztek meg a "Kett6s
torzsii tolgy" cimu,
komplex nemzetkozi
tortenelem versenyt. A
feladatok temaja: ma
gyar katonak az 1. vilag
haborliban, valamint a
Lengyel es a Torok
Koztarsasag tortenete.

A Budapesten meg
rendezett versenyen
magyar es hataron mli
magyar iskolak vallalko
z6 kedvli csapatai vettek
reszt. A zsiiri is nagyon
rangos volt, melynek
elnoke: Dr. Marossy
Endre hadtortenesz, f6
tamogat6ja pedig Dr.
Osman Sabhaz konzul,
iizletember volt. A na
gyon izgalmas 15 fordu
l6s feladatsor megoldasa

Kettos to

Gyomaszolg Kft.
Temetkezessel
kapcsolatos ugyintezes

4 .....

mrau&mrau

mraulajos@freemail.hu

0630/690-2049

HANGOsiTAs

Szep magyar
beszed

Szo-Beszed

formatus Kollegium,
Gimnazium, Szakko
zepiskola es Altalanos
Iskola rendezte meg az
orszagos "Szep magyar
beszed versenyt" aprilis
10-12. kozott Kisuj
szallason.

A helyi es teriileti
fordu16k utan a legma
gasabb fokon mertek
ossze tudasukat, kepes
segeiket a 7-8. osztalyos
tanu16k. A szabadon
valasztott szoveg elolva
sasa utan a kotelez6 szo
veget mondta el a 67
versenyz6. Legfonto
sabb jellemz6je a meg
merettetesnek: az ert6,
ertet6 es termeszetes
olvasas.

A Gyomaendr6di
Kis Balint Altalanos
Iskolab6l: Weigert
Csenge 8.a osztalyos
tanu16 a Kazinczy-jel
veny bronz fokozatat es
kiilondijat kapott. Felke
szit6je: Hunya Jolan
tanam6.

Az Emberi Er6for
rasok Miniszteriuma, a
Kazinczy-dij Alapit
vany, Kisujszallas Yaros
Onkormanyzata es a
M6ricz Zsigmond Re-

MI\G¥AR BtSztn
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Nem hasznalt, elromlott,
feleslegesse van

hute>, vagy
fagyaszt6szekrenyet
ingyen elfogadom.
Hivjon, hazhoz megyek!

Egyeztetni telefonon lehet:
0666/789-189

Szuj6 R6bert es Botos
Pongrac, mindharman 9.
A osztalyos tanu16k. A
masik ket csapatot Nagy
Tibor, Kun Zsigmond
13. A, illetve Fekecs
Gergely 12. A osztalyos
tanu16k (Kneresek),
valamint Csordas Aliz,
Szonda Lili es Deli
Csenge (Knerteszek) 10.
A osztalyos tanu16k
alkottak. A versenyben
Szuj6 R6bertet a maso
dik legjobb sz6noknak
valasztottak. Felkeszit6
tanaraik: Malatinszky
Zita es Valuska Lajos.

A Magyar Kolteszet
Napja

Iskolankban iden is
megiinnepeltiik a kolte
szet napjat. Egy hangu
latos kollegiumi zenes
est kereteben a helyi
Tuzmenedek egyiittes
adott e16 altaluk megze
nesitett verseket. Mu
sorukban a tizenket h6
nap elevenedett meg
tobbek kozt Cso6ri
Sandor, Gergely Agnes,
Dsida Jen6, Szilagyi
Ferenc, B. Molnar Zsu
zsanna versein keresztiil.

hire-SG-
2015. majus

I"-=-"

A Szent Gellert
Katolikus Altahinos Is
kola, Gimnazium es
Kollegium hirei Gimna
ziumi egysegenek hirei.

Disputa-hirek
Ismet sikert konyvel

hetett el disputakoriink:
harom csapattal vettek
reszt a Sz6krakesz Or
szagos Vitaversenyen, a
budapesti Apaczai Csere
Janos Gimnaziumban.
Mindegyik csapat kitii
n6en szerepelt, a magas
egyeni pontszamok azt
mutatjak, hogy a zsuri
ertekelte a teljesitme
nyiiket. A KID nevli csa
pat vegiil az els6 vitana
pon mindenkit legy6zve
jutott az e16dont6be,
ahol aztan legy6zte az
Apaczai gimi egyik csa
patat, es dont6s lett. A
dont6t egy debreceni
csapat ellen vivtak az
ELTE Jogi Karanak
Maria Terezia termeben.
Bar itt az ellenfel bizo
nyult jobbnak, kemeny
csataban legy6ztek a
KID csapatat, akik igy
orszagos masodik helye
zettek lettek. A csapat
tagjai: Lucas Lancaster,

OJ GUMIK!

Katona Gyorgy
gumijavit6

Gyomaendr6d, Bajcsy u. 107.
Telefon: 0666/285-127
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Karosszeriaj avitas!
Karambolos, korrodalt
autok javitasa! Kipufogo
dobok, esovek javftasa,
keszitese! Telefonszam:
0670/5935-171

Utanfutos kistraktor
ral szallitast es kisebb
teriiletek, kertek szanta
sat vallalom. Telefon:
0670/705-7668

Kerites, kapu, terasz
teto, korlat keszitese,
valamint utanfuto plato
fellijitas. 0670/593-5171

MUNKA

30-ig ervenyes Zalaka
rosra. Iranyar: 80 ezer
Ft. Erd.: 0630/683-99-26

ROBI 56-os gep rota
kapaval utanfutoval, mo
toros vizszivattyli, szo
16pres, szekrenysor, TV
szekreny elado. lranyar:
megegyezes szerint.
Erd.: 0670/329-8493

Hasznalt szekreny
sor, szonyegek, TV szek
reny, iil6garnirura, agy
nemutarto, dohanyzo
asztalok, etkezoasztal,
szolopres elado. Iranyar:
megegyezes szerint.
Tel.: 0670/329-8493

78 eves egyediilallo
asszony gondozon6t
keres ottlakassal. Erd.:
0666/282-905

Korrepetalas, felzar
koztatas, maganorak,
kozepiskolai felvetelire
felkeszito foglalkozasok
altalanos iskolasoknak.
Erd.: 0630/856-3218

~eglint, kinott gye
rek ruhakat szivesen
elfogadnank ingyen 0-15
eves korig, raszorulo
gyerekek reszere. Nem
tudja hova rakni, keriil
geti, egyeztessen telefo
non, erte megyiink. 06
66/789-189.

Ro bogoalkatreszek
oleson eladOk. Erd.:
0630/856-3218

elado. Iranyar: megegye
zes szerint. Erdekl6dni
lehet: 0630/576-1140
0630/973-5826

KERT, TELEK
Gyoman Keeseges

zugban (Sulek kert) viz
parti horgasztelek elado.
ErdeklOdni telefonon:
0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

~ez6berenyben, a
Rovid utea l/a. szam
alatt 960 negyzetmeteres
telek, kis hazresszel, 
akar telephelynek is
alkalmas lehet - elado!
Iranyar: 800 ezer Ft.
Telefon: 0620/886-8120

A Fuzfas zugban viz
parti 1800 m2-es kert
elado. Iranyar: 2,2 millio
Ft. Telefon: 0630/312
6459

Gyomaendrodon a
Templom-zugban viz
partra men6 ingatlan ela
do, villany, furott klit
van. 4614 m2-es vallal
kozasra is alkalmas.
Erdeklodni lehet telefo
non: 0670/943-8212

Vizparti Bonom-zugi
telek elado 500 negyszo
gOl. Iranyar: 1,8 millio
Ft. Erd.: 0630/471-9279

EGYEB
Elado Domusmed

Kft.-t61 valo 100 ezer Ft
os iidiilesi utalvany
szeptember 1-tol majus

Kiszely Lajost
es Styevak Gizellat

50. hazassagi evfordul6juk
alkalmab61 szeretettel

koszonti kedves csaladjal
• JD

LAKAs
Oktober 6. ltp-en 2

szobas lakas elado vagy
kertes bizra esere1het6.
Tel.: 0620/576-7879

Vasarteri ltp-en 2.
emeleti erkelyes lakas
elado. Erd.: 0670/279
8040 vagy 0620/347
0538

Vasarteri ltp-en 2
szobas foldszinti felliji-
tott lakas azonnali
bekoltozessel elado.
Erd.: 0630/925-7403

Vasarteri Ltp-en 1
szobas foldszinti lakas
elado! Ar megegyezes
szerint! Erdekl6dni: 06
20/376-4567

Gyoman a Vasarteri
ltp-en hOszigetelt epiilet
ben 2. emeleti, 54 m2-es
ketszobas, erkelyes lakas
elado. Iranyar: 4,7 millio
Ft. Erd.: 0666/284-327

Vasarteri ltp-en 3
szobas lakas elado. Erd.:
0666/284-482

Vasarteri ltp-en 2.
emeleti lakas elado.
Iranyar: 4,3 millio Ft.
Ar: megegyezes szerint.
Erd.: 0630/973-5826

Vasarteri ltp-en 56
m2-es 2. emeleti erkelyes
lakas elado. Erdeklodni:
0670/279-8040 vagy
0620/347-0538

Vasarteri ltp-en egy
szobas foldszinti lakas
azonnali bekoltozessel

REG.
SUTOROKAT,

hasznalati
targyakat

vasarolok!
Keszpenzben a hely

sZlnen
fizetek!

0630/9-533-594

GyomaendrOd koz
pontjaban, a Napkeleti u.
4. sz. alatti 2 szobas gaz
fiiteses esaladi haz nagy
mellekepiilettel, 1440
m2-es telekkel elado.
Iranyar: 3,4 millio Ft.
Erd.: 0620/413-2770

Gyomaendrodon, a
Csokasi zugban vizparti
dupla telken 3 szobas,
osszkomfortos, nagy
nappalis, pineezett esala
di biz gazdasagi epiile
tekkel elado. Iranyar:
15,8 millio forint. Te
lefon: 0630/3326-075

Endrodon a Tamasi
Aron ut 15. alatt feluji
tando kis biz elado. A
haz 2 szoba, konyha,
karma, veranda kialaki
tasu, a fUtes egyedi.
Amennyiben komoly az
erdeklOdes, a vetelar
rende1kezesre all, esak
akkor keressen es meg
egyeziink. Telefonsza
mok: 0630/9452118,
0670/6040802.

19/1. alatt 5 szobas,
etkezos, vegyes-, illetve
gazfUteses biz elado.
Erd.: 0670/566-7344

Gyomaendrodon, a
Rakoezi u. 29. szam
alatt nagy esa1adi biz,
jelenleg orvosi rendel6
kent mukodik, e1ado.
Erdeklodni lehet telefo
non a kovetkezo szamo
kon: 0630/367-0840,
0630/998-5096

HAz
Gyoman, a H6sok lit

91. sz. alatti esaladi biz
nagy te1ekkel, valamint
2366 m2 teriiletU zart
kerttel elado. Erd.:
0630/937-5987

Gyoman kertes esala
di haz elado vagy kisebb
kertes bizra es lakotele
pi lakasra esere1heta.
Erd.: 0630/544-4641

Gyoman a Gardonyi
G. u. 83. sz. alatti ossz
komfortos paraszthaz
elado. Iranyar: 2,5 millio
Ft. Tel.: 0670/245-2295

Gyoman az Arany
Janos lit 16. sz. alatti 4
szobas osszkomfortos
biz elado. Erdekladni:
0620/526-6573

bregsz616ben Kis lit
2. sz. a1atti ketszobas
kertes biz elado. Cse
repkalyhas, ivoviz, rut,
gyiimolcsfak, mellek
epiiletek, jo fOld. Ininy
ar: megegyezes szerint.
Telefon: 0630/746-5404

Endr6don, a Sugar
liton hosszU parasztbiz
elado. lranyar: megegye
zes szerint. Telefon:
0620/245-1262

Gyomaendr6don jo
allapotban leva ossz
komfortos tegla epitesu
esaladi biz mellekepiile
tekkel elado. Iranyar:
megegyezes szerint.
Erd.: 0630/440-9453

Gyomaendrodon, a
Konyves Kalman utea
ban jo allapotban leva
osszkomfortos esa1adi
biz akar nagyesaladnak
is elado. Iranyar: meg
egyezes szerint. Tel.:
0630/478-2208

Gyoman az Arany
Janos lit 16. sz. alatti 4
szobas osszkomfortos
biz elado. Ininyar: meg
egyezes szerint. Erd.:
0620/526-6573

Gyoman, a Zrinyi lit
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~~~ ~ One Touch Ala"~ml Biztonsagtechnikai Megoldasok
www.onetouch-aJarm.com

Riaszt6rendszerek telepltese, karbantartasa, TavfelUgyelete
Amennyiben On epftkezik vagy nyaralasra keszul, de nines ingatlanaban kiepftett vagyonvedelmi rendszer, nem kell

otthonat, ertekeit vedelem nelkul hagynia! Bereljen t61unk kihelyezhet6 Mobil Riaszt6rendszert akar egy hetre is!

Video Kameras Megfigyelo-rendszerek telepltese, karbantartasa
Szeretne szemmel tartani otthonat vagy uzletet? Az altalunk telepftett kamerarendszerek minden igenyt kielegftenek,

minden esetben igazodunk a megrendel6 igenyeihez, es az adott helyszfnre es lehet6segekre szabott ajanlatot

keszftjuk el az On reszere!

Vallaljuk tovabba Tuzjelzo rendszerenek, Belepteto rendszerenek,

Elektromos kapujanak Teleplteset, Karbantartasatl

Kerje Ingyenes helyszlni felmeresunket es Arajanlatunkatl

info@onetouch-alarm.com

06-30/557-119 7

1.·i5 Ora koziitt)
AUTOSOK
FIGYELEM!

Muszaki
vizsgaztatas

akcios aron:

22.000 Ft
Eredetiseg
vizsgalat!

Varga Bela,
autoszerelo mester

Telefon:

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

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

Nemzeti
Kozlekedesi
Hat6sag

salildi vasarn
a Dreher Soroz6-Etteremben!
2015. majus 10. vasarnap
Leves: Oszibarack kremleves
Menu: Marha labszarp6rk6lt, pirftott tarhonya,

kaposztasalata. Mese almas.
2015. majus 17. vasarnap
Leves: Majgaluska leves
Menu Ciganypecsenye, tepsis burgonya,

kovaszos uborka. Nutellas palacsinta.
2015. majus 24. vasarnap
Leves: Csontleves daragaluskaval
Menu PUlyka cordon, francia burgonya.

Tsatsiki salata. Tiramisu.

2015. majus 31. vasamap
Leves: Orjaleves eperlevellel
Menu Rantott csirkemell, rizi-bizi, 6szibarack

bef6tt. Mandulas szelet.

Varjuk szives megrendeleseiket.
Etkezesi utalvanyokat es SZEP kMyat is elfogadunk!

980 Ft/adag
Telefon/fax: 0666/386-444
Mobil: 0620/9808842,0670/3655360
Varjuk szfves megrendeh~seiket!

,

'.

~.

. ..,

ngyenes a lakossagi apro!
A Szo-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak a

olvas6knak a lakossagi aprobirdeteseit. akik czen a szelve
nyen kiildik be megjelentetes celjab61! A szelvenyen a meg
jelalt helyre kell beimi a kivant sZQveget es a szelvenyt
Icvelez61apon vagy boritekban e1kiildcni a k6vetkezo
cimrc: Sz6-Beszed Sze"kesztosege 5500 Gyomaendrod,
Bosak utja 51. Egyapr6hirdctes sziivege lehemleg ue tar
talmaZ70n 15 sz6mil labbet! A birdetesek sZ<)\'egeert felc
lossegel nem vallal a szerkesztilseg!

Felad6 neve: .

Cime: .

Az apr6hirdetes szovege:

lranyar: .

Erdeklodni: .

Alafras: .
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Digitalis teve, internet es telefon egyiitt,
harom h6napig havi 1190 Ft-ert

ost minde eleadtunk!

@)®Q)
,

te
Tavlatokat nyitunk

~
~

Valaszd uj keteves lakossagi szerz6dessel barmely digitalis Szinvilag csomagunkat, es nemcsak a harom szolgaltatast
kapod meg az els6 harom h6napban havi 1190 Ft-ert, hanem a legt6bb filmcsatornankat es az 6sszes naiad elerhet6
tevecsatornankat is! A negyedik h6napt61 a Szinvilag csomagodhoz tartoz6 teljes havi dij es csatornacsomag lep eletbe.
Az elerhet6 ajanlatokr61 erdekl6dj a legk6zelebbi Invite! Pontban, a 1288-as telefonszamon vagy az invitel.hu oldalon.

Invitel Pont: Bekescsaba, Andrassy lit 37-43. (Csaba Center) Tel.: (06) 66444959
Ertekesitonk: Nagy Laszlo Tel.: +36 20 330 9070

(91288
invitel.hu

Az. ajanla! 2015. majus 4-e!01 visszavonaslg ervenyes. azlnvilel <2olgaltataslleriileten. digitalis leve- es legal5bb meg egy <2oJgaltatlst egyben tarlalmaz6 Stinvilag eso
magra eloOzeto. oj l.ako5Sagl ugyfelek szamara. Az. elofizetoi jogvlszony hatarozott idon belOH felmondasa eseten az elotaetot az AsZF szerlnti katborfi,et"si kotelezettseg
lerhell. Adijak aZarnl tartalmazrlk.



24. evf. 6. szam FUGGETLEN vARoSI LAP

249Ft

2015. jiinius
Feleliis szerkesztii: Hornok Ernii • Szerkesztiiseg: 5500 Gyomaendriid, Hiisiik litja 51.

Telefon: 06-70/22-632-99· Kiadja: Rekline Stlidio EgYeni Ceg • Feleliis kiado: Hornok Ernii· E-mail: szobeszed@gmail.com
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Negysavos
autout vezet

majd Szolnokra

tamogatast. Ezert a kor
many rendkivlili es evente
visszater6 palyazatokkal
igyekszik segiteni ezeknek
az intezmenyeknek a meg
ujulasat.

lden osszesen ket mil
liard forinttal tamogatjak a
kiilonboz6 egyhazi intez
menyeket: iskolakat,
egeszsegiigyi es szocialis
intezmenyeket. Ezen feli.il
pedig ev elejen 1,3 milliard
forintnyi tamogat:ist iteltek
oda.

elkeriilo, a masik a
Torokszentmiklostol
Fegyvemekig tarto sza
kasz. Az M4-es "nem
marad torzo", megepUl'
megpedig ugyanazona
nyomvonalon, de mas
miiszaki tartalommal,
nem autopalya, hanem
autout lesz - fejtette ki.

Megallapodas sziiletett
arrol, hogy legkesobb
2019-ig Budapestet es
Szolnokot negysavos
autout koti majd ossze,
megpedig a Ferihegyi
RepUlotertol indulo 4-es
fout nyomvonalan
kozolte Orban Viktor
miniszterelnok Szol
nokon. Szalay Ferenc
(Fidesz-KDNP) szolnoki
polgannester elmondta,
hogy az Abony es
Fegyvemek kozotti, leal
litott utepites "uj gondo
lattal folytatodik to
vabb": ennek egyik re
sze a szolnoki eszaki

lehet elvegezni. A tervke
szites a tetoszerkezet fel
ujitasara, a templom alaszi
getelesere es a falazat
kiilso k1inkertegla es mar
vanylapos borit:isanak p6t
lasara, felujitasara, tovabba
a kerites felujitasara terjed
ki.

Dank6 Bela hangsu
lyozta, hogy a kormany
fontos feladatanak tekinti,
hogy felujitsak azokat az
egyhazi epiileteket, ame
Iyek korabban nem kaptak

egy uj kemeny beepitese,
es egy kazanhaz, vagyis
szocialis resz kialakitasa.

Czank Gabor plebanos
tajekoztat:isa szerint a gyo
mai Jezus Szive Templom
felujitasahoz engedelyes es
kiviteli tervek elkesziteset
va16sitjak meg az 1,5 mil
li6 Ft osszegii tamogatas
b61. A gyomai templom
miiemlekkent nyilvantar
tott epUlet, ezert a felujit:i
sat kizar6lag kiilon tervek
es engedelyek birtokaban

ferfinep szomorU szivvel
figyelte, hogy a szettort
sorosuvegekbol kifolyt
nediit "elnyeli" a forro
aszfalt. Szerencsere na
gyobb baj nem tortent...

-oke-

sult a tamogatasb61. Gyo
maendrod mellett Szarvas,
Bekes, Mezobereny es Be
kes telepUlesen is nyertek
t:imogat:ist az egyhazkoz
segek.

FUlop M6nika lelkesz
elmondta, hogy a Gyomai
Evangelikus Egyhazkozseg
a 14,5 milli6 Ft-os tamoga
t:ist a gylilekezeti terem es
par6kia epUletenek felujit:i
sara szeretnek forditani a
kozosseg javat szolgalva.
Az evangelikus templom
1862-ben epUlt, a par6kia
epUlete 1862 es 1872
kozotti evekben epUlhetett.
A templom es az epUlet
miiemlek jellegii, helyi
vedettsegii. Az egyhazkoz
seg tervei szerint a gylile
kezeti terem belso oldalfa
lainak javit:isa, szigetelese,
illetve festese, illetve az
epiilet homlokzat:inak fes
tese, burkolat javit:isa a eel.
Az epUlet teljes fiitesenek
kialakitasat is el kell ve
gezni, mivel a jelenlegi fali
gazkonvektorok nem meg
felelOek. fgy szlikseges

onalIo eletre keltek. A
Birkacsarda elotti szaka
szon a rakter ponyvaj<it
atszakitva sorosrekeszek
gannada borult Ie a pla
torol a kovesutra. Az
osszesereglo nagylaposi

Egyhazi celli tamoga
tasban reszesiilt 2 gyoma
endrodi egyhazkozseg.
Danko Bela orszaggyiilesi
kepviselO Gyomaendro
don tartott tajekoztatast
arrol, bogy nemregiben
dontes sziiletett az Emberi
ErOforrasok Miniszteriu
manak egyhazaknak kiirt
palyazataban.

Ket tamogatasi forrasra
palyazhattak az egyhaz
kozsegek, egyreszt az egy
hazi epitett orokseg vedel
me es egyeb beruhazasok
tamogatasa, masreszt az
egyhazak kozossegi celu
programjainak es beruha
zasainak elosegitese volt a
palyazati kiirasanak celja.

Dank6 Bela elmondta,
hogy Bekes megyebe
osszesen 59 milli6 Ft tamo
gatas erkezett, melynek 80
szazalekat Bekes megye 2.
szamu vaIaszt6keriiletenek
egyhazkozsegei nyertek el.
Gyomaendr6don a Gyomai
Evangelikus Egyhazkoz
seg, valamint a Gyomai
Jezus Szive Plebania resze-

Majus 20-an delutan
3 ora tajban egy Endrod
fele igyekvo sorszallito
kamion a kanyarban
megdolt es ezzel egyiitt
a rakterben a meleggel
dacolo sorosrekeszek is
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Negyszazotven forintert lehet kilatozni
A fOrdo iizemelteti a kiliit6t es a ligeti tanosvenyt is

Junius 27-en csalildi nap lesz
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Vallasturisztikai kozpont lesz
a Szent Antal zarandokhaz es sut6haz

2015. junius

"Emberek kik cso
dat vartok siessetek
Szent Antalhoz" olvas
hatjuk az endrodi
Szent Imre templom
regi oltarteritojen, es
aki mostanaban az
EndrOdi Nephaz kor
nyeken jar, lathatja
ennek a csodanak a
valosagat is.

Megszepult az End
r6di Nephaz udvara es a
Szent Antal utcaban
lev6 romos epuletbOl
varosunk buszkesege
lett. Az erre jar6 ember
ek 6szinte elismeressel
tekintenek a Szent Antal
kenyerenek sut6hazara
es a Nephaz udvaran
kialakitott zarandokszal
lasra.

Az endr6di vallasi
buzgalom f6 vonulata
Szent Antal kore ir6dott.
A szent kultuszanak
nepszeriisiteseben
Kiszely Marton m6dos
gazda jeleskedett. Sajat
koltsegen elkeszitette a
templomba a Szent
Antal oltart, felepittette
a Szarvasvegen az isko
1M, majd 1903-ban
tamogatasaval felepUlt
Szent Antal kenyerenek
sut6haza. A hazankban
egyedula1l6 epitmeny
1950-es evekig toltotte
be eredeti funkci6jat,
majd jellegtelenUl, lak6
hazkent hasznaltak.

200 I-ben visszake
rult a kenyersut6haz
oromzatan lev6 fiilkebe
Paduai Szent Antal
szobra es eledni kezdett
a szakralis helyszin
miikodese. Az az6ta
eltelt 14 evben hoI re
menyteli volt, hoi siral
massa valt a haz allapo
ta, de vegUl a hit ereje
vel es a valhisturisztikai
fejleszteseknek koszon
het6en megmenekult a
haz a lebontast61, s6t

megujulva varosunk
kultunilis kincse lett.

Gyomaendr6d jelen
t6s palyazati forrashoz
jutott 2014-ben, mely a
vallasturisztikai es oko
turisztikai fejlesztesek
e1indulasahoz vezetett.
A vallasturisztikai fej
1esztesek kozponti hely
szine a Blaha uti Nephaz
es komyeke. A Nephaz
udvanin 1ev6 epUletbOl,
mely korabban egyhazi
fenntartasban volt, majd
az allamositis utan isko
la, gyakorlati oktat6te
rem es szolgalati lakas
kent miikodott. Ebben
az epuletben kerult
kialakitasra a Szent
Antal zanindokszallas,
mely 21 f6 elszallasola-

sara alkalmas. A haz
kozponti es egyben
szakralis helye a kapol
na, melyben Paduai
Szent Antal oltara es a
csodait megjelenit6
dombormiivek tekinthe
t6k meg. A szallasra
erkez6 vendegek elhe
lyezeset biztositja a ket
sajat fiird6szobas szoba,
melyb61 az egyik aka
dalymentesitett, vala
mint az emeletes agyak
kal berendezett ferfi es
n6i hal6. A 21. szazadi
igenyelnek megfelel6
szocialis helyisegek, az
izlesesen berendezett
tarsalg6, a wifi szolgal
tatas mind a vendegek
kenyelmet szolgaljak. A

szallashelyhez ebedl6 es
konyha tartozik, ahol
50-60 f6 etkezteteset
lehet megoldani. A fel
szerelt konyhaban pedig
a turistacsoportok
maguk is elkeszithetik
eteleiket. A zarandokhaz
udvaran talalhat6 fedett
szinben udvari kemence
talalhat6, melyben varo
sunk hagyomanyos ete
leinek elkesziteset
mutatjuk be a vendegek
nek.

A szallashely amel
lett, hogy teljesen kor
szerii nagyon baratsagos
arakkal tudja nyujtani
szolgaltatasait. A feln6tt
ejszaka 2000 fo
rint+IFA/f6, a diakok
pedig 1400 Ft/f6 dija-

kert szallhatnak meg a
hazban.

A zarandokszallas
kialakitasaban fontos
nak tartottuk a keresz
teny eszmeiseget es ezen
bellil Paduai Szent Antal
peldamutat6 egyenise
get megjeleniteni. A ter
meszetes anyagu bUto
rok, a natu.r fa felUletek,
a hagyomanyos stilusu
deszkamennyezet a
ferencesek termeszetko
zeli ideol6giajeit hangsu
lyozzak. A kolostorok
kertjeiben rna is foglal
koznak gy6gynovenyek
termesztesevel es feldol
gozasaval, ezert prog
ramjainkban megjelenit
jiik a gy6gynovenyekkel

val6 foglalatossagot is.
A zarandokhaz kertje
ben, valamint a kenyer
sut6haz udvaran gy6gy
novenyes agyasokat ala
kitunk ki, melyben mint
egy botanikus kertben
apr6 tablacskak jelzik a
novenyek neveit es fel
hasznalasukat. A szallas
helyen pihen6 vendege
inknek gy6gynovenyes
foglalkozasokat ajan
lunk, melyen megismer
hetik a kert gy6gynove
nyeit es gyakorlati
bemutat6inkon azok fel
dolgozasat es hasznala
tat. Kozos gy6gyteazas
ra es gy6gynovenyes
sutik keszitesere hivjuk
az erdekl6d6ket.

A zarandokszallas
kozeleben lev6 Szent
Antal kenyerenek sut6
haza 1903-ban epult fel
ajanlasb61 es a falu
raszorul6 csaladjainak
siitottek itt kenyeret. A
felujitott epUletben visz
szaallitottuk az egykori
kemencet, melyben
kozosen megsuthetjuk
vendegeinkkel "szentan
tal kenyeret". A progra
ban aktivan reszt vehet
nek a kenyer keszitese
ben es hazavihetik
emlekbe a kis kenyere
ket.

Junius 13-an unne
peljuk Paduia Szent
Antal napjeit. A katolikus

templomokban ekkor
liliomot szentelnek a
szent tiszteletere. Mi is
nagy igyekezettel keszii
lunk erre a napra, hiszen
a megujult epUleteinket
Szent Antal oltalmaba
kivanjuk helyezni. A
zarandokhaz megaldasa
ra es a sut6haz szobra
nak szentelesere junius
12-en 17 6rakor keriil
sor, melyre mindenkit
szeretettel varunk.

Az unnepseg a
zarandokhaz kapolnaja
nak felszentelesevel
kezd6dik, majd atvonu
lunk a Szent Antal
kenyerenek sut6hazaba,
ahol visszakeriil a szent
szobra a haz oromfiilke
jebe. A szobrot Farkas
inszki L6rant ajanlotta
fel, aki helyi sziiletesii
es maga nagy tisztel6je a
szentnek. A sut6haz
szentelese utan Czank
Gabor endr6di plebimos
vezetesevel processzi6
val atvonulunk a Szar
vasvegi temet6 kapolna
jahoz, ahol miset celeb
ral Czank Gabor pleba
nos, Ivanyi Laszl6 ple
banos, kanonok es dr.
Denes Zoltan esperes
plebanos, kanonok.

A zarandokszallas es
a Szent Antal kenyere
nek sut6haza julius 1-t61
varja vendegeit.

SZ. I.
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Gazdat cserelt a Hoterm
Az 1993-ban privati

zalt gyomaendrodi Ho
teehnikai es Gepipari
Kft.-nel majus kozepen
tulajdonosvaltas tortent.
A nagymultU eeg eddigi

tulajdonosai ertekesitet
tek a vallalatot. Az uj
jaszberenyi tulajdonos
terveirol bovebben la
punk kovetkezo szama
ban olvashatnak.

Toldi Balazs polgarmester, Gajda Robert kormanymegbizott, Danko Bela orszaggyiilesi kepvi
seW es Pogany Istvan a kivitelezo konzorcium kepviseloje adta lit az uj szennyviztisztito telepet

Konyhabutorok,
gardr6b

szekrenyek,
keszitese

egyedi
meretben

butorlapb61
vakumf61iazott
felUlettel vagy
tomor fab61!

Elsa osztalyu
borovi fenyobol
ajt6k, ablakok

keszitese!

Telefon:
0630/9554-571

Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes korO Ogyintezese.

Verso Biztositasi Alkusz Kft.

Telefon: 06661284-989,
0620/359-6842

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- k6telez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztositas
- eletbiztosftas
- nyugd fj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet:

Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendrod, Madach u. 2/2.

szennyviztisztit6 mu
modernizalasat foglalta
magaba, hanem a varosi
esatornaha16zat hibait is
kijavitottak.

Pogany Istvant6l, a
Penta Kft., a Pureeo Kft.
es a Szabadies Zrt. altaI
letrehozott kivitelezo
konzoreium kepviseloje
tol megtudtuk, hogy a
gyomaendrodi telepen
egy teljesen uj, a mai szi
gorU kornyezetvedelmi

e16irasoknak is megfelelo
szennyviztisztit6 teehno
l6giat epitettek ki, emel
lett pedig felujitottak a
kezeloepiileteket es az
utakat. A beruhazas re
szekent a varos teriileten
48 ponton korszerusitet
tek a mar meglevo szeny
nyvizesatorna ha16zatot.

Tinldne Zvara Er
zsebet az iizemelteto
Alf6ldviz Zrt. kepvisele
teben bemutatta az uj
szennyviztisztit6 muvet a
meghivott vendegeknek
es a sajt6 kepviselOinek.

H.E.

nyezetiinkhet, hiszen ez
szamunkra is az egyik
legfontosabb ertek. Ezt a
szemleletet tiikrozi a
most atadasra keriilo
gyomaendrodi beruhazas
is, hiszen a talaj es a viz
keszleteink terhelesenek,
szennyezesenek vissza
szoritasat eelozza. A va
rosban keletkezo szenny
viz elvezetese, kezelese,
a szennyviziszap komye
zetkimelo tarolasa, eset-

leges ujra hasznositasa
jelentosen kimeli majd a
kornyezo videk fOldjeit
es elovizeit, s6t a gyoma
endrodiek szamara is egy
elhetobb kornyezetet,
jobb eletmin6seget te
remt.

Az esemenyen reszt
vett Dank6 Bela orszag
gyiilesi kepvisel6 is, aki
hangsulyozta, hogy a 850
milli6 forintot is megha
lad6 beruhazas amely a
Kornyezet es Energia
Operativ Program kerete
in beliil va16sulhatott
meg nem esupan a

Junius 5-en iinnepe
lyes keretek kozott atad
tik az uj gyomaendrodi
szennyviztisztit6 muvet.
A beruhazas 2013 au
gusztusaban kezdodott.

Az 1980-as evek ele
jen epiilt telepet ugyan a
'90-es evek kozepen
bOvitettek es modernizal
tak, am a tisztitasi tech
no16gia nem volt alkal
mas a beerkezo szenny
viz rna elfogadott m6don
torteno teljes megtisztita
sara. Gyomaendrod on
kormanyzata a gyoma
endrodi szennyviztisztit6
telep korszerusitesere
vissza nem teritendo
tamogataskent 700 milli6
270 ezer forintot nyert. A
kivitelezeshez sziikseges
onero a nem elszamolha
t6 koltsegekkel egyiitt
mintegy 158 milli6 fo
rint. Idokozben a vissza
nem teritendo tamogatas
osszege nott, s ez tobb
mint 100 milli6 forintos
megtakaritast jelent varo
sunknak - mondta Toldi
Balazs polgarmester.

Az atad6 iinnepsegen
Gajda R6bert kormany
megbizott a beruhazas
kapcsan hangsulyozta a
kornyezetvedelem fon
tossagat. Kiemelte:

- B6kes megyeben is
toreksziink arra, hogy
egeszsegesebbe, tisztab
ba, eIhetobbe tegyiik kor-
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munkahelyre keriil, es ott
milyen csapattal dolgozik
egyiitt. Vegzes utan,1977
ben a Kozponti Fizikai
Kutat6 Intezetbe (KFKI)
keriiltem. A KFKI akkor
az orszag elso szamu
kutat6intezete volt tele
tehetseges es kival6 szak
emberrel. Az igazi mer
nokke valasom tulajdon
keppen itt tortent azaltal,
hogy nagy szakmai kihi
vast jelento problemak
megoldasan dolgozhat
tam, es az id6sebb, tapasz
taltabb kollegakt61 elta
nulhattam a szakma csin
jat-binjat. Az itt eltoltott
het ev alatt rengeteget
tanultam, raadasul olyan
modern technol6giak
kozeleben voltam, ame
Iyek az orszagban mashol
nem voltak fellelhetoek. A
plazmakutatashoz es a
lezerkutatashoz fejlesztet-

A kinai iirhajo
visszatero kabinja

mnk olyan specialis cel
muszereket, amelyeket a
kommunista orszagok
nyugatr61 nem vasarolhat
tak meg, ezert ezeket
magunknak kellett kifej
leszteni, majd legyartani.
Ennek koszonhet6en sza
badon szamyalhatott a
fantazia, es MIas vagyok
a sorsnak is, hogy ezek
ben az evekben sikeriilt

Solymosi Janos, aki
ugyan eredmenyesen fel
vMelizett a Budapesti
Muszaki Egyetem Villa
mosmernoki Karara, de
helyhiany miatt itininyi
tottak a Kand6 Kalman
Villamosipari Muszaki
Foiskolara. Akkoriban
akit felvettek felsOfoku
intezmenybe, azt a tanul
manyok megkezdese elott
11 h6nap katonai szolga
latra hivtak be. Solymosi
Janos Cegleden egy hir
ad6s zasz16aljnal szolgal
ta a hazat.

Egy hirad6s ko
csin teljesitettiink szolga
latot, ahol ugynevezett
k6dkapcsol6kkal kellett a
megfelelo iizemi frekven
ciakat beallitani, Ez eleg
ge kOriilmenyes, kompli
kalt es idoigenyes muvelet
volt, sok tevesztesi leheto
seggel, ezert egy katona
tarsammal atszereltiik a
k6dkapcsol6t. Ennek ko
szonhetoen sokkal gyor
sabban es pontosabban
tudtuk beallitani a rend
szert. Parancsnokaink
nem is tudtak mivel
magyarazni a hirtelen
megnovekedett hatekony
sagot. A turpissag leszere
lesiink e16tt deriilt csak ki,
meg nem biintettek,
viszont vissza kellett alli
tanunk az eredeti allapo
tot, nehogy a Vars6i
Szerzodes tagallamait
valami kar erje ...

A Kand6 fOiskolan
kival6 tanari kar dolgozott
es emellett gyakorlatori
entalt kepzes folyt.

Az iskolai evek
alatt senkibOl sem lesz
mernok, ezek az eszten
dok az elmeleti es reszben
a gyakorlati informaci6k
gyiijteserol sz6lnak. Ezt
kovet6en sok fugg att6l,
hogy ki hova, milyen

ci6t adott a fizika tanula
sahoz, gyakran beengedett
a fizika szertarba is, ami
nem mindenki szamara
adatott meg, es segitett a
fizika versenyekre val6
felkesziilesben - emlek
szik vissza a gyomai alta
lanos iskolai evekre
Solymosi Janos, aki meg
emliti meg, hogy a torte
nelmet Stef Istvanne, a
bio16giat pedig Puskas
Laci Mcsi tanitotta.
Dombos Lasz16 tanar ur
nevet sem felejtette el,
akinek koszonhetoen ak
koriban a gyomai 1. sz.
Altalanos Iskola diakjai 
koztiik Solymosi Janos 
sorra nyertek az ermeket
az atletikai es tornaszver
senyeken,

Az altalanos iskolai
evek utan, 1969-tol a gyo
mai Kiss Lajos Gim
naziumban folytat6dtak a
diakevek: - Gyarmatine
Magdi neni volt az osz
talyf6nokiink. J6 kepesse
gil osztaly voltunk, tob
biinket felvettek fOisko
lakra, egyetemekre. Szep
idoszak volt ez szamornra
is. Korabban meg az alta
lanosban Puskas tanar ur
szemelyisegenek koszon
het6en a bio16gia is von
zott, de vegiil a fizika
mellett tettem Ie a voksot,
s ez az elhatarozasom a
girnnaziumi evek alatt is
megerosodott bennem.
Egyebkent is mar gyerek
kent vonz6dtam minden
hez, ami raz. Kisdiakkent
otthon is szereltem a vil
lanyt, naponta vertem ki a
biztositekot. Mar akkor
jarattam a Radi6technika
ujsagot, igy aztan erettse
gi utan nem volt kerdeses
a tovabbtanulas iranya:
hiradastechnikai mernok
szerettem volna lenni 
idezi fel az utkereses eveit

~ --;-:

az osztalyban bejelentette,
hogy azon a napon nem
feleltet senkit, igy a sziile
im mellett egy egesz osz
taly is oriilt a megerkeze
semnek - mondja
Solymosi Janos, aki a
J6kai Uti 6vodas evek utan
a szomszedos epiiletben, a
J6kai uti iskolaban sajiti
totta el a beruvetes es a
szamolas tudomanyit. Az
elso osztalyban Szucs
tanit6 neni, masodikban
Tandi Lajosne, a harma
dik-negyedik osztalyban
pedig Beregszaszi Belane
volt az osztalyfonoke. A
felso tagozatot mar az
akkori 1. sz. Altalanos
Iskola f6 epiileteben kezd
te, Kovacs Gaborne
Zsuzsa neni osztalyfonok
kent oktatta a matemati
kat, a fizikat pedig ferje,
Kovacs Gabor tanitotta.

- Tulajdonkeppen Ga
bor bacsi komoly motiva-

Csahidi foto ot evesen

Solymosi Hmos urku
tat6 mernok es iizletem
ber. Cegiik urtechno16giai
berendezeseket fej leszt,
gyart es ertekesit a nagy
vilagban. Mint mondja,
high-tech eszkozoket
adnak el high-tech vallala
toknak. Solymosi Janos a
Magyar Ausztronautikai
Tarsasag elnoke, a Ma
gyar Repii1o- es Urtech
nol6giai Platform tars
elnoke, evek 6ta tagja a
Magyar Urkutatasi Ta
nacsnak es az Urkutatasi
Tudomanyos Tanacsnak.
Mult ev decembereben a
Parlamentben vehette at a
Gabor Denes dijat, amely
az innovaci6s es mernoki
tevekenyseg legrangosabb
elismerese.

Solymosi Janos 1955
ben sziiletett Gyoman a
Hosok uti - egykori - szii
lootthonban. P~dag6gus

sziilei akkor meg a
Bocskai utcaban szolgala
ti lakasban laktak. Edes
apja, Solymosi Janos a
gyomai altalanos iskola
ban volt igazgat6. A
Solymosi hazaspar is ala
pit6ja volt az otvenes
evekben a gyomai girnna
ziumnak, ahol Janos Mcsi
orosz-angol szakos tanar
kent dolgozott es igazga
t6helyettes lett, felesege
Marika neni pedig nemet
magyar, tortenelem sza
kos tanarkent oktatta a
gyomai diaksagot.

Aznap amikor
megsziilettem, edesapam
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Az orosz iirkozpontban

A Gabor Denes Dij atvetele a Parlamentben

Solymosi Janos 1991
ben a miincheni Bonn
Elektronik GmbH tulajdo
nosaval megalapitotta a
rna mar 100 szazalekban
magyar tulajdonu BHE
Bonn Hungary Kft-t. A
BHE Magyarorszag leg
nagyobb uripari cege, 18
orszagban van kepvisele
tiik. Urtechnol6giai igaz
gat6kent szemelyesen ira
nyitja a ceg urprojektjeit.
Berendezeseik ott vannak
a nemzetk6zi uralloma
son, t6bb kUlf6ldi muhold
fedelzeten es az indiai
Mars-programban is.

Cegiink j6vore lesz 25
eves. Mem6kke valasom-

hoz hasonl6an, a nernzet
k6zi iizletemberre vala
somban is jelent6s szere
pet j<itszott a mindenna
pok munkaja soran meg
szerzett tapasztalat. T6bb
ev alatt sikeriilt megtanul
nom, hogy mikent kell a
nernzetk6zi iizleti eletben
sikeresnek lenni. Ra kel-

A Del-Koreai Satrec iirtechnologiai ceg elnokevel
es alelnokevel Dajeon-ban

mem6knek. Elvallaltam a
munk<it, igy elkezdod6tt a
hivatalos engedelyek inte
zese. Nem volt egyszerii
ez az itteni oldalon sem,
de a nemetek 0ldalar61
sem. Meg a rendszervaItas
elott voltunk es az en
munkavallal6i papirjai
mat, kerelmeimet t6bb
mint egy evig tologattak
mindenfele hivatalok, mig
vegiil eIerkeztiink 1989
okt6berehez a nemet ujra
egyesites napjahoz. Bar a
nemet vezetes hangoztat
ta, hogy rendkiviil halasak
a magyaroknak a hatar
nyitasert, s6t varjak
Nemetorszagba a maga-

san kepzett szakembere
ket, az en munkavallal6i
kerelmem megadasa vi
szont keslekedett. Vegiil a
nemet ceg tulajdonosaval
ugy d6nt6ttiink, hogy
Budapesten alapitunk egy
mikrohullamu kutatas-fej
lesztessel foglalkoz6 k6
z6s ceget.

urszondan, a F6ldtol t6bb
milli6 kilometer tavolsag
ban nines aki megjavitsa a
berendezeseket, igy a
rendszert a meghibasodas
ellen is vedeni kellett.
Mindket urszondan j61
vizsgaztak berendezese
ink. Az urszondakon a
KFKI altai kifejlesztett
orientaci6s kamerarend
szer es egyeb tudomanyos
muszerek is muk6dtek,
hozz<iteszem kival6an,
hiszen ezeknek a kamer
aknak sikeriilt megtalalnia
a s6tet vilagiirben az iist6
k6s kicsiny pontj<it a sok
milli6 csillag k6z6tt.
Hangsulyozom, hogy a
'80-as evek elejet irjuk!
T6rtenelmi erdekesseg,
hogy a nyugati orszagok
is inditottak egy k6z6s
urszond<it, a Giott6t. A mi
urszondank fedezte fel az
iist6k6st, es a Giott6t
tulajdonkeppen ezen
informaci6k alapjan tud
tak a Halley iist6k6s k6ze
lebe iranyitani. Ma
gyarorszagon errol a szen
zaci6snak szamit6 hirr61
akkoriban szinte nem is
esett sz6 a sajt6ban, csu
pan annyit irtak,hogy az
Interkozmosz programban
rna mar magyar tud6sok is
reszt vesznek... Egyeb
kent az amerikai NASA
szakemberei elsokent gra
tulaltak az eredmenyeink
hez - emlekszik vissza az
egyik legjelentosebb ur
projekt eredmenyeire
Solymosi Janos.

A ket urszonda a mun
kajat elvegezve az6ta is
kint van a vilagurben.
Solymosi Janos megemli
ti, hogy a berendezeseket
ellattak saj<it kezjegyiik
kel, biztos, ami biztos, ha
az "idegenek" egyszer
megtalaljak ezeket az
fueszk6z6ket, akkor tud
jak majd, hogy kik szerel
tek 6ssze ezeket ...

Solymosi Janos 1988
ban egy miincheni high
tech cegtol kapott allas
ajanlatot.

- A nemet ceg egy uj
mikrohullamu fejleszto
csoportot hozott letre,
ebbe hivtak meg fejleszto

en olyan szabadsagot kap
tunk, olyan kutatasokban,
fejlesztesekben tudtunk
reszt venni, arnilyenekben
egyebkent az akkori ma
gyar mem6k6knek nem
volt lehet6segiik.

Solymosi Janos busz
ke ra, hogy tagja lehetett a
Muszaki Egyetem Ur
kutat6 Csoportjanak, a
708-as labomak, amely az
orszag egyik vezet6 ur
technol6giai szakmai mu-

helye volt. T6bb olyan ki
val6 szakember keriilt ki
innen, akik a vilag t6bb
kUl6nb6zo pontjan nevet
szereztek a magyar mu
szaki tudasnak. Janos sze
rencsesnek tartja mag<it,
hogy tagja lehetett ennek
a csapatnak, az itt t6lt6tt
evek meghataroz6ak vol
tak abban, hogy nernzet
k6zileg is elfogadott
urszakemberre valjon.

- Amikor 1983-ban az
egyetemi kutat6csoport
hoz keriiltem, kezd6d6tt
az egyik legnagyobb
jelentosegii hazai urprog
ram a Szovjetuni6 vezete
sevel es a szocialista
orszagok k6zremuk6dese
vel. A Vega-Halley elne
vezesu program soran
1986-ban a F6ld k6zelebe
erkezo Halley iist6k6s
vizsgalatara ket Urszond<it
bocsatottak fel. Ezek
fedelzeti energiaell<it6
rendszerenek kifejleszte
set Magyarorszag kapta
feladatul, ezeket mi keszi
tettiik el. Nem volt egy
szerii dolog, mivel rendki
viii nagy volt a megbizha
t6saggal kapcsolatos
k6vetelmeny, hiszen az

megalapoznom kes6bbi
szakmai fejl6desemet.

A KFKI-ban elt6lt6tt
evek utan Solymosi Janos
1983-ban atkeriilt a Bu
dapesti Muszaki Egye
temre. A Mikrohullamu
Hiradastechnikai Tanszek
kereteben muk6d6 Urku
tat6 Csoportban dolgozott
fejleszt6mem6kkent. Ez a
csoport muholdak fedel
zeti elektronikajat tervez
te, fejlesztette. Ebben az

idoszakban, a nyolcvanas
evek elejen a KFKI es a
Muszaki Egyetem volt az
a hely, ahol ilyen muhol
das berendezesek fejlesz
tesevel foglalkoztak.

A KFKI-ban f6
leg a sugarz<isdetektorok
es a szamitastechnikai
berendezesek fejleszteset
vegeztek, a Muszaki
Egyetemen pedig az ur
tavk6zlessel es a fedelzeti
energiaellat6 rendszerek
fejlesztesevel foglalkoz
tak, engem inkabb ez az
ut6bbi teriilet erdekelt.
Raadasul az 1980-as evek
elejen indult a Szov
jetuni6 iranyitasaval egy
nagy presztizsu urprog
ram az Interkozmosz
kereteben, amelyhez Ma
gyarorszag is csatlakozott.
J6 lehetoseg volt ez sza
munkra, hiszen a szocia
lista orszagok akkoriban
meg akartak mutatni a
nyugatnak, hogy bezzeg
nalunk is fejlodik az
urtechnol6gia. Ez tulaj
donkeppen j6 volt, mert 
igaz, hogy ideol6giai
megfontolasb61 - de a
kutatasainkhoz adtak
pellzt. Ennek k6sz6nheto-
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lett j6nn6m, hogy nem
eleg valamit kitalalni,
kifej1eszteni es 1egyartani,
de ezeket e1 is kell tudni
adni. Jelenleg a vi1ag 4
kontinensenek 18 orsza
gaban van kepvise1etiink,
es 30 orszagba exporta
lunk te1jesen magyar fej
lesztesu es te1jes egesze
ben hazai gyartasu beren
dezeseket. Reszt vettiink
indiai urprogramokban,
ket amerikai muho1don is
muk6dnek berendezese
ink immaron 6sszesen
t6bb mint het eve. Tava1y
a Nernzetk6zi Urallomas
Zvezda modu1jan helyez
tek tizembe az alta1unk
tervezett es gyartott speci
alis kommunikaci6s be
rendezest, amely kivaI6an
miik6dik, s ennek k6sz6n
hetoen nemregen ujabb
szerzodeseket irhattunk
ala - mondja Solymosi
Janos.

A ceg 201 O-ben Uj
pesten epitett egy 11 ezer
negyzetmeteres epiilet
komplexumot. Az E1
Tech Center neven miik6
do telephe1y egyben inku
batorhazkent is muk6dik,
ahol egyedtila1l6 techno
16giai felteteleket es ezzel
1ehetoseget teremtenek az
ide bete1epti16 high-tech
cegek szamara is.

Solymosi Janos fele
sege nemet-orosz szakos
nyelvtanar, az Obudai
Egyetemen a nyelvokta
tast ininyitja. Ket gyer
mekiik k6ziil a 24 eves
Mate jelen1eg Svajcban az
St. Gallen-i egyetemen
penztigyi-banki-gazdasa
gi szakiranyli mesterkep
zesen vesz reszt. 21 eves
N6ra 1anyuk az ELTE-n
masodeves angol-orosz
szakos hallgat6.

A Solymosi csalad
evekig Budapesten elt, de
15 evvel eze16tt kik6lt6z
tek a f6varoshoz k6zeli
Biatorbagyra, egy kertes
csa1adi hazba. Az fukutat6
Solymosi Janos rna is szi
vesen jar Gyomara, Gyo
maendr6dre, ahol leg
szebb gyermek- es diake
veit t6lt6tte.

H.E.

Miert kellett a F6lk6zi
tenger melleket destabili
zalni? Miert kell Olasz
orszagnak szazezer szamra
befogadni a fekete afrikai
akat, nekunk albanokat,
arabokat es fekete afrikaia
kat. A megbizhat6, stabil
arab allamok legyalulasa
val, miert kellett tudatosan
rank szabaditani mohame
dan bevandorl6k milli6it,
terroristak ezreit? Mi ez a
fene-nagy media terror, ha
valaki csak felveti a bevan
dorlas problemajat? Ez
kinek j6?

Kinek az erdeke Eu
r6pa elrablasa, kirablasa es
bekeverese a harmadik
vilagb61 erkezett gy6kerte
len migransokkal, akiknek
meg otthon sem volt haza.
Sohasem volt identitas
tudatuk. Itt lesz? Mitol?
Mielt kellett tudatosan a
F61dk6zi Tengeri Medence
afrikai oldalanak destabili
zalasaval egyidejUleg Spa
nyolorszagot, Olaszorsza
got es G6r6gorszagot
penziigyileg padl6ra kUl
deni? Arab tavasszal, kato
nai csapasmeressel desta
bilizalta a Nyugat a
F6ldk6zi tenger afrikai
partjait. Egyidejuleg miert
kellett a regi6 forrongasa
ra, haboruira hivatkozva
rontani a ratinget (hitel
kockazati mutat6t), es az
orszag kockazati felarral
kifosztani a ml-hitelezett
del-eur6pai orszagokat,
k6zte Gorogorszagot, aki
most a menekultaradat
Eur6para engedesevel fe
nyeget, ha tovabb foszto
gatjak.

Mindez, csak sorscsa
pas, talan a veletlen muve,
csunya 6sszeeskUves elrne
let? Del-Eur6pa es K6zep
Europa, benne hazank
deviza hiteles penzugyi
kifosztasa utan rank kUld a
Nyugat ehes menekUlt sza
zezreket Koszov6b6l, Li
biab61, Marokk6b61 es T6
r6korszagb6l.

A provincial<, a nyugati
hata1mak gyarmatai visz-
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szafele gyarmatositanak:
cs6ndben elfoglaltak a
nagy eur6pai fovarosokat
az iszlam hitiiek.

A masodik vilaghaboru
utan kezd6d6tt a betelepi
tes. Parizsnak 35%-a, Lon
donnak 40%-a bevandorl6,
vagy azok leszarmazottjai.
Saint-Denis Parizs kUlva
rosa lett. Ez a kisvaroska a
franciaknak olyan, mint
nekUnk Szekesfehervar, a
nagy francia kiralyok
temetkezohelye. Ebben a
kisvarosban mar csak be
vandorl6 arabok es a fran
cia gyarmatokr61 bevando
rolt derek. feketek elnek.
Hajnalban a metr6n egyet
len oslak6 franciaval nem
talalkoztam. Kihaltak
Saint-Denis-bol. A franci
ak menekUlnek a mohame
danok lakta keruletekbol
es elovarosokb6l. Csak az
eletiik es vagyonbiztonsa
guk van veszelyben.

Amig az enropai
"kereszteny benn
sziilottek" terme
kenysegi rataja 1,4,
addig a mohame
dan bevandorloe
4,2. Egyszerii mate
matikai szamitassal
kideriil, hogy 100
ev alatt az iszlam
atveszi az uralmat
Enropaban.

100 eur6pai os1akosb61
az 1,4-es termekenysegi
rMaval szamolva 37 marad
100 ev mulva, mig az isz
lam bevandorl6kb61 vett
100 f6 925 fOre sokszoro
z6dik 100 ev alatt a mai
4,2 nitat figyelembe veve.
A csalad, mint eszmeny
liberalis felrobbantasa, az
"usd a csuhast ahol ered"
egyhaz es vallasellenes
eszme beerett. Hiaba tiin
tettek milli6k Parizsban a
meleghazassagok ellen, a
szocialista-liberalis keresz
teny es francia gyiil610
velemenyterror felresopor
te a nepakaratot.

A hajdan forradalmara
oly buszke francia nep es
most eli at sajat Trianonjat:
rohamosan fogy es a ter
mekeny migransok aranya
robbanasszeriien no az
6sszlakossagon bellil. A
migransok gyiilolik a befo
gad6kat. Nem ismerik a
vallasi toleranciat es az oly
ritka vegyes hazassagok
ban is a francia vagy
magyar hazasfelet a ke
reszteny vallasuk elhagya
sara es az iszlam fe1vete1e
re kenyszeritik. Mig a
katolikus templomok ure
sek, a pap-utanp6tlas aka
dozik, addig a hivekkel
t6mott iszlam templomok
ban uszltas folyik a rna
meg tobbsegi kereszteny
befogad6 t6bbseggel
szemben.

Nem kizart, hogy egy
giga-korrupcio hUz6dik
meg az embercsempeszet
EU biztosok altali batorita
sa m6g6tt! Az emberkeres
kedelem eur6 milliardjai
b61 boven jut penz a bizott
sag tagjainak es a hazai
liberalis baloldal "meg
gyozesere". A bevandorlas
idozitett biol6giai bomba.
Szabadon maszkalhatnak
varosainkban lappang6
tr6pusi betegsegekben
szenvedok, peIdaul az ebo
laval, hepatitisz B-vel, sar
ga1azzal, csikungunya laz
zal, edsszel, tifusszal, kole
raval, tuberkol6zissal fer
toz6ttek Nigeriab61,
SzomaIiab61 a legt6bbsz6r
ruhes bevandorl6k?

A Kossuth Radi6 2015.
januar 18. Vasamapi Ujsag
c. musoraban Orban mi
nisztereln6k ur mutatott ra
a bevandorlas es a terroriz
mus 6sszefuggesere. Ko
rabban F6ldi Laszl6 biz
tonsagpolitikai szakerto,
figyelmeztetett arra, hogy
a parizsi es koppenhagai
agressziv mereny1etre ag
ressziv valaszt kell adni,
mert barmilyen mas meg
oldast a gyengeseg jele
kent, beh6dolaske:nt erte
kel az ellenseg.
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Az EU altaI eroltetett
valsag-6vezettbOl erkezo
menekUlt statuszt is meg
kell sziintetni. Milyen ala
pon fizessen Magyar
orszag azert, mert az USA
es az EU agresszi6t folytat
peldaul Sziria ellen. Mi
k6zunk a nigeriai Boko
Haram verengzeshez. Ne
kUnk nem voltak gyarma
taink. Nem jatszunk geo
politikai jatszmakat. Nem
mi bombaztuk LibiM,
Malit hanem a francia
Rafale-ok. Miert vellink
fizettetik meg a nagyhatal
mak a kart? A vilag valsag
6vezetibOl fogadjak be
azok a menekUlteket, akik
a valsagot okoztak! Miert
exportaljak hozzank az isz
lam terrort?

Ahogy Izrael is felsz6
Htas nelkUl lelovi a hatar
sertoket, ahogy az ameri
kai mexik6i hataron is
lonek a hataror6k, ugy deli
es keleti schengeni hatara
inkon egyik napr6l a
masikra tiizparancsot kell
adoi. Megfelelo erot kell
odavezenyelni es meg kell
akadalyozni az illegalis
bevandorlast, mert az bUn
cselekrneny. Neve: a nem
zeti sZliverenitasunk meg
sertese. Vagy 16vetiink a
hatarunkat megsertokre,
vagy oda jutunk nehany ev
alatt, mint Franciaorszag,
Dania vagy Svedorszag.

Az orszagvedelmi
program kereteben - Bul
gariahoz hasonl6an, ahol
muszaki zarat epitenek a
bolgar-tor6k hatar teljes
szakaszan - azonnal vissza
kell allitani a muszaki es
akna zarat a szerbiai hata
ron. Ujra kell szervezni a
megsziintetett hatarorse
get.

Ahogy a MOSZAD
levadaszta nacikat, ugy a
nekUnk is jogunk van lik
vidalni mindazokat, akik
hazank annexi6jat tamo
gatjak es meg hasznot is
huznak belole. Ha Izra
elnek szabad, az USA-nak
szabad, akkor nekUnk is
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szabad. Az elso tiz celzot
tan likvidalt embercsem
pesz utan uzlet-tarsaik ket
szer is meg fogjak gondol
ni az embercsempeszetet.
Sot azt is meg kell tudni,
milyen politikai kapcsola
taik vannak az embercsem
peszeknek, hova adjak Ie a
vesztegetesi penzt, hogy ne
olyan torvenyek legyenek
Eur6paban, amely gUzsba
kotik a nemzeti korrna
nyok kezet es a nernzeti
szuverenitassal szemben
az embercsempesz es
ugyved multi-kulti-maffia
kat tamogatja az EU. Eur6
tizmilli6kat keresnek a mi
kamnkra az embercsempe
szek.

A Nyugat Eur6pab61
varhat6an hazankba visz
szaaraml6 bevandorlasi
hullamot is meg kell aka
dalyozni. Az, az orolt
Nyugati otlet, hogy orszag
aranyosan osszak szet az
EU-ban a bevandorl6kat
egyszeriien felhaborit6. A
volt gyarrnattart6k a szet
dult es kifosztott Kelet 
Kozep Eur6paval akarjak
ismet megfizettetni sajat,
gyarrnatosit6kent elkove
tett bUneik kovetkezme
nyeit. Egy jottment koszo
v6i alban szervkereskedo,
nigeriai ebolas drog arus, a
szir penzvalt6, az afgan
kabit6szer nepper, elobbre
val6, mint egy dolgos
munkanelklili szabolcsi
magyar cigany? Ha csak
egy ongyilkos merenylo
vegyiil a menekUltek koze
az is sok. Egy menekUlt a
minap Bulgariaban egy
izraeliekkel tele turista
buszt akart folrobbantani.
De ki tudja miert a tarsai
el6bb robbantottak fal a
esomagot taviranyitassal.
Hat kell ez nekUnk? Ma
meg csak a menekUltek
koze vegyiilt terroristak
"piheno es folkeszit6
helye" (MN 2015. februar
14. Terrorista veszely c.
cikk Haraszti Ott6)
vagyunk. Holnap mar cel
pont!

Eloszor zartta kell tenni
a meglev6 kenyelmes ta
borokat, azutan vegleg
megsziintetni. Nincs to
vabb. Egy menekultnek
sincs helye Magyaror-

szagon es Eur6paban a
parizsi es koppenhagai
merenylet utan. Az illega
lis bevandorl6kat vissza
kell toloncolni oda, ahon
nan jottek a sajat koltse
gukre, a kovetsegiik kolt
segere, vagy az EU koltse
gere. A menekUlt taborokat
be kell zami. A menekUlte
ket, ugy ahogy az USA
tette a II. vilaghaborU utan
a kamaszkorU nemet hadi
foglyokkal, szogesdr6ttal
koriilvett szabadteri gyiijto
taborokba kell osszeterelni
kitoloneolasuk elott, sat
rakba, es ha kell, maguk
assak ki a latrinajukat! A
magyar nem cseled, hogy a
harrnadik vilag budijat
assa ki. Ha tel van, hat tel
van. Nem mi hivtuk be
oketo Embertelen? Az. De
artatlan embereket Allah
neveben halomra loni nem
az? A mi kozpenzeinket
megcsapolni nem az? Jar
vanyokat behurcolni hoz
zank emberseges? Igaza
van Orbannak: a hatarserto
biinoz6, mert magyar tor
venyt sert meg es megszal
16knak kell tekintenunk
6ket. Ha volt 1000 eur6juk
az alban emberesempeszre,
legyen penziik a satorra,
elelemre, takar6ra, matrac
ra, tiizifara. Dolgozzanak
meg a betevoert!

A menekUlteket ugyan
is megsza1l6 haderonek
kell tekinteni egy haduze
net neJkUli orszagot fogla
16 maffia hadrniiveletben.
A hatarsert6 "illegalis
bevandorl6" nem mene
kUlt. 3 even belUl prog
nosztizalhat6an 1 milli6
agresszort szamlal6 meg
sza1l6 er6 lesz hazankban l

Idozitett kazettas bomba:
rna csak szerencsetlennek
tUno diderg6, saros, mos
datlan menekult, holnap
orszagot, a foldunket kove
telo uj honfoglal6. Rob
bant majd a Dohany utca
zsinag6ga elott. A nyitott
hataron a fegyvereiket is
utanuk kUldhetik, hiszen
beengedted! Ma megsza
kad az ember szive a karon
lil6 gyerrneket szorongat6
anyukak es apukak lattan,
holnap ugyanaz, akit etet
tel, ellattal szallassal, zseb
penzzel az ISIS kikepzes
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utan elvagja a torkodat es
lefejez Allah neveben,
mert szerinte megerdem-
led. "Torokorszagban
keriilt bilincs Alfred
Shkurti, alias Aldo Bare
kezere. Aldo bandaja
Torokorszag, Bulgaria,
Romania, Maced6nia es
Albania teriileten teve
kenykedett, f6 profilja a
Nyugat-Eur6paba iranyul6
kab it6 szer-csempeszet
volt, de tizenot gyilkossa
got is szamlajukra irnak,
koztiik egy rendortisztet is.
A korabban bir6kat is kor
rumpal6 banda az albaniai
Lusbnja varosbOl szarma
zott, ahol veres leszamola
sokkal valtak hirhedtte.
Shkurti egy bandababorU
alkalmaval testvere allit6
lagos gyilkosanak levagott
fejet elrettentesUl korbe
hordozta a varosban."
ahogy a Magyar Naranes
hiriil adta, hat ezt akaIjuk?

Nekik, a bevandorl6k
nak tobb szazezer elszant
gyiilolettel teli automata
fegyvelTel felszerelt hareo
suk lesz par ev mulva. Ki
az erosebb akkor? Ok,
vagy mi?

Nevetseges, bogy
amig Budapest bel
varosaban nincste
len magyar hajlek
talanok fetrenge
nek az aluljarok
ban, addig a mene
killt taborokban az
utleveliiket hatar
sertes~ elott meg
semmisito jott
ment agresszorok
koltopenzt, szallast,
tiszta agynemiit,
napi haromszori
etkezest, tolmacsot
kapnak jutalmul,
mert megsertettek
a magyar torvenye
keto A bevandorlas
uzlet es tudatos ba
talomatveteli mod
szer is egyben.

Semmi sem veletlen.
Most amikor hazank vegre
kijonne a valsagb61, szar-

nyal a GDP-je, Ie kell
nyomni, el kell szivni az
erejet egy milli6s menekUlt
hullammal, destabilizalni
kell terrorral. Ha Samu
baesi kaszin6 kapitalizmu
sa helyett a munka alapu,
tebat a realgazdasagot fej
leszto rendszert valasztjuk,
akkor jon a milli6s mene
kUlt dompinggel a Magyar
Tavasz. Nem nagy ugy. A
CIA bekinal egy kis penzt
a koszov6i alban maffia
vazallusainak a koltsegeik
reo Ha az elmebeteg EU
bevandorlasi szabalyokat
betartjuk, belegebedunk.
Ha lovetiink a hatarsert6
agresszorra, megtamadnak
a mediaval es kirekeszte
nek, mint idegengyiilolot.
Ha sernmit nem teszUnk,
megszallnak az iszlam
bevandorl6k. Mi a j6 don
tes?

Eur6pa, a szep holgy
rna el6 halott! Magyaror
szag az iszlam terrorizmus
eelpontjava valhat. 150 ev
torok uralom eleg volt az
iszlamb61. A torokok
ugyan tavoli rokonaink, de
majdnem kipusztultunk
miattuk Eur6pa nagy oro
mere Szulejman legna
gyobb dies6segere.

A Magyarorszagra beo
zonl6 utols6 bevandorl6
hullam galiciai migransai
b61 szervezett szabadko
miives bolsevik kalando
rok 1919-es kommunj e
volt. Vege lett a boldog
bekeid6knek. Megkezd6
dott a magyarsag elleni
maig tart6 apartheid es a
magyar-szivii, hazaszeret6,
6shonos zsid6sag elleni
antiszemitizmus. Szinte
dramai egybeesese a fran
eia zsid6temet6 elleni
tamadasnak es az aradi
vertanu tabomokaink em
lekrniive meggyalazasa
nak. Az elso generaci6s
migransokb61 lett Tanaes
koztarsasag korrnanya
gyiilolte a burzsuj nagy
polgari magyar zsid6kat,
vadaszott rajuk a penziik
miatt es a rokkant katona
tiszteket alaztak meg a
becsliletuk miatt. Lesze
reltek a 1,5 milli6s intakt
magyar honvedsereget,
amely elkergethette volna
az olab, cseh, osztrak es
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szerb hullarabl6kat. Tria
non az idegen, minket
"gajdeszba kUld6" (jiddis
szaksz6 a felkoneolasra),
Dunaba lovet6, gimnasz
tyorkas, feher glasze kesz
tyiis bevandorl6 bolsevik
h6herok muve. Tisza Ist
van gyilkosai sem beszel
tek a magyart, 6k is bevan
dorl6k voltak. Mivel sza
badkomiives paranesra tet
tek, buntetlenUl megusztak
a gyilkossagot. Az akkori
bevandorl6knak koszon
hetjuk a mat, szetszakitott
sagunkat.

Hat itt mindenki yak?
Hat senki nem tanul a tor
tenelmunkbOl? Haza kell
hivni katonainkat a tavoli
iszlam orszagokb61, hogy a
maradek 27%-nyi orszag
meg valahogy megmarad
jon magyamak.

Ertelmes dolog kikUl
deni amerikai erdekekert
150 magyar bakat meghal
ni Kurdisztanba? Ertelmes
dolog kitenni hazankat a
terrorveszelynek az atlanti
hiiseg bizonygatasara? A
150 magyar honvectnek a
szerb hataron a helye, nem
Kurdisztanban! ada, ha a
MOL olaj koncesszi6t kell
megvedeni, akkor olaj
munkasokat kell kikUldeni,
geppisztollyal az overalja
ik alatt. A napi 1000-2000
hatarsert6 bevandorl6nak
sernmi keresnival6juk itt.
Katonainknak semmi ke
resnival6ja ott, ahogy a
Don-kanyarban sem volt.
Mar eddig is iUl sok halott
magyar katona aldozta az
eletet idegen, moeskos
geopolitikai erdekekert A
nemet fasisztak esicskasa
kent a Don-kanyarban, az
amerikaiak tiizszereszei
kent Afganisztanban, Irak
ban vagy Donyeck es most
Luhanszk varosa alatt a
mai ukran fasiszta kor
many mundeIjaban.

Teriilj, fordulj! A
magyar katonanak itthon
van dolga Karpataljan es a
deli hataron! Holnapt61
lovetiink a hatarsert6kre?
Levadasszuk az ember
csempeszeket?

Janossy peter Samuel
Ybl-dijas epiteszmernok
Bp. 2015. februrir-riprilis
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Aluminium nyilaszaro gyM6
es osszeszerel5 uzem letesltese
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ELEFONKARTYA

SAJTOKOZLEMENY

A projekt az Eur6pai Uni6 tamogatasaval, az Eur6pai Regionalis Fejlesztesi Alap
tarsfinanszirozasaval val6sult meg.

A projekt megnevezese:

A beruhazas kereteben Lij gyart6csarnok epitese, kuls6 atalakftasok t6rtentek. Az
energiafelhasznalas hatekonysaganak elerese erdekeben napelemes rendszert
telepitettunk. Megval6sftasra kenOlt a bels6 Lit, terburkolat, szemelygepjarmu, teheraut6
parkol6k es a tUzivfz tarol6 rendszer fejlesztese.

A beruhazas eredmenyekeppen a Kft. fejleszteni tudja szolgaltatasainak min6seget,
er6sitheti piaci szerepet, fenn tudja tartani tevekenyseget, tovabbra is foglalkoztatni tudja
dolgoz6it es Lij munkahelyet teremt.

A beruhcizassal k6zel 170 m2-es hasznos alapteruletU gyart6csarnok jott letre.

Tamogatas 6sszege:
Kivitelezes ideje:
Palyazati azonosit6:

2015. majus 30.
Nemeth Nyilaszar6- Gyilrt6 as Forgalmaz6 Kit.

KOSZONJUK AZ EGYUTIMUKOOEST

Befejel:odott al: aluminIum nyllaslar6 gyflrt6 Ulem epltese Gyomaendrodon a volt
ENCllerUleten

A Nemeth Nyilaszar6- GyM6 es Forgalmaz6 Kft. projektjenek celja volt, hogy a muanyag
mellett az aluminium nyilaszar6k gyartasat is megkezdje, melynek kereteben min6segi
termekek tUdjon el6cillftani a megfelel6 szakmai, muszaki es infrastrukturalis hatter
biztosftasaval. A beruhcizas tovabbi celja, hogy a vallalkozas hosszLitavon fenntarthat6
legyen es tovabb tudjon er6s6dni. A gyartasi kapacitasok optimalizalasara egy modern a
jelenlegi uzemunkkel egybeepftett gyM6- es raktar csarnok fejleszteset val6sitottuk meg.
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Giizszolgiiltato iigyfelszolgiilat

51
,.
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las bejelentese, miiszaki
szolgaltatasok megrendele
se, illetve lemondasa, fo
gyasztoi adat- es cimvalto
zas bejelentese, fogyasz
tasmer6 atirasa, fogyaszta
si hely ki- es bekapcsolasa,
szamlazassal kapcsolatos
inforrnacio kerese, bank
kartyas befizetes lehet6se
ge, stb.

Keddi napokon delel6tt 8
12 oraig, csutortokonkent
pedig 15-18 oraig varjak az
ugyfeleket a szemelyes
iigyintezesre.

LL

Temetkezesi iroda:
Gyomaendr6d, Ipartelep u. 2.

Az iigye/et ideje a/att
(hetvegen es iinnepnapokon is
ejje/-nappa/) hivhat6:
Csoke Janos:
0666/285-065, 0630/630-8097

Hetf6-pentek: 7-15 6raig!

Telefon: 0666/386-233

LLANYSZEREL
UNKA

REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETBOLI

Kedvez6 arakkal varja vasarl6it a BALUVILU
Nyitva: Hetf6-pentek: 7,30-17.30 8zo,: 7,30-12.00

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

.....LU

Kinalatunkb61:

Villanyszerelesi anyagok,
-Iagitastechnik_,

gazkeszulekek- es alkatreszek!

Gyomaszolg Kft.
Temetkezessel
kapcsolatos iigyintezes

Munkaruhazat: acelbetetes es betet nelkiili
cipok 36-48 meretben! Dzsekik 4XL meretig.

Munkasnadragok!

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rakoczi ut 12.

E-ON iigyfelszolgalat
Az aramszolgaltato heti

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

A GDF SUEZ gazszol
galtato ugyfelszolgalati
irodat nyitott Gyomaend
r6d6n a varoshaza fOld
szintjen.

Nyitva tartas: hetf6 14
18 oraig, kedden 8-12
oraig.

A szemelyes ugyfel
szolgalaton igenybe vehet6
szolgaltatasok: gazmeroal-

Megszivlelendo!
Prof. dr. Torok Szil

veszter Egeszsegvedo iii
zetei nyoman. Juliusban
tovabb folytatom profesz
szor Ur tanimsait a Sz6
Beszed kedves olvas6i
szamara!

Gy6ny6ru napsiiteses
nyarat kivanok Onoknek!

Ambrusz Laszlo

olyan lassan egyel, mint
amikor az urhoz imadko
zol... Meregge valik a ti
testetekben mindaz, amit
szomoruan, haraggal
vagy kivansag nelkiil esz
tek. is sohase iilj Ie az (;1'
asztalizhoz, mielott az (;1'
nem hivat teged az ervagy
angyalaval.

Ne jeledkezz meg
r6la, hogy minden hete
dik nap az Istennek szen
teltetett. is ne egyel a
hetedik napon semmifele
jOldi eledelt, hanem csak
Istennek igejevel elj. "

tek, sohasem egyetek ege
szen j611akrisig.

Figyeljerek meg ezert,
hogy mennyit ettetek,
amikor mar tobbet nem
kivantok enni es egyetek
ennek egyharmadaval
kevesebbet.

Ne egyetek a tavoli
birodalmakb61 hozott
tisztatlan ereleket, hanem
mindig azt egyerek, ami a
ti joldjeiteken es jaitokon
terem.

Mert j61 tudja a ti
Istenetek, hogy hoI, mire
van sziiksegetek, is min
den birodalmak, minden
nepeinek azt adja eledeliil
ami a legjobb az 0 sza
mukra.

Lelegezzel lassan es
melyen evesednel, hogy a
levego Angyala megaldja
a te eledeledet. is ragd
meg teljesen jogaiddal a
te ereledet, hogy jolye
konnya valtozzon az, es
verre tegye azt benned a
vernek az Angyala. is

Az e havi cikkben
folytatom a Bibliai tanit<i
sokat a Sz6-Beszed ked
yes olvas6i szamara.

Janos evangelista a
k6vetkezokent ir Jezus
tanitasa szerint az esszeru
taplaIkozasr61:

"Egyetek mindig az
Isten asztalar61 ajak gyu
molcseibol, a mezok mag
jaib61 es fiiveibOl, allata
idnak a tejukbOl es mehe
idnek az 0 mezukbOl.
Mert mindaz, ami ezeken
ldvul vagyon... betegse
gek Lltjain a halalba
vezet. Azok az eledelek
pedig, amelyeket Isten
dusan teritett asztalar61
esztek, erot es ifjusagot
ontenek a ti testetekbe es
soha betegseget nem lizt
tok. Amikor pedig az 6
asztalar61 esztek ugy
egyetek mindent, aho
gyan a FOid-Anyank asz
talan talaljiztok. Ne
keverjerek es jozzerek
ossze-vissza, nehogy go
zolgo mocsarra valjanak
a ti beleitek. Elegedjetek
meg ker-haromjele ele
dellel, amit mindenkor
talaltok Fold-Anyatok
asztalan,es ne akarjatok
jelfalni mindazt, amit
magatok korol lizttok.

Mert bizony mondom
nektek, ha ha mindenjeler
ossze esztek, a ti testetek
ben megsziinik a ti teste
tek bekeje es orokos
haboru jog dulni benne
tek. Amikor pediglen esz-
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A gyomai
es endr6di

vitezek
emlekere

A Tortenelmi Vitezi
Rend Bekes megyei
Szekkapitanysaga es a
Szent Gyorgy Lovag
rend a gyomaendradi
onkormanyzat hozzaja
rulasaval emlekmuvet
kivan allitani az elsa
vilaghaborliban harcolt
gyomai es endradi vite
zek emlekere. A vitezi
rendet InO-ban alapi
tottak a hasies magatar
tast tanusito szemelyek
elismeresere. A vitezi
cim orokolheta volt,
illetve rna is az. A gyo
maendradi Kiss Sandor
kigyiijtotte azoknak a
vitezi cimet kapott sze
melyeknek a neveit,
akik vagy gyomai vagy
endradi sztiletesuek,
vagy itteni lakosok vol
tak.

Kiss Sandor keri a
hozzatartozokat, roko
nokat, vagy mindazo
kat, akik 1938-utan
kaptak vitezi cimet,
esetleg az itt kozzetett
listan nem szerepelnek,
azok jelentkezzenek az
telefonon 0630/207
3598, vagy akovetkezo ..
e-mail dmen: kiss.san:..
dor738@upcmaiLhu.

A tervezett emlek
mu a jelenlegi gyoma
endradi varoshaza mel
lett leva parkban kapna
helyet es az avatasara
az idei augusztus 20-i·
varosi tinnepsegen ke
rulne sor. Az emlekmu
elkesziteseheza gyo-.
maendrodi lakossag
anyagi tamogatasat is·
keri a Tortenelmi Vitezi.
Rend Bekes Megyei
Szekkapitanysaga.

Nev Szannazas Sziiletes Rendfokozat Avatas eve
Balazs Pal Gyoma 1881 tiszthelyettes 1926
Banfi Antal Endred 1891 6rvezete 1929
Baranyai Istvan Endrad 1882 szazados
Biro Endre Oyoma 1877 szakaszvezet6 1928
Biro-Kovacs Laszl6 Endr6d 1907 varomanyos 1940
Csap6 Albert Oyoma 1903 varomanyos 1938
Dani Lajos Gyoma 1942
Dani Lajos Gyoma 1943
Desaknai Gyorgy Endr6d 1883 honved 1929
Gaal hmac Oyoma 1926
Garai Sandor Oyoma 1895 honved 1926
Gyimesi Janos Endrad 1878 honved 1924
Gy6ri Laszl6 Oyoma 1899 tizedes 1925
Gyuricza Matyas Endr6d 1896 tizedes 1938
Oyuricza Matyas Endr6d varomanyos 1941
Harrnati (Hornok) Istvan Endr6d 1879 6rrnester 1938
Harrnati Imre /Istvan Endr6d varomanyos 1938
Dr. Haviar Oyula Oyama 1888 szazados 1926
Jak6i Imre Endred 1898 tiizer 1925
Juhos J6zsef Gyoma 1883 gyalogos 1927
Juhos J6zsef Gyoma varomanyos 1941
Katona Sandor (Klimo) Endrad 1896 gyalogos 1929
Kocsis Janos Oyoma 1882 tizedes 1926
Kocsis Sandor Oyoma varomanyos 1939
Kolompar Janos Endr6d 1896 szakaszvezet6 1925
Kolompar Lajos Endrad 1943
Komor6czi Lajos Endrad 1896 tizedes 1925
Kovacs J6zsef /Mihaly Gyoma 1934
Laszl6fi Balint Endr6d 1893 fetorzserrnester 1924
Levardi Imre Endrad 1890 tizedes 1925
Levente Gyorgy (Hanyecz) Endr6d 1898 honved 1927
Madaras Gyu1a Gyoma 1891 fOhadnagy 1934
Memay J6zsef Endrad 1896 honved 1938
Molnar Pal Oyoma 1890 torzs6rrnester 1922
Nagy Janos Gyoma 1870 tiszthelyettes 1924
Nagy Janos Gyoma varomanyos 1934
Nadudvari Sandor Gyoma 1892 arrnester 1925
Olah Imre Oyoma 1893 tizedes 1925
Olah Janos Oyoma varomanyos 1941
Pajer Gyu1a (Priskin) Gyoma 1882 f6hadnagy 1928
Szab6 Imre Gyoma 1891 6rrnester 1928
Siakalos Gergely Endr6d 1893 gyalogos 1925
Tandi Lasz16 Oyoma 1895 szakaszvezete 1925
Timar IstVan Endrad 1882 szakaszvezet6 1934
Timar Janos Endrad 1887 tizedes 1934
Timar Peter Endr6d varomanyos 1938
Tirhar Lajos Endred 1898 tizedes 1938
Timar Zs. Andras Endrad 1896 1939
T6th Istvan Oyoma
T6th Istvan. Gyoma
Varga Kalman Oyoma 1895 fOhadnagy 1927
Vary J6zsef (Wagner) Oyoma 1888 szazados 1937
Vary J6zsef (Wagner) Gyoma 1924 varomanyos 1943
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Keresse a
Gyomaendrodi
Sz6-Beszedet

a Facebook-on is!

rodi judos nyakaba.
Varga Istvan edzo:

Tudtuk, hogy nagy fel
adat var rank. Igye
keztiink minden ellenfel
hOI felkesziilni, de nem
volt sima menet ez a ver
seny. A verseny heteben
mar latszott, hogy Rebi
egyre faradtabb az iskola
es edzes terhelesetol.
Probaltunk arra koncent
ralni, hogy meglegyen a
pihenes es feltoltodve
allhasson szonyegre.
Talan a legnehezebb sor
solast kapta, amit lehe
tett, de koncentraltan es
akarattal ezt is megol
dotta. Nagy a teher,
akkor amikor minositett
versenyen meg nem
kapott ki a versenyzo.
Rebeka eddig meg tudta
oldani es bar ket het
mulva a serdiilo Europa
Kupan szonyegre all
(egy korosztallyal fen
tebb), a Magyar Bajnok
sag a kovetkezo fOver
seny, ahol remeljiik
tovabb orzi veretlense
get!

Harmadszorra- 'is
diakolimpiai bajnok! .

Majus 23-an Ceg
leden rendeztek a diak
korosztaly szamara az
Orszagos Diakolimpiitt!
Terrneszetesen a Gyo
maendrodi Judo Klub
legeredmenyesebb ver
senyzoje is szonyegre
lepett. Soczo Rebeka a
Diak "A" korosztaly 50
kg-os mezonyeben meg
gyozo teljesitmennyel
mar harrnadszor lett di
akolimpiai bajnok!

A verseny izgalmas
nak igerkezett a sorsolas
tudataban. Latni lehetett,
hogy nem keriilheti el
egyik jo ellenfelet sem.
A nyolc koze jutasert
olyan ellenfel jott, akivel
hosszli evek ota verse
nyeznek egymas ellen.
Rebeka ida elott megol
dotta a tovabblepest,
ipponnal gyozott. A don
tobe jutasert meg kellett
kiizdenie, de szerencsere
leszoritassal jobbnak bi
zonyult ellenfelenel!

A donto iden mar
harmadszorra ismetlo
dott meg. Ellenfele a
Magyar Kupan es a
Budapest Kupan is meg
probalta megallitani mar
Rebekat. Szerencsere
ezlittal sem sikeriilt, igy
mar harrnadik alkalom
mal akaszthattak az
Orszagos Diakolimpia
aranyerrnet a gyomaend-

Cs6ke Zsolt edz6t6l kerhet6
a kovetkez6 telefonsz<imon:
0670/420-1944.

Majus 22-24. kozott
Orszagos Maraton Bajnok
sag volt Gy6rben. Az orsza
gos megmerettetesre szep
szamu kiildottseggel utazott
a csapat. Keri Virag es
Hunya Peter paros egy-egy
bronzeremmel, Csenyi Ist
van es a Lovei Fanni - Kitti
paros ertekes 6. helyezest
ertek el.

Majus 30-31. kozott
Orszagos Diakolimpia ke-

mIt megrendezesre a Ve
lencei tavi Sukor6n. Mind
k6t nagyon fontos verseny
r61 szep eredmenyekkel ter
tek haza a Koros Kajak SE
gyomaendr6di versenyz6i,
igy tovabb oregbitettek az
egyesiilet himevet

Koros Kajak SE
GyomaendrOd

T6tka Sandor is, aki eddigi
legeredmenyesebb verseny
z6nk. Jelenleg az Ujpest szi
neiben kesziil a vilagverse
nyekre. Az erdekl6d6knek
meseIt mindennapjair61, az
edzesekr6l. Majus 16-an a
Portugaliaban megrendezett
Vilagkupan parosban, Mol
nar Peterrel K-2 200 meteres
futamban meggy6z6 fo1eny
nyel els6 helyezest ertek el,
melyhez szivb6l gratula
lunk.

Ugyan ezen a hetvegen,
majus 17-en, Szolnokon az

els6 valogat6 versenyeket
rendezte meg az MKKSZ,
ahova T6th Tibor edz6 is
elvitte tanitvanyait. Ho
monnai Luca a Koros Kajak
Egyesiiletnel kesziilt fel az
idei versenyszezoma. A
Tisza parti varosban K-l n6i
ifi 200 m-en es 500 m-en is
1. helyezest ert el. Minden
futamat folenyesen nyerve
kimagasl6 teljesitmenyt
nyUjtott a rangsorol6 viada
Ion. Eredmenyevel messze
megel6zte koroszt<ilyat.
Csatiri Bence ugyanitt, ferfi
K-1 200 m-en nagyszeru
evezessel, centimeterekkel
maradt Ie a finaler6l.

A Kihivas Napj~n,

majus 20-an a Ffufas-zugi
vizitelepiinkon a kajakozas
sal, es a tfuakenuzassal is
merkedhettek a sport irant
erdekl6d6 gyerekek.

Tovabbi informaci6k az
edzesekr61, versenyekr61

elmeny marad szamukra. Az
edz6 elismerese, a dobog6n
allva atvenni az ermet meg a
biiszke sziil6k szivet is meg
dobogtatja. Aranyermet
kapott: Timar Krisztian,
GeUai Gerg6, Hermeczi
RicMrd, Gellai Balazs,
Hajdu Zalan, Vmcze Leven
te, Kovacs VIktor, Gubucz
Szilvia, Varga Zsanett es
Giricz Bettina.

Az eredmenyhirdetesek
utan mindenki szabadon
valaszthatott, rni1yen haj6t
szeretne kipr6balni, a bat
rabbak igazi versenyhaj6kat,
a tobbiek a tfuakenukat iiItek
meg, igy lehetseges volt,
hogy testverek, sziil6k is egy
haj6ban evezhettek.

Kes6bb el6kemItek a
hazi finomsagok, siitemeny,
kenyer, szalonna, kolbasz es
egy beszelgetes mellett meg
siitottiik a vacsorankat.

A telepre kil<itogatott ifj.

Az aprilisi sikeres
Hanzok Ors Szegedi Emlek
verseny utin hazi bajnoksa
got szerveztiink az egyesiilet
Fuzfas-zugi telephelyen,
amit egy csaladi nappal
kotottiink egybe.

Majus 10-en vasamap
delutin a legkisebbekt61 a
legnagyobbakig vizre szall
tak, hogy egy vid<im verse
nyen osszemerhessek erejii
keto Mindig nagy orom
gy6ztesen kiszallni a haj6
b61, de akik eletiik els6 ver
senyen szerepelnek, orok
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Varjuk szives megrendeleseiket.
Etkezesi utalvanyokat es SZEP kartyat is elfogadunkl

Csaladi Vasarnap (11.15 Ora kOzllttl

a Dreher S6r6z6-Etteremben!

980 Ftladag
Telefon/fax: 0666/386-444
Mobil: 0620/9808842, 0670/3655360
Varjuk szfves megrendeleseiket!

AUTOSOK
FIGYELEM!

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:
22.000 Ft

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

Eredetiseg
vizsgalat!

Varga Bela,
autoszerelo mester

Telefon:

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

2015 jCJnius 14. vasarnap
Leves: Majgaluska leves
Menu: Kijevi csirkemell, rizi-bizi, kerti salcHa.

Kapros tur6s lepeny
2015. junius 21. vasamap
Leves: 6szibarack kremleves
Menu: Brass6i apr6pecsenye,

vele suit burgonya, uborkasalata.
Soml6i galuska

2015. junius 28. vasarnap
Leves: Orjaleves eperlevellel
Menu: Rantott szelet, suit burgonya,

csalamade. Tiramisu

ROBI motorkapa
jar6kerekkel j6 allapot
ban utanfut6val elad6.
Ar: megegyezes szerint.
Erd.: 0666/386-500

Hasznalt szekreny
sor, sz6nyeg, TV szek
reny, TV allvany, iil6gar
nitura, agynemiitart6,
dohanyzoasztal elado.
Iranyar: megegyezes
szerint. 0670/329-8493

ROBI 56-os gep rota
kapaval, utanfutoval.
Tala16szekreny, allolam
pa, motoros szivattyli,
sz616pres elado. Ar:
megegyezes szerint.
ErdeklOdni: 0670/329
8493

Utanfurus kistraktor
ral szallitast es kisebb
terilletek, zart kertek
szantasat vallalom. Erd.:
0670/705-7668

Karosszeriaj avitas!
Kipufogodobok, eso
vek javitasa, keszitese!
Telefon: 0670/5935-171

Nyaron e16keszit6,
ismetl6, gyakorlo, fej
leszt6, felzark6ztat6,
potvizsgara felkeszit6
foglalkozasok indulnak
altalanos iskolasoknak.
Erd.: 0630/856-3218

90 literes regi tipusu
fagyaszt6 01es6n elad6.
Ar.: megegyezes szerint.
Erd.: 0620/373-5617

BRX 4 iltemii moto
ros szivattyu, BRX
motoros rotakapa, 220 V
villanymotoros szivaty
tyU. Erd.: Gyomaendr6d
Pasztor J. u. 16.

Sotetbama bOr il16
gamirura hozza i116 bar
na Mrpult es nagy csillar
dado. Ar: megegyezes
szerint. 0630/226-9631

Robog6alkatreszek
oleson eladok. Erd.:
0630/856-3218

KERT, TELEK
Gyoman Kecseges

zugban (Sulek kert) viz
parti horgasztelek elad6.
Erdek16dni telefonon:
0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

Mez6berenyben, a
Rovid utea l/a. szam
alatt 960 negyzetrneteres
telek, kis hazresszel, 
akar te1ephelynek is
alkalmas lehet - elad6!
Iranyar: 800 ezer Ft.
Telefon: 0620/886-8120

A Fiizfas zugban viz
parti 1800 m2-es kert
elado. Iranyar: 2,2 milli6
Ft. 0630/312-6459

Gyomaendr6don, a
Templom-zugban viz
partra men6 ingatlan ela
do, villany, OOott Wt
van. 4614 m2-es vallal
kozasra is alkalmas.
Erdek16dni lehet telefo
non: 0670/943-8212

Vizparti B6nom-zugi
telek elado 500 negyszo
gal. Iranyar: 1,8 millio
Ft. Erd.: 0630/471-9279

EGYEB

non a kovetkez6 szamo
kon: 0630/367-0840,
0630/998-5096

GyomaendrOd koz
pontjaban, a Napkeleti u.
4. sz. alatti 2 szobas gaz~

fiiteses csaladi haz nagy
mellekepillettel, 1440
m2-es telekkel elad6.
Iranyar: 3,4 milli6 Ft.
Erd.: 0620/413-2770

Gyomaendr6don, a
Cs6kasi zugban vizparti
dupla telken 3 szoMs,
osszkomfortos, nagy
nappalis, pincezett csala
di haz gazdasagi epiile
tekkel elad6. Iranyar:
15,8 milli6 forint. Te
lefon: 0630/3326-075

EndrOdon a Tamasi
Aron ut 15. alatt feluji
tand6 kis haz elado. A
haz 2 szoba, konyha,
karma, veranda kialaki
tasu, a fiites egyedi.
Amennyiben komoly az
erdek16des, a vetelar
rendelkezesre all, csak
akkor keressen es meg
egyeziink. Telefonsza
mok: 0630/9452118,
0670/6040802.

LAMS
Okt6ber 6. ltp-en 2

szobas lakas elado vagy
kertes hazra cserelhet6.
Tel.: 0620/576-7879

Vasarteri ltp-en 2.
emeleti erkelyes lakas
elado. Erd.: 0670/279
8040 vagy 0620/347
0538

Szarvason a Sza
badsag u. 15/A 4. emele
ti lakas szep komyezet
ben dado. Egy szoMs.
Erdek16dni telefonon:
0630/374-3543

Endr6don negylaka
sos hazban emeleti
lakas, garazzsal egyiitt
elado. Iranyar: megegye
zes szerint. Erdek16dni
lehet: 0630/548-1633 es
0630/354-4166

Gyoman Zrinyi ut
19/1. a1atti 5 szoMs,
etkezos, vegyes illetve
gaz fiiteses haz elad6.
Erd.:Q670/5q6-7344

Gyomaendr6don, a
gyoma,i va~osreszen, a
varoskozponthoz kozel,
csendes utcaban 3 szo
basosszkomfortos, 150
negyzetmeteres, kertes
csaladi haz mellekepii
lette1 elado. Iranyar: 5,3
milli6Ft. 0630/5917171,
0630/4897123

Endr6don paraszthiz
siirg6sen dad6! Motort,
kistraktort, aut6t besza
mitok, hivj megegye
ziink! Iranyar: 800 ezer
Ft. Erd.: 0670/286-6061

Gyoman kertes haz
elad6 vagy kisebb kertes
hazra es lak6telepi la
kasra cserelhet6. Erd.:
0630/544-4641

Gyoman, a f6tert61 5
percre 80 m2-es ossz
komfortos haz, nagy
udvarral elad6. Nagycsa
ladosoknak kiva16an
alkalmas. Iranyar: 8 mil
li6 Ft. Erd.: 0620/364
2824 (este 18-6ra utan)

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

Oregsz6l6ben Kis ut
2. sz. alatti ketszobas
kertes haz dad6. Cse
repkalyhas, iv6viz, Wt,
gyiimolcsfak, mellek
epiiletek, j6 fold. lrany
ar: megegyezes szerint.
Telefon: 0630/746-5404

EndrOdon, a Sugar
uton hosszU paraszthaz
elad6. Iranyar: megegye
zes szerint. Telefon:
0620/245-1262

Gyomaendr6don, a
Rak6czi u. 29. szam
alatt nagy csaladi haz,
jelenleg orvosi rende16
kent miikodik, elad6.
Erdek16dni lehet telefo-
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~ ~ One Touch Alar
iii 1 Biztonsagtechnikai Megoldasok
www.onetouch-alarm.com

Riaszt6rendszerek telepltese, karbantartasa, TavfelUgyelete
Amennyiben 6n epitkezik vagy nyaralasra keszUI, de nines ingatlanaban kiepitett vagyonvedelmi rendszer, nem kell

otthonat, ertekeit vedelem nelkUI hagynia! Bereljen t61Unk kihelyezhet6 Mobil Riasztorendszert akar egy hetre is!

Video Kameras Megfigyelo-rendszerek telepltese, karbantartasa
Szeretne szemmel tartani otthonat vagy Uzletet? Az altalunk telepitett kamerarendszerek minden igenyt kielegitenek,

minden esetben igazodunk a megrendel6 igenyeihez, es az adott helyszinre es lehetOsegekre szabott ajanlatot

keszitjUk el az 6n reszere!

Vallaljuk tovabba Tuzjelzo rendszerenek, Belepteto rendszerenek,

Elektromos kapujanak Teleplteset, Karbantartasat!

Kerje Ingyenes helyszlni felmeresUnket es Arajanlatunkat!

info@onetouch-alarm.com

06-30/557-119 7

Iranyar: ..

Erdekl6dni: .

Alairas: .

--_--------; __ • - • .0;:-.- -. ---_

Aprotlirdeteset; ileveleit~
e~mail;enis'elku-Idhetit

~~ob~~z~d@grnaif~~_()-m'
- - - - - -- - - - - - - --

Felado neve: .

Cime: .

Az apr6hirdetes sz6vege:

Ingyenes a lakossilgi apro!
A Szo-Beszed ingyenescn jclenteti meg azoknak az

olvasoknak a lakossagi aprobirdeteseil, akik ezcn a szclve
nyen kiildik be megjelentetes ccljab61! Aszelvenyen a meg
jel51t helyre kell bermi a kivant sZQveget es a szelvenyt
levclezolapon vag)' boolekban elkiildeni II kovetkezo
cfmre: Szo-Beszed Szerkeszh'isege 5500 Gyomaendrod,
B6sok titja 51. Egy apr6birdetes s7,;ovege lehetoleg ne tar
talmazzolJ 15 szomiltobbet! A hirdetesek szo\'egeert fele
16sseget nem vallal a szerkesztoseg!

I
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I
I

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

i' - - - - - - -.-- _._.- - -.-.-- -.-.--.-----.- --- -.---.-.- - --- - - _.- ---.-- - - -.- - -._- - - -...
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Digitalis teve, internet es telefon egyiitt,
harom honapig havi 1190 Ft-ert

ost indent beleadtunk!

@@Q)
.
te

Tavlatokat nyitunk

:;:

Valaszd uj keteves lakossagi szerz6dessel barmeJy digitalis Szinvilag csomagunkat, es nemcsak a harom szolgaltatast
kapod meg az elso harom h6napban havi 1190 Ft-ert, hanem a legtobb filmcsatomankat es az osszes naiad elerheto
tevecsatornankat is! A negyedik h6napt61 a Szfnvilag csomagodhoz tartoz6 teljes havi dij es csatornacsomag lep eletbe.
Az elerheto ajanlatokr61 erdeklodj a legkozelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszamon vagy az invitel.hu oldalon.

Invitel Pont: Bekescsaba, Andrassy ut 37-43. (Csaba Center) Tel.: (06) 66 444 959
Ertekesitonk: Nagy Laszlo Tel.: +36 20 330 9070

cg1288
invitel.hu

Az ajanlat 2015. majus 4-e161 visszavonasig ervenyes, az Invllel szolgilltatasi terilleten, digitalis leve- es legalabb meg egy szolgaltatast egyb~n tartalmaze 5z(nv1l09 eso'
mag,a elofiz~16,IlJ lakossagi ugyfelekstiimara. Azelofizetoi ;ogviszony hata'ozolt idon bel011 feJmondasa <!SeieR az elOfizetol azASZFsze,inli k151be,fizeMsi k5telezettseg
terheli. AdiJak az afal tartalmazzak_
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Feleliis szerkesztii: Hornok Ernii • Szerkesztiiseg: 5500 Gyomaendriid, Hiisiik iitja 51.
Telefon: 06-70/22-632-99· Kiadja: Rekline Stiidio Egyeni Ceg. Feleliis kiado: Hornok Ernii. E-mail: szobeszed@gmail.com

igy jartam! Nehez penziigyi helyzetem kihasznalva "segitett" es magankiilcsiint adott egy hitelkiizvetitii lir es
a felesege, megpedig igen szep kamatra. Fizettem, de a "segitiik" lijb61 kiivetelnek es mostmar vegrehajtas
formajaban. Nem tudom, vannak-e sorstarsaim? Ha esetleg lennenek, akar iisszefoghatnank jogorvoslatert

a "segitiik" ellen. Telefonszamom: 06-30/307-0994
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Gyomaendrod uj jegyzoje
dr. Uhrin Anna Bekesrol

Ajlinius 27-en mutat
ta be Toldi Balazs pol
g{mnester dr. Uhrin
Annat, aki 2015. julius
15-etol t6lti be a
Gyomaendrodi K6z6s
Onkormanyzati Hivatal
jegyzoi tisztseget

Dr. Uhrin Anna 1984.
julius 24-en szUletett,
bekescsabai lakos. A
Debreceni Egyetem
Allam- es Jogtudomanyi
Karanak nappali tagoza
tan Cum laude minosi
tessel szerzett jogi diplo
mat 20 II-ben.

2011. junius<it61 a
bekesi 6nkormanyzati
hivatalban jogi iigyinte
zo, majd 2013 nyaratol

aUegyzo. ldok6zben
megszerezte az ingatlan
forgalmi szakjogaszi
diplomat, elvegezte a
k6zbeszerzesi referensi
kepzest es k6zigazgatasi
szakvizsgat tett.

A Bekesi Polgarmes
teri Hivatalban az al
jegyzoi tisztseget junius
k6zepeig tolti be, igy a
gyomaendrodi szolgala
tot julius 15-evel kezdi
meg.

A varos aljegyzoje
tovabbra is Megyeri
Laszlo marad.

Lemondott
Hunya polgar
mestere, Pete
nyi Szilardne.

A k6zseg
vezetoje azzal
indokolta, hogy
kilenc ev utan
tavozik, hogy
"mar nem tudja
1000 fokon eg
ve" vegezni a
munkajat, es
szeretne tobb
idot a csaladja
val, unokaival
t6lteni.

A korabban
pedag6guskent

dolgoz6 Pete
nyi Szilardne
harmadik cik
lusat kezdte

meg tavaly ok
toberben a falu
vezetoj ekent,
het evig tiszte
letdijas polgar
mesterkent ve
gezte a telepii
lesvezetesi fel
adatokat

Petenyi Szi
lardne junius
30-i hatallyal
tavozott.

Atmenetileg
Kiszely lmre
alpolgarmester
latja el a pol
garmesteri fel
adatokat

Bekes megye 16 tele
piilesen fejez6dtek be a
belvizrendezesi munkak.

Az Europai Unio tamo
gatasaval megvalosult pro
jekt kereteben Bekes
megye tizenhat, legkritiku
sabb helyzetben lev6 tele
piilesenek belviz-elvezetesi
rendszere epiilt ki. Ezen
telepiilesek: Bekes, Doboz,
Geszt, GyomaendrOd,
Kondoros, K6tegyan, Kun
agota, ~ehkerek, ~ez6

bereny, Okany, Puszta
foldvar, Sarkad, Sarkad
kereszrur, Szarvas, Tot
komlos es Ujszalonta.

A komplex belvizren
dezesi program kiemelt
unios projekt, amelyet az
Europai Unio 85%-ban
tamogatott, a projekt teljes
k6ltsegvetese 2,5 milliard
Ft volt. A 2009-ben indult,
es 2015. jfu1ius 30-an leza
rasra kerii16 beruhazasnak
k6sz6nhet6en az erintett
telepiilesek belteriiletein
megsziintek a belvizkarok
es az utakat, valamint a fel
szin alatti kozmiiveket sem
rongalja tovabb a belviz.

A beruhazas zaro ren
dezvenyet Kondoroson tar
tottak meg, ahol Danko
Bela orszaggyiilesi kepvi-

se16 elmondta, hogy a
nagyszabasu projekt elindi
tasanaI meg mint Kondoros
polgarmestere vehetett
reszt. Az orszaggyiilesi
kepvisel6 kifejtette azokat
a koriilmenyeket, melyek a
belvizrendezesi munkaIa
tok megkezdeset elinditot
wk. ~int mondta, 1998
99-ben, polgarmestersege
kezdeten tapasztalta meg a
Kondorost es Hunyat kie
melten erint6 belvizhelyze
tet, mely nagyon komoly
karokat okozott. Polgar
mesterkent, illetve a vede
kezes ininyitojakent azt
tapasztalta, hogy a vecteke
zesben reszt vev6 szerveze
tek csak lokalisan igyek
szenek a belvizhelyzetet
megoldani, valamint csak
akkor avatkoznak be, ha a
problema mar kialakult.
Nem voltak tarozok,
melyek befogadtak volna a
felgyiilemlett belvizet, az
egyik hazbol a masikba,
majd az egyik telepiilesr6l
a masikra vezettek a vizer.
Igy egyertelmii volt, hogy
komplex belvizrendezesre
van sziikseg ahhoz, hogy
hosszU tavra meg lehessen
oldani a belvizhOl fakad6
problemakat. Szerencsere

sok egyiittmiikod6 partnert
talaltunk, hogy elkepzele
seinket megvalositsuk 
fejtette ki Danko Bela. Az
akkorimegyeionkormany
zattal es a telepiilesi veze
t6kkel egyiitt igy belevag
hattak egy komplexebb
belvizrendezesbe, melynek
eredmenyek6nt rna 16 tele
piilesen erezhetik a helyi
polgarok a beruhazas pozi
tiv hatasait. Azonban a fel
adat itt nem ert veget, 
mondta Danko - tovabb
kell dolgozni a kiilteriileti
belvizelvezet6 es ontoz6
csatornak kiepitesen.

Farkas Zoltan, a
DARFU igazgat6ja taje
koztatta a jelenlev6ket,
hogy Bekes megye 75 tele
piilese koziil a 2007-2013
as unios palyazati ciklus
ban 47 vett reszt valamely
belvizrendezesi projekt
ben, igy igazan komplex
belvizrendezesr6l beszel
hetiink. Farkas Zoltan elis
mereset fejezte ki minden
projektben resztvev6 sza
mara, hiszen nagy kihivast
jelentett a megval6sitas
mindenki szamara.

A rendezvenyen el
hangzott, hogy a projekt-

nek koszonhet6en a belviz
mentesitett teriiletek nagy
saga eleri a 2312 hektilrt.
Elkesziilt 6sszesen mintegy
42 km nyilt foldmedrii csa
torna, 9,4 km nyilt burkolt
csatorna, beszerelesre ke
riilt 15 nagy kapacitasu szi
vattyU. GyomaendrOdon a
munkalatok erintettek a
Hantoskerti, Kozeps6 es
Fiifaszugi holtagakat, ahol
iszapkotrast t6rtent, igy
n6tt a holtagak befogado
kapacitasa.

A rendkiviili belvizka
rokat okozo 1999-2000-es
es 2005-2006-os evekben a
fenti telepiileseken az
6nkormanyzati intezme
nyekben, az utakon es a
lakohazakban bek6vetke
zett karok, valamint a bel
viz elleni vectekezes k6ltse
gei egyiittesen meghalad
tak a 3 milliard forintot. A
mostani beruhazas eredme
nyekent jelent6sen cs6k
kentek a vectekezesi k6ltse
gek.

Gyomaendr6di

Sio-Beszed
hirdetesfe Ivetel!

Teiefon:
0670122-6~2~99

~~tNI~~g~~.lt.cIHn
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Atadtak az (lj turiszt- ai ber hazasokat

A Karasi Ha
1<1sz Szavetkezet a
keze1eseben leva
vizekbe julius e1se
jen te1epitette az
egy- es ketnyaras
pontyokat, asszesen
115 rnizsanyit. Eb
hOI a Fuzfas zugi
holtagba 12 mazsa,
a Hantoskerti bo1
tagba 18, a Nemet

zug vizebe 15, a
Torzsasba 10 mazsa,
a Peresi holtagba
pedig 20 mazsa hal
kerii1t.

A Karasi Ha
lasz Szavetkezet vi
zeibe korabban mar
160-160 ezer db e1a
nevelt csukat, stillat
es harcsat he1yezett
ki.



4 Szo-Beszed 2015. julius

Konyhabutorok.
gardr6b·

szekrenyek,
keszitese

egyedi
meretben

hasznalciti:
targyakat
vascirolok!

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

Elsa osztalyu
borovi fenyabal
ajt6k, ablakok

keszitese!

butorlapb61
vakumf61iazott
felUlettel vagy
tamar fab61!

Stancolt

Keszpen;zben
a helyszinen

fizetek!'

es hagyomanyos

papfrdoboz
gyartasa minden
meretben!

Szitazas,
szitaforma
keszites,
kasirozas!
Telefon:
0620/9142-122

Telefon:
0630/9554·571

Telefon:
0630/9,;,533-594 '

REGI
,BtJrOROK4[

jovore egy ujabb vedet
tebb helyen, az Ifjusagi
Taborban epitiink fel
egy az elozonel jobb tel
jesebb vadbarat kertet.
Itt lesz madareteto es
madaritato is es lest is
terveziink hozza epiteni,
hogy konnyebben meg
figyelhetoek es fenyke
pezhetoek legyenek az
allatok.

Julius 16-an oten
reszt vettiink egy Rii
gyek es Gyokerek cso
porttalalkozon, ahol az
angol Jane Goodall is
tartott beszedet es a
hazai Riigyek es
Gy6kerek csoportok is
bemutattak programjai
kat. igy ezzel a hires
kutatoval talalkoztunk es
par szo erejeig kontak
tust is teremtettiink vele.

Errol bOvebben lehet
olvasni a facebook olda
lunkon, a K6r6smenti
Riigyek es Gyokerek
nevalatt.

Szeretnenk, ha ren
dezvenyeinken minel
tobben reszt vennenek,
de annak is oriiliink, ha
tovabbi onkentesek csat
lakoznak hozzank.

Ezt megtehetik akar
ezen az e-mail cimen:
olahrita.gyoma@grnail.c
om

Olah Rita
Korosmenti

Riigyek es Gyokerek

LcitogQsson eI hozzcink! 'I', '

5500 Gyomo~ndrOd. ~ ~~

Pcisztor Jcinos u. 39. L-

Tql.: 06-66/386-359

NYARI~"AurrQ"KBO~

Veliimagvak • Novenyvediiszerek
• Ragcsal6irt6 szerek

• F6liak • TiimlOk • Szivattyiik
• Gumicsizmak • Munkavedelmi luMzat

• Tapoldatok • Ragcsaloirto szerek
• Folicik • Tomlok • Szivatlyuk • Gumicsizmak

• Munkavedelmi ruhazat

pontokat, melyet egyelo
re a tourinform irodaban
es a HidfOben lehet eler
ni, de hamarosan atkol
toznek az ismertetok az
uj litogat6kozpontokba.
Ennek segitsegevel jite
kosan lehet megismemi
a komyezetiinket. Ta-

vasszal a legjobb vegig
jimi, mert akkor nyilik a
legtobb benne szereplo
noveny. De minden
evszakba nylijt erdekes
segeket.

A legujabb ligeti
tanosvenyhez kapcso
16dva vadbarit eszkozo
ket tettiink ki pI. farakas
gyikoknak, mehmene
dek, de ezeket elloptik,
es csak a feszekanyag
gyiijtohely es madar por
furdo maradt meg,
melyeket viszont lattuk,
hogy hasznaltak a mada
rak.

Mi nem adjuk fel, es

.'P>.~' -Sziluett
r-;t.nl.:~O klub E '$I~ol~rjurn

Szedd szemetszedesi
akcioban, tUrakat szerve
ziink es kezmuves fog
lalkozasokat, ahol hulla
dekb61 keszitiink targya
kat. Vannak hosszabb
taw programjaink is. Az
egyik ilyen a teli tarsas
jatek klubok szervezese,

Talalkoz6 Jane Goodall-lal

mely gyerekeknek es
felnotteknek egyarant
szo1. A sz6rakozason es
a kozossegteremtesen
kiviil komyezetvedelmi
celjai is vannak. Az

'emberek szeretnek jat
szani, de konnyen meg
unjik a jitekokat es uja
kat vesznek. Ha a jiteka
inkat es egyeb dolgain
kat megosztjuk egymas
sal, kevesebb lesz a
fogyasztas, es megis
gazdagabbak lesziink
altala.

Csapatunkkal csinal
tunk jitekos tanosvenyt
is, a Kincskereso tUra-

J'it:.n",a.o 6 Io(cndlclon(J16 1::.0 ...... .....,

C'J....,..,-nbGr1O!>; I Al;').GlUZ kondl~"'~'"

t:t'Ir~.«\llC..OnC-, _roDt~ I "~J> n.,.ObII-l
po......, •.'-r bOdy' hl!>t\I:OC.nQ I ~j ..4i1""t,..Q CII .....ObIJ<,.

10E:" I pr""v.:.o.ne(v O"'n~ Q:lrn'"I»G.Zt:I~

Knar IITlf"'e e~r I 'UI"",w.gellal.hu
06 66 285 840 I 06 30 627 8?-34

Harom eve alakitot
tuk meg kis onkentes
csoportunkat, csatlakoz
va a nemzetkozi Riigyek
es Gyokerek halozathoz.
Ilyen csoportok a vilag
tobb, mint 130 orszaga
ban mukodnek, tobb
mint 1000 csoportta1.

A mozgalom elindi
toja Jane Goodall hires
csimpanzkutat6, akinek
koszonhetoen tudjuk,
hogy a csimpanzok ho
gyan viselkednek, hogy
eszkozoket hasznalnak,
es hogy mennyire hason
litanak rank emberekre.
Jane 25 evig elt egyiitt
ezekkel az allatokkal, es
amikor rajott, hogy sze
retett allatai es a terme
szet egesze milyen nagy
bajban van, aktivista lett
es megalapitotta az elso
Rugyek es Gyokerek
csoportot. ,

Ezen csoportok fel
adata, hogy tegyenek
valamit a kornyezetert,
valamit az allatokert, es
valamit az emberekert. A
csoportok nagyon fontos
felismerese, hogy tarsa
dalmi es a kornyezeti
problemak szorosan
osszefonodnak, ezert
nagy a jelentosege, hogy
mind a ket teriileten
munkalkodjunk.

A mi csoportunk tesz
kisebb dolgokat is. Pel
daul reszt vettiink a Te-
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Pedagogus napi
elismeresek

radi Nephazban. Az
eln6k ismertette az idei
agrartamogatasokat, va
lamint kiemelten sz6lt
arr61, mikent szervezik
meg ebben az evben a
hivatalt igazi iigyfelbarat
szervezette.

enekesei es k6iremUk6
do hangszeres sz6listai.

A nemetorszagi test
vervarosunk es Gyo
maendr6d k6rusai t6bb
eves barati es szakmai
kapcsolatot alakitottak
ki.

Gyomaendrod, Kossuth u. 31.
Telefon~ 0610n70-5528

Verso Biztosrtasi Alkusz Kft.

(A lOlD kartyat minden gyomaendrOOl kisdicik II blzonyfta-",anyval egyiitt kapja!)

H3 a10 %·os kedVezmeoyre jogosito zOl.D kartyaval
Ralunk vasarol,.akkor kiiliin sorsofason vesz rem!

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- k6telez6 felelassegbizt.
- Casco-biztosftas
- eletbiztositas
- nyugdfj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet:

Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Madach u. 2/2.

Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon,· Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes k6rO Qgyintezese.

Magyar-nemethangverseny

Gazdaforum

Telefon: 0666/284-989,
0620/359·6842

A Bekes Megyei
Onkonnanyzat felkere
sere dr. Gyuricza Csaba
a Mezagazdasagi es
Videkfejlesztesi Hivatal
eln6ke tartott tajekozta
t6t junius 16-ao a megje
lent gazdaknak az Eod-

Junius 26-an este a
Gyomaj Refonnatus
Templomban tartottak
nagy sikerii k6z6s hang
versenyt a Gyomaend
radi Zenebaratok Kama
rak6rus es a sch6necki
Junger Chor Intonation

50 eves arany diplo
mat kapott Batori Gyu
lime Kardos Ilona t6rte
nelem-testneveles sza
kos tanar.

Gyomaendrod Varos
Nevelesiigyeert elismero
okleveIben reszesiilt Ke
reki lren tanit6, a Gyo
maendrodi Kis Balint
Altalanos lskola peda
g6gusa.

A Klebelsberg lntez
menyfenntart6 K6zpont

elismera okleveleben te
szesiiltek a Kis Balint
Altalanos IskolabOl: Fe
kecs Eva matematika
fizika szakos tanar,
Uhrin Attilane testneve
les-foldrajz-hon- es nep
ismeret szakostanar,
Barath Ella tanit6, Hor
nokne Lapatinszki Gi~

zelia tanit6, Kovacsne
Bacsi Ilona tanit6.

A R6zsahegyi Kal
man Altalanos Iskola
b61: .TakacsneRojik
Gizella tanit6, Gellai J6~

zsef tanit6, Nagy Ildik6
tanar, Kocsis-Pes6 Irma
tanar, Molnar Tiinde
tanar, Vaszk6ne Dinya
Erzsebet tanar.

A gyomaendrodi
Kallai Ferenc Alapfoku
Muveszeti Iskolab61:
Kovacs Sandor neptanc
tanar, Borbely Mikl6s
szaxofontanar.

A Selyem uti 6voda
b61 Giricz Klara 6voda
pedag6gus, gy6gytestne
vela kapott elismero
oklevelet.

iskola pedag6gusanak,
majd k6sz6nt6tte a t6bb
evtizeddel ezelatt diplo
mat szerzett, jubilal6
pedag6gusokat is: 6v6
naket, tanit6kat, tanaro
kat. Elismeresben resze
siiletek:

65 eves vas diplomat
kapott Fekete Lasz16ne
Ragyimszki Judit 6v6na,
6vodai szakfeliigyelo,
Balog BaIintne Kondacs
Etelka tanar.

60 eves gyemant
diplomat kapott Bacsa
Boldizsame Hamos lren
tanit6no, Puskas 201
tanne Cserep Alice
6v6no, Hornok Ernone
Nemeth Piroska tanit6
no, Giricz Vendel tanit6,
altalanos iskolai igazga
t6, SzabO lstvanne Hor
vath Piroska 6v6na,
L<izar Sandome Timar
Margit 6v6na, Babelne
Szelei Eszter tanit6,
Wagner J6zsefne Urban
Julianna 6v6na, SzabO
lncene 6v6no, Kovacs
Gabor tanar..

Gyomaendrod va
ros onkormanyzata es
a KLIK Gyomaend
rOdi Tankeriilete kozo
sen szervezett iinnepse
gen koszontotte a yaros
pedag6gusait.

A Pedag6gus Nap
alkalmabOl Toldi Balazs
polgarmester atadta a
Gyomaendrod Neveles
iigyeert kitiintetest Ke
reki lren tanit6nonek, a
Kis Balint Altalimos

Aradt61
Budapestig

palyan
Julius ll-en, szom

baton megnyilt Nagy
lakmil az elso autopa
lya-hataratkelo Ma
gyarorszag es Roma
nia kozott. Ugyanaz
nap 3tadtak a Pecska
Arad kozotti 16 kilo
meteres sztnidasza
kaszt, illetve a magyar
M43-as palya Mak6 es
az orszaghatar kozotti
23 kilometeres szaka
szat.

A Nagylak-Csanad
palota aut6palya-hatar
<itkelo megnyitasa nyo
man Arad es Temesvar
lesz Romania elsa ket
nagyvarosa, amelyet be
kapcsolnak az eur6pai
gyorsforgalmi uthal6
zatba.

Az Al-es jelzesu,
Erdely deli reszen hala
d6 aut6palya Pecska
Arad szakaszat 2013
ban kellett volna Madni,
de az orszagos utiigyi
hat6sag felbontotta a
szerzodest a korrupci6s
iigybe keveredett korab
bi kivitelezovel, es uj
k6zbeszerzesi eljarast irt
ki a munkaIatok befeje
zesere. Ennek aszakasz
nak a megnyitasa utan
Temesvarig lehet majd
palyan eljutni, es varha
t6an meg iden atadjak a
forgalomnak." azt a hi
anyz6 szakastt, amely
kiegesziti a sztrada
Temesvar-Lugos k6z6tti
reszet.

A Lugos es Deva
k6z6tti, dombvideken
atvezeto 100 kilomete
res aut6palya-szakaszon
is folyik mar az epitke
zes: ez leghamarabb a·
j6vo ev folyaman zarul
hat Ie.

A Deva es Nagy
szeben k6z6tti 115 kilo
meteres reszen tava1y
6ta lehet k6zlekedni.
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Korabeli, textilbol kesziilt feliratos, himzett
vaszonfalvedok temait dolgozta fel

=~ -~_ ..._-

hatarozott es egyben ki
tart6 vagyok, s nem ve
letlen hogy muveszem
ber lett belolem - idezi
fel kisgyermekkorat.

Az iras-olvasast az
akkori Gyomai 2. Szamu
Altalanos Iskolaban sa
jatitotta el, s mar kisdi
akkent szeretett rajzolni.
A pedag6gusok koziil
Bekesi Mihalyne rajzta
narat, Cseh Janosnet a
matematika tanamot es
K6nya Martat, egykori
osztalyfOnoket emliti
meg. A gyomai gimnazi
umi evek alatt Sallaine
"Baba neni" volt az osz
talyfonoke, Kocsisne Ir
ma neni pedig a rajz es
foldrajz tanara.

- Edesanyam szerette
volna ha, 6v6nonek ta
nulok, de ehhez nem iga
zan volt kedvem. Erett
segi utan a Szegedi
Juhasz Gyula Tanar
kepzo matematika-fOld
rajz szakara vettek feI.
Egy ev utan azonban a
matematikat elhagyva

ki{lllitasom egyebkent
200S-ben volt a Szegedi
Nemzeti Szinhazban,
melyet Tandi Lajos gyo
mai sziiletesu szegedi
ujsagir6 nyitott meg 
mondja biiszken Bobaly
Katalin.

A muveszn6 a gyo
mai sziilootthonban latta
meg a napvilagot 1969.
augusztus 8-an.

- Edesanyam nagyon
megijedt, mert mind a
ket kezemen, sot a
labacskaimon is 6-6 ujjal
sziilettem. Nagymamam
ezt kevesbe furcsallotta,
mert 0 is 6-6 ujjal sziile
tett annakidejen, igaz
csak a kezen volt eggyel
tobb ujj. Ezeket a plusz
kinoveseket a mezoruri
k6rhaz sebeszeten mu
tottek Ie. A kisujjaim
mellett rna is latszik a
mutetek hege, es rna is
erzekenyek ezek a pon
tok. Nem voltam tehat
egyszeru mar gyermek
kent sem, s tudom, hogy
rna felnottkent is igen

"Elmondhatom, hogy sehol a vilagon senki nem
keszit Hyen figuralis nemezkepeket."

himzett vaszonfalvedok
temait dolgozta fel, ala
kitotta festmenyszeru
keppe nemezbol, ugy
hogy a kepekhez elotere
ket es hattereket is vara
zsolt.

Bobaly Katalin a
nemezkepeivel - mar

csak az anyag kiilonle
gessege miatt is - a
vilagban sok helyre el
juthatott. Kiallitott mar
2006-ban Toki6ban, ket
eyre ra Ausztriaban,
2009. nyaran Jeruzsa
lemben, 20lO-ben, majd
20l3-ban es tavaly
Norvegiaba hivtak be
mutatkozni es kiallitani.

- Az elso nemezkep

elorajzolok - magyaraz
za muveszeti technikajat
Bobaly Katalin, aki egy
egy nemezkepet 3-6 het
alatt keszit el, bar - mint
mondja - ez nem minden
esetben a merett61 fugg,
hanem a keszii16 kep
reszletgazdagsagat6l.

A gyomaendrodi ki
allitasan - korabeli - tex
tilbOl kesziilt feliratos,

Ide~ill(lult sorozatunk. azokr6f s~6I'. 3Kik'
eisz~rmaztak v&rosunkb61,de'm~~i\~jukba~;sike::
resemb~rek Jette"-. Akil\et,barhova viit.is a paran".
cs'oJi)"szil'kseg: .a.tOhbetakarasvagy a sorssze~z~·:. I

I: .I~·.e;: m~gnl.a~adtakleiekben ~gyonla~~ilk;en~f~di". '1
;ri~ek. '~"hirai' Sa ndor gondoJ~taval, inditottukutjarac''''

cikksoroiatuiikat: ,,~\\;ilagon' mindig' aZ,a :leg::,'
, siebb,ahol "alamilwrotthon Wiltunk." .

Bobaly Katalin gyo
mai sziiletesu textilmu
vesz elso gyomaendrodi
kiallitasa nyilt meg juni
us 20-an a varosi keptar
ban, ahol az erdeklodok
IS nagymereru nemez
bOl kesziilt falikepet cso
dalhatnak meg. Bobaly
Katalin 200S-ben kez
dett el foglalkozni ne
mezkepek kesziteseveI.
Korabban dekoraci6s
feladatokat kapott: se
lyemfestest keszitett
ugynevezett batik tech
no16giaval nagyaruha
zak es bevasarl6kozpon
tok reszere. Ugy tiz
evvel ezelott a Vajda
sagban egy zentai gyer
mektaborban, egy ottani
rajztanart6l tanulta el a
nemez technikat.

- A nemez tulajdon
keppen gyapjub61 gy'Urt
anyag, amely ugy ke
sziil, hogy a gyapjusza
lakat osszegy'Urjuk, a
mely ezzel kiilonleges
anyagga all ossze.
Olyan, mint a pulikutya
szore, amikor osszegu
bancol6dik, osszeraszta
sodik. A nemez is egy
osszegu banco16dott
szor. A szines nemezkep
pedig ugy kesziil, hogy
az egyebkentnarur bir
kaszort megfestetve
megvasarolom es a szi
nes gyapjubundakb61 ra
kom ki, gyUrom ossze a
kepet, melyet elotte egy
nagy lepedovaszonra
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Oriilok annak, bogy nem vart sikere van a stines nemezkepeknek

A nemezre jellemzo narur, jelleggel szemben egy 21.
szazadi minta- es formavilagot boztam...

van - magyarazza muve
szi hitvallasat Bobaly
Katalin, aki rna mar azt
esinaIja ami a hobbija,
egyenlore ebbol is el, de
emeHett rna is szervez es
rendez kiallitasokat.
Legut6bb peldaul
Bmsszelben, az Eur6pai
Parlamentben rendezett
egy tarlatot, ahol fogya
tekkal elo magyar em-

nagyreszet megvasarol
tak. De igazan nem az
uzlet miatt kezdtem el
ezzel foglalkozni. Tu
lajdonkeppen hobbib6l
kezdtem el es hobbib6l
esinalom rna is. Omlok,
ha az embereknek tet
szenek a munkaim, de
igazab6l a magam ked
veert esinalom, sajat
mereem szerint ke11,

tasok berendezeseben is
segitkezett.

- Altalaban akkor is
es rna is negy-ot fele dol
got esinaltam egyszerre,
egyfele dolog sohasem
kotott Ie...

Bobaly Katalin 20
evet elt Szegeden, im
maron nyolcadik eve a

orszagot. Mint mondja,
sokat jelentettek neki az
ott szerzett eImenyek, a
mediterran eleterzes, a
kUlonleges taj, s mindez
rna is kihat alkotasaira .

- Az eletet megtanul
tuk maskent latni es elet
re sz616 elmenyeket kap
tam.

atjelentkeztem a rajz
szakra. 1991-ben szerez
tern diplomat rajz-fOld
rajz szakon, s edes
anyamnak vegiil is telje
sult a vagya: pedag6gus
lettem. Be ke11 va11a
nom, hogy nem tengett
bennem tul a tanitas
iranti vagy, igy bejelent-

Szines gyapjubundakbOl rakja ossze kepeit

keztem egy mentaIhigie
nes masoddiplomas kep
zesre, s ket ev mulva
diplomat is kaptam. Ugy
dontottem, hogy a lelki
egeszseggel va16 foglal
kozast valasztom. A
Szeged me11etti nagyfai
bortonbe kerestek ment
higienikust, jelentkez
tern es azonnal fel is vet
tek. Kesobb tudtam meg,
hogy itt nem tolongott
senki ezert az a11asert.
Az elso nap rajottem,
hogy ez a munkahely
nem egy leanyalom,
masnap reggel ugy don
tottem, hogy felmondom
a munkaszerzodest
emlekszik vissza a nagy
betus elet kezdeteire
Bobaly Katalin, aki
ebben az idoben mar
aruhazi dekodei6kat is
keszitett alkalmi munka
kent. Nyaranta baratnoi
vel egyiitt hatizsakos
turistakent jartak Gorog-

Nehany ev utan Ka
talin a szegedi Tisza
Lajos Konnyuipari
Szakkozepiskolaba ment
el rajztanamak, ahol a
noiszab6 tanu16knak 01
tozkOdestortenetet, raj
zot es muveszettortenet
tanitott. A diakoknak
divatbemutat6kat szer
vezett, ahol bemutathat
tak sajat tervezesu es
keszitesu ruhaikat. Bo
baly Katalin buszken
emliti, hogy tanitvanyai
kozott volt a rna mar
kozismert televizi6s sze
melyiseg, Ordogh N6ra
is.

Ezekben az evekben
Katalin megis esak az
oktatas es a pedag6gusi
munka me11ett kotelezte
el magat: tanitott 'a
Taltos Alapitvanyi Mu
veszeti Iskolaban is, de
az aruhazi dekoraei6s
munkakr6l sem mondott
Ie, sot kUlonbozo kia11i-

fOvarosban lakik.
Azt gondolom,

hogy egy sokoldalu al
kot6 vagyok. Elmond
hatom, hogy sehol a
vilagon senki nem keszit
ilyen figuralis nemez
kepeket. Az elmult lO ev
alatt, mintegy 300 darab
nagymereru nemezkepet
keszitettem, melynek

hogy nekem tetsszen.
Omlok annak, hogy nem
vart sikere van a szines
nemezkepeknek. A ne
mezre jellemzo natur,
hagyomanyos jelleggel
szemben en egy 21. sza
zadi minta- es formavila
got hoztam, s a falike
peknek a dekorativitasa
meHett mondaniva16ja is

berek kezmuves terme
keit, muveszi munkait
mutattak be.

A gyomaendrodi ki
a11itas, melyet dr. Juhasz
Katalin, szinten gyomai
szarmazasu neprajzkuta
t6 nyitott meg, egesz
nyaron latogathat6 a
varosi keptarban.

H.E.
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nak es ikerparjanak a
kommunizmusnak. Az
egyik a "Szlovensz
k6ban" maradt Eszter
hazy Janos, a masik a
sanghaji emberiink,
Hudec Lasz16. Eszter
hazy kedvenc jelmondata
volt: "A mi jelvenyiink a
keres21, nem a borogke
res21." J6l tessziik, ha a
holokauszt emlekev al
kalmab6l, a toleranciab61

A bambusz, a fenyo
es a szilvavinig a kinai
irodalomban ldilonosen
fontos jelentest bordoz: a
bambusz a kitartast, a
fenyoa batorsagot, a
szilvavirag a toleranciat,
a megszenvedest jelke
pezi. Az e16z6 ketto
egesz evben zold, mig a
kinai szilva viragja feb
rmhban mar pompazik,
amikor h6 van meg a
mez6kon. Hudec Laszl6t
is ez a harom tulajdonsag
jellernzi:

1. A kitartas kepesse
ge igaz Hudecre a tanul
manyait6l az epiteszi
palyan at a diplomaciai
karrierig: Csak kevesen
tudjak Eur6paban, hogy
Magyarorszagon 260 ev
6ta van ona116 memok
kepzes! Mig Eur6pa mas
orszagaiban a kepz6mu
veszeti akademiakb6l
valt kUlon az epiteszmer
nokok oktatasa, addig
hazankban a muszaki,
matematikai tudoma
nyok oktatasan alapult az
epiteszmernok-kepzes.
Ez ket teljesen kUlonbO
zo fejlodesi irany. Hudec
epp ennek koszonhette
sikereit a Tavol-Keleten,
mert tudta a statikat.

2. Az batorsag, ha
valaki onkent jelentkezik
katonanak. Hudecet a
diploma utan r6mai
tanulmany utjan hi
19l4.-ben a haborU kito
rese, Hudec hazasiet es
beall bakanak. Kikepzik.
Hadnagy lett. 19l6-ban
mar hadifogoly Krasz
naja Recskaban, ahol llil
elesi gyakorlaton vett
reszt. Delre menekUleset,
Sanghajba jutasat a
transz-sziberiai vasutvo
nalat megsza1l6 Cseh
Legi6nak koszonhette:
magyar szarmazasa miatt

felkoncoltak volna a had
nagyot, ha elkapjak.
Megis a legjobb baratja a
cseh Antonin Raymund
toki6i epitesz volt, a len
gyelek segitettek Hude
cet Harbinban, az orosz
vasuti fOmemoksegen,
draga rokonai t6tok es
cipszerek voltak. Tehat
Hudec mar akkor megva
16sitotta a mai V4-t.

3. A megszenvedes es
tolerancia keres21eny er
kolcsisege vezerli Hudec
egesz eletet. A magyarsa
got a nyelve mentette
meg. Hudec magyarul irt,
magyarul erzett, tragikus
sorsa egy, a vilagban
szetsz6r6dott magyarsag
gal, szetszakitott hazank
kal.

A Felvidek ket olyan
magyart adott a vilagnak,
akik nem csak szavak
ban, hanem tettekben is
ellenalltak a nacizmus-

Hudec Laszlo 1893-ban sziiletett afel
videki Besztercebcmyan. Edesanyja ma
gyar, Skulthy Paula, edesapja pedig a
szlovak Juraj Hudec epitesi vallalkozo
volt. A Budapesti Miiegyetemen tamt!t 
masok mellett Hauszmann Alajos, Hiiltl
Dezsa es Nagy Virgil voltak a tanarai -,
1914-ben diplomtizott.

A Hudec Heritage Project honlapjan
leva dokumentumok kdzdtt egeszen korai
rajzai is felbukkannak: peldaul diploma
terve, amely egy varosi vigadot es szallo
dat abrazol. Ezen a tdrteneti stilusok epp
ugy visszakdszdnnek, mint a szecesszio
hatasa. Ybl Ervin irodajaban kezdett dol
gozni, de nem sokkal kesobb besoroztak a
hadseregbe, 1916-ban pedig orosz hadi
fogsagba esett. Sziberiaba keriilt, ahonnan
1918-ban megszdkdtt, es kalandos uton
Sanghajba jutott. Itt egy amerikai tulajdo
ntt epitesziroda tagja lett, es bar kesabb
ismhjart hazajaban, Trianon utan magyar
allampolgarsagot meg nem sikeriilt szerez
nie, mivel Csehszlovakia ebben nem nyzij
tott segitseget. Vegiil Ltgy ddntdtt, marad a
kinai varosban, 1925-ben dnall6 irodat
nyitott, es a masodik vilaghciboru veghg
szamos ma is allo epiiletet tervezett.
Kdztiik van a Park Hotel, a Nagyszinhaz,
de tervezett bankhcizakat, villakat, templo-

is jelesre vizsgazott
Hudecr61 megemleke
zUnk. Megvetette, lenez
te a nacikat es 1943-ban
tortent konzuli kineveze
sekor a keres21enyi hu
manista elveket va16si
totta meg a gyakorlatban:
szamtalan magyar, os21
rak zsid6 honfitarsunk
eletet mentette meg a
nehez id6kben. Segit
seget kaptak vitez Hudec
Lasz16 sanghaji magyar
tiszteletbeli konzult6l,
hogy tovabb utazhassa
nak Ausztniliaba, vagy
az Egyesiilt Allamokba
magyar utlevellel.

Hudec sajat irodaja
ban is szivesen alkalma
zott otthom61 szarmaz6
j6 szakembereket. igy
Matrait, a szerkeszt6t,
vagy KobzM, a fot6st, es
soha nem firtatta azt,
hogy ki, milyen szarma
zasu.

mokat is kiildnbdzo stilusokban - az eklek
ticizmust61 az art dec6ig. A 19. szazad
masodikfeletol tdbbfele nemzetiseg pezsga
otthonava valt Sanghajban a legkiemelke
dobbnek tartott, ma is miikddo - tdbbszdr
felujitott - Park Hotel tervezesere mar
befutott epiteszkent kapott megbizast. A
szalloda az elkesziiltekor - 1934-ben 
nemcsak a varosban vagy Kinaban, de
egesz Azsiaban is a legmagasabb epitmeny
volt a 88 meterevel es 22 emeletevel. A kor
legmodernebb berendezeseivel felszerelt
epiilet kigondolasakor feltehetaleg az
egyesiilt allamokbeli utazasainak tapaszta
lataibol taplcilkozott az epitesz, innen jdhet
az acelvazas szerkezet es az art deco for
manyelv alkalmazasa.

Hudec Laszlo, miutan kesobb megis
megkapta a magyar utlevelet, 1942-ben
tiszteletbeli konzuli cimet kapott, es ke
sabb, a veszkorszakban a is segitett zsido
menekiilteknek. A masodik vilaghaborU
utan Svajcban telepedett Ie a csaladjaval,
de Romaban is dolgozott, ahol a Szent
Peter sirjat kutato nemzetkdzi csoport
tagja lett. Ezutan az Egyesiilt Allamokba,
San Francisc6ba kdltdztek, itt halt meg
1958-ban, majd Besztercebanyan helyez
tek vegso nyugalomra. (Magyar Hirlap)

1948. januarjaban a
Hudec-csalad Sanghaj
ban hagyva az otthont,
felszallt az S. S. Pre
sident Polk g6zos fedel
zetere es Eur6paba haj6
zott a Szuezi-csatoman
keresztiil. Atmenetileg
Lugan6ban telepedtek Ie.

Nebany h6nappal ke
sobb a magyar epitesz
R6maba erkezik, hogy
csatlakozzon egy rege
szekbol es torteneszek
hOI a1l6 titkos csoport
hoz: "Laci batyam
ugyanis nem volt egyol
dalu muszaki ertelmise
gi; girnnazista kora 6ta
erdekeltek a bumani6rak,
f61eg a teol6gia, filoz6fia
es tortenelem." - irj a
akkoriban Hugyecz Jo
lan, a hug, nekem, a cikk
ir6janak.

"Most aztan bele
csoppent az archeol6gia
ba is. Sanghaji, kozel 20
eves mukodese soran
szamos templomot terve
zett a kUlOnbozo keresz
teny vallasok szamara, es
e munkajaert sohasem
kert honorariumot. igy
tervezett tobb katolikus
templomot is a kUlonbo
zo szerzetesrendek sza
mara. Amikor elbucsu
zott, az egyik rend6rf6
nok, mar nem tudom, a
jezsuita-e vagy a feren
ces, !eYelet adott at neki
azzal, hogy mutassa be a
Vatikanban. Amikor erre
sor keriilt, legnagyobb
meglepetesere kozoltek
vele, hogy a papa fogad
ja ot ldilOn kihallgatcison.
Oszentsege XII. Piusz
megkoszonte tervez6i
szolgalatcit, es szivelyes
beszelgetes soran meg
kerte, hogy - mint szaker
to - vegyen res21 a Szent
Peter bazilika alatt foly6
asatasokban."



A Hudec altaI tervezett es rnegepiilt Park Hotel
Sangbajban.

A rna is allO epiilet elott akkoriban egy 16versenypalya volt
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Hudec teljesitett,
faradozasait a papa egy
teljes bunbocsanatot ado
dokumentummal jutal
mazta, bocsanatot nyert
minden bunre a multban,
jelenben es a jovaben.
Bravo! Volt humora a
nagy papanak! "Bun
bocsajto cedula" egy
hiva lutheranusnak meg
is csak a legpompasabb
ajandek!

A ketezer evvel ez
elotti embernek nem volt
tobb agyredoje, mint a
mainak. Nero ma fel se

tunne. Jelmondata: "Ke
nyeret es cirkuszi jateko
kat ", azaz segelyt es
valosag show-to Nero
pedig egyaltalan nem
volt orUlt. A mai nyugati
demokraciak alapkove
telmenyer, a gender
maistreaminget, a mas
sag tiszteletet es a meleg
htizassagot kotelezove
tette palotajaban. Kor
szerii pragmatikus libera
lis politikus volt. Nero
egy ingatlan spekulacio
miatt felgylijtatott egy
lepukkadt kiilvarost,
hogy oleson megszerez
ze a telkeket. Csak egy
kis vesztegetesre vale
zsebpenzt akart csinalni.
De az egesz akkori Roma
leegett. Erre Nero joval
mege16zve korat tuz
vedelmi/tuzmegelazesi
epitesi torveny alkotott a
"lex Neronis de modo
aedificorum urbis"-t.
Nekiink epiteszeknek ko
telezave tette a tuz
tovabbterjedeset meg
akadalyozo tiizfalat.

KitaIalta a "terroriz
mus elleni baborut". A
tiiz azonban a sok meg
egett romai miatt kozfel
baborodast keltett. Ezert
PR kampany tanacsadoi
javaslatara - szinte maga
tol ertetadaen - egy kis,
akkoriban jelentektelen
keleti szektat, a kereszte
nyeket kialtotta ki terro
ristaknak, azaz biinbak
nak. Gyiilolet kampanyt
inditott elleniik. Ebbe a

szorasba esett bele a sze
geny, oreg emberhalasz,
a jovialis Szent Peter is,
az elsa papa. Neronak
"koszonhetjiik" tebat,
hogy megalapozta a ver
tanu gyartassal a keresz
tenyseg vilagvallassa
valasat.

Szent Petert Nero cir
kuszaban, annak deli
spinje, azaz, kocsifordu
loja mellett keresztre
feszitettek, keresere fejjel
lefele. Majd a cirkusz
keritese melletti temeto
ben eltemettek. A ket
spint egy-egy Egyip
tomb61 R6maba hurcolt

obeliszk jelolte ki. Ott
fordultak a fogatok. Eb
hOI azt, amely mellett a
vertanu halt hOsi halalt, a
Szent Peter teren allitot
tak fel. A Szt. Peter
Bazilika alatti asatasokat
1939 tavaszan, XI. Piusz
papa halala utan kezdtek,
mivel a papa a vegrende
leteben a vatikani al
templomot jelolte meg
temetkezesi helyeiil. A
sir asasa kozben bukkan
tak ra a romai kori teme
tare: XII. Piusz azonnal
felismerte a nekropolisz
lelet jelentaseget: meg
sejtett valamit es asata
sokba fogott.

Miert csokolja meg a
pap az oltar? Mert
"PETR ENI" - Peter van
itt: az oltar kezdetben a
szentek ereklyeit rejta
szarkofag volt. Tehat
egyaltalan nem veletlen,
hogy a mai Szent Peter
Bazilika kozepe, vagyis a
bronz baldachinos Ber-
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nini fele oltar alatt talal
tak meg a regeszek Szt.
Peter sirjat es relikviait.

E16szor egy 2,6 meter
szeles ereklyetart6t, ame
lyet Nagy Konstantin
csaszar epitett 321-324
kozott. Benne pedig egy
kisebb, kapolna alaku
sirszobrot is talaltak. Az
elsa papa puritan ember
volt: Szt. Peter kis, fOld
be asott sirjara a r6mai
kereszteny kozosseg mar
a II. szazad elejen egy
szobrot emelt, amelyet
nyugatr6l egy vorosre
mazolt fallal vettek ko
riil. Ez a voros fal egy

"'t("/110"~~"'~' _""'.151;,
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7x4 meteres teriiletet
hatarolt, ahol tobb egy
szerii, szegeny sirt taIal
tak Szt. Peter sirja koriil,
amin ez a Gaius Tr6fea
szobor alIt. Peter apostol
sirjat rendkiviili tisztelet
tel vettek koriil, ezt bizo
nyitja a "G falon" taWt
gorog felirat, mely sze
rint "itt van Peter".

Szt. Peter csontjait
Konstantin csaszar ideje
ben a "G-fal" iiregebe
helyeztek es egy ertekes
va16di arannyal diszitett
bibor szovetbe csavartak
papahoz illa modon. Az
akkori vizsgaJatok sze
rint egy korpulens 165
cm magas 60-70 ev korii
Ii ferfi csontjait talaltak
meg. Pont olyanet, mint
amit Caravaggio mester
abrazolt dobbenetes fest
menyen Csak 1968. juni
us 26.-an VI. Pal papa
jelentette be hivatalosan
Szt. Peter ereklyeinek
megtalalasat. A kovetke-

za napon az elsa papa
ereklyeit iinnepelyesen
visszahelyeztek a "G
fal"- ba.

Az asatasok fa szaka
szanak lezarasa utan a
Hudec csalad ismet ela
rol kezdett mindent:
Mkoltozott Amerikaba, a
kalifomiai Berkeleybe.
Az ottani egyetemeken
vetitettkepes elaadassal
Hudec szamolt be a
r6mai asatasok eredme
nyeral, igy 1950. februar
8-an, 1950. majus 21-en
es 1955. marcius 13-an a
Lutheranus EgyMzi
Egyetem elaad6jakent.
Az egyiken az amerikai
kiiliigyminiszter is ott
volt.

"Meg nem tudom, mit
fogok nekik mondani," 
vallja meg - "kiveve,
hogy mint a vakondok,
negy labon kusztam a
szarkofagok kozott. Kb.
ket meterre kozelitettem
meg a sirt, mielatt alata
masztottuk volna. Kar,
hogy az oficialis jelen
tese a Vatikannak olyan
konruzus. A lekozolt ter
vek gyermekien egy
iigyiiek. Ellentmondaso
sak. Sok kontraverziat le
hetett volna elkeriilni a
vilag archeo16giai korei
ben, ha szakszerubb a
kommunikaci6juk. Vi
szont engem az a meg
tiszteltetes ert, hogy a
Vatikan askereszteny
asat6inak nevjegyzekebe
felvettek a nevemet.
Csak igen kevesen voltak
lent a simal. Fontos cik
keket es feljegyzeseket
keszitettem, nem beszel
ve a felmeresi vazrajzok
r6l... Lent a sirok kozott
volt egy kellemetlen
elmenyem, mert egyszer
korom sotetben marad
tunk a sirok labirintusa
ban. Eltevedtiink. Mint
egy teknasbeka ide-oda
forgo16dtunk. J6l bever
tern a fejem egy kako
pors6ba, valami Gaius
Juliust zavarhattam meg.
Ilyeneket el kellett mon-
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danom az amerikanusok
nak, hogy ebren tartsam
aket, mert ha csak ko
moly szakrnai dogokr61
ertekezek, hamar elalusz
nak."

"Az asatasok rendki
viili technikai nehezse
gekkel jartak. Ugyanis
melyen a templom pad16
zata alatt, az alapfalakat
meg nem bolygatva kel
lett iires tereket kialakita
ni es azokat folyton tagi
tani a feltarand6 teriilet
kiszabaditasara. Rendki
viiI bonyolult es nehez
feladat. Ennek statikai
megoldasaba kapcso16
dott be Laci batyam." 
irta hUga, Hugyecz Jolan.

Hadd idezzek nehany
mondatot az elaadasab61:
"Egyezaen a New York
Times riportjaval a beja
rat biztositva volt a ket
kamrahoz, miutan a
katormeleket eltavolitot
tak. Penzdarabokat talal
tak a sirkamra padl6jan,
amelyeknek datuma
egyezett azzal az idavel,
amikor Peter R6maban
predikalt es meghalt.
Voltak ott kesabbi datu
mu penzek is: magyar
(j61 csenga kormoci csi
k6k, azaz aranyak),
nemet, nemetalf61di, lit
van es mas zarandokok
t61 eredak. A zarando
kok, akik meglatogattak
a sirokat, beejtettek eze
ket a penzeket az offert6
riumba (a sirkamra cse
gelyes boltozatanak kor
alakU zar6 nyilasaba). A
falakon sok felirat volt.
Nebany kozi.iliik ez volt:
"Ave Petrus" es alatta a
felir6 neve. A sirkamra
kozepen terrakotta
eMnyt talaltak, ebben
voltak Szent Peter csont
jai. Ef616tt volt a Me
moria, ahonnan letekin
tettek a sirkamraba.
Oszentsege, a papa azon
nal meglatogatta a krip
tat, es az umat a csontok
kal dolgoz6szobaja mel
lett, magankapolnajaban
helyezte biztonsagba,
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nem fejezo-
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mig a
munka be
dik... "

Hudec Lasz16 szama
ra a laterani allamban
eltoltott ido katartikus
elmeny volt. A va16sagos
talalkozas Szent Peter
csontjaival, megvaltoz
tatta az iizletember-epi
tesz vilagkepet. Elhal
vimyult a manager es az
okori miszterium a spiri
twilis det fele taszitotta:
ez volt Hudee elsa talal
kozasa Szent peterrel.

Hudecet R6ma utan a
szivbetegseg gyotri, erik
az infarktus, a megszen
vedes: "Mar ez a mizera
bilis, nyomorUsagos test
is terrorizaI, hat meg a
vilag folyasa! Egy epi
tesz az elso kuli. Csak
kicsi a kiilonbseg a kuli
es koztiink, mert a kuli
jobban tud aludni. De az
epiteszt a problemai meg
az almaba is kovetik."

1958. okt6ber 26-an
masodik lakasuk atada
sakor egy foldrenges
alkalmaval, sokkot ka
pott, es elhunyt. Ez volt
Hudec masodik talalko
zasa Szent Peterrel. Fe
lesege, a szep Gizella
asszony j6val tillelte fer
jet, es 103 eves koraban
halt meg.
"Bonyolult leten, tul ezen,
Egyszer csak majd
megerkezem,
S ittlhemet atlatom ott? I"

- kerdezi T6th Krisz
tina kolto a Porh6 cimu
verseben.

"Jezus tanitasat nem
jeltem, de minel tobbet
latok, de minel tobb
orszagban eltem, annal
inkabb latom, hogy csak
ez kavetenda: "en va
gyok az ut, az igazsag es
az elet". Ha az emberi
seg elni akar, csak ezt az
utat valaszthatja. Amit az
eletemben lattam, csak
megerositi hitemet." 
irja Hudec a leten tUlr6l.
A tillvihigb6l.

"Akik tisztan anyagi
eletet elnek, olyanok ma-

radnak az eletiik vegen,
mint az elejen. Akarcsak
a kofferem az utazas ele
jen es a vegen: ugyan az,
esak kopottabb! Ma ven
fejjel mar latom, hogy
pappa lettem. Nem ab
ban a gyakorlati ertelem
ben, ahogy fiatalon gon
doltam, hanem nemesebb
alakban, gondolatban es
talan eredmenyeseb
ben." - tesz tanusagot a
vallasr6l Hudec.

Hudec utols6 gondo
lataival is a szillof61dje
fele fordul, oda, ahol a
Garam olvadt hOt6l hus
foly6vize szalad, ahol a
gyanta illatil fenyvesek
zlignak a Chopokon, a
Csertovican, vagy a
Demenyfalvi volgyben:
"En ugy erzem nines
helyem egy tiszta tot
nemzetcillamban, - irja
haza - hisz meg a nyelvet
sem beszelem hibtitlanul.
Es megis! Mindeniitt
ahol vagyok a vilagon,
azokat a hegyeket kere
sem, es arra a nepre gon
dolok, kikkel egyiitt el
tem, dolgoztam: a paloe
magyarokra, a totokra,
rutenekre, eipszerekre,
akik ott elnek a Felvi
deken. "

Hudec utols6 uzenet a
kovetkezo: "lsten adja,
hogy a ket nep, a magyar
es a tot ismet vegre meg
ertse egymast, ne jeltse
javajet egyike a masike
tal, egymassal karaltve
haladjanak! Egy orszag,
ket kormany!"

Vegakarata igy sz6lt:
"Az evangelikus temp
lorn mogotti temetobe
temessetek, a szentelyka
rejt6l rogton jobbra, a
csaladi sirboltba. Otthon
akarok pihenni Beszter
cebanyan."

- Az ember holtaban
ott pihen szivesen, a~ol

eleteben a legboldogabb
volt.

2015. majus
Janossy Peter Samuel

Ybl-dijas
epiteszmemok
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A Gyomai Gimna
ziumban elsokent 37 eve
erettsegizettek talalkoz
tak junius lO-en. A 32
fOs osztalyb6l 26-an meg
elnek, aki kozill az 55
eves talalkoz6n 2013-ban
1 fO kivetelevel mindenki
megjelent. Sajnos az6ta
ketten meghaltak, es a
meg akkor elo 5 fos tana
ri karb6l a kozelmultban
elhunyt Herzberger Ti
bor.

Az osztily tagjainak
kivansaga alapjan az
ut6bbi evekben evenkent
"randevUznak", akiknek
az egeszsegi allapota,
vagy egyeb csaladi gond
jai lehetove teszik a resz
vetelt. Most 12 oregdiak
es ket tanar tudta vallalni
a reszvetelt. A gyomai 6-

Nehany evi sziinet utan
20 15. szeptemberetol ujra
indul a Bathori Istvan Gim
nazium Devavanyai Tag
intezmenyeben a dolgozok
esti gimnaziumi oktatasa.
Az elmUlt evekben is t6bb
gyomaendrodi is erdeklo
d6tt, hogy indul-e a BMhori
Istvan Gimnazium Deva
vanyai Tagintezmenyeben a
dolgozok esti girnnaziuma,
ahova szivesen j6nnenek
tanulni, erettsegit szerezni.
Most itt a llagyszerii alka
10m, a menetrend szerinti

os Bisztr6 kiilonterrileben
megtartott randevUil egy
perces nema felallassal
ad6ztak a kozelmultban
elhunyt Herzberger Tibor
emlekenek, majd az ott
hom6l hozott palinkak
segitsegevel, j6 etvagy
gyal fogyasztottak el a
Bisztr6 ~iltal keszitett
hagyomanyosan finom
ebedet, es a Galambos
Marika es Nagy Erzsike
altai sutott sutemenyeket.
Termeszetesen most is
sor keriilt a 76. es 77.
szuletesnapjukat ez ev
ben unneplok pezsgovel
va16 koszontesere is.
Ebed utan kotetlen be
szelgetessel fejezodott be
az osszejovetel, azzal bu
csuzva, hogy jovore is
met talaIkoznak.

autobusz k6zlekedes pedig
lehetoseget ad a heti ket deI
utani oktatasi napon valo
reszvetelre.

Beiratkozas helye:
DAMK-Vanyai Ambrus
All. Iskola, Devavanya,
V6r6smarty u. 6. Idopon
tok: 2015. julius 22-23-an
15- I7 ora k6zott augusztus
12- I3-an 15 -I7 ora k6z6tt,
augusztus 24-27-en 15-17
ora k6z6tt, szeptember 1-2
an 15- I7 ora k6z6tt.

A beiratkozashoz szUk
seges dokumentumok:

2015. julius

A hianyz6 2 tanar 
Solyrnosi Janos es Szab6
Tibor - telefonon koszon
totte a resztvevoket azzal
az igerettel, hogy jovore
mindenf61e kepen reszt
vesznek. Ugyancsak tele
fonon koszontottek tob
ben osztalytarsaikat.

Elso sor: ulnek,
(Pes6ne) Fekecs Irma,
Jenei Lasz16. Masodik
sor: Pataki Balint, (Ara
nyosne) Galambos Ma
ria, Bus Jolan, (Veresne)
Nagy Erzsebet, (Timar
ne) Timar Etelka, Kovacs
Gabor tanar. Harmadik
sor: (Angyalne) Nagy
Maria, (J6zsane) Szonda
Ilona, Nagy Pal, (Fa
lusine) Kocsis Ilona, Fe
kete Lasz16 tanar, Lapa
tinszki Lajos.

elozo tanulmanyait iga
zolo bizonyitvany illetve
annak fenymasolata, szeme
Iyi igazolvany, lakcimkar
tya, TAJ kartya. Elozetes je
lentkezes: agoston.san
dor! 946@gmail.com Mo
bil: 0630/675-2492

Elek Katalin
igazgato,

dr. Agoston Sandor,
tagintezmeny-vezeto

Evfolyamot csak keIl6
szamu jelentkezes eseten
inditunk!
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GiiZ5zolgiiltato iigyfel5zolgiilat

E-ON iigyfelszolgalat

A GDF-SUEZ gazszol
galtat6 iigyfelszolgalati
irodcit nyitott Gyomaend
r6don a varoshciza fold
szintjen.

Nyitva tartas: hetf6 14
18 oraig, kedden 8-12
oraig.

A szemelyes iigyfel
szolgalaton igenybe vehet6
szolgaltatasok: gazmeroal-

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

las bejelentese, muszaki
szolgaltatasok megrendele
se, illetve lemondasa, fo
gyasztoi adat- es cimvcilto
zas bejelentese, fogyasz
tasmer6 citirasa, fogyaszta
si hely ki- es bekapcsolasa,
szamlazassal kapcsolatos
informaci6 kerese, bank
kartyas befizetes lehet6se
ge, stb.

Keddi napokon delel6tt 8
12 oraig, csiit6rtokonkent
pedig 15-18 6raig varjak az
iigyfeleket a szemelyes
iigyintezesre.

SzakLizlet (Juhasz Istvan)
MezotLir, Rakoczi Lit 12.

Munkaruhazat:
acelbetetes es betet nelkiili cipok 36-48 meretben!

Dzsekik 4XL meretig. Munkasnadragok!

Gyomaszolg Kft.
Temetkezessel
kapcsolatos ligyintezes

D' ' 'I", ~.

.&.

VILL

Temetkezesi iroda:
Gyomaendr6d, Ipartelep U. 2.

Az iigyelet ideje a/att
(hetvegen es iinnepnapokon is
ejje/-nappa/) hivhat6:
Csoke Janos:
0666/285-065, 0630/630-8097

Hetf6-pentek: 7-15 6raig!

Telefon: 0666/386-233

BAL

Kfnfllatunkb61:

Villanyszereh!si anyagok,
vihflgitastechnika,
gazkeszQlekek- es alkatreszek!

VILLANYSZERELES
MUNKA
REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETBOL!

Kedvez6 arakkal varja vasarl6it a BALUVILL!

Nyitva: Hetf6-pEmtek: 7.30-17.30 SZO.: 7.30-12.00

Telefon: 0620/9777·946
Telefon/fax: 0656/354-5,

bet, Forgacs R6za, Ki
raly Erzsebet, Kereki
Piroska, Czegl6di Maria,
Gecsei Jolan, Gecsei
R6za, Deli Erzsebet,
Putnoki Erzsebet, Rideg
Magdolna, Szendrei Ilo
na, Fasi Erzsebet, For
gacs Erzsebet, Putnoki
Irma, Hegedus Lasz16,
Honti Laszl6, 1zs6 Ist
van, Kovacs Albert, H.
Kovacs Attila, Marjai
Lajos, Miskolczi J6zsef,
Plavecz Janos, Szetteli
Bela, Uhrin Janos, Ba
konyi Mik16s, Bein
schr6th Karoly, Magyar
Peter, Garai Lajos, Ga
lambos J6zsef.

Tanaraink: Balogh
Balintne, Kovacs Gabor,
Fekete Laszl6.

B.K.

Etterembe, ahol a vacso
nit emlekeket felidezo
beszelgetessel toltott6k
el. Az otvenot ev szines,
tartalmas eletek halma
zM hozta felszinre, igy
igazan az elmenyek tar
haza volt az egyiitt tol
tott ido. Az "oreg dia
kok" eztiton is szeretnek
megkoszonni a szerve
zok, munkajat es a meg
jelent tanar neni, tanar
bacsik reszvetelet, vala
mint a jovore is ervenyes
tanacsaikat.

A kepen lMhat6
"oreg diakok" ugy
osszekeveredtek, hogy a
nevek nem tudtak kovet
ni oket, ezert az olvas6
elnezeset kerjiik.

Havai Margit, Gellai
Aranka, Kovacs Erzse-

Junius 28-an ritka
talalkoz6t tartottak a Kis
Balint Altalanos iskolak
ban a volt l-es szamu
fiu-, es a volt 2-es szamu
leanyiskola 1960-ban
vegzett tanul6i. (Abban
az idoben meg kiilon
leany es fiu iskola lete
zett.)

A negy osztaly otvenot
ev utan ujra egyiitt,
iinnepi hangulatban tol
totte el ezt a szep vasar
napi delutant. A "fiuk"
sajat osztalyukban me
seltek el eletiik szines
tortenetet, majd egyiitt
setaltak at a lanyokhoz,
ahol olyan szeretettel
vartak rajuk, mint regen.

A negy, sajnos mar
megfogyatkozott osztaly
egyiitt setalt at a Koros
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kelto elelmiszerek fo
gyasztasat keriiljiik,
amig helyre nem all a
sav-Iug egyensuly a
szervezetiinkben. A
jegyzeteinkbol min
dig tudhatjuk, hogy
mikor, mit egyiink!

Osszefoglalva: a
megragott elelmiszer
szankban torteno
pepesitese vagy gy6
gyit6 vagy megbete
gito taplalek att61 flig
goen, hogy j61esoen Ie
tudjuk nyelni vagy
sem. Az adott idoszak
nemleges elelmiszere
az egyensulyi allapot
helyreallasa utan va
16szinuleg az ujabb
teszteles utan fo
gyaszthat6. Ha nem
akkor inkabb ne fo
gyasszuk varjuk meg
az 0 aktualis idejet a
szamunkra.

A mai konyha
technika ezer meg
ezerfele lehetoseget
kinal varazskontosbe
bujva,a taplalasunkra.
Sajnos ezen elelmi
szerek jelentos resze
alkalmatlan az egesz
seg,megorzesehez!

Az egeszseg meg
orzesiink odafigyelest
igenyel! Ne mindig
mast61 varjuk a meg
oldast, hanem mi ma
gunk tegyiink az
egeszsegiink megtar
tasa vagy helyreallita
sa erdekeben!

Pihenesben es D
vitaminban gazdag
napsiitesesnyarat ki
vanok a Sz6~Beszed

0lvas6inak!
,Ambrusz Laszlo

vegyiink egy falatot
az altalunk leggyak
rabban fogyasztott
taplalekb61 a szankba
es alaposan ragjuk
szet. Terrneszetesen
esak az alapelelmisze
reinket vizsgaljuk pI.
egy falat kenyer, egy
karika nyers sargare
pa, egy szem nyers
megy, stb... Ha ossze
keverjiik a tesztelni
kivant elelmiszereket
nem fogjuk megkapni
a val6s es egyedi gy6
gyit6 taplalekok lista
jat!

Elofordul, hogy a
ragas folyaman a falat
magat61 eloszIik, fel
0ld6dik a szankban.
Ekkor tegyiik fel
magunknak a kerdest
hogy szervezetiink be
kivanja e fogadni a
szankban levo pepet
vagy inkabb kopjiik ki
azt. Az eredmenyt
jegyzeteljiik Ie. Ha azt
a valaszt kapjuk, hogy
nyeljiik Ie, akkor ezt
tegyiik meg, ha vi-

,szont azt hogy nem
"akkor kopjiik ki egy
szeruen. A nyelorefle
xe~ segitenek majd
ebben. A teszteles
soran lathatjuk" hogy
szamtalan elelmiszer
rei fordulhat elo, hogy
a teszteles idopontja
ban az nem' alkalmas
a szervezetiink tapla
lasara. EZabb1mnyil
vanul meghogynem ,
vagyunk 'kepesek le
nyelni vagy undorial
tolt el a szetragott,
pepes anyag Ienyele
se. Az' ilyen erzest

zette szakmai zsiiri altaI odai
telt 6-6 arany, emst es bronz
minositest es kii1ondijakat,
majd a tarsadalmi zsiiri adott at
tobb tueat fozo reszere ertekes
kii16ndijakat. Aranyat kapott 
Bors6s Lorine (Kareag), Ko
vacs Sandor (Turkeve), Matus
Daniel (Eger) Nagy Laszlo es
csapata - kepiinkon
(GyomaendrOd), id. Csontos
Gyorgy (Kareag) es Kiss Istvan
(Kareag), aki a legmagasabb
pontot is kapta, igy ove lett a
gyoztes kupa.

A hungarikumma valt kar
cagi birkaporkoltet az iden 427
ontottvas kaszrolyban es bog
raesban fOztek junius utoiso
hetvegejen a XVII. Kareagi
BirkafOzo FesztivaIon. EbbOi
zsiirizesre 272 porkoltot nevez
tek be, a tobbit barMi t<irsasa
gok es vendegliitosok fOztek. A
latogat6k szama soran megko
zelitette a 15 ezer fat.

A fozoverseny eredmeny
hirdetesen iitadtak a tarsadalmi
es a Benke Laszlo tobbszoros
vilagbajnok mesterszakacs ve-

A juniusi eikk
nyoman folytatom a
Szo-Beszed kedves
olvas6inak a tajekoz
tatasat a szervezetiink
meregtelen iteserol
prof. Dr. Torok Szil
veszter Egeszsegvedo '
flizete nyoman. Az
el6z6 eikkben az
esszeIii tapl<ilkozas
Bibliai tanitasait 01
vashattuk. Ez a eikk a
j6gik bolcsessege al
tai kina! lehc:toseget
az egeszsegmegorzes
reo

Senki sem tudja
azt a rendkiviil fontos
dolgot hogy a min
dennapi megszokott
etele savas vagy lugos
kemhatasu. Kitessziik
szervezetiinket annak
a tlilfeszitesnek, hogy
a savas vagy lugos
kemhatas ellen kell
kiizdenie. Mindket
allapot ismert beteg
segekhez vezet.

Az osi keleti filo
z6fusuk szerint a szer
vezetiinket ujra es
ujra semlegesiteni
sziikseges. Ezemyi
taplalekot ismeIiink,
de ebbol esak nehany
keIiiI a mindennapi
asztalunkra. Ennek
oka az egyedisegiink
es az ehhez tartoz6
szigoruan egyedi tap
lalek igenyiink. A
j6gik bolcsessege egy
nagyon egyszeru

, '" , , ", , teehnikaval kepes
Senior csapattal vettreSZt avarasunk korabbi polganneste- segiteni, eligazodni es

Halgasztrort6miai ' Egyesiilet re;' a Bekes, Megyei Onkor- szemelyre szabni a
j,unii1s, 27~en a Katcagi Bir- ' rnanyzat elnokbelyettese 6s szamunkra legmegfe
kafozo'Fesztivalon. Az egy,esu~ felesege. klobb, t,aplalekfo-
Ietcelja elsosorban nem a gyo~ Ezt az alkalmat felhasznaI- g~~sztasat az adott

1
' h"" 'It h" , , "J'. L" 1" , 00'1 Idoszakban. Ahogy azz,e ~m, an,emaz vo ,ogya vaenet·, asz?, az, egyesu et, ·ct" ,'l'ik " , 1'-

',. 1"" '" ",1,';;: k look' 'N' P'I ' 00 1 0 fiU ugy a tap a
megjeeno" s~ponzoraLt\.l!a' enoe? es.agya , az egyesu~ lek ioen oonk is meo-
megkoszonjek tamogatasukat, lettagja atadta Vam Andrasnak valto~ik:Az alabbi
es Gyomaendrodot rtiineltob~', azt anevetisfeltiinteto koszo- megfigyelesen ke
bert, megismerhessek. Terrne~ , no szoveget is tartalmazo resie:. resztiil lathat6va tehe
s~etesen egy j6 birkaporkoitrekeszittetett gravirozott vazat;loszamunkraaz idea
fozeseiscel-volt, amii a megje- megkoszonve 8~ves tamogata-, lis taplalkozas. Ve
Jenlek nagyelismer6ssel Jo-satnemcsakpolgannesterkept;" " gezziinkkiserleteket
gyasztottak. '",' hanemegyenilegis mint Iegna:. es azokat jegyezziik

Kilion oroim:nel nytigtazta gyobb tarnogat6jat az egyeSil- Ie. '" .,,' ..
, 001 ' h " ", b'" 'I' " k " ,", Ez akovetkezo-az egyesu et azt, ,og)1 a meg 1- , etne . k' ,,' , '" 00 ',. 'k'
, k 1 'V 'rfi' ',' dr' J . L" 1" eppen tortem .yasna e eget lett, ,a 'I An as enel asz 0 "
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senyral versenyre elO
rebb lepett mind teljesit
menyben, mind ered
menyben. Harom mer
kazest is ida elatt be
tudott fejezni, ami
komoly elare lepes az
eddigiekhez kepest.
Utols6 merkazesen tud
tuk, hogy nehez dolga
lesz. Korabbi verseny
zankkel kellett szembe
neznie. Ez-uttal egyertel
miien gyaz6tt a korkii
16nbseg es a rutin, de a
megszerzett eziisterem
nek 6rii16k es gratula
lunk az ellenfelnek is a
j6 teljesitmenyert. D6
rival hossz-u tavra terve
ziink, igy ez a verseny is
egy allomas az uton. So
kat nem pihenhet ver
senyzam, hiszen napi
harom edzessel keszii
li.ink a k6vetkeza ver
senyidaszakra.

Az elsa felev utols6
megmerettetese vart a
Gyomaendradi Judo
Klub fiatal versenyzaje
re Feher D6rara jtinius
21-en a BHSE csamoka
ban. A meg csak elsa
eves ifjusagi versenyza a
Junior Orszagos Diak
olimpian indult a 63 kg
os sulycsoportban es
nagyon ertekes eziister
met gyiijt6tt be.

Harom merkazest ip
ponnal nyerve jutott el
az aranycsataig, meg
gyaza teljesitmennyel.
Az aranyeremert foly6
kiizdelemben a klub ko
rabbi versenyzaje vart
ra. D6ri igyekezett jelen
legi felkesziiltsegenek
megfelelOen helytallni,
am ez-uttal a sok eves
rutin elOnyt nem tudta
atlepni! Varga Istvan
edza: - D6ri az iden ver-

jas, kezmuves foglalkozas,
arcfestes, lovas koesikazas
varta a gyermekeinket.

Az evek soran hagyo
mannya valt 6vodai rendez
venyeink mind szinesebbe,
gazdagabba tettek a hozzank
jar6 gyermekek 6vodai elet
et.

Ewton is szeretnenk
koszonetet mondani a szii
loknek, hogy egyiittmUko
desukkel, tamogatasukkal
segitettek a munkankat.

Szeretllenk megragadni
az alkalmat, es megkoszonni
a Csabateehnika Kft.-nek az
6vodanknak ajandekozott
udvari kiUloket, melyet
orommel vettek birtokba a
gyermekek. J6 pihenest, kel
lemes nyarat kivanunk min
denkinek az intezmeny dol
goz6i.

pontli. A Mestiz6 musor
utan projektoros kivetitessel
emlekezti.ink meg az elmlilt
harom, illetve negy ev leg
kedvesebb pillanatair61. Az
Akom-Bakom Babegyiittes
mesejatekaval ajandekoztuk
meg az elkoszono ballag6
kat. Az iinnepseg tiizijatek
kal, kozos tortazassal zfuult.

Kedves elballagott Kis
pajtasaink! OriilUnk, hogy
reszesei lehettiink az 6vodas
eveiteknek. J6 szivvel emle
keziink vissza a kozosen
megelt pillanatokra. Sze
retettel varunk vissza benne
teket, latogassatok meg az
6vodankba!

A h6nap utols6 prog
ramja a esaladi- es gyermek
nap volt, ahollegvar, masz6
kukae, elektromos kisaut6k,
trambulin, 6rias buborelcfU-

Majusi esemenyek a Vasane
OVodaban es B61csOdeben

A majusi h6nap oromte
Ii, gazdag programot kinalt a
Vasarteri 6vodasok es bol
esOdesek szamara.

Az 6vodasokkal kozos
kirandulasra utaztunk Deb
recenbe, az allatkertbe, ahol
nagyon sok erdekes, kiilOn
leges allatot esodalhattunk
meg. Majd a kozeli hatalmas
jatsz6teret vettill< birtokba.
Hazaterve szines elmenyek
rol szamolhattunk be a szii
loknek.

Minden evben varva
vart esemeny a ballag6k
"pizsama party"-ja, amely
mar harmadik alkalommal
keriilt megrendezesre. Va
csora utan kezdetet vette az
ejszakai patti. A furfangos
vetelkedok soran a gyerme.
keink lijra atelhettek a bol
csodes es 6vodas eveiket az
egyes allomasokon. Ezt
kovetoen felnottek, gyer
mekek felejthetetlen pillana
tokat eltek at a kozos zenes,
mozgasos jatekokkal, n':tro
mozizassal, kincskeresessel.
Felideztill< a mbortUz mellet
ti kozos enekles hanglilatat
es egy j61 sikeriilt kozos par
nacsamval zartuk az ejsza
kat. Masnap reggel az 6v6
nenik altaI keszitett kis figu
rakkal ajandekoztuk meg a
gyermekeket, hogy j6 sziv
vel emlekezzenek vissza az
elmlilt ejszakara.

Ovodasainkkal, mint
minden evben most is akti
van vettiink reszt a kihivas
napjan. A nagyok az ovi
olimpian szerepeltek szepen,
a kisebbeknek az 6voda es
bolcsode udvaran szervez
runk mozgasos jMekokat,
versenyeket. A varosi fum
son sok esalad es a dolgoz6k
koziil tobben kepviseltek az
intezmenyiinket.

Nagycsoportosainkt61 a
ballagasi unnepsegen M
csUztunk el, amely evek 6ta
rendhagy6 formaban va16sul
meg. Mint minden rendez
venyiink ez is gyermekkoz-
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Varjuk szfves megrendeleseiket.
Etkezesi utalvanyokat es SZEP kartyat is elfogadunk!

Csaladi Vasarnal' (11.150rakozOtt)

a Dreher Sorozo-Etteremben!

980 Ftladag
Telefon/fax: 0666/386-444
Mobil: 0620/9808842, 0670/3655360
Varjuk szives megrendeleseiket!

Nemzeti
Kozlekedesi
Hat6sag

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

AUTOSOK
FIGYELEM!

Muszaki
vizsgaztatas

akcios aron:

22.000 Ft
Eredetiseg
vizsgalat!

Varga Bela,
autoszerelo mester

Telefon:

0666/610-650,
0630/600-42·30

ra!. 6500 Ft/db. Ket
kerekii kiskoesi 9500 Ft.
Erd.: 0630/591-6669

Hasznalt gyermekru-

2015. julius 12. vasarnap
Leves: Orjaleves daragaluskaval.
Menu: Kijevi csirkemell, rizi-bizi, tartarmartas.

Darazsfeszek.
2015. julius 19. vasarnap
Leves: Gor6g gyumolcsleves.
Menu: K6r6si finom falatok, burgonyapure,

tsatsiki salata. Piskata rolad.
2015. julius 26. vasarnap
Leves: Erdei gyum61csleves hidegen.
Menu: Sertescs0l6k Pekne madra, tepsis

burgonya. Parolt kaposzta. Paraszt kifli.

hasznalt, valamint agy
nemiitarto.s hever6 01
eso.n elado.. Erdekl6dni:
0620/5198-764

Feher szekrenysor,
. ir6'asztal, fali szekre

nyek,agynemiik, gaz
tiizhely, gazpalaekok,
konyhaszekreny, moso
gato.szekreny mosogato.
val, kerekasztal szekek
kel elado.k. Iranyar:
megegyezes szerint.
Erd.: 0620/341-0709

10 db akaeoszlop,
tarcsas mos6gep, gyer
mekagy matraeeal, akva~
rium, szetnyihat6 asztal
szekekkel, dohanyh6
asztal, rekamiek elado.k.
Ar megegyezes szerint.
Erd.: 0620/341-0779

Ul6gamirura asztal
lal, hever6k, tanyerok,
ev6eszkozok, sz6nye
gek, pledek, villanysiit6
elado.. Iranyar: megegye
zes szerint. Erd.:
0620/341-0779

720 db narur Polka
cserep 175 Ft/db. 50 lite
res iivegballonok kosar-

Allaslehet6seg
6v6n6k szamara

Buda6rsbn, a
Zippel-zappel

6vodaban.
Erdekl6dni: Laszl6

M6nlkanal, telefonszam:
0620/432-5642.

E-mail:
csepi2@zlppel-zappel.h~

KERT, TELEK
Vizparti epitesi telek

elado., gyoman a revla
posi hoItagnal a Kolcsey
utcaban. Erd.: 0620/232
8439

Gyoman Keeseges
zugban (Sulek kert) viz
parti horgasztelek elad6.
Erdek16dni telefonon:
06301367-0840, vagy
0630/998-5096

A Fuzfas zugban viz
parti 1800 m2-es kert
elado.. Iranyar: 2,2 millio.
Ft. 0630/312-6459

A Fuzfas zug kiils6n
720 m2 vizparti kert
ad6mentes fahazzal 990
ezer Ft-ert elado.. Erd.:
0620/920-7796

Vizparti nyaralo.
elado. a Fiizfas-zugban.
Erd.: 0620/964-5260

Gyomaendr6don, a
Templom-zugban viz
partra men6 ingatlan ela
dO., villany, furott kut
van. 4614 m2-es vallal
kozasra is alkalmas.
Erdek16dni lehet' telefo
non: 0670/943-82i2 -

Vizparti Bo.nom-zugi
telek elad6 500negyszoc
gal. Iranyar:1 ,8 milli6
Ft. Erd.: 0630/471-9279

EGYEB·
Nyaron e16keszit6,

ismet16,gyakorl6, fej
leszt6,' felzarko.ztato.,'
p6tvizsgara felkeszit6
foglalkozasok indulnak
altalanos iskolasoknak.
Erd.: 0630/856-3218

U16gamirura, pliiss
huzaru, agyazhato., alig

LAKAs
A Vasarteri ltp-en 2.

emeleti kozeps6 lakas
elad6. Kozponti fiites+
feltolthet6 villanyo.ra.
Iranyar: 4,5 millio. Ft.
Erd.: 0630/348-1591

Okto.ber 6. lako.tele
pen, negyedik emeleti 84
negyzetmeteres, erke
lyes 1akas elado.. lranyar:
6,8 millio. forint. Bu
dapesti lakas esere szo.ba
johet. Erdek16dni: 06
70-9325645

Vasarteri ltp-en 2.
emeleti erkelyes lakas
elado.. Erd.: 0670/279
8040 vagy 0620/347
0538

A Vasarteri ltp-en 1
szobas foldszinti lakas
azonnali bekoltozessel
elado.. Ar megegyezes
szerint. 0630/576-1140

Szarvason a Sza
badsag u. 15/A 4. emele
ti lakas szep komyezet
ben elado.. Egy szobas.
Erdek16dni telefonon:
0630/374-3543

m2-es telekkel elad6.
Iranyar: 3,4 millio. Ft.
Erd.: 0620/413-2770

Gyomaendr6don, a
. Cso.kasi zugban vizp4rti

dupla telken 3 szobc3.s,
osszkomfortos, nagy
nappalis, pineezett esala
di haz gazdasagi epiile
tekkel elad6. Iranyar:
15,8 millio. forint. Te
lefon: 0630/3326-075

Endr6don a Tamasi
Aron lit 15. alatt feluji
tando. kis haz elado.. A
haz 2 szoba, konyha,
kamra, veranda kialaki
tasu, a fiites egyedi.
Amennyiben komoly az
erdekl6des, a vetelar
rendelkezesre all, esak
akkor keressen es meg
egyeziink. Telefonsza
mok: 0630/9452118,
0670/6040802.

J6 elrendezesu esala
di haz elad6, mellekepii
let, garazs, ipari aram
van. Iranyar: 6 milli6 Ft.
Erd.: 0670/254-9875

Endr6don paraszthaz
siirg6sen elad6! Matort,
kistraktort, auto.t. besza
mitok, hivj megegye
ziink! Iranyar: 800 ezer
Ft. Erd.: 0670/286-6061

3 szobas tet6teres
haz elado. a magtarlaposi
reszen. Iranyar: 11 mil
li6 Ft. Erd.: 0670/545
3558

Gyoman kertes haz
elad6 vagy kisebb kertes
hazra es lak6telepi la
kasra eserelhet6. Erd.:
0630/544-4641

Gyoman az Arany
Janos lit 16. sz. alatti 4
szobas osszkomfortos
haz elado.. Erdekl6dni:
0620/526-6573

Gyoman, a Kalvin
utcaban . iivegverendas
osszkomfortos haz el
ado. Iranyar: 3 milli6 Ft.
Erd.: 0666/282-706

Oregsz6l6ben Kis lit
2. sz. alatti ketszobas
kertes haz elado.. Cse
repkaIyhas, iv6viz, kUt,
gyiimolesfak, mellek
epiiletek, jo. fold. Irany
ar: megegyezes szerint.
Telefon: 0630/746-5404

Endr6don, a Sugar
uton hosszli paraszthaz
elad6. Iranyar: megegye
zes szerint. Telefon:
0620/245-1262

Gyomaendr6don, a
Rako.ezi u. 29. szam
alatt nagy esaladi haz,
jelenleg orvosi rendel6
kent mukodik, elad6.
Erdekl6dni lehet telefo
non a kovetkez6 szamo
kon: 0630/367-0840,
0630/998-5096

Gyomaendr6d koz
pontjaban, a Napkeleti u.
4. sz. alatti 2 szobas gaz
fiiteses esaladi haz nagy
mellekepiilettel, 1440
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weBARUHAzuNK:
www.gyomacolorshop.hu
Folyamatosan bovUlo valasztekkal!

~'pI)~, ~4QP,
Pap,raollt

KonyvelO, palyazatir6 es vatlalkozasi
tanacsad6 tarsasag
GyomaendrOdon es kornyekeu a kovetkezo
tevekenysegekkel varja iigyfeleit:
• Konyveles - szlikseg eseten konyvvizsga16
egyiittmuk6desevel
• Berszamfejtes, TB ligyintezes
• Vallalkozasi es penziigyi tanacsadas
• Jogi tanacsadas, azonnali cegalapitas es
cegm6dositas - iigyved egyiittmuk6desevel
• Szekhelyszolgaltatas
• Palyazatfigyeles, palyazatinis,
projekt-menedzseles
• Biztositas k6zvetites
• Segitsegnytijtas hivatalos levelek, beadvanyok
elkesziteseben, nyomtatvanyok kit6lteseben
• Fordit<is, tolmacsolas

Az erdeklOdok keressek munkatarsainkat:
Dr. Timar Gyongyi 0630/911-7982
Fabian Agnes 0670/327-4707
Timar Eva 0630/618-4620
Barna Zsolt 0670/625-8579
Irodaink:
5500 Gyomaendrod, Szabadsag ter 4.
5500 Gyomaendr6d, Kossuth L. u. 33.

Office Trio Kft.

Ingyenes a lakossagi apro!
A Szo-Beszed ingyenesen jelenteti meg \lZoknakaz

olvasoknak a lako~'Sagi apr6hirdeteseit, akik ezen a szelve
nyen killdik be mcgjelentetes celjab611 Aszclvenyen a meg
jelolt helyre kell beimi a kiviml szovegct es a szelvenyt
levelezolapon vagy boritekban elkiildeni a kovetkez6
cimre: Sz6-Beszed Szerkesztoseg.e 5500 GyomaendrOd,
Hiisok titja 51. Egy aprohirdetes S20vege lehetoleg ne lar
talmazzon 15 sz6nal tobbet! A hirdetesek szovegeert fele- I

li:\sseget nem vallal a szerkesztOsegl

Felad6 neve: .

eirne: .
Az apr6hirdetes sz6vege:

Iranyar: _ .

Erdekl6dni: _ .

Alairas: .

i------------""'<-----------------------·----··-··------------------
I

ni: 0670/5315402
Nem hasznalt, elrom

lott, feleslegesse valt
hiit6, vagy fagyaszt6
szekrenyet ingyen elfo
gadom. Hivjon, hazhoz
megyek. Egyeztetni tele
fonon lehet: +36-66
789-189, vagy 0670 70
18571

FELTCLTES
l

(~e>~
~--eDF

~-- DEMAsz

vek javitasa, keszitese!
Telefon: 0670/5935-171

Alberlet kiad6 julius
I-t61. Masodik emeleti,
butorozatlan, ketszobas
lak6telepi lakas. Erdek
16dni lehet esti 6rakban:
0666/789-189.

28 darab 10 hetes
malac elad6. Erdekl6d-

TELEFONKARTYA

e·D#'7
ARAMFELTOLTES

hak, cip6k, kabatok ela
d6k. Kb. 5-8 eves lanyra
val6k. Elad6 egy balda
chinos agynemiigamitli
ra kisagyra (feher-r6zsa
szin), alig hasznalt, vala
mint egy baba furdet6
kad. 0620/2426-077.

Karosszeriajavitas!
Kipufog6 dabok, cso-



Tavlatokat nyitu nk

•In

Digitalis teve, internet es telefon egyiitt,
harom honapig havi 1190 Ft-ert

os mindent beleadtunk!

@)@Q)

Itel

1

~

Valaszd uj keteves lakossagi szerzadessel barmely digitalis Szinvilag csomagunkat, es nemcsak a harom szolgaltatast
kapod meg az elsa harom h6napban havi 1190 Ft-ert, hanem a legt6bb filmcsatornankat es az 6sszes naiad elerhet6
tevecsatornimkat is! A negyedik h6napt61 a Szinvilag csomagodhoz tartoz6 teljes havi dfj es csatornacsomag lep eletbe.
Az elerheta ajanlatokr61 erdekladj a legk6zelebbi Invite! Pontban, a 1288-as telefonszamon vagy az invitel.hu oldalon.

Invitel Pont: Bekescsaba, Andrassy ut 37-43. (Csaba Center) Tel.: (06) 66 444 959
Ertekesitonk: Nagy Laszlo Tel.: +36 20 330 9070

<91288
invitel.hu

Az aj.nlat 2015. majus 4-et61 vlsszavonaslg ervenyes, az Invitel szolgaltatasi leruleten, digitalis leve- es legalabb meg egy szolgaltatast egyben tartalmaz6 Szinvil<lg <so
mag... elc5fizet6, uj lakossagl Ogyfele.k szamara. Az el6fizet6i jogviszony hararozottidc5n belOIi felmondasa e.se.ten azel6fizetot azAsZF szennti kotberfize.tesi kOte.le.zettseg
terheli. Adijak az afat tartalmilUak.
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24. evf. 8. szam FUGGETlEN VAROSllAP 2015.augusztus
Felelos szerkeszto: Hornok Erno • Szerkesltoseg: 5500 Gyomaendrod, Hosok utja 51.

lelefon: 06-70/22-632-99· Kiadja: Rekline Studio Egyeni Ceg • Felelos kiado: Hornok Ernil. E-mail: szobeszed@gmail.com

,
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uski'n Cit 79.
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ezotClr,

elefon: 0656/350-544 www.turi-toret.hu
E-mail: mezotur@turi-toret.hu

Nyitva: hetkoznap 9-17, szombat 9-12-ig
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vaJlalat a kazanok mel
lett az elmult idoszakban
gyartott mar vasagyakat
es femkontenereket is.
Ezeket a megrendele
seket visszamondtuk,
ugy, hogy az utols6 ren
delesallomanyt meg le
gyartottuk. Mostant61
csak kazanokat gyartunk
Gyomaendr6d6n. A let
szamleepites is elkerul
hetetlen volt, azokt61
valtunk meg, akik az
elobb felsorolt bermun
kakat vegeztek. Elen
gedhetetlen lesz a gyar
tastechno16gia modosi
msa, a kereskedelem fej
lesztese is - tajekoztatta
lapunkat Birges Tibor,
aki arra meg nem tudott
pontos szamot mondani,
hogy a Hotechnika bany
emberrel folytatja a ka
zangyartast. Azt mondta,
egy biztos, a Hoterm nev
megmarad!

tak, ugyanakkor a gyar
tashatekonysag sem volt
megfelelo. A cegnel uj
vezetes kezdte meg a
munkitt, de nehany otta
ni szakemberre tovabbra
is szamitok. A gyomai

I -J

- Az uj tulajdonos
egy j6 new, ismert mar
kakat gyart6 gyomaend
rodi uzemet vasarolt
meg, amely a csod
szelen allt. A termelest
hitelekbOl finansziroz-

~~
/~~~

~
~~::::'~

...... ~.
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tulajdonolta a vallalat
53,5 szazalekat.

Birges Tibor a vetel
ar osszegerol nem kivant
beszelni, mint lapunknak
elmondta: nem publikus
a szam.

Lapunk korabbi
szamaban mar hirt
adtunk arr61, hogy
iden majusban tulaj
donosvaltas tortent a
gyomaendrodi Hotech
nikai es Gepipari Kft.
nel. Az 1967-ben le
tesiilt, nagymultu ka
zangyarat Pinter Judit
budapesti vallalkoz6
vasarolta meg, aki a
jaszberenyi Birges Ti
bort bizta meg a ceg
atvilagitasavaI.

Lapunk infomHlci6i
szerint 200 milli6ert
cserelt gazdat a kazan
gyar, valamint a vevo
kifizette a bankok fele
fenna1l6 j elentos tarto
zasallomanyt is.

A gyomaendrodi
cegnek egyebkent a leg
ut6bbi cegadatok szerint
9 maganszemely volt a
tulajdonosa, s koziiliik
egy budapesti hazaspar

Munkaruhazat:
acelbetetes es betet nelkiiJi cipok 36~48 meretben!

Dzsekik4XL meretig.Munkasnadragok!

REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETBOLl

Kedvez6 arakkal varja vasarl6it a BALUVILL1
Nyitva: Hetf6-pEmtek: 7.30-17.30 Szo.: 7.30-12.00

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

Eredetiseg
vizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

0666/61 0-650,
0630/600-42-30

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

AUTOSOK
FIGYELEM!

MOszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

22.000 Ft
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Telefon: 0666/284-989,
0620/359·6842

Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosltasok teljes k6ru ugyintezese.

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- k6telez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztosftas
- eletbiztosftas
- nyugdfj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet:

Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Madach u. 2/2.

Verso Biztositasi Alkusz Kft.

RELESI

LLUV

ILLANYS

B
Szakiizlet (Juhasz Istvan)
Mezotlir, Rakoczi lit 12.

Kfnalatunkb61:

Villanyszerelesi anyagok,
vilagitastechnika,
gazkeszulekek- es alkatreszek!



2015. augusztus Sz6-Beszed 3

yvta
kolt--Vissz
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Ismeretes, hogy a
varosi konyvtar itkol
tOztetese - es az endro
di fi6kkonyvtarnil tor
teno osszevonasa 
jelentos elegedetlense- .
get valtott ki meg
olyanokb61 is, akik ele
tiikben sosem jartak
konyvtarban.

A gyomai sziiletesu
ir6, Hatar Gyozo nevet
viselo varosi konyvtar
a gyomai Kossuth utcai
epi.i1etbol koltozott it
az uj, - Selyem uti 
varoshiza foldszintje
re, az elmult esztendo
ben.

Az uj virosvezetes
meg korabban igeretet

tett arra, hogy a varosi
konyvtarat visszaviszik
a gyomai varosreszbe.
EITe a celra szemeltek
ki az Bethlen szak
kepzo iskola Fo ut
Hosok utja sarkan a116
egykoron impozansan
berendezett irodaepu
letet, amely rna mar
fuesen all.

Az onkormanyzat
juliusi rendkivUli Ule
sen ugy dontott, hogy
az iskola fenntart6jat61,
a videkfejlesztesi mi
niszteriumt61 visszake
ri a hasznaIaton kivUli
epi.i1etet, hogy itt ala
kithassa ki a varosi
konyvtar ujabb helyet.

Ide koltozik a varosi konyvtar

- soretes es goly6s 16fegyverek
- nem engedelykoteles gaz-riaszt6, gumilovedekes

es legfegyverek
- fegyver alkatreszek

- goly6s es soretes 16szerek
- legl6szerek, gumilovedekek, gaz-riaszt6 16szerek

- ijak, kesek, tavcsovek, lampak
- nyari, teli ruhazat

- tokok, szijak, kalapok
- egyeb vadaszati kiegeszit6k, ajandektargyak,

vasarlasi utalvanyok

Tu •
I oret Vadaszbolt Gazkesz(jh~kek

karbantartasa. javrtasa!
Viz·, gaz-, kozponti fUtes

szereles tervezestol
a kivitelezesig!

Matyi -Jozsef
Telefon: 0630150431·54

REGI BUTOROKAT,
hasznalati targyakat

vasarolok!
Keszpenzben a helyszinen

fizetek!

0630/9-533-594

OJ GUMIK!

Szereh~sJ javitas, centirozas!

Katona Gyorgy
gumijavit6

Gyomaendrod,
Bajcsy u. 107.

Telefon: 0666/285·127

Elsa osztalyu
borovi fenyab61
ajt6k, ablakok

keszftese!

Konyhabutorok,
gardr6bszekrenyek.

keszitese egyedi
meretben

butorlapb61
vakumf61iazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571
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Meg mult ev okt6ber
29-en a varoshazim
irtak ala a Lelekkel a
Korosok menten elne
vezesii turisztikai pro
jekt kivitelezesi szer
zodeseit.

Mint ahogy az koz
ismert, 2014. elejen az
onkorrnanyzat 459 mil
li6 forint osszegii tamo
gatast nyert a Turisz
tikai attrakci6k es szol
galtatasok fejlesztese
dmii palyazati kiirason.

A julius 10-i atad6
ilnnepsegen reszt vett
Ruszink6 Adam, turiz
musert felelos helyettes
allamtitkar es Farkas
Zoltan a Del-alfOldi
Regionalis Fejlesztesi
Ugynokseg Nonprofit
Kft. ilgyvezetoje is.

A J6kai Uti Koros
lato gat6kozp on tban
Toldi Balazs pol-
garmester mondott
k6sz6nto beszedet,
majd Farkas Zoltan es
Ruszink6 Adam beszelt
a most megval6sult
beruhazasok jelen
tosegerol. Ezt k6vetoen
ellatogattak valamennyi
uj turisztikai attrak
ci6hoz es jelkepesen at
adtak azokat a nagyk6
z6nsegnek is.

A gyomai varos
reszben kialakitottak a
Karas Latogat6k6zpon
tot, ahol a viz szerepet
mutatjak be az erdek
16doknek egy kiallitas
kereteben, az udvaron
pedig a helyi kister
melok es kezmiivesek
miik6dtetnek biopiacot.
Az endrodi reszen meg
epitettek a Barka Lato
gat6k6zpontot, ahol a
Karas halaszati hagyo
manyait mutatjak be
interaktiv eszkazokkel.

A vallasi turizmus

fejlesztes reszekent pe
dig az Endrodi Nephaz
udvaran egy elhagyatott
epiiletbOl alakitottak ki
a 21 f6 fogadasara ke
pes Szent Antal Zaran
dokhazat, es eredeti
allapotaban helyrealli
tottak az 1903-ban
epillt Szent Antal Ke
nyersiltohazat is. A
Szent Lasz16 Zarandok
lat Zagrabb61 indul es a
Karosok gatjain halad
va Nagyvaradon veg
z6dik, egyik allomasa
Gyomaendr6d.

A beruhazas soran
kialakitottak a t6bb
mint egy kilometeres
Erzsebet ligeti tanos
venyt, egy 15 meter
magas kilit6t, a Han
toskerti holtagon az
Erzsebet ligetet a varos
kozponttal osszek6to
S6hajok hidja helyen
pedig egy ujonnan epi
tett fahid keszillt el a
gyalogosok es kerek
parosok szamara. A le
tesitmenyeket augusz
tus I-tal vehettek bir
tokba a latogat6k.

Kilat6 a gyomai ligetben

_.'/

Ruszink6 Adam helyettes allamtitkar adta at a zarandokszaUashelyet

A Szent Antal Zarandokszallas EndrOdon

Viziszinpad a Hantoskerti holtagon
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Barbara, Vas Anita, Zvada Matyasne
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Julius 10-en szamos
kiemelkedo esemenyre
keriilt sor varosunkban.
Nem kapcso16dott ugyan
szorosan a nap ren
dezvenysorozatahoz, a
"Lelekkel a K6r6s6k
menten" cimu turisztikai
fejlesztesi projekt zar6
iinnepsegeihez, megis
szerencsesen egybeesett
velUk a Novak Attila
bekescsabai muvesz
tanar vezette alkot6tabor
zar6 kiallitasa.

Ruszink6 Adam tu
risztikaert felelos allam
titkar hivatalos program
ja mellett szakitott idot
arra is, hogy meglato
gassa a taboroz6kat.

A Nemzeti Muve
lodesi Intezet Bekes me-

szarrnazottak, bekes
csabaiak, szarvasiak, de
erkeztek a megye mas
telepiileseirol es Sze
gedrol, sot Erdelybol is.

Sz6-Beszed

szamos szep alkotas ke
riilt ki a keziik a16I.

A keso ejszakaba
nyli16 vitak, beszelge
tesek gazdagitottak a

resze visszatero lato
gat6ja, szerelmese a mi
nyugodt, s egyre szepUlo
kisvarosunknak.

A zar6 kiallitas kepeit

AUTOSOK
FIGYELEM!

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

22.000 Ft

Eredetiseg
vizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

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

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

5

gyei irodaja es a bekes
csabai Bekesi uti K6
z6ssegi Hazak altaI
szervezett es szponzoralt
taboron 23 muvesz vett
reszt a legkUl6nfelebb
korosztalyokat kepvi
selve a tizenhat evestol a
hetvenedik eviik6n is rul
jar6kig. Voltak helyi al
kot6k, vagy innen el-

A furdo m6g6tti iidUlok
egyikeben kaptak szal
last, ez volt a fOhadiszal
lasuk. Innen indultak
portyara a festoi temak,
ihleto hangulatok nyo
maban. Az Erzsebet liget
amyas fai alatt, a vizpart
es a furdo hUsito k6zel
segeben a hOseget is
k6nnyebben rurtek, s

muveszek elmeleti es
gyakorlati tudasat, vilag
latasat. Szamos baratsag,
s kesobb talan gyiim6l
cs6zo szakmai kapcsolat
is sziiletett. Ujult ener
giaval t6ltOdtek fel a
sokszor maganyosan
dolgoz6, de neha megis
megmutatkozni vagy6
alkotok, akiknek egy

elosz6r a szinten ezen a
napon felavatott tan6s
veny menten helyeztek
el, hogy az esemeny
resztvevoi is gyonyor
kodhessenek benniik,
majd a Pavilon vendeglo
kerites6re akasztottak,
ahol keso estig lMhattak
az erdeklodok.

Bula Terez

Keressea
Gyomaendr6di
SZ6~Beszedet

a Facebook-cin· is!
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Tisztelt Kipvisel6 Ur!
Nagy figyelemmel kovetem

megnyilatkozasait es nem osztom
azt a nezetet, hogy a haborUs
ovezetb6l "menekiilOket" hazank
nak be kene fogadni. Egyaltalan
nem kell! Milyen alapon? Afrika
sotet zugaib6l es BangladesbOl
Afganisztanb61, Sziriab6l min
denkit be kell fogadnunk? Nines
haborU ezeknek az orszagoknak az
egesz teriileten. Biztonsagpolitikai
szakert6nk, Foldi Lasz16 szerint
esak helyi konfliktusok vannak es
100 km-el arrebb mar nines
veszelyben senki a lokalis haborUs
ovezetekben. Akkor mire veljem
ezt a buzg6sagot!

Negy bevandorlasi eelpont van
rna a vilagon.

- Ausztralia belelovi a tengerbe
a betolakod6kat - nines is bevan
dorl6.

- USA a mexik6i hataron
keritest epitett es lelovik a hatar
sert6t, nines is bevandorl6.

Gazdag arab orszagok 
nines bevandorlas, mert a vendeg- .
munkasokat szamon tartjak es
eroszakkal hazakiildik.

- Eur6pa, es benne Magyar
orszag - nem vedekezik, korlat
lanul beenged es elfogas utan
szabadon enged mindenkit, aki
beozonlik a sehengeni hataron,
Szerbia pedig buszokkal, rendori
segitseggel rahordja a magyar
hatarra az almigransok szazezreit.

Az EU Bizottsag otvenezer
bevandorl6 befogadasaval es szet
osztasaval markansan esabitja az
ugrasra kesz bevandorl6k milli6it.
Krisztus kopors6jat sem oriztek
ingyen. Nem kizarhat6, hogy a
komiszarokat, az euro-biirokra
takat az emberesempeszek eur6
milliardjaib61 a lobbistak kozve
titesevel lefizetik. Lebet, hogy a
foleg szabadkomiivesekbOl verbu
vah briisszeli vezetok titkos pa
ranesnak eleget teve alakitjak at az
uj vilagrend, a Neo Ordo EU-s eel
program kereteben Eur6pa etnikai
es vallasi osszetetelet. Mikozben a
Csalagilt bejaratanal kaosz van. A
eseheknel szetvertek a zart tabort.
Eur6pa nepe nem akar bevandorl6t
lMni.

Mindenesetre feltiino, bogy a
bevandorlok 90 szazaleka hu
szon eves katonaviselt fiatal
ferfi, euro kotegekkel, bankkar-

tyaval es okos telefonnal. Meg
gyerek. Ez nem lehet veletlen.
Valaki fizeti az invazi6t. Ennek
oka az lehet, hogy iszlam dzsihad
folyik Europa ellen, amelynek
katonai a magyar hataron
papirok nelkiil glitlastalanul
beozonlo mohamedan vallasu
megszallo tomeg.

Ellenzem, hogy emberi hul
ladek-lerak6t fabrikalnak Magyar
orszagb61. A CIA altai tonkretett
Sziria, Libia, Szudan, Eti6pia,
Szoma.lia, Tunezia, Afganisztan
gazdasagi menekiiltjeit es kabit6
szer esempeszeit, alban szerv
kereskedoit miert nekiink kene
etetni-itatni kiizzadott ad6forint
jainkb61, a lepedojet mosni, ossze
szedni a fertoz6 szemetet, fer
t6tlenito folyadekkal lemosni a
parkok, gyermekjatsz6tereink pad
jait, kieserelni a teleronditott
homokoz6t, lemosni a fekaliM, a
hanyast es vizeletet utanuk. Mi
vagyunk mi, talan a bevandorl6
sopredek esieskasai? Miert nekiink
kell 2-300 szaz milli6 eur6t elkol
teni evente a megsza1l6k orvosi
eliMasara es eletben tartasara szal
lasara, utaztatasara?

A magyar eiganysag, a magyar
nelkiilozo, ehez6 erteImiseg fel
emelese helyett miert a megszal
16kra, az aImenekiiltekre koltik az
eur6 szazmilli6kat?

Hatalmas kiilpolitikai bukfene
nek tartom 150 magyar baht
kikiildeni, esieskaskent meghalni
Erbil melle, abba Kurdisztanba,
amelyet most a barMi Torokorszag,
NATO tagtarsunk bombaz ame
rikai egyetertessel. Normalis don
tes ez? 30 milliardert megoletni a
honfitarsainkat egy masik NATO
hadsereggel! Remek dontes. mint
ha labon lonenk magunkat!

HM ennyire fontos az USA
ukaza? Olcs6 a magyar ver? Verrel
ad6zunk a mindenhat6 atlanti
"Vezernek", pont ugy, mint a II.
magyar hadsereg felaldozasakor
naei erdekekert a Don kanyarban?
Don kanyar es Erbil egyremegy.
Ugyan mi kaze Magyarorszagnak
a torok-kurd, az ISIS-szir ellen
tethez, amelynek kereszttiizebe
keriilhetiink?

Ellenzem, hogy meesetet, tehat
iszlam uszitasi es mohamedan ter
rorista kikepzo kozpontokat kivan
nak epiteni Budapesten. Mas sem

hianyzik. A meeset az ek, amely
utat vag az orszagunk iszlam
megszallasanak, elOszor temp
lomok, azutan iskola, azutan arab,
afgan, alban nyelvhasznalat, es
majd ha tillszaporodjak az bnok
altai abortusszal kipusztitott ma
gyarsagot, akkor "iszlam-demok
ratikusan" atveszik 20 ev mulva
hazankban a batalmat. Magyar
orszag elpusztul, nem lesz tobbe.
Ez a terviik? Erre eskiidtek fel a
szabadkomiives pabolyokban?
Ezen dolgoznak Trianon Ota a
paholyok es most bevegzik a
vakolasi munkat. Egyebkent,
hogy lehet valaki egyszerre egy
ellenerdekii titkos hatalmi maffia
szervezet tagja, mint szabad
k6miives paholytag es magyar par
lamenti kepvisel6. Hogyan lehet
ket urat szolgalni? Nines kizar6
ok? Ez belefer a nernzetbiztonsagi
arvilagitasba? Nem volt eleg ISO
eves torok uralom? A kettos
ad6zas! Egyet a kadinak, egyet az
osztrak f61desurnak! Ez a mult a
jov6nk?

Mely felhaborodassal tehe
tetleniil figyelem, hogy nem adnak
ki 16paranesot, nem vezenylik ki a
magyar hatarra a honvedseget.
Benultan nezik, hogyan rohanunk
a vesztiinkbe: bnok ugyan nem
vedik meg Magyarorszagot az
iszlam megsza1l6kkal szemben!

Egyaltalan miert gyengitik a
hadsereget, amikor haborU van?
Hogy lebet megvedeni benniinket
30.000 fOvel (ez a Trianoni beke
szerz6desben engedelyezett hadero
fels6 Ietszarn korlatja), abb61 is
mindossze 9500 fo a hadra foghat6
magyar zsoldos katona es annak
meg a fele misszi6t teljesit szerte a
vihigban. Nines itthon! A magyar
honved az egyiptomi izraeli
hataron, Cipruson, Afganisztan
ban, Kurdisztanban vedi a hazM.
Miert adjak el T-72-es modern
zsir-uj tankjainkat (Gyuresany 77
db-ot ajandekozott Iraknak, amely
most az ISIS kezen, onok most
k6tyavetyelnek el 78 db-ot). De
miert zUztak be 5-6 6rat repiilt
helikoptereink szazait, nehez
fegyvereinket, miert a meregdraga,
hareban soha ki nem pr6baIt, telje
sen alkalmatlan Gripenekkel
operalnak a MIG 29-esekkel szem
ben, amelyek hareban kipr6baJt, j6
fegyverek. Miert tortek ossze a

helikoptereink rotorjainak szazait
(kozte a nemetekt61 kapott NDK
as MI 28-as harei helikoptereket
is). Miert vennenek 6eska
lehasznalt, harera alkalmatlan
amerikai rones helikoptereket,
hogy ftiggjiink a p6talkatresz
beszallit6kt61. Miert szerelnek Ie
benniinket haborU idej en, talan
nem vettek eszre, hogy haborU
van. Eppen megszallnak benniin
ket, ez nem erzekelheto?

Nyugodtan nyaralnak, mi
kozben iszlam megszallok szaz
ezrei elozonlik a hazankat?

Majd 6sszel osszekapjak
magukat es majd torvenyt hoznak,
hogy az illegalis hatarsertes bun
eselekmeny. Hat teljesen baleknak
nezik a vedtelenne tett magyar
nepet. Ennyire ostobak volnank?
Elobb loni kell, megvedeni a
hatarokat, azutan raeriink torveny
kezni. HaborUban ninesenek 16r
venyek: vagy ok, vagy mi, magya
rok. Regen volt haborU, Elfelej
tettek a legelemibb onvedelmi ref
lexeiket? Miert segitik elo poli
tikajukkal Magyarorszag iszlam
megszallasat?

Miert demoralizaljak a ha
tar6rseg helyett esatasorba aJlitott
rendorseget azzal, hogy elfogatjak
veliik a megsza1l6kat, majd sza
badon engedik oket raeresztve a
vilag szemetet a magyar lakossag
ra? bnok allit61ag keresztenyek,
akkor miert a mohamedan meg
szallast es terrort keszitik elo
hazankban.

Mi a fontosabb ertek az bnok
szamara, a politikai egziszten
eiajuk, a megelhetesiik a poli
tikab61, begyiijtve bevandorlas
parti Nagy Testver dieser6 szavait,
vagy az, hogy haborU idejen
megvedjek a hazankat es betar
tassak a magyar torvenyeket az
idegen megsza1l6kkal. Mert meg
sza1l6k a bevandorl6k!

Ha az OrszagMzunk elotti
parkot is satrakkal foglalnak el a2
almigransok, majd teleronditanak
fekaliaval es az Orszagzaszl6 tovet
is levizelnek, azt is hunyorogva,
tetleniil neznek majd a Parlament
ablakab61? Ejnye-bejnye, a terem
burajat. Nezzenek oda! Az utean
vizeles es iirites a magyar tor
venyek szerint rendben van bnok
szerint? A bevandor16 szabadon
grasszalhat Magyarorszagon es a2t



2015. augusztus Sz6-Beszed 7

esinalhat, amit akar: szexualisan
zaklathatjak a magyar lanyokat,
mert az esak egy "bennszulott
kereszteny kurva" (svedorszagi
bevandorl6 szoveg) a szemiikben.
Hany megeroszakolt es megolt
magyar no kell ahhoz a sved pelda
alapjan (ket migransok altaI
megolt, es 1500 megeroszakolt
sved no az evi atlag). A tennekeny
fdldunk, az orszagunk kell nekik.
Magyarorszag puha eelpont. A MA
BEVANDORLO HOLNAP
TERRORISTA - irja lengyel mig
raei6ellenes tiinteto t<iblaja. Igaz!

Mikozben az Onok altaI
hozott torvenyek alapjan evente
50-70 ezer magyart olnek meg
abortusszal "torvenyesen",
akozben Onok, keresztenyde
mokratak tart karokkal befo
gadjak az iszlam megszallok
szazezreit es omlesztik ra a
fOvarosra es a videkre.

Mifele kereszteny magatartas
ez? A kereszteny magyart megolik
mar az anyamehben, az iszlam
bunozoknek napi apanazst osz
tanak! A magyar megsziiletni
vagy6 eletnek halal, mig az idegen
betolakod6nak a mi ad6nkb61
ingyen elet? Ez tenyleg ke
resztenyhez melt6 politika! Gra
tulalunk a kovetkezetesseghez:
hiszen ez a trendi Eur6pa szerte.
Keresztenyiildozo, magzatgyilkos
keresztenydemokratak uralma van
Eur6paban!

Csak a demokrata sz6 santit: a
magzatot nem szavaztattak meg,
hogy kivanja-e szettepeset vaku
ummal az anyamehben. Megolni a
mar tudattal rendelkezo meg sem
sziiletett magyart OEP tamogat<is
sal allamilag finanszirozva es
egyidejUleg tudatosan elosegiteni
hazank idegen megszallasat 100
ezres migrans tomegek been
gedesevel? Ez igy korrekt poli
tikailag! Hazank lakossaga a
tizmilli6s lelektani hatar ala
esokkent es evente egy Szom
bathelynyi lakossag fogy. bnok
esokonyosen az abortusz makaes
torvenyben tartasaval pusztitanak
minket. Hat ki a fontosabb
bnoknek a Iiberalis vallveregetes,
saller Junker papat61, vagy az,
hogy valahogy eletben maradjunk
meg egy kis idore, mint magyar
nep.

Nem azert valasztottuk meg
bnoket, hogy holnap robbantsanak
a k6ser boltjainkban, zsinag6gaink
elott, ujsag szerkesztosegeinkben.
Rettegve varjuk, hogy fovarosi
metr6inkban robbantsanak, vagy
biol6giai fegyvert froeskoljenek
szet a megszall6k agensei. Azt

akarjak, hogy valtozatos beteg
segekben haljanak meg a ma
gyarok szazezrei, akik az bnok
bUnos tetlensege miatt a megszal
16k altai behureolt betegsegekben
fertozodtek meg talan mar ma-hol
nap. Ha az bnok nemtorodom
segebOl jarvanyokban halnak majd
meg, ha terrorizmus miatt me
renyletek lesznek, akkor felvetodik
a politikusaik bunteto jogi fe
lelossegre vonasa, mert velelmez
hetoen osszefugges van a migran
sok belepesenek fizikai megakada
Iyozasa, annak halogatasa es annak
veszes kovetkezmenyei kozott.
Alkalmatlan az a politikus, aki ha
talomban van es tudatosan neg
ligalja a kozbiztonsagot, a nep
egeszsegiigyet, a nemzetbiztonsa
got, elballgatja a novekvo vesze
Iyeket es a hadsereg leszerelesevel
ellehetetleniti a hazank meg
vedeset megszallas idejen. Ha
esak ... haesak nem idegen hatalom
ugynoke! Dgy megis, hogy kepze
Iik azt, hogy ruhes bevandorl6k
szazai fetrengenek a Keleti pa
Iyaudvar aluljar6jaban, kitesseke
Iik oket a rendorok, nem szallitjak
el oket zart t<iborokba, majd egy
nap utan visszakoltoznek. Ez
Bemben, Lausanne-ban elkepzel
heto?

Elfelejtettek a felelossegiiket
az orszag biztonsagaert?

Vagy a keresztenydemokrata
program, a migransokkal vallalt
szolidaritasuk resze a magzatelhaj
tas mellett, a magyar lakossag
tudatos es szandekos megfertozese
a megsza1l6k altai verhassal,
MERS-el, hepatitis B-vel.

De aggodalommal aliapit
hato meg, hogy nines messze mar
az-az ido, amikor az ANTSZ
TBC-t, HIV-virusfertozest, has
tifuszt, paratifuszt, malariat,
sargalazat, koler:it, a pestis mai
mutansait, esikungunya hizat es
az EBOLA kiilonbozo valtozatait
fogja regisztralni. Ezen kozben
On a politikai korrektseg ne
veben a tenyleg hliborus orsza
gokbOl erkezo menekiiltek iranti
szolidaritas:it hangsulyozza. Mi
ert kotelezo ez Onoknel? Miert
nem veliink, magyarokkal szoli
darisak a magyarorszagi keresz
tenydemokratlik a kormanyban.

Miert nem haritjak el a fer
tozes veszelyt a jarvanyveszelyre
hivatkozva a hatarok azonnali
lezarasaval?

Az EBOLA lappangasi ideje
harom bet. Hoi van itt karanten?
Miert nem zaIjak karantenba a
migr{mst. Ranezesre sziimek? Mi
esoda fele16tlenseg nyakl6 nelkiil

mindenkit raszabaditani Magyar
orszagra! A hataron "elfogott"
hatarserto bunozot "elfogasuk" es
regisztralasuk utan nyilt menekiilt
taborokba iranyitjak, ahova so
hasem erkeznek meg. Ez igy rend
ben van? Hivatkozhatnak az EU
szab3lyokra. Ha jarvany tor ki, a
nepharag elsopri a halogat6 poli
tikusokat. A bevandorlokra
ugyan nem, de a jarvany miatti
halalfeIelem miatti paoikbao
lazado magyarokra majd poli
tikailag korrekt modon looi fog
nak?

Az bnok hib3jab61 a kozott
valaszthatunk, hogy verhasban,
MERS-ben, koleraban, fertozo
majgyulladasban vagy az EBOLA
eddig ismeretlen mutansaban pusz
tuljon el a megsza1l6 migransok
altai a jatsz6teren megfertozodott
magyar gyennek, vonaton utaz6
gyanutlan magyar utas? Ez lenne a
politikailag korrekt hala a kethar
mados megvalasztasukert?

Igeretukkel szemben ket uj
menekiilt tabort kivannak epiteni
Beesehelyen es Martonfan. Tonkre
teszik a falusiak eletet. Beesaptak
minket! Nem ezt igertek! Miert
deeentralizaljak a fertozest a
megsza1l6k szetteritesevel? Mi
lesz, ha a nyilt hataron utanuk dob
jak a fegyvereiket es a robban6
anyagot a biol6giai fegyverekkel
egyiitt? Bamban magunk ele nezve
meghalunk az iszlam vegso gyo
zelmeert?

Megszegtek az igeretiiket. Azt
mondta az Elnok, hogy egy
migranst sem fogadunk be sem
ideiglenesen, sem maskent! Miert
nem alljak a szavukat? Miert nem
berelnek nehany nagy haj6t azutan
Fiumebol irany Alepp6, Tripoli,
vagy a szep namibiai homokos
tengerpart. Ott van az illegalis
migrans utjanak a vege.

Mit er egy kerites, ha nines
aknazar es a megsziintetett hatar
orsegnek nines loparanesa a hata
rsertokkel szemben. Eleg egy
dr6tvag6 0116 es kapukat vagnak
majd a 20-30 eves katonaviselt
arabokb61 verbuval6dott meg
szall6 erok.

H:it el tudjak kepzelni, hogy
az izraeli katona labhoz tett
fegyverrel nezi, amint naponta
1500 arab hatarserto szepen
tomott sorokban besetal, mond
juk Jordaniabol Izraelbe a zold
bataron keresztiil?! Ugye nem.
Az izraeli katona 10 a megszal
lokra, a magyar bonvednek
miert tiltjak meg Onok, bogy
megvedjek a bazat es leloje a
megszallo betolakodot?

A katona teljesitene az eskiijet.
bnok ezt megakadalyozzak. bnok,
az altalunk kethannaddal meg
valasztott politikusok miert szegik
meg a magyar koronara tett a haza
megvedesere tett eskiijuket.

Talan az EU-s komiszarok, a
NATO, az atlanti "Vezer", vagy a
szabadkomuves paholytagok tilt
jak a hatarorseg ujra felallitasat es
egy 2-300.000-res korszerii hon
vedseg ujra felepiteset a mostani
fenyegeto haborU idejen? Romania
es Szerbia miert fegyverkezhet,
Magyarorszag miert nem? A
szlovakok miert a magyar tobb
segii Bas egyetemi epuleteibe ren
dezik be a menekiilt tabort?

A posztkommunista Gyur
esany felszamolta a hatarorseget es
a szetkergette a Peesi Lovesz
Dandart, ami esak evi 6 milliardba
kerult. Eladta a hatarorseg orosz
ad6ssagallomany kereteben kapott
paneelos esapatszallit6 jannuveit,
amik mobil erodok voltak. Vajon
miert, kinek a paranesara tette ezt,
kinek az erdekeben? bnok ugyan
kinek a paranesara nem kepesek
visszaallitani a hat<irorseget. Ket
evig tartott, amig megsemmisitet
tek a loveszeink loszerkeszleteit. A
kommunista penziigyminiszter fik
tiv szamlas szabolcsi femhullade
kos haveIjai alig gyoztek a sok
rezet. Tette Gyuresany ezt azert,
hogy teljesen vedtelenne tegyen
minket, magyarokat. 6 es kame
radjai gyiilolnek bennunket.

Biztunk abban, hogy a ke
resztenydemokratak masok. Azt
hittiik, hogy a magyar erdekeket
es a bazat megvedik. De Onok
egy iszlam Madzsarisztlint epi
tenek ki a bevandorlokkal.
Melysegesen elarulva erezziik
magunkat, mert nem vedik meg
az orszagunkat. Migrans mene
kiilttaborra ziillesztettek szep
fOvarosunkat. Tonkre teszik a
nyari turizmust. Tudatosan, es
keszakarva megfertOzik a ne
piinket behureolt egzotikus be
tegsegekkel.

Ha beut egy jarvany Buda
pesten, kiiirulnek egy evtizedre a
szeillodak. Mindenki tonkremegy.
Hogy lesz itt Olimpia a hatterben
fetrengo ruhes bevandorl6kkal a
kozparkjainkban, vizelet szagban?

Ha Ausztralia, Izrael, az Egye
suIt Allamok (NATO), Torok
orszag (NATO), lohet a hatarser
tokre, Magyarorszag miert nem?
Mi magyarok alabbval6k vagyunk
ezeknel az orszagoknal a keresz
tenydemokratak szerint?

Nigeria, ahol tombol rna is az
EBOLA, amelyet a migransok
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Riasztorendszerek telepitese, karbantartasa, Tavfelugyelete
Amennyiben On epitkezik vagy nyaralasra keszul, de nines ingatlanaban kiepitett vagyonvedelmi rendszer, nem kefl

otthonat, ertekeit vedelem nelkul hagynia! Bereljen t61unk kihefyezhet6 Mobil Riaszt6rendszert akar egy hetre is!

Tisztelt GyomaendrOdi
Szo-Beszed Szerkesztoseg!

(Gergely Agnesnek. anyam •.jOldijimek")

Kopottas, gyiir6tt fotografia,
babacseledket
jatszottal komolykodva rajta;
dimdliruha, feher zokni es lakkcipo,
s melletted ket, apr6cska badogkanna.

Gyomai csendeIet,
1926-bol

Meg hallom,
hatvan ev utan is,
anyam mesejet,
ahogy a marvanyosra t6rt
gyomai kepet mutogatja:
"Latod, ezekkel ontozgettem,
ugy hivtuk oket kanta."

LEVELEINKBOl

Gyomahoz nagyon sok szal k6t
engem. Ott sziiletett es n6tt fel ede
sanyam, dr. Nemerey Eva, s felnevel6
keresztapam, dr. Nemerey Peter.
Nagyapam, Nemerey (Nyisztor) Peter
a helyi takarek vezet6je volt, a
negyvenes evek elejeig, dedapam,
Vaniss Gyula pedig az Ivanfeneki
Armentesito TarsuJat igazgat6 fo
mem6kekent dolgozott...

Gyomar61 sokat irtam mar, vers
ben es pr6zaban. Jartam t6bbsz6r is a
varosban, fiatal kolt6 koromban egy
izben a Honti Galeria egyik estjenek
voltam a vendege. Szerepelek a
gyomai kislexikonban is.

Itt csatolom nagy szeretettel
egyik leglijabb gyomai versemet, ha
megtetszik, kozoIbet6.

Ismeretleniil is szeretettel:
Petroczi Eva

J6zsef Attila-dijas kolto,
irodalomtortenesz, mUfordit6,

civilben dr. habi!. Ludwig Eva
ny. egyetemi intezetvezeto.

(Budapest)

fizetik a megszall6 almenekiil
teket. Tele a zsebiik eur6 kote
gekkeI. Komolyan gondoljak
On6k, hogy nem kemek egyszer
valamit az ISIS olajbeveteleb61
szarmaz6 kit6mott zsebU hithu
mohamedan szazezrekt6l. Vagy
olyan j6k a fizetesek a szireknel,
hogy kotegekben osztjak az eur6
szazasokat. Vajon ki veszi meg a
nyersolajat az ISIS-t61, akik ellen
honvedeket kikUldtek harcoIni?
Csak nem nyugati olajvallalatok
latjak el penzzel az ISIS-t, az meg
a bevandorl6 mozlim fiatalokat?
Csak nem az USA es az EU
finanszirozza a Remet?
Mutogassanak csak az ED-ra,
hogy 2012-ben rossz bevandor
lasi torvenyeket hoztak. Ha akar
nak, kozbelepnenek egy nap alatt.

Mormogjak csak el unalmas
beszedjeiket a csaladtamogatcis
r61, mikozben gyavak eltorolni a
pusztit6 nernzetgyilkossagot, az
abortuszt! Megvedesiinkre pe
dig krizis helyzetben vegkep
pen alkalmatIanok, mert ma
gyarnak gyavak, politikailag
pedig sziirkek es niadasul fel
nek. Feltik az egzisztenciaju
kat. Veliink, az elarult, elfogyo
magyarokkal ki torOdik? Ve
liink mi lesz?

Bekesseg Istent61, angyali
iidv6zlettel:

Janossy Peter Samuel
Ybl-dijas epiteszmemok

EUROPA RANGJA
ALAPITVANY - ERA

A megszlillt es megbecstelenitett
Budapestrol, 2015.jlllius 31.-en

kerdes csak az, hogy On6k mitol
es kitol felnek jobban: uni6s
gazdaikt61, a paholyuk nagymes
terenek szigorat61, a behurcolt
lappang6 jarvanyokt61, amelyek
az On csaladjat is megfer
tozhetik, a jarvany miatti halal
felelem okozta t6meg panikt61,
vagy az elarult magyarok harag
jat61? A (lep)fenenagy politikai
korrektsegiikben talan mar oltjak
a politikusokat es csaladtagjait a
VIP k6rhazakban? Mar ismerik a
bels6 informaci6t a bevandorlas
vegzetes veszelyeir61, mint
regen a kozponti bizottsagi
tagok.

A magyarok Istene bocsas
sa meg az Mkozott "politikai
korrektsegiiket".

Szajk6zzak csak tovabb a
bevandorl6k irant erzett hatal
mas keresztenyi felel6ssegiiket!
A Jobbikt61 a PM-ig mindenki
ezt ismetelgeti, mert fel a
xenof6b belyegt6l. Mindenki
beallt a "politikailag korrekt"
sorba, mert rul akaIja elni a nagy
tervet, Eur6pa iszlamizalasat.
Mintha a proletar nernzetkoziseg
jelszava visszhangozna a mult
b61, rna ez az iszlam-nernzet
k6ziseg hiv6 szava, Allah szava!
Onok is beszalltak. Ezzel, csak
gyiijtsek tovabb a b6nusz pont
jaikat a bevandorlasi 6rias hul
lam szervezoinel es finanszi
roz6inal, az CIAJISIS agytroszt
jeinel.

Ahogy azt N6gracti profesz
szor Magyarkanizsan, helyszini
bejarason megallapitotta, j61

~ ~ One Touch Alarm
f1j 1 Biztonsagtechnikai Megoldasok
www.onetouch-aJarrn.com

tizezrei behurcolhattak Eur6
paba is, rna 200 milli6 ember el.
Ez a szazad vegere egy milliard
lesz a termekenysegi ratat
figyelembe veve. A lakossag fele
rna 15 even aluli. Hova megy ez
a sok ember, ki eteti, ki itatja
majd oket? A Boko Haram vagy
mi magyarok es olaszok?

A keresztenyseget iildozo,
a homoszexualitast es pedo
filiat istenitO, abortuszparti
Europa pedig csendbe kiirtja
onmagM es a szabadkomii
vesek altai e16irt kvotaival
megsziinteti nemzeteit.

Lenyegeben egy faji ala
pokon nyugvo totalitarianus,
rasszista politikM folytat
Junker bizottsaga: a kiirtando
rassz most veletIeniil eppen
nem a zsidosag, hanem Europa
nepei, nemzetei, tehat mi. A
biiniik, a nacionalizmusuk,
mert megveszekedetten annak
akarnak maradni Europa
nepei, amik: lengyel, magyar
francia, nemet, szlovak, olasz
hazafiak. Ezert idegen, bar
honnan idecsOdiilt identitas
tudat nelkiili, a befogadokat
gyfilolo bevandorl6nak bealIi
tort, valojaban megszaUokkal
kell a bizottsag szerint be
nepesiteni az oreg fOldreszt az
elOregedo oslak6k karara.

A nernzetek Eur6pajab61 egy
nagy emberi szemettelepet !dvan
letrehozni tervezetten Eur6pa
arul6 zsebes vezetese. Semrni
ketseg: az eur6pai csucsvezetok
altaI Eur6pa elrablasa folyik. A

Video Kameras Megfigyelo-rendszerek telepitese, karbantartasa
Szeretne szemmer tartani otthonat vagy uzletet? Az altalunk telepitett kamerarendszerek minden igenyt kielegitenek,

minden esetben igazodunk a megrendel6 igenyeihez, es az adott helyszinre es lehet6segekre szabott ajanlatot

keszitjuk el az On reszere!

Vallaljuk tovabba Tuzjelzo rendszerenek, Belepteto rendszerenek,

Elektromos kapujanak Telepiteset, Karbantartasat!

Ma gy<iszharang a regi, kedves sz6
tavoli giling-galangja.
Nyisztor EVike, hoI vagy?

Es hova lett a ket,
gyerekkezedt61 forr6 fiilu,
kicsinyke kanta?

Petroczi Eva

Kerje Ingyenes helyszini felmeresunket es Arajanlatunkat!

',f: Lr,f,_~

in f 0 @ on e t 0 U c h - a I arm. com

06-30/557-1197

SZO-BESZED
szobeszed@gmail.com

Telefon:
0670/22-632-99
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Ma Magyarorszagon mintegy 20 ezer ember
dolgozik a nyomdaiparban, abol evente mint
egy 500-600 uj szakemberre lenne sziikseg. A
mai nyomdaszok egy jelentos resze valamely
mas szakmab61 erkezett, s atkepzest kove
toen lettek nyomdaipari dolgoz6k. Az elmult
evtizedek tarsadalmi-gazdasagi valtozasai
atalakitottak, vagy pontosabban fogalmazva
meggyengitettek a bazai nyomdaipari sza
kkepzest is. Ennek koszonbetOen nappali
kepzes rna mar csak Bekescsaban, Deb
recenben, Budapesten, Egerben es Kecs
kemeten folyik, ugy, bogy evrol-evre egyre
kevesebb fiatal iratkozik be a nyomdasz
kepzesre.

A bekescsabai Marzek
Kner Packaging nyomda
is evek 6ta szakember
hiimnyal kiizd, s rna mar
az utols6 pillanatban
vagyunk a nyomdasz
kepzes megiIjitasat ille
toen. Ezt a tenyt ismerte
feI a Marzek Kner
Packaging ugyvezeto
igazgat6ja, Kasa Istvan
Zoltan, aki mar megtette
az elso Iepeseket.

- Az elmult tiz evben
240 embert vetttink fel a
csabai nyomdaba. K6
zUluk alig 40 ember az,
aki nyomdasz szakkepe
sitessel rendelkezik, a
t6bbieket at kellett ke
pezni, s ez komoly gon
dot jelent rna is a nyom
da szamara, hiszen a
betanitas egyreszt ren
geteg idot vesz igenybe,
masreszt a nyomdasz
szemleletet is el kellene
palantalnunk. Ez sem
egyszerii feladat, hiszen
azt a szemleIetet, amivel
egy nyomdaipari veg
zettseggel rendelkezo
kollega rendelkezik, azt
egy aut6szerelo, vagy
egy asztalos vegzettsegii
nehezen saj<ititja el az
atkepzes soran - mondja
Kasa Istvan Zoltan.

- Mar 2006-ban lattuk,
hogy elobb ut6bb gondot
fog okozni a nyomdasz

utanp6tlas hianya. Ido
k6zben modemizaltuk a
kepzes tananyagat, am
ez csupan abban segitett,
hogy a kepzes egy idore
meg fenntartotta magat.
Az egykori Tevan nyom
daipari szakk6zepiskola
rna Szentgyorgyi Albert
neven miik6dik es tob
bek k6zott nyomdaszo
kat is kepez, am a kep
zesbe evek 6ta egyre
kevesebb diak jelent
kezett. Egeto proble
maya valt a szakember
hiany, ezert ugy dont6t
t1ink, hogy mi nyomda
szok vessztik keztinkbe a
kepzes Malakitasast es
iranyitasat. Egy 3 pil
leren nyugv6 m6dszert
dolgoztunk ki. Az elso
piller, hogy a diakok
szamara vonz6va tegyiik
a nyomdasz szakmat. Az
oktatasban is fontos a
marketing! A nyomda
szatot, a nyomdaszat
szepsegeit meg kell is
mertetni a fiatalokkal, s
ehhez el kell menni az
iskolakba. Meg kell
gyozni a diakokat es a
sztiloket is a szakma elo
nyeirol, a j6 munka
korulmenyekrol es arr6l
is, hogy Bekes megye
ben is kereshet egy
nyomdasz havi brutt6
250 ezer forintot is.

A Bekes megyeiek
elinditottak a "Gyere
kozenk nyomdftsznak"
elnevezesii programot,
melynek kereteben az
elmult evben 12 Bekes
megyei altalanos iskola
7. es 8. osztalyosait hiv
tak meg nyomdalMoga
tasra.

Kasa Istvan Zoltan
mind a 12 iskolaban
reszt vett a palyavalasz
tasi sztiIoi ertekezlete
ken, ahol a sztiloket is
igyekezett meggyozni,

Kasa Istvan Zoltan

hogy rna mar nem 610m
betiiket 6ntenek a nyom
dakban, nem sot61 es fes
tekes, olajos helyeken
kell dolgoznia a nyom
dasznak. A mult evben
indult akci6val latva
nyos fordulat kovetke
zett be: tavaly szeptem
berben Bekescsaban
mintegy hetvenen jelent
keztek a nyomdaszke
pzesre.

- Ez a program foly
tat6dik olyannyira, hogy
mellenk allt az Obudai
Egyetem es 4 tovabbi 
az egri, a debreceni a
kecskemeti es egy bu
dapesti - szakkozepisko
la es igy a csabaival
egytitt 6t szakkozepisko-

la vesz reszt a "Gyere
k6zenk nyomdasznak"
programban - tudtuk
meg az ugyvezeto igaz
gat6t61.

A masodik piller, hogy
legyenek szakerto ok
tat6k es megfelelo tan
anyag a nyomdaszkep
zesben. Manapsag okta
t6t sem egyszerii talalni,
hiszen a jovedelmi vi
szonyok a versenyszfe
raban lenyegesen job
bak, mint peldaul az
oktatasban. Kasa Istvan
Zoltan azonban erre a
problemara is talalt meg
oldast:

- Bekescsaban az ipar
kamaraval keszitettunk
egy kozerdekii k6tele
zettsegvallalasi megal
lapodast, amelynek le
nyege egy olyan penzti
gyi alap letrehozasa volt,
amelyre az erdekelt fe
lek megfelelo ossze
geket fizetnek be, s ezzel
az oktat6kat tobblet ber
reI dotaljuk ez ev osze
tol. Mar 5 Bekes megyei
nyomda, valamint a be
kescsabai 6nkormanyzat
csatlakozott ehhez a
kezdemenyezeshez. Ez
zel pr6baljuk biztositani
hogy kival6 tudasu ok
tat6k legyenek a kepzes
ben, olyanok akik a tan
tervet is atdolgozzak a
mai kor k6vetelmenye
inek es az uj technol6
giaknak megfelel6en 
tajekoztatta lapunkat
Kasa Istvan Zoltan.

A nyomdaszkepzes
harmadik pillere rna meg

csak terv, de mar re
menyt kelto igeretek
vannak a megval6sulast
illet6en. Bekescsaban a
varosi 6nkorrnanyzattal
k6z6sen megpr6baljak
orszagos kiemelt beru
hazas kereteben ujjaepi
teni a nyomdasz tanmii
helyt.

- Ez egy 900 milli6
forintos beruhazas lenne,
melynek eredmenyekent
egy korszeriien felszerelt
nyomdat biztositanank
az oktatashoz a dualis
szakkepzes igenyeinek
megfelelve. Remenyeim
szerint a beruhazas teljes
egeszeben allami forras
b61 val6sulhatna meg.
Ezt k6vetoen elmond
hatjuk, hogy a hazai k6
zepfoku nyomdaipari
kepzesnek Bekescsaban
lesz a k6zpontja. A csa
bai tanmiihelybe kUl
dene nyari gyakorlatra
nyomdasz hallgat6it az
Obudai Egyetem Rejto
Sandor K6nnytiipari Ka
ra is. Terveink szerint
2016 szeptembereben ez
az uj tannyomda is el
kesztilhet es fogadhatja a
diakokat - mondta az
iigyvezeto igazgat6, aki
a kepzesben erdekelt
t6bbi nyomda vezeto
inek javasolta, hogy ha
e1kesztil Csaban ez az uj
oktatasi centrum, ahol
kollegiumi ferohelyek is
lesznek, akkor ki lehet
talalni ujra a diakok sza
mara az 6szt6ndij rend
szert is.

H.E.
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Fantasztikus sikereket
ertek el a KSI Gyoma
endrod kajakosai a het
vegen megrendezett gye
rek, kolyok, serdiilo Or
szagos Bajnoksagon. Ko
vacs Gabor, Kovacsne
Kozma Diana es Kiss Csa
ba edzok iranyitasaval
minden idok eddigi leg
eredmenyesebb gyomai
szerepteset produkaltak a
KSI-s kajakosok.

Hihetetlen, de az ev f6
versenyen kilenc szamban
avatattak gyomaendr6di
bajnokot. Mindenfele ver
senyszamban gy6zedel
meskedtek. Nyemi tudtak
egyeniben, paros haj6ban,
valt6ban es csapatverseny
ben is. igy osszesen tizen
harom aranyerem keriilt
Gyomaendr6dre.

Tovabb folytatva a sza
molgatast, kiderul, hogy
mind a tizennyolc bajnok
sagon resztvev6 KSI-s ver
senyz6 eremmel a nyaka
ban terhetett haza. Ez
peldatlan teljesitmeny, hi
szen minden versenyz6
felallhatott a dobog6 vala
mely fokara, senki sem tert
haza ures kezzel a magyar
bajnoksagr61.

Tovabbi hatalmas siker,
hogy Szant6 Milan nagy
val6szinuseggel kijutott az
ORV-re, a serdul6k nem
hivatalos vilagbajnoksa
gara. Ismet lesz (van) nem
zetkozi szintii versenyz6je
Gyomaendr6dnek, csak
most KSI-s szinekben.
Dekany Gerg6 es Nagy
Krist6f a versenyen elert
eredmenyiik alapjan beke
riiltek a 2016-os ev ma
gyar valogatott keretebe.

EIs6 helyezest ertek el:
Szant6 Milan K-2 500 m,
Wagner Anna MK-l 2000
m, Fodor Napsugar - Sagi
Aliz Mk-2 2000 m,
Wagner Anna - Fodor
Napsugar - Sagi Aliz val
t6ban, Fodor Bence, Berta
Bence, Gyetvai Mate val
t6ban, Berta Bence es
Fodor Attila csapatver
senyben.

Masodik helyezettek:
Dekany Gerg6, Nagy Kris
t6f, Csik Attila, Putnoki
Timea.

Harmadik helyezett:
Kalmar Lilla, Rau Ma
riann, Fodor Bence, Rau
Zsolt, Gecsei Norbert,
Dekany Gerg6, Nagy Kris
tOf, Szant6 Milan, Pojak
Lasz16, Csik Attila.

Negyedik: Szant6 Mi
lan es Gecsei Gerg6.
Otodik: Kalmar Lilla, ha
todik Berta Bence.

Szoktak mondani, hogy
aki a hihetetlen er6s ma
gyar kajak mez6nyben az
elen tud vegezni, az nagy
val6szinuseggel a vilag
eIvonalaban is vegezne.

Ez a helyzet a KSI
gyomaendr6di kajakosa
ivai is. Mar az elmult ev
ben is fantasztikus ered
menyekkel kecsegtettek
minket, de az iden meg a
tavalyi dics6seges szerep
lest is feliilmUltak. Nagyon
sokat fejl6dtek a gyerekek,
az orszag legjobbjai kozt
az elen szerepelnek, el
vezik versenyzest es lu
bickolnak a sikerekben.

Termeszetesen az ugy
nevezett igazolt verseny
z6kr61 van sz6. Ok azok,
akik a sportegyesuletiik
tagjakent a Magyar Kajak 
kenu Szovetseg verseny
zesi engedelyet kivaltva a
hazai kajak mez6ny eJit
jeben versenyeznek.

Termeszetesen szabad
id6s versenyz6k is vannak
a KSI-ben. Ok azok a
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gyerekek, vagy eppen fel
n6ttek, akik csak nemreg
ismerkedtek meg a sport
aggal, vagy eppen val6ban
csak a szabadid6 hasznos
eltoltese erdekeben jamak
kajak-edzesre. Ezek a
sportemberek nem szeret
nenek versenyszeruen ka
jakozni! Szamukra is ren
deznek a diakoJimpian,
illetve a nepszerusit6 ver
senyeken futamokat. A KSI
Gyomaendr6d szabadid6s
versenyz6i is szep sike
reket emek el. Azonban a
szabadid6sok koziil, akik
magasabb szinten akarjak
uzni ezt a gyonyoru
sportot, vagy kihivast
ereznek a versenysport, a
sikerek, a himev irant,
azok a KSI Gyomaend
r6dnel vannak a legjobb
helyen.

Nehany fontos ese
meny a bajnoksagot meg
el6z6 hetekb61:

Junius 13-14 en nem
zetkozi meghivasos ver
senyen vettek reszt gyo
maendr6di kajakosok. A
szlovakiai Komam6ban
megrendezett versenyen
het f6 kepviselte a KSI
Gyomaendrod csapatat. Az
idei ev eddigi eredmenyei
alapjan kaptak meghivast a
KSI kitiin6segei. Ter
meszetesen gy6zelmekkel
es ermekkel tertek haza a
gyerekek.

Junius 15-20 kozott
tizenharom versenyz6jevel
edz6taborozott Kovacs Ga
bor edzo Domsodon. Itt a

KSI tovabbi huszonket
budapesti sportol6javal tol
tottek el egy kemeny ed
zesekkel tarkitott hetet. A
kozos edz6tabor szakma
ilag nagyon hasznos volt,
sokat edzettek es fej16dtek
a gyomai gyerekek. Nagy
ban hozzajarult ez a tabor
is az orszagos bajnoksagon
valo fantasztikus szere
pleshez.

Junius 20-21-en ren
deztek meg Bekesszent
andrason a Regios Esz
kimo Indian Bajnoksagot.
Mar ner:n meglep6, de a
KSI-Gyomaendrod ver
senyzai fantasztikusan sze
repeltek ezen a viadalon is.
Szinte minden versenyz6
eremmel a nyakaban
terhetett haza. Menetrend
szeruen elsa lett, igy arany
ermet szerzett Wagner
Anna. De gyazni tudott
meg Fodor Bence, Nagy
KristOf es Lehoczky Le
vente is. Masodik helyezest
szerzett Fodor Napsugar,
Gyetvai Csongor es Len
gyel Dorottya, mig bronz
ermes lett Sagi Aliz,
Dekany Gerga es Berta
Bence. Tovabbi ermes
eredmenyek: Olah Zsom
bor 5. hely, Fodor Attila 6.
hely.

A junius vegi Simon
Fiala Emlekversenyre ne
pes csapattal, mintegy 35
versenyzavel es 3 edz6vel
erkezett a KSI Gyoma
endr6d csapata. Mind az
igazolt, mind a szabadid6s
versenyzak rengeteg ermet
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szallitottak haza Gyoma
endradre. Az egyeni jo
szereplesek eredmenye
keppen a csapatversenyben
is sikeriilt kimagasl6t nylij
tani. A 23 resztveva
egyesiilet koziil az elakel6
harmadik helyet szerezte
meg a csapat.

Nagyon eredmenyesen
es sikeresen szerepeltek a
KSI Gyomaendr6d kajako
sai a Budapest bajnoksa
gon is. Ezen a versenyen
lehetett kvalifikaci6t sze
rezni a julius vegi orszagos
bajnoksagra. A KSI kajako
sai osszesen hat arany
ermet nyertek, de a csapat
nagy resze ismet eremmel
a nyakaban terhetett haza.
Szanto Milan es Fodor
Bence fantasztikus for
maban versenyezve dup
lazni is tudott, igy 6k ket
szer is felallhattak a dobo
go legfels6bb fokara.

Julius 6-10 kozott Szar
vason az Ifjusagi taborban
edz6taborozott a KSI
Gyomaendr6d csapata. Az
Erzsebet ligetben 37 gyer
mek, harom edz6 ira
nyitasaval kesziilt az ors.za
gos bajnoksagra.

A tabor zarasakent a
szarvasi Koros Kupan
szamtalan arany, eziist es
bronzerem keriilt KSI tula
jdonba. A KSI Gyoma
endr6d tovabbi nehany
hete kajakoz6 versenyz6i is
j61 szerepeltek. Matajsz
Mirtill masodik, Strausz
Balazs masodik, Gergely
Zoe harmadik lett. (KSI)
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Masnap a nagyvarosi elet
bOl is kaptunk egy szeletet,
megneztiik Csikszereda bel
varosat, a Mik6-varat, es ter
meszetesen a hires Csiksomly6i
Kegytemplomot sem hagytuk
figyelmen kiviil, sot felmasz
tunk a piinkosdi bucsuk
helyszinere, a nyeregbe is,
annak ellenere, hogy erosen
tuzott a nap! A kilatas
feledtetett velunk minden
faradalmat! Elenk tarult a
meseszep videk, a hegy pedig
vedelmezoen ovta, korbezarta a
varost, a zarandokhelyet.

Elerkezett az utols6 nap.
Medgyes fele jottiink haza,
legregibb testvervarosunkban,
Nagyenyeden megalltunk,
megneztiik a szepiilo Kolle
giumot, majd Torockora indul
tunk. Erdekes ajandektargyakat
vasaroltunk, szejjelneztlink,
sajnos a Szekelykore nem
tudtunk felmaszni, mert eleredt
az eso, am ez nem szegte ked
viinket.

Csodalatos, izgalmas ot
napot toltottiink Erdelyben!
Koszonjiik Jolika neninek a
szervezest, az elmenyeket, a
felnotteknek pedig, hogy mel
lettiink voltak. Kivancsian var
juk a legkozelebbi kiruccana
sunkat!
Gyomaendrod, 2015. julius 29.

Erdosi Greta
es Nandori Viktoria

kisebb busszal meg is erkeztek,
es szepen leszallitottak a cso
portot. Addig is a mellettlink
csordogalo patakban mulattuk
az idot. Delutan a delelotti
izgalmakat pihentiik ki, es
szerveztiik a masnapot, este
pedig a helyi fiucsapattal
mertiik ossze futball kepes
segeinket. Van meg mit tanul
nunk, ennek ellenere a jitek
szepsegeben van a lenyeg,
vagyis: jeitek hatarok nelki.il!

A harrnadik nap mindannyi
unknak a legtobb ujdonsaggal
szolgalt. Reggeli utan harom
lovas szekerrel utnak indultunk
Szentegyhaza komyekere. Igy
gyonyorkodni a tajban, es hall
gatni a kocsisok izes, szep ma
gyar beszedet keveseknek
adatik meg. Az Asszony
bosszant6 kocsmanaI megall
tunk pihenni, es nem sokkal
kesobb a csordogaI6 patak mel
lett tabort iitotti.ink. Fel a hegy
oldalra faert, majd tlizet gylij
tottunk, es nyarson siitottiik a
szalonneit, kolbaszt, hagymat.
Szomjunkat a mellettiink foly
dogalo kristalytiszta borvizbOl
csillapitottuk. A szabadban el
fogyasztott ebed utan mindenki
a sekely patakban talalta magat.
Ment a hancurozas, a jatek,
nagyon j6l erezte mageit min
denki! Estefele vidaman es
elegedetten zotykolodtUnk ven
deglat6inkhoz.

Erdelyben iartunk

reggeli utan kiscsoportunk
megcsodalta a Zetelaki viz
tarozot es komyeket. A zold
ezer szine integetett felenk.
Nem is keslekedtlink, irany a
hegyteto. Mar csak 3 krn es fent
vagyunk. Kez kozelben az erin
tetlen terrneszet, a fak itt-ott
megengedik a napsugamak,
hogy athatoljon a buja no
venyzeten. A kacskaringos
hegyi ut izgalmas, annal is
inkabb, mert lerobbant a kis
buszunk. POff-pOff es nem
megy tovabb! Mit csinaljunk a
rengetegben? Jolika neni nem
esett ketsegbe, gyorsan hivta a
Szekelyudvarhelyen elo jo is
meroseit, akik ket 6ra mulva ket

Haaz Sandor, a korus vezetoje,
Eniko es a felszolgalo kis
lanyok finom, hazias vacsora
val vartak benniinket. Rovid
beszelgetes, majd alomra haj
tottuk fejiinket a Hargita
labanaI. Masnap a bOseges

Hunya Jolika nell! szer
vezeseben az 5. c osztalyb6l 14
gyerrnek es 11 felnott julius
elsa heteben a szepseges Erdely
fele vette utiranyat. Egy 18 fos
kisbusszal es ket szemelygep
kocsival utaztunk. Nagy izga
lommal kesziilodtlink az ot
napos kirandulasra, hiszen nem
voltunk meg Erdelyben, oszta
lyfOnoki.ink pedig sokat meselt
a taj szepsegerol, a szekely
emberek kedvessegeroI. Na
gyon kivan-csiak voltunk, es
remelt6k, hogy nemcsak
muzeumlitogatassal telnek el
ertekes nyari napjaink. Nagy
varadon es Kiralyhagon meg
alltunk egy rovid idore es fotoz
tunk a festoi szepsegii magasla
ton.

Mar itt kezdodtek el nem
fogyo kalandjaink: egy telefon
a melyben landolt gazdaja fi
gyelmetlensege miatt. Az egyik
apuka segitokeszsege megmen-

tette, lemaszott erte. Tovabb
indultunk, hosszU meg az ut
szallashelyiinkig. A Tordai
hasadek fel-feltlinedezett elot
tlink, igy megtudtuk, hogy
nemsokara megerkeziink a
sobanyaba. Hiis levegoje iidi
toen hatott az egesz csoportra,
jol esett a gyaloglas a buszozas
utan. A barlang elvarazsolt ben
niinket, kiilonosen a nagyterem
az oriaskerekkel. Legkozelebb
Korondon alltunk meg, gyo
nyorii portekakat nezegettiink.
Este lett, mire SzentegyMzara
ert kisse elcsigazott csoportunk.
Az Europa szerte hires
Szentegyhazi Gyermekfilhar
monia bazisan volt szallasunk.
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A Magyar Babus
Biliard Egyesiiletnek a
napokban sikeriilt meg
egyezesre jutniuk a
nemet es a dan biliard
szervezettel az egyseges
hosszU babukkal jatszott
nemzetkozi babus jatek,
az Eurokegel vonatko
zasaban.

A mintegy negy eves
nemzetkozi babus bil
iard kapcsolatkereses es
a brandenburgi e16
keszit6 megbeszeleset
kovet6en, a mlilt heten
ket teljes napi targyalast
kovet6en kialakult az

Eurokegel Biliard 1e
nyegi szabaly-, es
versenyrendszere.

Az 1.0-as verzi6
nagyon kozel esik a
hagyomanyos magyar
120-as jatekhoz. Sok
csiszolniva16 van meg a
szabalyokon, de sok
el6keszit6 munka utan
vegre benytijthatjak az
lij sport bejegyzese iran
ti kerelmet a nemzet
kozi szovetseg a CEB
(Confederation Euro
peenne de Billard) fele.

Id6kozben a gyo
maendr6di Koros Ho-
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telben Ie is zajlott az
els6 Eurokegel Kupa,
amelyen negy nemzet
kepviseltette magat. A
legizgalmasabb es egy
ben legnagyobb erdek
l6dest kivalt6 merk6zes
a nemetek legjobb for
maban lev6 jatekosa,
Daniel Zumpe es a Ti
mar Andras kozott zaj
lott. A merkozesen az
e1egansan jatsz6 magyar
gy6zedelmeskedett.

Vegeredmeny:
1. Timar Andras,
2. Daniel Zumpe,
3. Sziics Sandor.

Kecskemeten ren
deztek meg az 1. oszta
lyli Felnott Orszagos
Bajnoksagot julius 25
en. A Gyomaendrodi
Judo Klubot a 63 kg
osok mezonyeben Fe
her D6ra kepviselte. A
meg j6vore is ifjusagi
korosztaIyli versenyzo
nem vallott szegyent,
hiszen elete elso fel
nott versenyen bronz
ermet szerzett.

Meggyozo teljesit
mennyel jutott el a
legjobb negy k6ze,
ahol a kesobbi bajnok,
U23-as Eur6pa Bajnok
vart D6rira. Ez a
merkozes is j6l kez
dod6tt, hiszen a gyo
maendrodi tehetseg
nem illetod6tt meg.
Igyekezett megnehe
ziteni neves ellenfele
dolgat, de vegiil a
bronzeremert kiizd
hetett. Utols6 merko
zesen olyan ellenfel
vart d, akitol ebben az
evben mar t6bbsz6r
kikapott. Ezen a napon
nem volt kerdes. D6Ti
ket dobasb6l elert ak-
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- I
ci6 utan ido elott fold-
harcban kiharcolta,
hogy a dobog6ra a11
hasson.

Varga Istvan edzo:
Az elert eredmeny na
gyon j6 es szep j6
vokepet mutat. A mos
tani verseny ugyanugy
egy allomas volt a ki
tiiz6tt celok elereseben
mint a korabbiak. D6Ti
a mely vizbe lett dob
va ezlittal, de bizonyi
totta, hogy szamolni
kell vele! Nagyon 6ru
16k hogy az eddig sok
eredmenyt hoz6 noi
versenyzoink mellett
most mar 0 is komoly
szerepet jatszik.

Biciklivel Cs ngraaon
Julius 4-en reggel ot

ora negyvenhet perekor
harom bieajt felraktunk a
vonatra, hogy Tiszateny6n
keresztiil Szentesig eljus
sunk. Tiszateny6n a va
rakozast kihasznalva tet
tiink egy keriil6t az ebred6
telepiilesen.

Szentesre erve azutan
mar esak a labainkra es a
bieiklikre harult a f6sze
rep. Atkerekeztiink Csong
radra a verOfenyes nap
siitesben. Az alaesony viz
alias miatt hossw homok
pad tarult elenk a strandon,

ahova folyamatosan er
keztek a fiird6z6k. Meg
neztiik a Harmas Koros es
a Tisza talalkozasM, a
strandon felallitott magas
kilMoral gyonyorkodtiink a
panoramaban es meglato
gattuk Daraki Csaba gyo
maendr6di honfitarsunk
esongradi biifejet, ahol
barati vendeglatasban volt
resziink. A varossal vala
ismerkedes utan egy pon
tonhidon atkelve indultunk
el Csepa iranyaba. Csepan
ebedeltiink meg, ahol ep
pen falunapra gyiilekeztek

a helyi lakosok. Szeleveny
iranyaba kowton tapostuk
a pedalt, majd Szeleveny
nel ismet felhajtottunk a
gatra.

Oesodot elerve feliidii
lest jelentett egy ja hideg
sor. Bekesszentandrasig
kipr6baltuk a masik gatat,
amely egyertelmiien jobb
valasztasnak bizonyult. A
duzzaszta megtekintese u
tan igen szep kerekparuton
kerekeztiink at Szarvasra.
A mUllton jottiink tovabb
Gyomaendr6dre. Sotetedes
el6tt ertiink haza 121 kilo-

metert beletekerve a kilo
meteroraba.

A mi eletiinkben ez a
kerekparttira nem volt kii
lOnos, hiszen mar evek ata
jarjuk a kornyeket szaz
kilometer tavolsagig. Eb
ben az evben meg Martfii-

Vezseny - Tiszafoldvar van
betervezve, de helyi tfuakat
is rendszeresen szerve
zunk. Kis esapatunk:
Beinsehrath Karoly (69)
Gyurieza Lajos (68), es it}.
Beinsehr6th Karoly

Beinschr6th Karoly



2015. augusztus

Augusztusban tovabb
folytatjuk a Sz6-Beszed
kedves 01vas6inak a ta
jekoztatasat a szervezet
komplex meregtelenites
er6l prof. Dr. Torok Szil
veszter munkaja nyo
man.

Jilliusban az elelmi
szerek tes21elesevel es a
szervezet Ph ertekenek
az anmeghatarozasaval
foglalkoztunk. Az au
gusztusi eikkben a bojt,
a dieta, a meregtelenites,
a tisztit6 kurak beve
zeteset ismertetjiik meg
a kedves 01vas6val.

Az alabbi tanaesok
kiva16an alkalmazhat6k
egeszseges es beteg, le
gyengiilt embemel egya
rant!

Ha a kedves 01vas6
tart6zkod6 az esszem
taplalkozas kovetelme
nyeivel szemben, ha fel,
hogy szervezete kimeriil,
legyengi.il, akkor gondo
ljona lovakra. Er6s,
okos es igenytelen
novenyev6 a11atok, ame
lyeknek legkedvesebb
esemegejiik a zab. Sze
rezziink be zabot, 6rol
jiik meg (pl.elektromos
kavedara16ban) es este
toltsiik tennoszba. Egy
egy ev6kanal zablisztre
1-1 poMr (2 dl) els6 for
rasaban lev6 vizet antve
teaskannabOl. Reggelig

ledugaszolva a11ni hagy
juk, majd lesziirjiik (tea
sziir6be helyezziink ne
bany reteg gezlapot). A
zab tea tele van hasznos
es taplal6 anyagokkal,
amelyek lehet6ve teszik,
hogy ezen a napon mast
ne is fogyasszunk.

Persze az fues gyo
mor kiilonboz6 reakei
6kkal ijesztget benniin
ket, de azt vehetjiik a
konibbi rossz taplalko
zasi m6d beidegz6de
senek. Ha a zabteas na
pon nem eriink ra ebe
delni, vagy izlelesiink
nek nem megfele16 tap
lalekhoz jutunk, ne ke
seredjiink el, a zabtea
segit nekiink.

A zabb6l keszitett
vizes kivonat enteros
zorbei6s tulajdonsaggal
rendelkezik: el6segiti a
toxikus anyagok eltavo
litasat a verb61 a be
lekbe, s meggatolja ezen
anyagok visszasziv6da
sat a belekb6l a veraram
ba. A szorbei6 soran a
belfalakra nem figyeltek
meg semmifele izgat6,
gyu11adast okoz6 hatast,
eppen ezert ezert a zab
bOl kesziilt tea egesz
eletiinkben fogyasztha
t6.

Meg egy nagyon
hasznos tanaes: minden
reggel egyiink meg egy
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ev6kanal mezet. A mez
j6tekony hatasat nem
ke11 itt kifejteni, hiszen
azt mar mindenki ismeri
remelhet6leg!

A kovetkez6 eikkben
mar szervenkent es
szervrendszerenkent ke
riil bemutatasra a szer
vezetiink komplex me
regtelenltese, salakta
lanitasa. Ha a Sz6
Beszed kedves 01vas6i
figyelemmel kovetlek 
h6napr61-h6napra - az e
temakorben megjelent
irasokat mar korvona
laz6dhat szamara ez a
veszelytelen, de megis
ertekes rendszer. E me
todika szerint a testiink
ben a helytelen taplal
kozas, a nem megfelel6
elelmiszer, a nem meg
fele16 eletvitel kovet
kezteben homok, k6,

mesz, s6 es mas salak
anyag je11egii anyagok
halmoz6dnak fel es ga
toljak a szervezet ana
t6miai miikodeset. Ezek
fekezik, akadalyozzak,
s6t teljesen megallit
hatj ak a szervek vagy
akar szervrendszerek
mi.ikodeset.

A tis21itasi eljarasok
m6dszerei igen egysze
men elvegezhet6k es
bi21onsagosak. A mereg
telenites evszazados ha
gyomannyal rendelke
zik, multja van.

Az e teriileten lev6
jaratlansagunk miatt
sziikseges neMny szem
pont, ismereto elsajati
tasa. A tis21itas, meregte
lenites testi szinten zaj
lik latsz61ag, de psziehes
felkesziilest is igenyel.
Ha valaki orvosi feli.i
gyelet me11ett szeretne
vegezni, azt beszelje
meg szakavatott orvos
sal, hiszen neki ez fogja
jelenti az alaptalan fe
lelmek iranti biztonsa
got. Az is segithet, ha
olyan emberrel beszel
nek, akinek mar van
tapasztalata (6 maga
kipr6balta, alkalmazza)
a tisztit6 kUrakban.

Aki elhatarozza es
megbeszelte orvossal
vagy gyakorl6val a szer
vezete rendbe hozatalat,
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akkor arr6l is gondos
kodjon, hogy az ered
menyekrol legyen kivel
konzultalnia. Az sem
volna baj, ha egyszerre
tobben vegeznek es az
eredmenyeket kozosen
meg tudnak beszelni.
Ennek fontossaga, ereje
abban rejlik, hogy nem
erzik magukat maga
nyosnak es sokkal maga
biztosabban, hatarozot
tabban es sikeresebben
tudjak majd kivitelezni.

Ha megis egyediil
vagnak majd neki az
"utnak", akkor eros
akaratra lesz sziiksegiik,
de a vegeredmeny min
den faradozast meger,
hiszen a legdragabb
kinesiik az egeszsegiik
ert igyekeztek tenni
valamit!!!

De most meg hasz
naljak ki a Nap meleget,
a nyar adta szezonalis
gyiimolcsok es zoldse
gek jelent6s, de esszerii
fogyasztasat .Tanuljak
meg, hogy "minden
anyagi dolog az emberi
szervezet szamara vagy
gy6gyszer vagy mereg"!

Hippokratesz bol
esessege hassa at az
augusztusi h6napjukat!

"Taplalekod legyen
az gy6gyit6d"!

Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz

Gyomaszolg Kft.
Temetkezessel
kapcsolatos iigyintezes

Hetf6-pentek: 7-15 6raig!

Telefon: 0666/386-233

Az iigye/et ideje a/att
(hetvegen es iinnepnapokon is
ejje/-nappal) hivhat6:
Csoke Janos:
0666/285-065, 0630/630-8097

Temetkezesi iroda:
Gyomaendr6d. Ipartelep u. 2.

~

n
~
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HAz
Gyoman, a Madach

utcaban haz e1ado. Ar:
megegyezes szerint.
Erd.: 0670/329-8493

Gyoman az Arany
Janos ut 16. sz. alatti 4
szobas 6sszkomfortos
haz e1ado. Erdeklodni:
0620/526-6573

Endrod6n, negy laka
sos tarsashazban emeleti
lakas, akar butorozottan,
garazzsal egytitt e1ado.
Ugyanitt benzinmotoros
fiinyiro elado. Erdek
lOdni: 0630/548-1633,
0630/354-4166.

Nagylaposon azonnal
bek6lt6zheto, ket es fel
szobas haz elado. Al
lattartasra is alkalmas.
Ar megegyezes szerint.
Erdeklodni: 0620/587
3373.

Endrod6n, a Sugar
uton hosszU paraszthaz
elado. Ar: megegyezes
szerint. Telefonszam:
0620/245-1262.

Endrod6n, a Szabad
sag uton felujitasra varo
paraszthaz elado. Ar:
megegyezes szerint.
Telefon: 0630/470-3471.

Gyoma k6zpontjaban
kertes csaladi haz elado,
vagy kisebb kertes hazra
cserelheto. Telefonszam:
0630/544-4641.

Gyoman, a Vasarteri
lakotelepen 2. emeleti,

erkelyes lakas elado.
Vasarteri ltp. 31. B./2.
Vasari Istvan

Oregszoloben, a K6r
utca 2. szam alatt sarki
haz e1ado. Ugyanitt fel
ujitasra szorulo mezo
gazdasagi lassu jarmu
elado. ErdeklOdni:
0620/3735-617

Gyomaendrod6n, a
Rakoczi u. 29. sz. alatt
nagy csaladi haz, jelen
leg orvosi rendelOkent
muk6dik, e1ado. Erdek
lOdni lehet: 0630/367
0840, 0630/998-5096

Gyomaendrod, Ra
koczi u. 13. sz. alatti 120
m2-es lakas elado. Er
deklOdni a 0630/477
2452 telefonszamon le
het.

LAKAS
Gyomaendrod, Va

sarteri ltp-en 1,5 szobas,
elso emeleti, erkelyes
lakas e1ado. Erdeklodni
lehet a 06-30/477-2583
telefonszamon.

KERT. TELEK
Gyoman Kecseges

zugban (Sulek kert) viz
parti horgasztelek e1ado.
Erdeklodni telefonon:
0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

Fiizfas zugi felujitott
vizparti nyaralo ige
nyesnek e1ado. Telefon:
0620/9645-260

Vizparti epitesi telek
e1ado, Gyoman, a Rev
laposi holtagnal, a K6l
csey utcaban. Erdek
lodni: 0620/232-8439

Gyoman, a Siratoban
nem vizparti, ket db,
egyenkent 0,32 hektar
szanto elado. Erdek
lodni: 0620/475-3990

Gyomaendrod6n a
Templom-zugban viz
partra meno ingatlan ela
do, villany, furou kUt
van. 4614 m2-es vallal
kozasra is alkalmas.
ErdeklOdni lehet telefo
non: 0670/943-8212

EGYEB
Sarga szemu, tavaszi

vetesu takarmanyborso
elado, 150 mazsa. Ara:
8000 Ft/mazsa. Erd.:
0630/555-1721

Megunt, kinott gye
rekruhakat szivesen el
fogadnank ingyen 0-15
eves korig, raszorulo
gyerekek reszere. Nem
tudja hova rakni, keriil
geti, egyeztessen tele
fonon, erte megyiink.
Elore is k6sz6njiik: 06
66/789-189, illetve
0670/701-8571

66 eves maganyos
asszony hosszU tavra
alberletet keres, vagy
lakasert gondozast v<il
lalna. Telefonszamom:
0670/665-6590

Nem hasznalt, el
romlott, feleslegesse valt
huto, vagy fagyaszto
szekrenyet ingyen elfo
gadom. Hivjon, hazhoz
megyek. Egyeztetni tele
fonon: 0666/789-189,
vagy 0670/70 18-571

9 darab malac, es 22
db siildo elado. Erdek
lOdni: 0670/531-5402

MUNKA
Karosszeriajavitas!

Karambolos, korrodalt
autok javitasa! Kipufogo
dobok, cs6vek javitasa,
keszitese! Telefonszam:
0670/5935-171

Korrepetalas, felzar
koztatas, maganorak,
k6zepiskolai felvetelire
felkeszito foglalkozasok
altalanos iskolasoknak.
Erd.: 0630/856-3218

Utanfutos kistraktor
ral szallitast es kisebb
teriiletek, kertek szan
tasat vallalom. Erdek
lOdni telefon: 0670/705
7668

Elado komplett, 200
voltos CO hegeszto, uj
munkakabel, fiinyiro
adapter Robi rotahoz.
ErdeklOdni lehet:
0670/659-6776

79 eves nyugdijas
egyediilallo no keres
gondozonot ottlakassal.
ErdeklOdni lehet tele
fonon: 0666/282-905.

E-ON
iigyfelszolgalat

Az aramszolgaltat6 heti
ket alkalommal tart ugyfel
szolgalatot a Selyem uti
varoshaza epUletenek fold
szintjen leva irodajaban.
Keddi napokon delelatt 8
12 6raig, csutortokonkent
pedig 15-18 6raig varjak az
ugyfeleket a szemeIyes
ugyintezesre.

Gazszolgaltato
iigyfelszolgalat

A GDF SUEZ gazszol
galtat6 ugyfelszolgalati
irod<it nyitott Gyomaend
radon a varoshaza fOld
szintjen.

Nyitva tartas: hafO 14
18 6raig, kedden 8-12
6raig.

A szemelyes ugyfel
szolgalaton igenybe veheta
szolgaltatasok: gazmeraal
las bejelentese, muszaki
szolgaltatasok megrende
lese, illetve lemondasa, fo
gyaszt6i adat- es cimval
tozas bejelentese, fogyasz
tasmera <itirasa, fogyasz
illsi hely ki- es bekapcso
lasa, szamlazassal kapcso
latos informaci6 kerese,
bankkartyas befizetes lehe
tasege, stb.

SZO-BESZED
hirdetesfelvetel!

Telefon:
0670/22-632-99

O'l?" S!,O~
Pttf!"Goet

WEBARUHAZUN
www.gyomacolorshop.hu
Folyamatosan b6vUl6 valasztekkal!

GyomaendrOd
Pet6fi u. 2.
Tel.: 06-66/386-523
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nem szamft a kar a varas

atmazgatunk "". legkolTlple)(ebb
'9 mindent I \f fitness ter'me
Iij 0

o

fitness & edzoterem
teremberJes IAtlasz kondigepek

kangoD Iaerobik [ step aerobik
power body Ihastanc Izsfreget6 aerobik

tarsastanc Ij6ga Ipreventiv gerinc gimnasztika

~ ~

KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap

aso ALKALOM INGYENES BARKlNEK! ~

INGYENES EDZES

Kner Imre ter I wWUJ.gellai.hu
06 66 285 840 I 06 30 6278234 fitness klub E szolarium

Stancolt

es hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!

Szitazas,
szitaforma
keszftes,
kasfrozas!
Telefon:
0620/9142-122

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

Hirdetesfelvetel!
Telefon:

0670/22-632-99

2015. augusztus 23. vasarnap
Leves: Majgaluska leves
Menu: Rantott sertesborda, suit burgonya,

kaposztasalata. Vargabeles.

2015. augusztus 30. vasarnap
Leves: Tyukhusleves ludgege tesztaval
Menu: Cordon bleu, rizi-bizi, parolt z6ldseg.

Izes palacsinta.

AUGUSZTUS 20.
PONTY HALASZLl~.

TlJROS CSUSZA. GVOMOLCS!

2015. augusztus 16. vasarnap
Leves: Vanflias k6rteleves.
Menu: Marha labszarp6rk6lt, vajas galuska,

kovaszos uborka. Tur6gomb6c.

2015. augusztus 9. vasarnap
Leves: Mediterran gyum6lcsleves.
Menu: Grillezett puiykajava sajtmartassal,

parolt rizs. Barackos lepeny.

Varjuk szives megrendeleseiket.
Etkezesi utalvanyokat es SZEP kartyat is elfogadunk!

Csaladi Vasarnap a
Dreher Sorol6-Etteremben!

~"-eDF
~, DEMAsz

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

Cime:

Alairas:

Iriinyiir:

Az aprohirdetes szovege:

Erdeklodni:

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

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

Ingyenes a lakossagi apro!
A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azok

nak az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit,
akik ezen a szelvenyen kuldik be megjelentetes
celjab61! A szelvenyen a megjelolt helyre kell befrni
a kfvant szoveget es a szelvenyt levelez61apon

I vagy borftekban elkGldeni a kovetkez6 cfmre:
Szo-Beszed Szerkeszt6sege 5500 Gyoma

endr6d, H6sok utja 51.
Egy apr6hirdetes szovege lehet61eg ne tartal

mazzon 15 sz6nal tobbet! A hirdetesek szovegeert
felel6sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

Felado neve:

Apr6hirdeteset
ide is elkuldheti:

szobeszed@gmail.com

ARAMFELTOLTES
• • ji!!"YlL._fi'i

TELEFONKARTYA FELTCLTES
(
@~

980 Ftladag
Telefon/fax: 0666/386-444
Mobil: 0620/9808842, 0670/3655360
Varjuk szives megrendeleseiket!
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OL:
Fiinyirok • Cefreshordok
• Niivenyvediiszerek
• Permeteziigepek

• Tapoldatok
• Ragcsiloirto szerek

• FoUak. Tiimliik

• SzivattyUk
• Gumicsimlik

o Munkavedelmi ruhmt

OCiOS,
Kinir _.

ej

Kerje ingyenes ajanlatunkat l

4'&2a521. ;

Latogasson II honank!
5500 Gyomatndrod.
PasItor lanos 0. 39.
Ttl.: 06-66/386-359

Gyomaendrid, Kossuth u. 31
Telefon: 0670n70·5528

Office Trio Kftm

Ha a1n%·os kedvezmenyre jogos~o ZOLD k3rtyaval
nalunk vasarol, akkor kOlon sorsolason veszrem!

Az erdeklodok keressek munkatarsainkat:
Dr. Timar Gyongyi 0630/911-7982
Fabian Agnes 0670/327-4707
Timar Eva 0630/618-4620
Barna Zsolt 0670/625-8579
Irodaink:
5500 Gyomaendr6d, Szabadsag ter 4.
5500 Gyomaendr6d, Kossuth 1. u. 33.

KonyvelO, palyazatiro es vaIlalkozasi
tanacsado tarsasag
GyomaendrOdon es kornyeken a kovetkezo
tevekenysegekkel varja iigyfeleit:
• Konyveles - sztikseg eseten konyvvizsg:H6
egylittmukodesevel
• Berszamfejtes, TB ugyintezes
• Vallalkozasi es penzugyi tanacsadas
• Jogi tamicsadas, azonnali cegalapitas es
cegm6dositas - ligyved egylittmiikOdesevel
• Szekhelyszolgaltatas
• Palyazatfigyeles, palyazatiras,
projekt-menedzseles
• Biztositas kozvetites
• Segitsegnylijtas hivatalos levelek, beadvanyok
elkesziteseben, nyomtatvanyok kitolteseben

• Forditis, tolmacsolas

(A lOLD kartyal minden gyomaendrodi kisdiak abizonyftavanyval egyfitt kapja! l
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24. evf. 9. szam FUGGETLEN VAROSI LAP 2015. szeptember
Feleliis szerkesztii: Hornok Ernii • Szerkesztiiseg: 5500 Gyomaendriid, Hiisiik utja 51.

Telefon: 06·70/22·632·99· Kiadja: Rekline Studio Egyeni Ceg • Feleliiskiado: Hornok Ernii· E-mail: szobeszed@gmail.com
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Mezotlir, Puskin lit 79.
Telefon: 0656/350-544 www.turi-toret.hu

E-mail: mezotur@turi-toret.hu
Nyitva: hetkoznap 9-17, szombat 9-12-ig
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A varosi iinnepseget
megelOzoen a varosha
za elOtti tereD Toldi
Balazs polgarmester es
lovag vitez Fiiredi
Gabor, a Tortenelmi
Vitezi Rend Bekes
Megyei szekkapitanya,
egy szemelyben a viseg
radi Szent Gyorgy
Lovagrend Bekes Me
gyei priorja avattafel a
gyomaendrodi vitezek
Dek emleket allito
mualkotast.

Az idojanis ugyan
nem fogadta kegyeibe a
gyomaendrodieket sem
allamalapit6 Szent Ist
van kiraIyunk iinnepen,
de a szakad6 eso ellene
re is sokan fejet hajtottak
lovag vitez Fiiredi Gabor
alkotasa elott.

Vitez lovag Kiss
Sandor, a T6rtenelmi
Vitezi Rend Bekes Me
gyei Szekkapitanysaga-

nak alhadnagya unnepi
beszedeben a rend t6rte
netenek ismertetesen ml
menon arra is felhivta az
egybegyliltek figyelmet,
miszerint Gyoman es
EndrOd6n, 7 fO tiszti, 39

legenysegi avatott vitezt
es 27 varomanyosi a11o
manyU tagot kutatott fei.
Rajtuk kiviil a telepiiles
rol meg 41 katona resze
siilt hOsies helytallasaert,
harcaert,6nfelaldozasa-

ert magas kitiintetesben.
- A gyomai es endro

di vitezek es hOs6k
z6meben a csaszari es
kiralyi 101. gyalogezred
katonai voltak, akik pel
dat mutattak hitMl, aka-

ratb6l, hazaszeretetbol
es a vegletekig va16
kitartasb6l. Ezek a sza
mok azt mutatjak, hogy
Gyomaendrod meltan
lehet buszke h6seire,
vitezeire - hangsulyozta
a gyomaendrodi polgar
mesteri hivatal aulaja
ban, a kopjafaavatast
megelozo unnepi besze
deben vitez lovag Kiss
Sandor alhadnagy.

A varosi iinnepseg
ezt k6vetoen a gyomai
reformatus templom
falai k6z6tt folytat6dott.

Toldi Balazs polgar
mester linnepi k6sz6nto
jeben remenyenek adott
hangot, hogy a Szent
Istvan-i ertekek: az
egylittmiik6des, az igaz
sagossag, a j6sag es a
tolerancia jellernzik az
elk6vetkezo evszazado
kat is - irta tud6sitasaban
a hir6.hu.

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

Eredetiseg
vizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerelo mester

AurOSOK
FIGYELEMl

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

22.000 Ft

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

Verso Biztositasi AJkusz Kft.

Telefon: 0666/284-989,
0620/359·6842

Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosltasok teljes koru Ogyintezese.

- karfelmeres, korrekt, gyors kimendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- k6telezo felelossegbizt.
- Casco-biztosftas
- eletbiztosftas
- nyugdfj-elotakarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet: ----=:

Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendrod, Madach u. 2/2.

ESISZEILL

~..LUVIL

REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETBOLI

Kedvez6 arakkal varja vasarl6it a BALUVILU
Nyitva: Hetf6-pentek: 7.30-17.30 Szo.: 7.30-12.00

Telefon: 0620/9777-946
Telefon/fax: 0656/354-54

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mezot(ir, Rakoczi (it 12.

Kfnalatunkb61:
Villanyszerelesi anyagok,
vilagitastechnik~,
gazkeszulekek- es alkatreszek!

Munkaruhcizat:
acelbetetes es betet nelkiili cipok 36-48 meretben!

Dzsekik 4XL meretig. Munkasnadr;igok!
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A varos tulajdona
ban lev6 holtagak ko
ziil a Nemet-zugi, a
Torzsas, a Hantoskerti,
a Fiizfas-zugi, a Cso
kasi es az EndrOdi lige
ti holtag horgaszati
hasznositasa ujra tema
volt a kepviselO-testiilet
augusztusi iilesen.

Ismeretes, hogy a
hasznosit<issal az elmult
evekben megbizott Ko
rosi Halasz Szovetkezet
meg egy eyre, ez ev
vegeig megkapta a hol
tagak hasznositasat. A
torveny szerint jov6re
mar tilos lesz a halaszat
ezeken a vizeken. Meg
az el6z6 kepvisela-testli
let mult ev kozepen azt a
gondolatot vetette fel,
hogy a varosnak, a vagy

a varos valamelyik Kft.
jenek kellene uzemeltet
ni, hasznositani az emli
tett hat holtagat, es a
horgaszjegyekbOl szar
maz6 bevetelekbOl for
ditananak id6r61-id6re a
haltelepitesekre is. Az
elkepzelesek szerint ez
zel negy-ot munkahelyet
is teremtettek volna.

Az uj onkormanyzat
azonban szakvelemenyt
kert a Korosvideki Hor
gasz EgyesUletek Szo
vetseget61, melynek el
noke dr. Hunya Mikl6s.
A szovetseg szamitaso
kat keszitett a hat holtag
koltsegeit es beveteleit
illet6en. A kimutatas
szerint az elsa evben
mintegy 26 milli6 forin
tos koltseggel szamoltak

es egy optimista, 17 mil
li6 forintos horgaszjegy
ertekesitesi arbevetellel.
Az egyesUlet szamitasai
szerint majd csak az oto
dik evben lenne nemi

nyereseg a hat holtag
hasznositasab61.

Mivel a szakve
lemeny - legalabbis az
els6 evekben - nem
kecsegtet tObbletbevetel-

leI, ezert a kepviseI6-tes
tUlet ugy hatarozott,
hogy palyazatot ir ki a
holtagak horgaszati jel
legu hasznositasara.
Lehet paIyazni a holta
gakra kUlon-kUlon, vagy
a hat holtagra egyben is 
mondta Toldi Balazs
polgarmester, aki szerint
celravezet6bb lenne, ha
ezt a tevekenyseget egy
olyan szervezet vegezne,
amelynek ebben mar ta
pasztalata, szakemberei
is vannak.

Egy kepvisel6i ker
desre valaszolva kide
mlt, hogy a szakvele
menyt es a szamitasokat
elkeszit6 Korosvideki
Horgasz EgyesUletek
Szovetseget is erdekelne
a holtagak hasznositasa.

TUri Toret Vadaszbolt
- sbretes es goly6s 16fegyverek

- nem engedelykbteles gaz-riaszt6, gumilbvedekes
es legfegyverek

- fegyver alkatreszek
- goly6s es sbretes 16szerek

- legl6szerek, gumilbvedekek, gaz-riaszt6 16szerek
- fjak, kesek, tavcsbvek, lampak

- nyari, teli ruhazat
- tokok, szfjak, kalapok

- egyeb vadaszati kiegeszft6k, ajandektargyak,
vasarlasi utalvanyok

Tel""II&3Ol5OU1-S,

OJ GUMIKI
Szereh~s, javitas, centiroz3s1

Katona Gyorgy
gumijavit6

Gyomaendr6d,
Bajcsy u. 107.

Telefon: 0666/285-127

REG. BUTOROKAT,
hasznalati targyakat

vasarolok!
Keszpenzben a helyszinen

fizetek!

0630/9·533·594

SZO-BESZED
hirdetesfelvetel!

Telefon:
0670/22-632-99

Elsa osztalyu
borovi fenyab61
ajt6k, ablakok

keszftese!

KonyhabDtorok,
gardr6bszekremyek,

keszftese egyedi
meretben

butorlapb61
vakumf6liazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571
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A kepviselo-testiilet
augusztusi iilesen zart
iilesen targyalta a va
ros vagyonat erinto te
rna miatt a yaros es
Pajer Sandor egyeni
vallalkozo kozotti ber
leti szerzodesbOl ad6do
tulajdonviszonyok ren
dezeset.

A zart Ulesrol Toldi
Balazs polgarmestert
kerdeztiik, aki elmondta,
hogy Pajer Sandor egye
ni vallalkoz6 az endrodi
Templom-zugi szabad
strand teriiletet evek 6ta
berli, a berleti idoszak
mult ev decembereben
jart Ie, ezt a berleti szer
zodest ujabb egy eyre
meghosszabbitotta a tes
tiilet, amely igy 2015.
december 31-en jar Ie.

A teriilet tulajdonjoga
az onkormanyzate, am a
vallalkoz6 altai oda epi
tett felepitmenyek, faha
zak Pajer Sandor tulaj
donat kepezik. A meg
sziino berleti jogviszony
eseten a felek kotelesek
egymassal elszamolni.
ebben az esetben az

onkormanyzat kerheti az
eredeti allapot helyreal
litasat, vagyis azt, hogy
a teriileten talalhat6 ing6
vagyont (mely allagsere
lem nelkiil elbonthat6) a
berlo szallitsa el, ami
nem bonthat6, az elsza
molas targyat kepezi.

- A Templom-zugi
strand teriileten elvegzett
beruhazasok erteke, nem
volt egyertelmu, ezert
mindket fel ertekbecslot
kert fel. A ket becsles
erteke kozott azonban
jelentos kiilonbseg van. A
yaros altai felkert ertek
becslo a teriileten leva
epitmenyek ertek6t 15,5
milli6 forintra becsUlte -

Sz6-Beszed

tajekoztatta lapunkat Tol
di Balazs polgarmester.

Ahhoz, hogy
2016. januar I-tal meg
tudjuk hirdetni lizemelte
tesre a szabadstrandot lat-

nunk kell, hogy milyen
osszegli beruhazas torrent
az elmult idoszakban. Ha
Pajer Sandor nem paIya
zik, vagy nem a nyeri a
strand iizemeltetesere

2015. szeptember

kiirt paIyazatot, akkor az
onkormanyzatnak el kell
szamolnia a jelenlegi ber
love! azon beruhazasok
ertek6t melyek allagsere
lem nelki.il nem bonthat6
ak el. Tovabba Pajer
Sandor lebontja a mozdit
hat6 epitmenyeket es
elviszi. A kepviselOk ugy
dontottek, hogy a yaros
az altaI kert ertekbecsles
kepezi az elszamolas
alapjat - mondta Toldi
Balazs polgarmester.

Az endrodi Templom
zugi szabadstrand iize
meltetesere ez ev
novembereben iIjak ki a
paIyazatot.

Lakossagi forumKilliai szoborhoz
gyujtenek

Keressel fordul a igy az bnok segitsegere
Gyomai SziilOf6ld Ba- is szamitunk. Amennyi
rati Kor minden Gyoma- ben keresiinket tudja
hoz kotodo szemelyhez. tamogatni, sziveskedjen
Kallai Ferenc, a Nemzet az Endrod es Videke
Szinesze Gyoman sziile- Takarekszovetkezetnel
tett 1925. okt6ber 4-en. az alabbi szamlaszarnra
Sziiletesenek 90. evfor- hozzajarulasat befizetni:
du16ja alkalmab61 em- 53200125-11046295. Az
lekszobrot allit a Szii- ad6hivatal reszere a
lof61d Barati Kor 2015. tamogatasr61 igazolast
okt6ber 2-an. A paIyazat tudunk adni.
utjan nyert osszeg es az Tisztelettel:
onkormanyzati tamoga- Gyomai SziilofOld
tas kiegeszitest kivan. Barati Kor

Kituntettek
Hunya volt
polgarmesteret,

Petenyi
Szilardnet

Dr. Pinter Sandor, Ma
gyarorszag beliigyminisz
tere augusztus 20-a alkal
mab61 eredmenyes szak
mai tevekenysege elisme
reseUl "A Koz 8z01
galataert Erdemjel" arany
fokozatat adomanyozta
Petenyi Szilardnenak, Hu
nya kozseg volt polgar
mesterenek.

A Koros-szogi Kis
terseg Tobbcelu Tarsu
las lakossagi f6rumot
tart a "Koros-szogi Kis
terseg HulladekgazdaI
kodasi Rendszerenek to
vabbfejlesztese" cimu
palyazat kereteben a
helyi lakossag tajekozta
tasara.

Az esemeny celja,
hogy ismertesse az er
deklodokkel a megval6
sul6 hulladekgazdalko
dashoz kapcsol6d6 beru
hazasok es eszkozbe-

szerzesek jelentoseget
Gyomaendrod telepiile
sen. A program lehetose
get ad a szemetszallitas,
hulladekkeze!es es sze
lektiv hulladekgylijtes
temakoreben val6 taje
koz6dasra es kerdesek
feltevesere.

Helyszin: Gyoma
endrodi Kozos bnkor
manyzati Hivatal (5500
Gyomaendrod, Selyem
ut 124.) Idopont: 2015.
szeptember 7-en, 16 6ra
kor.
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GyomaendrOd aUand6 lako
sainak szama 2015. januar I-en
13950 fo volt. A varos lakossag
szama 1999-bez viszonyitva
1964 rovel, 12,2 szazah~kkal

csokkent.
A gyerrnekek es az aktiv korn

ak szama csokken, mig a nyugdijas
kornak szama stagnaI telepiilesun
kon. Nyolc ev alatt 503 fovel, 18
szazalekkal csokkent a 0-17 eves
lakosok szama, valamint 11 szaza
lekkal csokkent az aktiv korn lako
sok szama - olvashato a
Gyomaendrod yaros szolgaltat<is
tervezeti koncepciojaban.

A smletesi adatok 1999-hez
viszonyitva szinten csokkenest
mutatnak. Mig 1999-ben Gyoma
endrodon 146 gyerrnek szliletett,
addig 2014-ben 112-en, ez 23,3
szazalekos csokkenest jelent. A
szliletesi adatok elterest mutatnak
a ket telepiilesresz kozott: 1999
ben a gyerrnekek 39 szazaleka sm
letett az endrodi reszen, 2014-ben
48 szazaleka. Az emelkedest az
endrodi reszen az okozza, hogy a

kispenzli csaladok az alacsonyabb
ingatlanarak miatt az endrodi reszt
reszesitik elonyben. Egyebkent
mindket telepiiles reszen csokkent
a szliletesek szama. A 60-69-eves

korosmlyt vizsgaIva letszamuk az
elmu1t 5 evben 18 szazalekkal nott,
az ennel idosebb korosztaIy esete
ben viszont stagnalas tapasztalha
to.

A halalozasi adatok az elmult
10 evben csokkeno, stagnalo sza
mokat mutatnak. 1999-ben a

lakossag kb 1,5 szazaleka, 2014
ben a lakossag 1,4 szazaleka halt
meg az adott evben. A ket telepu
lesreszen azonos utemben figyel
heto meg a lakossag eloregedese, a

kUlonbseg a lakossag anyagl es
szocialis helyzeteben van: az end
rOdi telepiilesreszenjoval tobb csa
lad szorul az onkorrnanyzat segit
segere.

Az elmult 10 evben evente
atlagosan 130 fovel csokken Gyo
maendrod lakosainak a szama,

minden evben atlagosan 100 fOvel
tobben halnak meg a varosban
mint amennyien szlilettek.

A nepesseg lelekszamanak
visszaesese immaron 40 eves
folyamat. A terrneszetes fogyas
tekinteteben Bekes megye nepes
sege a ket utolso nepszamlaIas
kozott 9,5%-al - orszagosan legna
gyobb aranyban - tovabb fogyott,
igy 2011-ben nagyjabal annyian
eltek a megyeben mint a 19. szazad
vegen. Ez a megyei tendencia
GyomaendrOdon is megjelenik,
hiszen az elmult 10 ev alatt 8,5
szazalekkal csokkent a V3.rosunk
ban elok szama, ezzel egylitt meg
valtozott a lakossag kor osszetete
Ie: a gyerrnekkornak szamanak
csokkenese mellett no az idos kor
osztaly letszama.

A lakossag szam alakulasaban
jelentos szerepet j<itszik meg az el
es a bev<indorlas. A telepiiles kUlte
ruleteire, Oregszo10be, Nagyla
posra figyelheto meg a legnagyobb
aranyil bevandorlas az igen ala
csony ingatlanarak miatt.
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A Gyomakozszolg Nonprofit Kft ertesiti
Tisztelt Dgyfeleit, hogy 2015. szeptember
25-en (penteken) az endrOdi varosreszen,
okt6ber 2-an (penteken) a gyomai varosre
szen lomtalanitast tart.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A lomhulladek begyiijtese a kovetkeza

rendszer menten keriil megszervezesre es
lebonyolitasra.

A lakasok elatti kozteriiletre (zsakban,
dobozban, osszekotve) szallithat6 allapot
ban kell kihelyezni a lomhulladekot reggel 7
6rara.

A lomhulladek begyiijtes soran a
Gyomak6zszo1g Kft. reszerOl NEM keriil
atvetelre:

- elektronikai hulladek
- gumiabroncs hulladek
- veszelyes hulladek (festekek, olajok)
- ipari tevekenysegbol szarrnazo hulladek
- epitesi-bont<isi hulladek
- kommunalis szemet
Kerjiik az bnok tamogat6 egyiittrnUko

deset annak erdekeben, hogy a lomhulladek
begyiijtese egy kulturalt, a varoskepet el
nem ront6, a yaros kozteriileteit be nem
szennyeza szolgaltatcis legyen. Bizva meg
tisztela egyiittmukodesiikben:

Koszonettel:
GYOMAKOZSZOLG Kft.
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Nepvandorllis ez, megpe
dig rendkiviil tudatos es hihe
tetleniil aljas nepvandorolta
tas, aminek Europa terdre
kenyszeritese a celja. Ez egy
szerre amerikai, orosz es kinai
erdek.

Nehany h6nappal ezelott az
olasz kormany hatarozatot
hozott az emberesempeszek
altai vegrehajtott buneselek
meny-sorozattal kapesolatban.
An-a jutottak, hogy a menekiilte
ket szallit6 haj6kat el kell
kobozni. Mivel a hatarozat nem
zetkozi hatasu, megtargyalta az
ENSZ Biztonsagi Tanaesa,
amelyben az orosz es a kinai
alland6 tag vet6t emelt a magan
tulajdon megsertese okano

Aki nem teljesen debil, vila
gosan latja, hogy mirol sz61 a
tortenet. A vilagnak rna negy
nagyhatalma van: az USA,
Oroszorszag, Kina es az Europai
Vni6. Ezek folyamatos penz
iigyi-gazdasagi es neha katonai
konfliktusban allnak egymassal,
utobbi persze mindig mas neven
fut. Az Egyesiilt Allamok a sza
badkereskedelmi egyezmeny
bOvitesere, a sajat erdekeinek
eroteljes kiterjesztesere tett
javaslatot az Uni6 szamara. Az
Vni6 gondolkodik, s hogy ser
kentsek ebben a tevekenysege
ben, j61 szervezetten, az eur6pai
liberalisok hatartalan kretense
gere epitve, titkosszolgalati esz
kozok bevetesevel nieresztenek
ugy masfel milli6 masvallasu,
maskulruraju szines embert a
meg feber es kereszteny tobbse
gii Europara.

S ha ez a masfel millio 
amivel az Iszlam Allam is
fenyegetozott - nem lesz eleg,
akkor ennek akar a sokszorosa
is rendelkezesre all. Az USA
nehany eve "felszabaditotta" a
rabiga alol az eszak-afrikai arab
allamokat, amelyek mind ez
idaig j61 miikodo sziirok voltak
a delebbrol, keletebbrol indul6
migraeios hullamokkal szem
ben. Most viszont a CIA-altai
kikepzett kommunikatorok 
legyenek riporterek, politikusok

vagy iszlam hangad6k - mar
azzal fenyegetoznek, hogy
Afrikab61 fiatal feketek tizmil
li6i keszek utra kelni Eur6paba.

Nepvandorlas ez, megpedig
rendkiviil tudatos es hihetetleniil
aljas nepvandoroltatas, aminek
Europa terdre kenyszeritese a
eelja. Ez egyszerre amerikai,
orosz es kinai erdek.

A folyamat kristaJytiszta: a
hagyomanyos europai ertekek
relativizalasaval, a nemzetalla
mok penziigyi eszkozokkel tor
teno meggyengitesevel, a de
mografiai folyamatok atforma
lasaval olyan helyzetet letrehoz
ni, amelyben a briisszeli idiotak
altaI iranyitott Uni6 mar kepte
len lesz a vedekezesre.

NaIunk az a bizonyos es hir
hedt december 5-i nepszavazas
pontosan megmutatta, milyen
intellektualis es moralis allapot
ba keriilt az orszag az intemaei
onalizmus es a liberalbolseviz
mus karos tevekenysege miatt.
Az6ta eltelt tiz esztendo es meg
melyebbre siillyedtiink. Akkor
23 millio romannallehetett ben
niinket riogatni, most ugyan
azok epp az ellenkezojevel lep
nek feil es a tobb milli6 migrans
onkentes befogadasara buzdita
nak benniinket. Mert veliink,
elvileg, barmi megetetheto.

Rovidesen azt fogjuk halla
ni, hogy minden magyar esalad
fogadjon be egy migranst. Mint
ahogy szoeialista politikus nem
volt rest azt mondani az ATV
esatoman, hogy a hazankba
erkezo menekiilttol eloszor meg
kellene kerdezni, hogy mikor
evett utoljara, faradt-e, s mi a
foglalkozasa. Ha peldaul orvos,
akkor a tobb ezer betoltetlen
orvos alIas egyikere kellene ira
nyitani. Nepes esaladjaval
egyiitt.

Mintha nem a zoldhataron,
torvenyteleniil jott volna. Mint
ha nem lenne ezemyi veszeIy
egy menekiilt befogadasaban, ha
epp muzulman. Hogy gyGloletet

keltenek? Nem hinnem. Ott volt
a parizsi szerkesztoseg esete es
ott vannak a fHelmet kelto val
tozasok Franeiaorszag tobb
nagyvarosaban, Hollandiaban es
Belgiumban. Anderleehtben egy
idokozi onkormanyzati valasz
tason negy szomszedos korzet
ben muszlim vallasujelolt nyert.
Kijelentette, hogy bevezetik a
sariat, a muzulmanok igazsag
szolgaltatasat.

Mindezt persze magunknak
koszonhetjiik. Az eur6pai ember
a sajat telhetetlensegevel es
rosszul kompenzaIt bUntudata
val (gyarmati vilag) megterem
tette az alapokat ahhoz, hogy
Marseille tobb varosresze Tu
niszhoz hasonlit, hogy Nor
vegiaban a lakossag harmada
pakisztani es indiai segedmun
kas, hogy Londonban a metr6n
kozlekedok ketharmada szines,
hogy Franeiaorszag lakossaga
nak egyotOde muszlim, hogy itt
hon kigunyolhatjak a kormanyt
a plakatjai miatt.

"Illegalisan vagy az
Egyesiilt Kiralysagban? Menj
haza vagy nezz szembe a letar
t6ztatassal!" - kozli angolul a
brit kormany a migransokkal.
"A esempeszek hazudnak!
Gazdasagi okokb61 nem jar
menedekjog Ausztriaban!" - igy
az osztrak kormany nemetiil.
"Megtisztitjuk Badalonat! A
Raval nem valhat iszlam gett6
val" - iizeni spanyolul az ottani
kormany. A dan szoeiaIdemok
ratak azt mondjak: "Ha Daniaba
jossz, dolgoznod kell!" Az oszt
rak szoeik meg kemenyebbek:
"Vege a hamis toleraneianakl A
nemet kotelezo! Nines torok tol
maes! Nines minaret!"

Az iizenetek befele sz6lnak,
az allam polgarainak, a szava
z6knak. Hogy tudjak, mit gon
dol az egeszrol a eselekvesre
felhatalmazott kormany vagy a
tetteros part.

A titkosszolgalatok minden
bizonnyal ezen a terfelen is nagy
erokkel dolgoznak. Zajlik a

beerkezok beazonositasa, bar a
kikepzett terroristak lazan
veszik az akadalyokat Sziriab61
Miinehenig. Mindazonaltal na
gyon val6szinii, hogy a kormany
sokkal tobb ismerettel rendelke
zik, mint amennyit nyilvanos
sagra hoz. Biztosra veheto, hogy
a migransokat szervezo, j61 fize
tett es komoly erokkel megta
mogatott hal6zatr61 szinte min
dent tudunk, meg sines elegendo
eszkoz a keziinkben a hatekony
feillepesre.

Itt a CIA, a KGB es a Csinji
Vej (kinai titkosszolgalat) dol
gozik rank, eur6paiakra. Ha
nem igy lenne, nem igy tOrten
nenek a dolgok. Ezek az embe
rek minden felelem nelkiil, majd
hogy nem jol oltozotten, eur6
ezrekkel kitomve, de legalabb
papirok neIkiil, magabiztosan,
az utvonal es a jogaik biztos
tudataban masiroznak ide. Nem
a gazdagabb, bekesebb arab
orszagokba indulnak, nem
Katar, Dubai, az Emirsegek,
Szaud-Arabia, de meg Jordania
sem az uti eel, hanem a tobb
ezer kilometerre levo Eur6pa.

Aggaszt6 a kozeljovo. Meg
tobben jonnek, ezt jelzi a mina
pi haromezres esues. Lassan
mar ideiglenesen elszallasolni
se tudjuk oket. Egy ido utan kri
tikussa valik a beazonosithat6
saguk is a haromnapos korlat
miatt. Mit tesziink? Atzsi
lipeljiik oket nyugatra? Es a
nyugati vilag mit fog tenni? Egy
ido utan elindul visszafele az
aradat.

De akkor mar nem lesz ilyen
viszonylag bekes a vonulas.
Ezek a szerenesetlenek a boldo
gabb elet remenyeben, agymo
sottan vallaljak a megpr6balta
tasokat. De ha majd kideriil,
hogy meg sines alIas, lakas, ren
des etel es szoeialis ha16, akkor
beesapottkent, haraggal, bossw
vaggyal jonnek vissza.

Vagy maradnak.

Dlusztus Imre
SZEGEDma
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GYOMAENDRODI LlGET FORDO
NOI KEZILABDA SPORTEGYESOLET
2015-2016 evi oszi bajnoki merkozesei NB II.

Szept. 26. Szeghalmi NKC - GYLFNK SE
felnott: 18.00, ifi: 16.00

Okt. 03. GYLFNK SE - Lajosmizse UKC
felnott: 16.00, ifi: 18.00

Okt. 17. Gyulai SE - GYLFNK SE
felnott: 17.00, ifi: 15.00

Okt.24. GYLFNK SE - Marosmenti NKSE
felnott: 16.00, ifi: 18.00

Okt. 31. Szarvasi NKK - GYLFNK SE
felnott: 17.00, ifi: 15.00

Nov. 07. GYLFNK SE - Turkevei VSE
felnott: 16.00, ifi: 18.00

Nov. 14. Bekescsaba ENKSE - GYLFNK SE
felnott: 17.00, ifi: 15.00

Nov. 21. GYLFNK SE - Csorvasi SK
felnott: 16.00, ifi: 18.00

Nov. 28. H6dmezovasarhely LKC - GYLFNK SE
felnott: 17.00, ifi: 15.00

Dec. 05. GYLFNK SE - Abonyi KC
felnott: 16.00, ifi: 18.00

Varosunk noi kezilabda csa
pata a megyebajnoksag maso
dik helyen fejezte be az elmult
bajnoki evet. Az elso Mezo
bereny nem kivant elni a nem
zeti bajnoksagban szereples
lehetosegevel, igy egyesiiletiink
vezetese, a jeitekosokkal ossz
hangban, beadta kerelmet az
MKSZ-hez, melyet az orszagos
szovetseg elfogadott. Lelkes
kozonsegiink szeptember vege
tol mar NB II-es merkozeseket
lcithat a Varga Lajos Sportcsar
nokban.

Felnott csapatunk julius
vegen 20 fos kerettel kezdte
meg a felkesziilest. Visszatert
Acs Rebeka, Farkasinszki Zita
es Narancsik Fatime is. Kapus
poszton is erosftettiink a kondo
rasi Megyik Kata szemelyeben,
aki konnyen beilleszkedett csa
patunkba. Mellettiik az elmult
ev keretebol csak egyetlen csa
pattarsunk dontott ugy, hogy
nem vallalja az NB II-es sze
replest.

Csapatunk neve is va1tozott.
Uj tamogat6nk a Liget Fiirdo
nevet vettiik feI. Merkozesein
ket Gyomaendrodi Liget Filido
NKSE neven vivjuk mostant6I.

A felkesziiles egyik alloma
sakent az 1. Liget Fiirdo Kupa
kereteben mertiik 6ssze eronket
1eendo NB II-es ellenfeleinkkel
augusztus utols6 hetvegejen.
Szombaton a szeghalmi es a
szarvasi lanyokat is Ie tudtuk
gyozni jelezve, hogy hazai
palyan mindenkepp szamolni
kell veliik a bajnoksag merko
zesein is. Vasarnapi ellenfeliink
a Lajosmizse szinten ujonc, de
j6 erokbOl a1l6 csapata ugyan
ket g6llal felenk tudott kereked
ni, de az igy kialakult korbeve
ressel csapatunk jart a 1egjob
ban. A torna vegeredmenye:

4. helyezett: Szeghalom
3. helyezett: Lajosmizse
2. helyezett: Szarvas
1. helyezett: Gyomaendrod

A legjobb kapus Kasik
Gabriella lett Szarvas csapata
b6l, mig a legjobb jeitekos dijat
a lajosmizsei Olah Henrietta
vehette at. A torna g6lkiralyno
je es a hazai csapat legjobbja
Mag Bianka lett.

A felkesziilesi torna megren
dezeset csapatunk neveben
kosz6njiik Gera Krisztiannak a
Liget Fiirdo igazgat6janak.

K6zonsegiink hazai bajnoki

merkozesen elsokent okt6ber 3
an leithat benniinket. Szurko
l6ink a sportcsarnokban szep
tember e1so hetvegejetol valt
hatnak berleteket, melyek
mindegyikehez ket-ket fiirdo
belepo az ajandek. A felnott

berlet 3500 Ft-ba, mig a diak
berlet 1600 Ft-ba kernl, mellyel
tulajdonosa jogosult a 2015
2016 evi bajnoki szezon 6sszes
hazai merkozesenek latogatasa
ra. Dinya Anna, Mag Bianka,

Narancsik Fatime
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Felvideken is dijaztak
a 9yo,nai birkaporkoltet

o· ·

ban egyben 2. helyezest
ertiik el. Koszonet eddi
gi tamogat6inknak, elso
sorban az onkormanyzat
tamogatasat.

- Az augusztus 15-i,
Szolnoki Orszagos Hal
fozo Versenyen a Korosi
Halasz Szovetkezet ta
mogatasaval, es kepvise
leteben indultam. Bar ez
alkalommal nem szerez
tern meg a mar korabban
ket alkalommal is meg
szerzett "Orszag legjobb
halfOzoje" efmet, j6
eredmenynek konyvel
tern el, hogy sikeriilt
arany minositest es a II.
helyezest elemi ezen a
magas szinvonalu verse
nyen - tajekoztatott Jenei
Lasz16.
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Funyfrok • Cefreshord6k
• Niivenyvediiszerek
• Permetezogepek

• Tapoldatok
• RagcsaJ6irl6 szerek

• F6liak • Ttimliik
• Szivattyuk

• Gumicsizmak
unkavedelmi ruhazat
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idojaras es egyeb okok
miatt az utols6 pillanatig
bizonytalan volt a resz
veteliink. Mint varos
altaI tamogatott rendez
venyen vegiil kotelesse
giinknek ereztiik a resz
vetelt. Mind a 3 kateg6
riaban csapatunk arany
minositesu etelt allitott
elo, a halaszle kateg6ria-

KIS
Lcitogasson el houcink!
5500 Gyomaendrod.

asnor Janos o. 39.
tl.: 06-66/386-]59

Augusztus 22-en
rendezte meg a yaros a
XVII. Nemzetkozi Hal
fozo Versenyt, amelynek
iden tarsrendezvenye
volt a XIII. Koros-szogi
Civil Nap is. Az esos ido
miatt a rendezvenyt az
EndrOdi Nepliget helyett
a R6zsahegyi Kalman
Altalanos Iskola udvara
ra koltoztettek.

Jenei Laszl6, a Gyo
maendrodi Halgasztro
n6miai Egyesiilet kepvi
seloje szamolt be az
eredmenyekrol:

- Augusztus 22-en
egyesiiletiinket csapat
kent 3 kateg6riaban ne
veztiink a Gyomaend
rodi XVII. Nemzetkozi
Halfozo Versenyre, de az

Nagy Laszlo

szervezessel, hanem az a
mintegy 15 ezer vendeg
is, aki ellatogatott a kul
turalis programokkal es
konnyiizenei koncertek
kel is tarkitott fozover
senyre - mondja Nagy
Laszl6, aki a birkapor
koltjeert megkapott elso
dij meHett atvehette a
"Az Elso Magyar Fe
berasztal Lovagrend
Serleget" is.

A gyomaendrodieket
j6vore varjak Kamocsa
ra, valamint az ugyan
csak felvideki Keszeg
falvi KakasfOzo Ver
senyre IS.

dUat. A zsuri nemcsak a
csapatok szakacsmuve
szetet pontozta, hanem a
legotletesebb oltozeket,
a legszebben diszitett
standot es a legjobb han
gulatli tarsasagot is.

- A 800 lakosu Ka
mocsa kempingjeben
remekiil megrendezett
fOzoversenyen nem csak
mi versenyzo csapatok
voltunk elegedettek a

Iden augusztus 6-8
an a felvideki Kamocsan
rendeztek meg immaron
14. alkalommal azt a
Gasztrofesztivalt amely
mara Szlovakia legna
gyobb fozoversenyeve
noUe ki magM.

A rendezvenynek
most is a he1yi Oazis
kemping adott otthont. A
Vag fo1y6 partjan 250
csapat 1atott neki a
fOzesnek. A versenyen
10 kateg6riaban - a ha1e
te1ektol a vadeteleken at,
a porkolteken keresztiil 
lehetett versengeni az
ertekes dijakert. A ma
gyar, a nemet, a roman, a
finn, a cseh, a torok
valamint az indiai csapa
tok versengesere tobb
mint 15 ezer latogat6
volt kivancsi.

A rendezvenyre a
gyomaendrodi Roste
lyos Husbolt csapata is
meghivast kapott. A ren
dezok a Nagy Laszl6
hentes vezette csapatra a
Karcagi BirkafOzo Ver
senyen figyeltek fe1,
ahol a gyomaendrodiek
barom egymast koveto
evben is aranyermet sze
reztek.

Nagy Laszl6 csapata
most is birkapork6ltet
keszltett, s a benevezett
72 birkap6rkoltet erte
kelve a 35 tagu szakmai
zsuri a gyomaendrodi
csapatnak adta az elso
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1935. augusztus 19-en
hunyt el Kner Izidor
nyomdasz, konyvkiad6,
a muveszi konyvnyom
tatas es konyvtervezes
utioroje.

Kner Izidor 1860. febru
ar 5-en sziiletett Gyoman,
6sei vandor konyvarusok
voltak. Nagyapja 1832
6ta gyakorolta konyvkot6
hivat<isat, apja 1857-ben
kapott iparengedeIyt. A
csaladot a szarvasi nyom
da latta el munkaval. Izi
dor 1873-t61 tanult
konyvkot6szetet Szolno
kon, Aradon, majd Buda
pesten, ezutan dolgozott
Szekesfehervaron, Eger
ben, es Komaromban.

l882-ben 72 forint kez
d6t6kevel es egyetlen
kezisajt6 felszerelessel
muhelyt alapitott sziil6
varosaban, Gyoman.
Harom ev mulva elvallal
ta a Gyakorlati Bibliama
gyarazatok cimu havi
foly6irat nyomtatasat,
nem sokkal kesabb mar
betumintakonyvet adott
ki.

Elsa "talalmanya" a
szabvanyositas es a mina
segbiztositas volt. 1892
ben meg csak 170,
neMny ev mulva viszont
mar tObb mint ezer kiilon
fele nyomtatvanyt gyar
tott, es gyakorlatilag az
osszes megyevel, illetve a
hazai telepiilesek mintegy
felevel szerzadeses kap
csolatban alit. 1898-t6l 6
adta ki a Kozigazgatasi
Mintatarat. 1902-ben 30,
1910-ben szaznal tobb
szakmunkast alkalmazott.

Nyomdajat az egyik
legjobb videki intez
mennye fej lesztette,
amely muveszi kivitel
teren szamos fOvarosi
nyomdat is feliilmult. 6
volt az elsa nyomdatulaj
donos, aki tudatosan
alkalmazott grafikusokat,
kalligrafusokat, kiad
vanytervez6ket, es ezzel
va16sagos tipografiai for
radalmat inditott el az
orszagban. Gyomai mu
helye volt az elsa videki
ceg es az elsa nyomda
Magyarorszagon, ahol

Szo-Beszed

kollektiv szerz6dest ko
tottek az alkalmazottak
kal, bevezette a fizetett
nyari szabadsagot is.

Nevet eleinte a kor izle
senek megfelela, divatos
baIi meghiv6k tettek
ismertte, ezeket Ropke
Lapok cimmel minta
konyvben is megjelentet
teo Nyomdajab61 a ma
gyar konyvmuveszet
klasszikus szepsegii alko
tasai keriiltek ki, motivu
maik a magyar nepi
barokk epiiletek diszitae-

lemein alapultak, neveze
tes sorozata a Monu
menta Litterarum es a
Kner klasszikusok.

Kner Izidor az 1914-es
lipcsei kia11itason arany
ermet nyert, 1932-ben
cehmesteri dmet es okle
velet kapott. Humoros,
szatirikus anekdotakat,
aforizmakat is irt, az
Dstokos es a Borsszem
Jank6 dmu elclapok
alland6 munkatarsa volt.

Aforizma- es anekdota
gyiijtemenye Kner Izidor
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agyafurt alakjai cimmel
1926-ban jelent meg.
Keserves kenyer dmu
konyve 1928-ban, az
Apr6 lurk6sagok 1933
ban latott napvilagot.
Oneletrajzi irasait 1931
ben adta ki, Fel evszazad
mezsgyejen cimmel.

Kner a muveszi konyv
nyomtatas es konyvterve
zes uttoraje, kival6 mes
tere volt, aki egy muszaki
kultlira nelkiili komyezet
ben korszeru, szervezett
ipart teremtett, s ehhez
szakmunkasgardcit is ne
velt.

Kner Izidor munkaja
mindig a minaseg jegye
ben fogant, a mesterseget
tisztel6, etikus magatartas
es a tehetseg szerencses
otvozete je11emezte. A
nyomdaipari tomegter
melesbe visszavitte a
muveszetet.

Emellett igazi iizletem
ber volt, aki megkereste a
kielegitetlen igenyeket,
es gyors szallitcissal igye
kezett versenytarsai fcM
kerekedni.

yomaendrodi gazdak adomanya
a Magyarok Kenyereben

Iden a gyomaend
rOdi gazdalkod6k is be
kap-csol6dtak a Ma
gyarok Kenyere prog
ramba.

A program celja,
hogy valamennyi ma
gyarorszagi megyeb6l,
valamint a komyeza or
szagok magyarlakta te
riileteir61 felajanlott bu
zaval segitseget nylijtsa
nak a raszorul6knak.

A meg6rolt buza egy
kis reszeb61 kenyer ke
sziilt, melyet a nernzeti
i.innepen osztottak szet, a
nemzet egyseget, az
osszetartozast jelkepez
ve. Az elmult evben
Bojte Csaba ferences

szerzetes 220 tonna
bUzat vehetett'at, de az
iden nem csak a Devai
Szent Ferenc Alapit
vanyt, hanem a karpatal
jai magyar gyermekott
hon lak6it is tamogatja a
program.

A gyomaendr6di
gazdak altai felajanlott
bUzat Papp Istvan onkor
manyzati kepvisel6, a
Felsareszi Olvas6- es
Gazdakor elnoke gyiij
totte ossze, es sza11itotta
a bekescsabai gyujt6
pontra, ahonnan a Nem
zeti Agrargazdasagi Ka
mara szervezetten sza11i
totta Pecsre azt.

P. I.

A RUTIN AUTOSISKOLA
SZEMELYGEPKOCSI-VEZETOI
TANFOLYAMOT INDiT

Idopant:

2015. 5zeptember 16-an, 17 ora!

Helyszfn: Katona J6zsef MOvelodesi
Kozpant
Gyomaendr6d, Kossuth u. 9. sz.

KEDVEZMENYES elmeleti tanfolyam!

INGYENES Kresz- es tesztk6nyv hasznalat!

INGYENES szamit6gepes teszt haszmllat!

EMBERSEGESEN, TORELMESEN, HATEKONYAN A BIZTONSAGOS
KOZLEKEDESERTI

E-Iearning felkeszulesi lehet6seg:
otthon, egyenileg, sajat gepen,

interneten keresztGl t6rteno
felkeszules!

Teljeskbru tajekoztatas: www.rutinati.hu
osnyak Jozsef tanfolyamszervezo

Telefon: 0630/409-2868
OKEV: 04-0089-05 Akkr. lajstromszam: 00533020

B. Kat: AKO: 117,97% VSM:ELM.: 85,71% V5M:FORG.: 54,17% K.K.:139.500.
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2015. augusztus 22
23-ao ismet megreode
zesre keriilt a Harmas
Koros gyomai szaka
szan a szabad strand
nal a Viharsarok Kupa,
amely igazi kajakos
kenus iinnepet jelentett
mind a resztvevok,
mind a kilMogato szur
kolok szamara.

A Karas Kajak SE
altaI 15. alkalommal
megrendezett versenyen
hat sportklub versenyzoi
neveztek, a B6kes Me
gyei kajak-kenu klubok
me11ett meg a neves
budapesti UTE kenusai,
KSI kajakosai is reszt
vettek e szinvonalas ver
senyen.

A sporto16k 75 fu
tamban mertek assze
erejiiket, szerencsere a
verseny kezdetere az
idojaras is a szervezok
melle alIt. A versenyzok
igazolt es szabadidos
kateg6riaban indulhat
tak, mindket kateg6ria
ban sok nevezes erke
zett, igy a szombat es
vasarnap a kajak-kenu
sportag jegyeben telt el
Gyomaendr6dan.

A 42 Karas Kajakos
versenyzob6l 31-en a11
hattak dobog6ra, elso
helyezettek: Fekete Pat
rik, Vincze Viktor,
Vincze Levente, Her
meczi Richard, Timar
Csanad, Kata Dominik.
Eziistermet vihetett ha
za: Varga Zsanett, Be
reczki Barbara, Fekete
Patrik, Ge11ai Gerg6,
Bekesi Bence, Nagy
Dominik, Kun Zsombor,
Laskai Adam, Mohacsi
Sandor, Putnoki R6bert,
Vincze Levente, Vincze
Viktor. A dobog6 3.
fokara a11hatott: Giricz
Bettina, Varga Zsanett,
Fekecs Hanna, Pap Da-

ni, Kun Csanad, Medve
Gerg6, Megyeri Milan,
Szurovecz·Daniel, Varga
Bence, Vincze Viktor.

Az ermeket vilagbaj
nokokt6l vehettek at a
versenyz6k: Heincz
Gyula birk6z6t6l, Pan
kotai Gabor kajakost6l,
Schmidt Richard ifjusagi
kenus vilagbajnokt61.

Ket neves masters
versenyz6nk, Giricz
Lasz16 es Csenyi Istvan
parosban 500 ill-en es
200 m-en ezustermet
szereztek. Egyeniben
Giricz Lasz16 500 m-en
bronzermes lett, Csenyi
Istvan 500 m-en aranyer
met, 200 m-en bronzer
met szerzett.

Szombaton keriilt sor
az edz6k futamara, ahol
ahogy egy kiva16 edz6
hOz melt6, a Karas Ka-

jak edzoje, Csoke Zsolt
vegzett az eIen.

Szines programot je
lentettek a szombat del
utan megrendezett sar
kanyhaj6s futamok,
amelyre hat csapat neve
zett: B6kes-Szarvas
Halad6 Sarkanyok, Turi
Sarkanyok, Bekes Szar
vasi Amat6r Sarkanyok,
Tuzhany6k (UTE- Ka
ras Kajak), Gyoma
endr6di Viziszarnyek es
a Too Tuzsarkanyok. A
hangulat a futamok alatt
a tetOfokara hagott,
hiszen a sarkanyhaj6k

Sz6-Beszed

"legenysegei" nagy har
ci kedvvel vetettek ma
gukat a kUzdelembe. A
ki6lezett versenyben ve
giil a Bekes-Szarvas
Halad6 Sarkanyok dia
dalmaskodtak, de a tab
biek is nyertesek lettek
egy vidam hangulatli
kes6 delutanon. Remel
jiik, hogy a sarkanyhaj6-

zas hagyomanyait is
sikertilt megteremteni
egyesiiletiinknek Gyo
maendr6dan, es mineI
tabben kedvet kapnak e
remek, sportos id6taltes
hez.

A Viharsarok Kupa
val parhuzamosan ezen a
hetvegen rendezt6k meg
Milan6ban a kajak-kenu
vilagbajnoksagot, s sze
renesere a magyar csa
pat komoly eselyekkel
vagott neki a versenyek
nek. Mi, Gyomaendr6
diek termeszetesen leg
jobban a Karas Kajak

SE korabbi versenyz6je
nek, T6tka Sanyinak
szurkoltunk. A Vihar
sarok Kupa futamai alatt
kaptuk a hirt: T6tka
Sandor es Molnar Peter
vilagbajnok! Ennel fel
emel6bb erz6st el sem
tudtunk volna kepzelni,
es minden versenyz6 es
szurko16 hangos eljen
zesbe es tapsba kezdett.

Termeszetesen a
tabbi, kiva16 eredmenye
ket es ri6i kv6takat er6
helyezeseket eler6 ma
gyar kajakosnak es ke
nusnak is sz6lt a tapsvi
har, kiilanasen meg a
vilagbajnoki eziistermet
szerzett Homonnai Lu
canak, aki egyesiiletUnk
nel kesziilt es edzett e
vilagverseny e16tti id6
szakban.

A versenyz6k annal
nagyobb asztanzest es
inspiraci6t nem kaphat
tak, hogy az egyesiile
tiink altaI nevelt T6tka
Sanyi vilagbajnoki

2015. szeptember

aranyat nyert, s remeljiik
masoknak is sikeriil ha
son16 eredmenyeket
elerni akar kis videki
egyesiileteknel edzve,
kesziilve nagy vilagver
senyekre.

T6tka Sanyit hazaer
ve kaszantattek a Karas
Kajak SE tagjai, a gyere
kek, a sziil6k. A verseny
z6k - s persze mindany
nyiunk szamara - pelda
kep lett, az eletlitja,
sportsikerei utmutatast
jelent az itt edz6 gyere
kek szamara.

Remeljiik es azon
dolgozunk, hogy egye
siiletiink minel tabb
ilyen nagyszeru sport
embert neveljen fel, 6s
segitse hason16 vilagra
sz6l6 sikerekhez.

Informaci6k az edze
sekr61, versenyekr61
Cs6ke Zsolt edzot6l k6r
het6 a kavetkez6 tele
fonszamon: 0670/420
1944.

Koros Kajak SE
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megva16sitasanak szemle
Wi, - szenved6i - vagyunk.

A gepkoesival kozleke
d6k, de a kozelben lak6k is
egyre hangosabban imad
koznak es fogadasokat kot
nek, hogy mikor fejez6dnek
be a munkalatok, mikor lesz
vegre nyugalom az uton es a
kozeli lakasokban, meddig
kell meg hallgatni az utemes
munka zajat, meddig kell
meg gyonyorkodni a lapatot
tamaszt6 kozmunkasokban?

Remelhet6leg az avatas
kor a nernzeti szinu szalag
atvagasakor a munkalatokat
iranyit6k es kozmunka
programban besegit6k resz
vetelevel vegiggorgetnek
egy legalabb 50 literes
soroshord6t azzal a tudattal,
hogy a lassusagi rekordki
serlet sikerult...

Jenei Laszlo

ta, hogy mindossze egy
01vas6 fejezte ki ketseget,
hogy a kepen lathat6k id6
sebbnek neznek ki 55-56
evesnel. Va16jaban 75-77
evesek, akik biznak abban,
hogy 20 16-ban nagyobb let
szamban vehetnek reszt 58
evvel az erettsegi utan ore
ged6 testtel, de fiatalos sziv
vel es lendUlettel a "rande
vUnak" elnevezett talalkoz6
jukon. Jenei Laszlo

06-30/557-1197

~l:-'One Touch Alarm
i1i Biztonsagtechnikai Megoldasok
www.onetouch-alarm.com

Lapunk 2015. juliusi
szamanak 10. oldalan 37 eve
erettsegiztek Gyoman cim
mel megjelent tud6sitasban
sajnalatos eliras tOl1:ent.
Helyesen 57 eve erettsegiz
tek Gyoman a tud6sitas
cime es az abban megjelen6
37-es szam is termeszetesen
57-re m6dosul.

Az esemenyrol tud6sit6,
aki resztvev6je volt az ese
menynek orommel nyugtaz-

info@onetouch-alarm.com

Video Kameras Megfigyel6-rendszerek telepitese, karbantartasa

Kerje Ingyenes helyszfni felmeresunket es Arajanlatunkat!

Vallaljuk tovabba Tlizjelz6 rendszerenek, Beleptet6 rendszerenek,

Elektromos kapujanak Telepiteset, Karbantartasat!

Helyreigazitas

Szeretne Hemmel tartani otthonat vagy uzletet? Az ;iltalunk telepitett kamerarendszerek minden igenYt kielegitenek,

minden esetben igazodunk a mezrendel6 igenyeihez, es az adon helyszinre es lehetosegekre szabott ajanlalot

keszitjuk el az On reszere!

Riasztorendszerek telepftese, karbantartasa, Tavfelugyelete
Amennyiben On epilkezik vagy nvaralisra keszul, de nines ingatlanaban kiepitett vagyonvedelmi rendner. oem kell

onhonat. ertekeit vedelem nelkul hagynia! Bereljen t61ijnk kihelyezhet6 Mobil Riaszt6rendszert akar egy hetre is!

Rekordkiserlet Gyoman?
Parko16 epUl, a gyomai

posta el6tt cimmel adja himl
augusztus 26-an, az inteme
ten a yaros hivatalos lapja,
hogy az onkormanyzat ut,
jarda es parko16 felujitasi
programjanak reszekent
hamarosan elkeszUl a
Kossuth uteai postahivatal
el6tt a gepjarmu parkol6. Az
epitesi, kivitelezesi munkait
a Gyomaszolg Kft. vegzi,
melybe besegit a kozmunka
program IS.

Mivel a munkaIatokat
julius 13-an kezdtek el, ezert
a tud6sitas megjelenesenek
heteben, immar a 7. hetebe
lepett a jelentos, kb. 50-60
negyzetmeteres parko16
megva16sitasa, ezert joggal
merult fel tobbekben, hogy
azert halad ebben a szedit6
utemben a munka, mert las
susagi Guinness rekord

hullarnz6 Balatonban nem tudtunk
fiirodni. A tabor vezetoi azonban
gondoskodtak a t<iboroz6k sz6ra
koztatasar61: a delelott folyaman a
gyerekek kUlonboz6 ugyessegi
jatekokat pr6balhattak ki. A felada
tok teljesiteseert kuponokat kap
tak, amelyeket ajandekokra vaIt
hattak be.

Az Erzsebet-vetelkedot is
ekkor tartottak. Nagyon buszkek
vagyunk negy fOs esapatunkra,
akik els6 helyezettek lettek. A esa
pat tagjai: Almasi Lili, Deli
Boglarka, Gal Benee es Rak
David. Delutan pedig a tabori Ki
mit tud? cimu programon vettUnk
reszt, ahol tobben is masodik
helyezest ertek el a fellepo diakja
ink komi: Ladanyi Sara (nepdal),
Aes Orsolya es Szilagyi Csilla
(mazsorett) es a 7.e osztaIyosok
(modern tane). Az esti programok
komi a legnepszembbnek a tane
haz es a diszk6 bizonyult.

Az utols6 napon ismet napsu
tesre ebredtunk. De a fiirdozes
helyett hazafele keszUl6dtiink,
hiszen a smlok mar izgatottan var
tak a taboroz6kat, akik komI sokan
megfogadtak: jov6re ismet az
Erzsebet-taborban nyaralok!

Hunya Johin

ramkent szerepelt azonban a tele
vizi6b6l ismert Nagy vagy! cimu
jatek, amelyben 20 f6s esapatunk a
sportos jatekot megnyerve aranyer
met szerzett. Az utols6 e16tti napon
az id6jaras elromlott, igy az er6sen

A Gyomaendr6di Kis Balint
Altalanos Iskola 90 diakja az idei
nyaron is a Balaton partjan vakaei
6zott 2015. julius 5-1 O-ig. A gyere
kek felUgyeletet az intezmeny 10
pedag6gusa latta el.

rzsebet-taborban
nyaraltunk

A fony6dligeti Erzsebet-tabort
sok diakunk mar ismer6skent
udvozolte, hiszen komlUk tobben
mar harmadik alkalommal nyaral
tak ebben a hatalmas meretii gyer
mektaborban, mely kozvetlenUl a
Balaton partjan fekszik. A t6 kozel
sege nagyon fontos volt a forr6
nyari napokon, hiszen naponta ket
alkalommal is lubiekolhattunk a
kellemes h6mersekletu vizben.
Mindannyian elveztuk a vizi
kalandparkot, hiszen hatalmas
esuszdakr6l leesuszva esobbanhat
tunk a vizbe. Ezutan pedig az eve
zest is kipr6balhattuk.

A vizi veteIked6n ket tiz f6s
esapattal vettiink reszt. A vizben
kialakitott akadalypaIyan sorver
senyt szerveztek erdekes, neha
nehezen megoldbat6 feladatokkal.
Az egyik esapatunk masodik, a
masik esapatunk pedig harmadik
helyezest ert el. Ismer6s program
volt a Fony6d-kviz is: a rekken6
h6segben kisvonattal beutaztunk
Fony6dra, ahol a kikot6ben keres
tuk meg a teszt kerdeseire a
valaszt. Szerettiink volna reszt
venni a foeibajnoksagon es a tabo
ri olimpian is, de a h6segriad6
miatt ebben a turnusban ezeket
nem tartottak meg. Uj tabori prog-
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·0 Kit.

Gyomaendriid, Kossuth u. 31.
Telefon: 0670n70-5528

O,IJce
Konyvelo, palyazatiro es vallalkozasi
tanacsado tarsasag
Gyomaendrodon es kornyeken a kovetkezo
tevekenysegekkel varja iigyfeleit:
• Konyveles - sziikseg eseten k6nyvvizsgal6
egyiittmiik6desevel
• Berszamfejtes, TB iigyintezes
• Vallalkozasi es penziigyi tanacsadas
• Jogi tanacsadas, azonnali cegalapitas es
cegm6dositas - iigyved egyiittmiik6desevel
• Szekhelyszolgaltatas
• Palyazatfigyeles, palyazatiras,
projekt-menedzseles
• Biztositas k6zvetites
• Segitsegny-ujtas hivatalos levelek., beadvanyok
elkesziteseben, nyomtatvanyok kitolteseben
• Forditas, tolmacsolas

Az erdeklodok keressek munkatarsainkat:
Dr. Timar Gyongyi 0630/911-7982
Fabian Agnes 0670/327-4707
Timar Eva 0630/618-4620
Barna Zsolt 0670/625-8579
Irodaink:
5500 Gyomaendr6d, Szabadsag ter 4.
5500 Gyomaendr6d, Kossuth L. u. 33.

Nagyon nehez volt a
zsuri dontese mar az
elOvalogaton, hiszen az
orszag minden tajarol
erkeztek lanyok, volt
aki 400 kilometert uta
zott, hogy megmutassa
szepseget a Kenyer
iinnep Szepe valaszta
son. Az eredeti 10 don
tos helyett igy 12 limyt
sikeriilt bevalasztani a
dontobe.

A megmerettetesre a
rossz ida ellenere
ugyanolyan odaadassal,
igyekezettel vagott neki
a 12 dontos limy es a
szakmai stab. A felke
sziilest mar elozo nap
elkezdtek, augusztus
19-en este az Alfold
Gyongye Hotelben. Az
idei evi rendezvenyso
rozat utolso allomasan
tebat osszejott az a 12
gyonyorii holgy, akik a
Megye Szepe cimert
folyo kiizdelemben
folytatjak a versengest
nebany het mulva, ahol
kideriil, ki lesz a megye
legszebb lanya, aki kep
viseli Bekes megyet az
orszagos dontoben.

Zavada Andrea
oroscafe.hu

senyt. Kii1onoskeppen
nem kesziiltem ra, per
sze sportolok folyama
tosan. Nem szamitottam
d, hogy en nyerek, mi
vel rengeteg szep limy
indult a megmerettete
sen. Tobb szepsegverse
nyen is indultam, ahol
eddig masodik es har
madik helyezest ertem
el, ugyhogy ez hatalmas
orom szamomra - ava
tott be minket a 19 eves
gyomaendrodi limy.

Dora jelenleg a fOva
rosban tanul idegenve
zetoi szakon. Kesobb
legiutaskisero szeretne
lenne, mert nagyon sze
ret utazni, szereti az ide
gen nyelveket, kultUr
akat. Elmondasa szerint
meg semrnit nem latott a
vilagbOl, igy szamara a
legiutaskiseroi allas
alom munka lenne.
Amennyiben ez nem
sikeriilne, gyogypeda
gogiat szeretne tanulni,
mert szereti a gyereke
ket, es szeretne rajtuk
segiteni. Doranak to
vabb szurkolhatunk
szeptemberben a Miss
Alpok Adria Bekes
megyei dontojen.

Oroshaza-Gyopa
rosfiirdon megvalasz
tottak a Kenyeriinnep
Szepe 2015. legszebb
lanyait augusztus 20
an.

Tizenket szepseg
koziil a gyomaendrodi
Szakalos Dora fejere
keriilt a korona, nyere
menye egy belfoldi
wellness hetvege, a
Spirit Szepsegkozpont
szepeszeti csomagja,
Gyoparosfurdo ajande
ka es sok mas meglepe
tes.

A ket udvarholgy
Arki Bianka es Kiss
Bianka lettek. A kii16n
dijat Bertok Brigitta
vihette haza. A zsuri
dontese alapjan Szaka
los Dora, Jakob Kla
udia, Simon Marta Ni
kolett, Meszaros Rafa
ella es Kiss Bianka lett
az az ot legszebb lany,
akik tovabb jutottak a
Miss Alpok Adria Bekes
Megye Szepe dontoje
be, Szarvasra.

A verseny utan Sza
kalos DorM, a gyoztes
szepseget kerdeztiik.

- Nagyon oriilok,
hogy megnyertem a ver-
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Az unalmas teli este
ken visszateriink majd a
szervezet meregtelenite
sere, de most egy olyan
szezonalis gyiimalcsat
szeretnek kazelebb hoz
ni, megszerettetni Onak
kel amelybal statisztikai
adatok szerint mindasz
szesen 4-6 kg-ot fo
gyasztunk esak evente.
Pedig az alabbiakban
lcitni fogjak a Sz6
Beszed kedves olvas6i
hogy egy sokkal erteke
sebb gyiimalesral lesz
sz6.

Homerosz ezt a gyii
malcsat "az Istenek
ajandekanak" tartotta!
Ez a gyiimalcs nem mas
mint a Pyrus Communis,
avagy magyar neven a
karte. E eikkben szeret
nem a Kedves Olvas6
nak bemutatni a karte
szervezetre gyakorolt j6
tekony hatasait, melyet
tudomanyos adatok ta
masztanak ala.

A karteben szamos
letfontossagu asvanyi
anyag es vitamin is talal
hat6. Az asvanyi anya
gok gazdag tarhaza talal
hat6 benne: br6m, fosz
for, eink, j6d, kalcium,
kalium, magnezium, nat
Dum, vas.

A szakirodalmi vizs
galatok szerint A, B-1,
B-2, C es E-vitamint is

tartalmaz a karte. Ket
nagyon ertekes vegyiilet
a tamin es a pektin szer
vezetre gyakorolt hatasa
biztositja az alabbi
gy6gyelelmiszeri erteke
ket.

A karte gy6gyelelmi
szeri hat6anyagai na
gyon egyszeriien juttat
hat6k be a szervezetiink
be hiszen elelmiszer.
Keszithetiink belale lek
vart, komp6tot, siitit,
karetet... A joghurtba
koekazva kellemes izii
elelem keszitheta belale.
Szaritott formaban kiva
16 teli csemege.

A legertekesebb meg
is ha nyersen turmixolva
fogyasztjuk. Csak az
erett es teljes gyiimalcs
tartalmazza a fenti hat6
anyagokat.

Ezek utan lassuk
milyen esetekben lehet
is "gy6gy6lelmiszeriink"
a karte:

- a mentalis eberseget
fenntartja

- kival6 vizhajt6
- tisztitja a vert,

salaktalanit
- agyserkenta hatasu
- a hejban leva pektin

tartalom miatt csakkenti
a zsirok felsziv6dasat,
igy a koleszterinszintre
j6tekony hatassal van

a valtoz6korban
esakkenti a esontritkulas

kialakulasat, mivel nagy
mennyisegben tartalmaz
br6mot ami megakada
lyozza a csontvesztest

a B-vitaminnak
kaszanhetaen csakken
het az ingerlekenyseg

-a kalium tartalom
segiti a vemyomas sza
bitlyzast

- a magas rost anyag
tartalom miatt az anyag
csere-folyamatokat sza
bitlyozza a vastagbelben

gyomor-belhurut
eseten hiisit, igy enyhit
ve a tiineteket

- h6lyaghurut eseten
enyhiilest hoz

-veseelegtelenseg e
seteben ertekes segitse
get nylijthat

- javitja a sziv, maj,
epe miikadeset

- a reumatikus faj
dalmaknal enyhiti a tii
neteket

- idasebb korban az
emesztarendszer karban
tart6ja.

Osszefoglalva megal
lapithatjuk, hogy napi
szinten 4-5 pohar frissen
elkeszitett erett kartele
sokat segithet az egesz
segiink megtartasaban
vagy a helyreallitasaban.
A boltokban kaphat6

kartelevek nem alkalma
sak terapias celra, csak
az otthon elkeszitettek!
Akar 10 napig is folytat
hato egy kartele kUra, de
ezt minden esetben szak
emberrel kell egyeztetni!

Az orvostudomany
atyjanak a boles szavai
val kivanok minden
Kedves Olvas6nak nap
siiteses "venasszonyok
nyarat"!

"Taplalekod legyen a
gy6gyszered es gy6gy
szered a taplalekod!"

Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz

Gyomaszolg Kft.
Temetkezessel
kapcsolatos ugyintezes

Hetf6-pe!ntek: 7-15 craig!

Telefon: 0666/386-233

Az iigye/et ideje a/att
(hetvegen es iinnepnapokon is
ejje/-nappa/) hivhat6:
Csoke Janos:
0666/285-065, 0630/630-8097

Temetkezesi iroda:
Gyomaendr6d, Ipartelep u. 2.

~

rJ
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felujitott
igenyes
Telefon:

HAz
Gyoman, a Madaeh

utcaban haz elad6. Ar:
megegyezes szerinl. Erd.:
0670/329-8493

Gyoman az Arany
Janos ut 16. sz. alatti 4 szo
bas osszkomfortos haz
elad6. Erdeklodni lehet:
0620/526-6573

Elad6 Gyoma kozpont
jaban (iidiilO ovezet) ossz
komfortos esaladi haz. Tel.:
0620/328-4017

Vizparti, lakhat6, szi
getelt fahaz elad6 a Fiizfas
zugban. Telefonszam:
0620/964-5260

Gyoman a J6kai utea
11. sz. alatti 122 negyzet
meteres osszkozmiives,
kertes esaladi haz, akar
butorozottan is elad6.
Telefon: 0666/285-676,
0670/631-6050

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

Gyoman a Semmelweis
utcaban 3 szobas csaladi
haz elad6, iranyar: 15 mil
li6 Fl. Tel.: 0666/386-058

Gyoman, j6 elrendeze
sii komfortos esaladi haz
elad6. Mellekepiilet, ga
razs, ipari arammal. Irany
ar: 7 milli6 Fl. Telefon:
0670/254-9875

A '70-es evekben epiilt
2 szobas, satortetos esaladi
haz elad6. Tehennentes,
osszkozmiives, allapota
kozepes, azonnal bekoltoz
heto, alapteriilete 100
negyzetmeter, kis kerttel.
Iranyar: 5 milli6 Ft.

Telefon: 0670/638 84 75
Gyomaendrodon, a Ra

k6czi u. 29. S2. alatt nagy
csaladi haz, jelenleg orvosi
rendelokent miikodik, ela
d6. Erdeklodni lehet:
0630/367-0840, 0630/998
5096

Gyoma kozpontjaban
kertes csaladi haz elad6,
vagy kisebb hazra, vagy
lak6telepi lakasra csereIhe
to. Tel.: 0630/544-4641

Gyomaendrod, Rak6ezi
u. 13. sz. alatti 120 m2-es
lakas elad6. Erdeklodni a
0630/477-2452 telefonsza
mon lehel.

Gyomaendrodon, a
gyomai varosreszen, a
varoskozponthoz kozel,
csendes utcaban 3 szoMs,
osszkomfortos 150 negy
zetmeteres kertes esaladi
haz mellekepiilettel elad6.
Iranyar: 5,3 milli6 Ft.
Telefon: 0630/591-7171,
0630/489-7123

LAKAS
A Vasarteri Itp-n 1 szo

Ms foldszintes lakas azon
nali bekoltozessel elad6.
Tel.: 0630/576-1140

A Vasarteri Itp-en 2.
emeleti erkelyes labs
elad6. Tel.: 0670/279
8040,0620/347-0538

A Vasarteri lak6tele
pen, j6 allaporu, foldszinti,
54 m2-es lakas kis kerttel,
dupla garazzsal elad6. Erd:

03/30 557 6004

KERT, TELEK
Gyoman Kecseges-

zugban (Sulek kert) viz
parti horgasztelek elad6.
Erdeklodni telefonon lehet:
06301367-0840, vagy
0630/998-5096

Fiizfas zugi
vizpatii nyaral6
nek elad6.
0620/9645-260

Vizparti epitesi telek
elad6, Gyoman, a Rev
laposi holtagnal, a Kolcsey
utcaban. Erdeklodni:
0620/232-8439

Gyoman, a Sirat6ban
nem vizparti, ket db,
egyenkent 0,32 hektar
szant6 elad6. Erdeklodni:
0620/475-3990

Gyomaendrodon a
Templom-zugban vizpartra
mena ingatlan elad6, vil
lany, Mott kUt van. 4614
m2-es vallalkozasra is al
kalmas. Erdeklodni lehet
telefonon: 0670/943-8212

EGYEB
Hasznalt iisthaz, iist,

szolopres, kerekparok, do
hanyz6asztal, szekrenysor,
agynemiitart6, talal6szek
reny, ii10garniillra elad6.
Ar: megegyezes szerint.
Tel.: 0670/329-8493

Aprilia SR 50 tipusu
robog6 elad6. Telefon:
0630/554-3444

Elad6 torolkozoszarit6
radiator, agyazhat6 ii1ogar
nirura faragott karfakkal,
pliiss huzattal, ir6asztal,
zuhanyfejes mosogat6
esaptelep. J6 allapoillak.

Tel.: 0620/519-8764
2 db 1 meteres egyfor

rna yukka palma es tObb
nagy meretii virag elad6.
Ar.: megegyezes szerinl.
Tel.: 0666/284-802 (este)

Motoros rotakapa, 220
voltos villanymotoros szi
vattyU, BRX 4 iitemii
motoros szivattyU elad6.
Tel.: 0630/613-4608

Nem hasznalt, elrom
lott, feleslegesse valt hilto,
vagy fagyaszt6szekrenyet
ingyen elfogadom. Hivjon,
hazhoz megyek. Egyez
tetni telefonon: 0666/789
189, vagy 0670/70 18-571

MUNKA
Karosszeriajavitas! Ka

rambolos, korrodalt aut6k
javitasa! Kipufog6 dobok,
esovek javitasa, keszitese!
Telefonszam: 0670/5935
171

Korrepetalas, felzar
k6ztatas, magan6rak, ko
zepiskolai felvetelire felke
szito foglalkozasok aItala
nos iskolasoknak. Erd.:
0630/856-3218

Utanfut6s kistraktorral
szallitast es kisebb teriile
tek, kertek szantasat valla
10m. Erdeklodni telefon:
0670/705-7668

Elad6 komplett, 200
voltos CO hegeszto, uj
munkakabel, fiinyir6 adap
ter Robi rotahoz. Erdek
lodni lehet: 0670/659-6776

79 eves nyugdijas egye
diilaIl6 no keres gondoz6not
ottlakassal. Erdekloclni lehet
telefonon: 0666/282-905.

E-ON
iigyfelszolgillat

Az aramszolgaltat6 heti
ket alkalommal tart iigyfel
szolgalatot a Selyem uti
vciroshaza epiiletenek fOld
szintjen leva irodajaban.
Keddi napokon delelott 8
12 6raig, csiitortokonkent
pedig 15-18 6raig vfujak az
iigyfeleket a szemelyes
iigyintezesre.

Gcizszolgaltato
iigyfelszolgcilat

A GDF SUEZ gazszol
galtat6 iigyfelszolgalati
irodcit nyitott Gyomaend
radon a varoshaza f6ld
szintjen.

Nyitva tarns: hetfO 14
18 6raig, kedden 8-12
6raig.

A szemelyes iigyfel
szolgalaton igenybe veheto
szolgaltatasok: gazmeroal
las bejelentese, miiszaki
szolgaltatasok megrende
lese, illetve lemondasa, fo
gyaszt6i adat- es cimvaI
tozas bejelentese, fogyasz
tasmero citirasa, fogyasz
tasi hely ki- es bekapcso
lasa, szamlazassal kapeso
latos infonnaei6 kerese,
bankkartyas befizetes lehe
tosege, stb.

SZO-BESZED
hirdetesfelvetel!

Telefon:
0670/22-632-99

BARUHAZUNK:
.gyomacolorshop.hu

Folyamatosan b6vUl6 valasztl~kkal!

~o'or 'S"~R
I'Ap{,OOlJt

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

Kner Imre t~r I UJUJUJ.gellal.hu
06 66 285 840 I 06 30 6278234 Fitness klub E szolarium

Az aDrohirdetes szovege:

fitness & edz6terem
teremberles IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik I step aerobik
power body Ihastanc Izsireget6 aerobik

tarsastanc Ij6ga Ipreventiv gerinc gimnasztika

"LSD ALkALOM iNGY~ES EARKINEl<i ;

INGYENES EDZES
_&-0_:_2.222522 &" 2252&£.2 I'!ii

; ;

KORLATLAN EDZES
.500 Ft /h6nap

Cfme:

f-----i-~;;~~~~--~-I~k;~~~-;i-~;;6!---1
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A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azok- !
nak az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, :
akik ezen a szelvenyen kGldik be megjelentetes
celjab61! A szeivenyen a megjelolt helyre kell beirni
a kivant szoveget es a szelvenyt levelez61apon
vagy boritekban elkGldeni a k6vetkez6 cimre:

Sz6-Beszed Szerkeszt6sege 5500 Gyoma
endr6d, H6sok utja 51.

Egy apr6hirdetes szovege lehet61eg ne tartal
mazzon 15 sz6nal tobbet! A hirdetesek szovegeert
felel6sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

Felad6 neve:

Stancolt

es hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!

Szitazas,
szitaforma
keszltes,
kaslrozas!
Telefon:
0620/9142-122

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

Hirdetesfelvetel!
Telefon:

0670/22-632-99

Apr6hirdeteset
ide is elkuldheti:

szpbeszed@gmail.com

2015. szeptember 20. vasarnap
Leves: Csontleves daragaluskaval.
Menu: Szezammagos csirkemell, kukoricas

rizs. Tartarmartas. Csoki pUding.

980 Ft/adag
Telefon/fax: 0666/386-444
Mobil: 0620/9808842,0670/3655360
Varjuk szives megrendeleseiketl

Ervenyes:
2015/09/06.11:00 - 2015/09/27.14:00

Varjuk szfves megrendeleseiket.
Etkezesi utalvanyokat es SZEP kartyat is elfogadunk!

2015. szeptember 27. vasarnap
Leves: Magyaros zoldbors6 leves.
Menu: Kijevi csirkemell, gombas rizs-zoldseg

felfujt. Sz616s kremes.

2015. szeptember 6. vasarnap
Leves: Majgaluska leves.
Menu: Milan6i sertesszelet, burgonyapure,

kaposztasalata. Soml6i galuska.

Csaladi Vasarnap
a Dreher Sorolo-Etteremben!

2015. szeptember 13. vasamap
Leves: Fahejas szilavaleves.
Menu: Brass6i apr6pecsenye, hasabburgonya.

Tejfolos uborkasalata.
Nutellas palacsinta.

rdeklodni:

: Alafras:
I
I

: .
I
I
I
It ~ _
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masik fele ajandek
Fel evig fel aron - teve, internet, telefon egyiitt

@)®Q)
I

Tavlatokat nyitu nk

:!
~

Valassz tevet vagy internetet legalabb meg egy szolgaltatassal SZlnviiag csomagban, keteves szerz6dessel, es mi fel evig csak
fel arat szamlazunk. A fel ev letelte utan a csomaghoz tartoz6 teljes havi dO fizetend6. Az elerhet6 ajanlatokr61 erdekl6dj
a legk6zelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszamon vagy az invitel.hu oldalon.

Megrendeles el6tt erdekl6dj az adott lakcimen elerhet6 szolgaltatclsokr61, dfjakr61 es a kedvezmenyek 6sszeger61!

Invitel Pont: Bekescsaba, Andrassy lit 37-43. (Csaba Center) Tel.: (0666) 444 959
Ertekesitonk: Nagy Laszlo Tel.: +36203309070

(91288
invitel.hu

Az ajolnlal201S. augusztus 17-toJ vlsszavana<lg ervenye.s 2 vagy 3 szalgaltalast egyben tartalmaz" Szinvilag <samagra elc5flzelc5. Ii) laka.sag; Ogyfelek szamara. Az et6fozelOr
jogvlszony hat'razatr Idon bel on felmondasa eser;,n az elc5f1zetc5t az ASZF ,z",lntl klltM,flzetesl kotelezettseg lemell. A szolgaltatasok elte,6 felteteJekkel 12 h6napas
nata,ozot! ideju, valamint hala/omtlon ideju sze,zodes ke,eteben is Igenybe vehetok. Adfjak az Afaltartalmazzak. Jelen t;\jekoztala5 nem telje, kONl
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24. evf. 10. szam FUGGETLEN VAROSI LAP
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2015~ oktober
Feleliis szerkesztii: Hornok Ernii • Szerkesztiiseg: 5500 Gyomaendriid, Hiisiik litja 51.

Telefon: 06-70/22-632-99· Kiadja: Rekline Stlidio Egyeni Ceg· Feleliis kiado: Hornok Ernii· E-mail: szobeszed@gmail.com
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A polgarmester elsa eve
Toldi Balazs a fejlesztesi tervekrol

Oktoberben eppen egy eve zajlottak Ie a
helyi onkormanyzati valasztasok, melynek
eredmenyekeppen Gyomaendrodon Toldi
Balazst valasztottak polgarmesterre. Az
ujonnan megvalasztott varosvezetO az elOzo
ciklusban alpolgarmesterkent tevekenyke
dett a Korosok Videkeert Egyesiilet szinei
ben. A megvalasztasa ota eltelt 12 honap
munkajarol es a kozeljovo terveirol kerdez
tiik Toldi Balazst.

Verso Biztositasi Alkusz Kft.

Telefon:
0670/22-632-99

SZO-BESZED
hirdetesfelvetel!

bazist is letre lehetne
hoznl. Erre meg konkret
terveink nincsenek, hi
szen az elkepzeles meg
val6sitasahoz szeleskarU
egyeztetesek sziiksege
sek. Mindezeken rul sze
retnenk palyazni varos
kazpont-rehabilitaci6ra
is, melynek kereteben a
gyomai Szabadsag teret
es annak kamyeket, va
lamint az endrodi Hosak
teret ujitanank meg es
tennek tabbfunkci6s
terre - mondta vegiil
Toldi Balazs polgarmes
ter.

Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes k6rG ugyintezese.

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kbtelez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztosftas
- eletbiztosftas
- nyugdfj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet:

Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Madckh u. 2/2.

folytatasa Nagylapos
fele mar epiiI. A jelenle
gi munkak az Endrodi
Hidt61 az olajosok utjaig
mar elkezdOdtek. Innen
azutan szeretnenk a ke
rekparuttal eljutni Nagy
laposig. Vann~k fejlesz
tesi elkepzeleseink az
ankormanyzathoz visz
szakeriilt 6 holtag hasz
nositasara is. Erre is
lesznek palyazati leheto
segek. Az Ipari Parkun
kat szeretnenk vonz6bba
tenni, ehhez egyreszt az
infrastrukrurajat kell fej
leszteniink, erre kesz ter
veink vannak. Ezzel par
huzamosan hasznos
lenne kihasznalni az
ipari park azon adottsa
glit, hogy a teriilet kaz
vetleniil a nemzetkazi
vasutvonal mellett fek
szik. Terveink szerint
egy iparvagany megepi
tesevel egy logisztikai

Telefon: 0666/284-989,
0620/359-6842

gyiijtemenyekkel foglal
koz6 intezmenyt, amely
magaban foglalja a
Szent Antal Zarandok
hazat es a kenyersiitoha
zat, valamint a Barka
bemutat6kazpontot. A
gyomai oldalon is meg
alakitunk egy uj intez
menyt, melynek kaz
pontja a Katona J6zsef
MiivelOdesi Haz, ez a
javo evtol Kallai Ferenc
nevet veszi majd feI. Ide
csatlakozna a varosi
keptar, valamint a J6kai
uti Karas Llitogat6kaz
pont, a viziszinpad es a
ligeti tanasveny. Ezen az
intezmenyen beliil sze
retnenk beinditani egy
programirodat, amely a
gyomaendrodi iinnepi es
szabadidos rendezve
nyeket pr6balna rend
szerbe foglalni, ugyan
akkor felelne a telepiiles
marketingjeert. Ez az
intezmeny felelne azert
is, hogy nemileg popula
risabb rendezvenyek is
legyenek a varosban.

Toldi Balazs polgar
mester a kazeljavo ter
veirol elmondta, hogy
meg iden megnyilnak a
Teriiletfejlesztesi Ope
rativ Program paIyaza
tai. Bekes megyere in
formaci6ink szerint 57
milliard forintos keret
jut.

- Rengeteg fejleszte
si lehetOsegre lehet majd
palyazni, amit ki is sze
retnenk hasznalni. EI
kepzeleseink egy reszere
mar megvannak a ter
vek: felujitanank peldaul
a gyomai es az endrodi
reszen'is az orvosi ren
deloket. EndrOdan a
Kodaly utclit61 a Hidfo
etteremig megepitenenk
a kerekparutat, melynek

bar erre nem is igazan
kell sort keriteni, mert
eppen a cegeink ver
senykeptelensege miatt
mar sokan tavoztak. A
kazfoglalkoztatas szinte
teljesen allami penzhOl
miikadik, 375 embert
foglalkoztatunk, s letre
hoztunk egy 6 fOs csapa
tot, akik szervezik a
munklit, valamint elveg
zik az adminisztraci6s
teendoket is.

Feliilvizsgaltuk a
kazmiivelOdesi intezme
nyiink miikadeset is, sot
a kepviselo-testiilet elfo
gadta azt az uj koncepci
6t, melynek ertelmeben
szetdaraboljuk es tabb
egyseghOl an6 rendszer
re alakitjuk ezt az intez
menyt. Ennek lenyege,
hogy letrehozunk egy, 
az endrodi varosreszhez
katOdo - a tajhazakkal, a

Szeretnem j61
vegezni ezt a munkat, s
ennek eredmenyet majd
nehany ev mulva a
valaszt6polgarok dantik
el a kavetkezo szavaza
son. Velemenyem sze
nnt az elmult ciklusban
voltak olyan dolgok,
amelyek nem mUkadtek
ugy, ahogyan kellett
volna. Ennek akkoriban
alpolgarmesterkent han
got is adtam. Amikor
egy evvel ezelott polgar
mesterre valasztottak
ugy gondoltam, hogy
tabb dolgot meg kell
reformaIni. Meg most is
zajlik a varos gazdasagi
tarsasagainak atszerve
zese, a kazfoglalkoztatas
miikadtetesenek megre
formalasa, valamint a
kazmiivelOdesi intezme
nyiink litalakitasa.

A gazasagi tarsasa
gaink, a Gyomaszolg
Ipari Park Kft., a Gyo
makazszolg Kft. a es a
Zaldpark Kft. evek 6ta
veszteseges. Javo evtol a
gazd~sag;i tarsasagokban
szerkezetlitalakitast haj
tunk vegre. Ugyanakkor
szeretnenk letrehozni
egy vagyonkezelo kft.-t,
valamint egy tisztan
nonprofit jellegii kft.-t, s
ezzel optimalizalnank a
dolgoz6i letszamot is,



Europai Polgari Dijat
kapott Davidovics Laszlo

2015. okt6ber

A Gyomaendrodi
Bethlen Gabor Iskola
igazgatoja, Davidovics
Laszlo es a Spider
Miskolci Mentocsoport
az Europai Parlament
altaI alapitott Europai
Polgari Dij ket ma
gyarorszagi dijazottja
20IS-ben.

Az Eur6pai Parla
ment altaI 2008-ban ala
pitott Eur6pai Polgari
Dijat olyan kiveteles tel
jesitmenyt nylijt6 sze
melyeknek illetve szer
vezeteknek itelik oda,
akik hozzajarultak a ko
zos megertes, a polgarok
es a tagallamok kozotti
szorosabb integraci6
elOmozditasahoz, vagy
az uni6 ertekeinek kep
viseletere hivatott prog
ramokat alakitottak ki.

A dijazottak a sajat
orszagukban rendezett
dij<itad6 iinnepsegen
kitiintetesben reszesiil
nek, valamint meghivast
kapnak az okt6berben,
Briisszelben megtartott
kozponti dij<itad6 iinnep
segre is. Davidovics
Laszl6 okt6ber 3-an
Bekescsaban vehette at
az Eur6pai Polgari Dijat
Erdos Norbert Eur6pai
parlamenti kepviselotol.

Davidovics Laszl6
munkajanak eredmenye
kent 14 szakmai szerve
zettel, szakiskolakkal,
onkormanyzatokkal, kis
es kozepvallalkozasok
kales jogi szemelyekkel
2004-l;>en megalapitotta
a Del-Alfoldi - Eur6pai
Uni6 Gazdasagi, Kultu
ralis~·.· Oktatasi Integra
ci6s . Egyiittmiikodest
Koordinal6 Egyesiiletet.

Az egyesiilet - mely
nek egyben. elnoke is 
ceIjai a kiiloilbozo terii
leten dolgoz6 szakembe-

rek tapasztalatcsereje,
kepzesorientaci6, vala
mint kulturalis es szak
maL Pfogramok szerve7
zese az uqi6s polgarok
kozott...

A dijat >Erdos Nor
bert adtaat, aki meltata
saban kiemelte, hogy
Davidovics Laszl6 ren
geteget tesz a diakokert,
hozzajarulva, hogy a
gyakran nehez sorsu dia
kok eletiikben eloszor es
nemegyszer utoljara

megismerhessek Eur6pa
tobbi orszag<it is. A
vilagkep, amely kialakul
benniik Eur6par61, a
vilagr61 a dijazott altaI
szervezett szakmai utak
nak koszonheto. A kep
viselo kiemelte, hogy az
Eur6pai Polgari Dij egy
egesz tersegnek, egy
egesz megyenek az elis
mereset jelenti.

A dijazottat a rendez
venyen dr. Simon Attila
Istvan a Foldmiiveles-

. iigyi Miniszterium koz
igazgatasi allamtitkara is·
meltatta, kiemelte, hogy
Davidovics Laszl6 ko
molyan veszi azt a hit
vallast, amire szerzOdott
es apr61ekos napi mun
kaval vegzi a munkajat a

Sz6-Beszed

Bethlen Gabor Szak
iskola igazgat6jakent. A
Foldmiivelesiigyi Mi
niszterium nagyon biisz
ke, hogy Eur6pai Polgari
Dijjal elismert iskola
igazgat6ja van a minisz
teriurnhoz tartoz6 szak
iskolanak. Davidovics
Lasz16 szemelyeben egy
igazi eur6pai polgarhoz
keriilt az Eur6pai Polgari
Dij 20lS-ben Magyar
orszagon.

A dijazott munkaja
nak koszonhetoen kozel
ketszaz diak es ketszaz
szakember vehetett reszt
eur6pai tanulmanyliton
es szakmai gyakorlaton.
A diakok olyan kitekin
test kaphattak mas kul
turakra, orszagokra,
olyan szakmai, nyelvi,
es szemelyisegfejlOde
sen eshettek keresztiil,
amely az egesz eletiikre
kihat.

Davidovics koszono
beszedeben kifejtette,
hogy celja mindig is az
volt, hogy a videken elo
diakokat, szakembereket
erdekeltte tegye abban,
hogy a sajat komyezetii
ket jobban miikodtessek
eur6pai uni6s eszkozok
kel. Ehhez elengedhetet
len a tanulas, a kepzes, a
mobilitas, hogy az em
berek rilegismerkedje
nek az uni6s orszagok
hatekony, innovativ fej
leszteseivel es ezeket itt
hon is alkalmazzak.

Felhivas
Tisztelt GyomaendrOdi

Polgarok! On6k k6ziil
nyilvan sokan tudjak, hogy
1945. januar elejen
Gyomar61 kb. 260 nemet
szarmazasu lakost depor
taltak a Szovjetuni6ba. Az
elhurcoltak listaja sajnos
nem tUkr6zi a val6sagot.

Azzal a tiszteletteljes
keressel fordulunk On6k
h6z, hogy legyenek segit
segiinkre a lista pon
tositasaban. Aki tud sajat
csaladjaban, ismerosei
k6reben, sziikebb es
tagabb k6rnyezeteben
olyan szemelyrol, aki az
elhurcoltak k6z6tt volt,
kerem, jelezze az alabbi
elerhetosegek valame
lyiken!

Az e-mail cimiink:
hack.maria52@gmail.com,
vagy 20/465-9150 telefon
szamon. K6sz6nettel: a
Nemet Nemzetisegi On
kormanyzat neveben:

Braun Marton
Hack Maria

Schwalm Marton

SZO-BESZED
hirdetesfelvetel!

Telefon:
0670/22-632-99

Stancolt

es hagyomanyos

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

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

m
• m

!l~~'"1IQt&1P '-

3

REGI:
BUTOROKAT, .

hasznalati targyakat

vasarolok!
Keszpenzben a

helyszfnen
fizetek!

0630/9·533·594

AUTOSOK
FIGYELEM!

MOszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

22.000 Ft

Eredetiseg
vizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

0666/61 0-650,
0630/600-42-30

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

Nemzeti
Kiizlekedesi
Hat6sag

Elsa osztalyu
borovi fenyabal
ajt6k, ablakok

keszftese!

Konyhabutorok,
gardr6bszekrenyek,

keszftese egyedi
meretben

butorlapb61 _
vakumf61iazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571
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Felavattak Kallai Ferenc szobrat
Kilencven eves lenne az utolso boleny, Kallai Ferenc
Kallai Ferenc, a

Nemzet Szinesze, fet
evszazados palyafutasa
alatt 173 premieren
lepett szinpadra. 96
mozifilmben, mintegy
100 tevejatekban szere
pelt, es megszamlalha
tatlanul sok radiOfelve
tel orzi a hangj:it. 0
volt "A" Kallai, akit
palyatarsai es tanitva
nyai az utols6 nagy
bolenykent emlegettek.

Kallai Ferencet
Bacs6 Peter hosszU eve
kig tilt6listan tartott A
taml cimu filmjenek naiv
Pelikan elvtarsakent
ismerik a legt6bben,
pedig ezerarcu szinesz
volt, aki eppoly nagysze
riien formalta meg a
gondolkod6t, a kegyet
lent, a tiirelmest, a b61
cset, mint a valasztottja
irant rajong6 szerelmest.

Az eletben is rabul
ejtettek a nok. A felese
gevel, Maraval egyiitt
t6lt6tt hat evtized alatt
t6bbsz6r is - nyiltan val
lalva - elcsabult, eletet a
nagy szerepek mellett a
nagy szerelmek is vegig
kisertek, de asszonya
mindet megbocsatotta
neki.

Krampner Ferenc
kent latta meg a napvila
got Gyoman. Uj nevad6
ja Kiss Ferenc, az egy
kori Szinesz Kamara
eln6ke volt, aki - miutan
ugysz6lvan egy pillanat
alatt eld6nt6tte, hogy a
je16ltet felveszi a szini
akademiara - azt mond
ta: a Krampner nem j6
nev egy szinesznek,
legyen inkabb Kallai,
mint az akkori miniszter
eln6k.

A Kallaiva lett
Krampner soha nem
szerzett diplomat a szini-

akademian, es meg be
sem fejezte azt, amikor
mar szerzOdest kapott.

Eiso nagy alakitasat
I946-ban R6me6kent
nyujtotta a Belvarosi
Szinhazban. JuliM a nala
hat evvel idosebb Fe
nyes Alice jatszotta. A
szinpadi szerelem - a
szinhazt6rtenetben nem
elosz6r es nem utoljara 
va16di romancca valt, es
Kallai cseppet sem
iigyelt arra, hogy ez
kulisszatitok maradjon.

A R6me6 sikere
szakmai elOrelepest is
jelentett: az ifju szinesz
a Nemzeti Szinhazba,
annak elso vonalaba
keriilt. Szinhazahoz, a
regi Nemzetihez, a ke
sobbi Magyar Szinhaz
hoz halalaig hii is ma
radt.

1958-ban, 33 evesen
beleszeretett egyik film
beli partnerebe, a francia
Colette Derealba. Bar
felesegenek megfogadta,
hogy mas novel csak ket
hetig marad egyiitt,
aztan veget vet a viszo
nyuknak, ezuttal valni
akart. De Mara tudta,
hogy az uj kapcsolat
eleve haIalra van itelve,
es azt mondta neki: ha
nem banja, 0 inkabb
mellette maradna.

Kallai nem beszelt
semmilyen idegen nyel
Yen, igy a Pestre vissza-

Kallai 1993-ban
Foto: MTI/Ilovszky Bela)

visszajar6 Colette-tel
csak kezzel-Iabbal tud
tak megerteni egymast.
Mara meg azt is megtet
te, hogy megtanult fran
ciaul, es oda-vissza for
ditotta a szerelemesek
leveleit. Vegiil nem
vetelytarsa, hanem ba
ratnoje lett a kis idore
Budapestre k6lt6zo Co
lette. A szineszno ke
sobb terden allva k6
sz6nte meg neki, amit
tett, es bocsanatot kert
tole.

Ezt a romancot a
Beliigyminiszterium is
eberen figyelte. Egy
izben (nehany evvel az
1956-os forradalom
utan) a "Magyarorszagra
januarban erkezik a
tavasz" sz6vegii tavirat
annyira felkeltette a
hat6sag erdeklOdeset,
hogy r6gt6n meg is
jelentek Kallainal a nyo
moz6k. Pedig a tavasz
csak Colette januarra
igert magyarorszagi la
togatasara utalt.

A palya nemcsak
Kallai sorsat, hanem
Maraet is meghatarozta.
Szilagyi Bea - Pager
Antal kesobbi felesege -,
aki a kommunista vona
lat kepviselte a Magyar
Szinhaz tarsulataban,
abba is belesz6lt, hogy
legyen-e a parnak gyere-

ke. Nem sziiletett meg a
babajuk, s Mara kesobb
mar nem is sziilhetett.

A 85 eves koraban
elhunyt Kallai Ferenc
vegrendeleteben gon
doskodott arr6l, hogy
Mara az 0 halala utan is
gondtalanul elhessen.
Vegakarataban arr61 is
rendelkezett, hogy a
Magyar Szinhaz javara
hozzanak letre egy ala
pitvanyt.

Felesegevel, Csizmadia
Maraval

A Kallai 90 Clmu
programsorozat sajt6ta
jekoztat6jan Hegedus D.
Geza, a Kallai Ferenc
Alapitvany eln6ke el
mondta: A muvesz ezer
szallal k6tOd6tt sziilova
rosahoz, ezert halala
utan 6zvegye a varosnak
adomanyozta a targyi
emlekeit, illetve jelentos
vagyont is adomanyo
zott a varosnak. Gyoma
endrod6n letrej6tt es
miik6dik a Kallai Ferenc
NepfOiskola Alapitvany.

Kallai Ferenc halala
ig huseges volt szinhaza
hoz, a regi Nemzeti
Szinhazhoz, illetve a
Magyar Szinhazhoz,
ezert vegrendeleteben
muvesztarsai, valamint
az eloadasok letrej6tte
ben nelkiil6zhetetlen
szinhazi emberek elis
merese celjab61 alapit
vany letrehozasar6l ren-

delkezett. 25 milli6 fo
rintos alapit6i tokevel
megalakult a Kallai Fe
renc Alapitvany, amely
az iden mar 6t6dik alka
lommal adta at a Kallai
Ferenc Eletmu-dijat.

Kallai Ferenc 6zve
gye a muvesz alkotasai
nak jogdijaib61 befoly6
6sszegeket a MASZK
Orszagos Szineszegye
siiletnek adomanyozta.

Szonda Istvant61, a
Kallai Ferenc NepfO
iskola Alapitvany eln6
ketol megtudtuk, hogy a
muvesz mindig meleg
szivvel beszelt sziilo
helyerol, es az elsok
k6z6tt volt, ha segiteni
kellett valamiben. Halala
utan 6zvegye Gyoma
endrOdnek ajandekozta
Kallai muveszi hagyate
kat, amelybOl alland6
kiallitast rendeztek.

A Kallai Ferencne
altaI egy eve, 10 milli6
forintos alaptokevel let
rehozott Gyomaendrodi
Kallai Ferenc NepfOis
kola Alapitvany alapceI
kitiizese a magyar nem
zet kimagas16 kulturalis
ertekeihez kapcso16d6
telepiilesi ertekek apola
sa, nepszeriisitese, be-

Keleti Eva fotoja, amely
a szobraszt megihlette
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vette, amelyen az egyko
ri ptilyatarsak leptek fol:
Hamori Ildik6, Csaszar
Angela, Felfoldi Anik6,
Daniel Vali, Hegedus D.
Giza es Szinetar Mikl6s

(MTI nyoman)
Fot6: Hornok Erno

ja Kallai Ferencet. Szo
ke Sandor szobra a mu
vesz derujet es humanu
mat sugarz6 alkotas, ins
piral6ja Keleti Eva 1971
juliusaban kesziilt fot6
ja, amelyen kiskutyaja
val oleben iiI a szinesz.

Szinetar Mikl6s
Kossuth-dijas rendezo a
Keleti Eva fot6muvesz
alkotasaib61 kesziilt kial
litas megnyit6jan el
mondta: a kepek "egy
nagyon nagy emberrol
sz61nak, aki nelkiil nem
lett volna 20. szazadi
magyar szinhaz ". A
megnyit6t gtilamusor ko-

-,

mert "Kallai Ferenc
muveszetenek egyik elte
toje a szerelem volt,
amely itt erte at utol elo
szor ". Az ovalis granit
tombon elhelyezett,
bronzb61 kesziilt szobor
egy padon iilve abrazol-

sa--

ahol kilencven eve Kal
lai Ferenc Mesapja var
ta gyermeke megsziilete
set.

Hegedus D. Geza
szinmuvesz, a Kallai
Ferenc Alapitvany kura
t6riumanak elnoke a 20.
szazadi magyar szinhaz
is filmmuveszet egyik
legnagyobb kival6saga
nak nevezte a szineszt.
Szavai szerint a csalad
nak, a gyermekkor elme
nyeinek, a hely szelleme
nek es Gyomaendrod
emberi kozossegenek
koszonheto, hogy Kallai
Ferenc a Nemzet Szi
nesze, a Nemzeti Szinhaz
orokos tagja, Kossuth
dijas es meg szamtalan
dijjal elismert szinesz
lehetett.

Hegedus D. Geza
remenyet fejezte ki, hogy
a Szabadsag ter azon

. resze, ahol az alkotast
elhelyeztek, a szerelme
sek taltilkoz6helye lesz,

A szobor koriil a volt szinesztarsak es a gyomaendrodiek.
Kallai szobra mellett az alkot6, Szoke Sandor iii

Toldi Balazs polgar
mester koszontojeben
elmondta: Gyomaend
rod sok hires embert
adott a vilagnak, de
koziiliik is kiemelkedik
az 1925. okt6ber 4-en
sziiletett Kallai Ferenc.
A varos diszpolgarava
avatta a szineszt, r61a
neveztek el az alapfoku
muveszeti iskolat, egy
utca is orzi az emleket es
a tervek szerint februar
I-tal a Katona J6zsef
Muveszeti Kozpont is az
a nevet viseli majd.

Hozzatette: a Nemze
ti Szinhtizban talalhat6
mar egy mellszobor Kal
lai Ferencrol, sziilovaro
saba most egy egeszala
kos, ii16 szobor keriil,
amely a Nemzeti Kultu
ralis Alap tamogatasa
b61 es civil adakozasb61
kesziilt el. Az alkotas a
Koros (Holler) Szalloda
melletti teren taMlhat6,

Hegediis D. Geza
szinmiivesz

a Kallai szobor avatasan

Okt6ber 2-cm szobrot
avattak es kiallitast nyi
tottak Kallai Ferenc szii
letesenek 90. evfordul6ja
alkalmab61 sziilovarosa
ban. Ezzel az iinnepseg
gel kezdetet vette a
2010-ben elhunyt mu
vesz, a Nemzet Szinesze
tiszteletere szervezett
Kallai-emlekev ese
menysorozata.

mutat:isa; a varas es kor
nyeke nepessegmegtar
tasat segito, a videk ha
gyomanyainak megorze
set biztosit6 termelesi
kulmra felkutatasa, ter
jesztese, vedelme.

Az ozvegy tovabbi
15 milli6 forintot ado
manyozott a sziilovaros
nak, hogy segitse belOle
a szocialisan raszoru16
lakosokat.

L. HOYWlth Katalin
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UJRA ALL A TIMAR CSALAD VAS KRISZTUSA
Ketszazotven eves

multra visszatekinto,
nemreg ujja sziiletett
keresztet allitottak fel
iden szeptemberben Ru
nyan, a pleblinia epiilete
elott. A "vas krisztus" ko
rabban a szantofOld sze
len alit, majd Runya
berenyi uti szakaszara,
kesobb az egyik tanya
padllisara keriilt, s most
az elkeszitese utan 250
evvel ismet meIto helyre
talalt.

A keresztet 1765-ben
Timar Mihaly es Timar
Matyas allitatta az End
rodhoz tartoz6 Simai pusz
tan az akkori csarda es az
orszaglit mellett. A paszto
rok azon a pusztan legeltet
tek az endrodiek nyajat es
mivel messze voltak a koz
segtol es a templomt61, kel
lett egy hely, ahol vigaszt
es remenyt kaphattak
hitiikben.

Ezen a helyen alIt a
kereszt 100 evig, amikor
1863-ban soha nem latott
aszaly sulytotta Endrodot.
A keresztallit6k egyik
leszarmazottja, Timar Ja
nos ekkor engedellyel

athozatta a berenyi ut melle
a vaskeresztet, hogy az itte
ni fcildjen vigyazzon a ter
mesre. A kereszt ujraszen
telese 1863. junius 24-en
tortent. A csalad termese
megmaradt, sot, ahogy
mondjak j61 is adta.

A kereszt tortenete az
elso vilaghaboru eveiben
ujabb fordulatot vett. Timar
Peter Pal a fakeresztet egy
uj ontott vaskeresztre cse-

relte, halab61 azert, hogy
fia, ifjabb Timar Peter Pal
huszonevesen, meg ha
vakon is, de elve hazake
riilt a haborub61.

A badogkorpuszt, a
krisztuskepet azonban nem
hasznaltak fel ujra, hanem
a tanyajuk elejere, a szel
deszkara szogeltek.

A kereszt es a korpusz
tortenete ezt kovetoen ket
tevalt. Ut6bbi nehany evti-

zed mulva lekeriilt a szeI
deszkar61 es a padlason rej
tettek el, a badog korpusz
teljesen berozsdasodott,
am Krisztus testenek kor
vonalai meg latszottak,
amikor 2013 oszen megta
laltak a Timar tanya pad
lasan.

A helyreallitas egyik
kezdemenyezoje, Hegedus
Bence ugy dontott, hogy a
tobb mint 200 eves emleket

ujra fel kellene allitani.
Felujitottak a "vas krisz
tust", amely uj fakeresztet
is kapott. A hunyai pleba
nia elott iden szenteltek fel
a keresztet, amely ele a
csalad, Timar Peter Pal es
Timar Franciska leszarma
zottai oseik emlekere
emlektablat is allitottak a
csaladi gyokerek apolasa
nak es eletbentartasanak
eredekeben.

Temetoi rendszabalyok·
Gyomaendrod kef

koztemetOje a Gyoma
szolg Ipari Park Kft.
kezeleseben van. A ceg
iigyvezeto igazgatoj a,
Fekete Jozsef lapunk
nak elmondta, hogy a
kozelgo halottak nap
j ara megkezdodott a
temetok felkeszitese.

Az elmult idoszak
ban t6bb lakossagi, sot
6nkormanyzati kepvise
Wi eszrevetel is erkezett
a Gyomaszolghoz a te
metok rendjevel kapcso
latban. T6bben jeIeztek
hogy Iopjak a viragokat,
valamint rongaijak a
sirokat, sot az endrOdi
temetob61 elloptak egy
marvany fedolapot is.

- Bar az iizemeiteto a
Gyomaszoig Kft. a sirok
megrongaIasaert, a vi
raglopasert nem teheto
feIelosse, ennek ellenere
fokozott ellenorzessel
kesziiliink a halottak
napjara. A temetok es
k6myekUk rendjet ezek
ben a napokban a rend
orseg mellett a polgaro
r6k es a telepiilesor6k is
vigyazzak majd - taje
koztatta lapunkat Fekete
J6zsef igazgat6, aki fel
hivta a figyelmet an-a is,
hogy a temetokbe to
vabbra is csak a Gyo
maszolg Kft. altaI kia
dott engedellyel Iehet
gepjarmiivel behajtani.
A temeto kapuira ismet

kiheIyeztek a nyitva tar
tasi rendet, s csak a nyit
va tartasi idon beliil
Iehet a sirkertekben tar
t6zkodni.

- A temetok rendjeert
es tisztasagaert a lakos
sag is felelos. Kerem,

hogy csak a kijeI6lt kon
tenerekbe helyezzek el a
sirokr61 eltavolitott el
szaradt viragokat es ko
szorukat. Fontosnak tar
tom a temetok rendjenek
erdekeben, hogy vagy
keritessel vagy e16s6-

vennyel vedjiik meg a
sirkerteket, ahova
egyebkent terfigye16
kamerakat is indokolt
lenne elhelyezni - mond
ta vegiil Fekete J6zsef, a
Gyomaszolg Kft. igaz
gat6ja.
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Negyedszazada volt az elso szabad valasztas',
Meg langolt a Gyoma es Endrod kozotti viszaly

Szereto Bela es dr. Farkas Zoltan kepviselOk az SZDSZ szineiben

A rendszervaltas utani elso kepviselo-testiiletbOl oten:
dr. Koleszar Jozsef, dr. Valach Bela, Balazs Imre,

Hunya Lajos es Knapcsek Bela

sebb es egyben vegtg
valtozatlan. A 21 tagu
testiiletben 10 egyeni
vaIaszt6keriileti, 7 kom
penzaci6s listas, 2 ked
vezmenyes kompenzaci
6s listas kepvise16 es a
kozvetleniil valasztott
polgarmester kepviselte
a helyi kozakarat es koz
erdek ervenyesiteset.

A mostani 2014-es
valasztasok utan a hete
dik valasztasi ciklusban,
az onkormanyzatisag ev
fordu16jan Toldi Balazs
polgarmester mellett
Agostonne Farkas Ma
ria, Beres Janos, Betk6
J6zsef, Farkas Zolt<'m
Illesne, Fulop Istvan
Bela, G6zan Sandor,
Nagyne Perjesi Anik6,
Poharelec Lasz16, Le
h6czkine Timar Iren,
Papp Istvan, Vasas
Gyorgy Peter kepvise16
alkotja a helyi onkor
manyzat kepvise16-tes
tiiletet.

BALUVILL
Szakiizlet (Juhasz Istvan)
Mezot.:ir, Rakoczi .:it 12.

K!nalatunkb61:

Villanyszereh~si anyagok,
vilagitastechnika,
gazkeszQlekek- es alkatreszek!

VILLANYSZERELESI
MUNKAK
REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETSOLI

Kedvez6 arakkal varja vasarl6it a BALUVILL!
Nyitva: Hetf6-pentek: 7.30-17.30 SZQ.: 7.30-12.00

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

MUl1karuhazat:
. acelbetetes.es betet l1elkiili cipok36-48meretbeii(

Dzsekik 4XL, meretig:. Munkasnadragok(:..>:\. i

,". ". :,,' ,.:;,;" <: .. 'c" .:,.- " .'.-:.'--:': •.• ,,',,'" '.".<:.:;.\" :':;.:: .-, :'. :;,', ".~ '_:'~. :;~>,~;;~;:/:.:" ..~}:_.

nehany hettel kes6bb
lemondtak mandatu
mukr61, igy a kovetkez6
ev februarjaban ket kor
zetben megtartott id6ko
zi valasztason es a part
listakr6l kiadott ujabb
megbizatasokkal alIt
ossze az a testiilet, amely
az 1994-es altalanos
valasztasokig alakitotta
a yaros jov6jet.

Az eddigi het valasz
tasi ciklusb61 az 1998 es
2002 kozott mukod6,
harmadik volt a legnepe-

Dr. Franko Karoly orvos, az elso polgarmester

Vaszk6 Iren, dr. Vereb
Lajos, Jenei Balint, Hu
nya Lajos, Pocsaji Zsolt,
Kun Lasz16ne es dr.
Kovacs Bela kapott kep
vise16i megbizatast.

Tovabbi erdekessege
volt meg az els6 onkor
manyzati ciklusnak,
hogy a polgarmestert
meg nem kozvetleniil
valasztotta a lakossag,
hanem a kepvise16-testii
let a sajat tagjai komI.

Ez a politikai-kozjo
gi megoldas Gyoma
endr6don kisebbfajta
kozeleti felbolydulast
idezett el6. Az els6 ala
ku16 iilesen nem tudtak
polgarmestert vaIasztani
a kepvise16k, majd az
okt6ber 29-i megisme
telt alaku16 ulesen dr.
Frank6 Karoly lett a
varos polgarmestere. Az
ezzel egyet nem ert6
kepvise16k koziil negyen
meg akkor, mig ketten

Zoltan (2), Sipos Tas
Tohotom (3), Hangya
Lajosne (4), dr. Frank6
Karoly (5), Knapcsek
Bela (6), dr. Valach Bela
(7), Balazs Imre (8),
Gellai J6zsef (9) es dr.
Koleszar J6zsef (10)
szerzett mandatumot. A
partlistakr61 David Ma
tyas, Hornok Belane,

kepvise16 partlistar61
jutott mandatumhoz.

1990. szeptember
30-an az els6 fordu16ban
egyediil csak Gellai
J6zsef, a 9. egyeni va
laszt6keriilet jelolje
szerzett mandcitumot.
Ezt kovet6en, okt6ber
14-en, a masodik fordu
16ban alakult ki az els6
demokratikus elven mu
kod6 kepvise16-testiilet
Gyomaendr6don.

Az egyeni vaIaszt6
keriiletekben dr. Gedei
Margit (1), dr. Farkas

Az els6 gyomaend
r6di kepvise16-testiiletet,
az orszaggyiilesi vaIasz
tasokhoz hason16 szisz
temaval, meg ket fordu
16ban valasztotta a varos
lakossaga. Akkor a 19
f6s testiiletbOl 12 kepvi
se16t egyeni valaszt6ke
riiletben kozvetleniil va
lasztottak, mig tovabbi 9

Ez evben iinneplik
negyedszazados letiiket
a magyar onkormany
zatok.

Varosunkban, Gyo
maendrOdon 1990. okt6
ber 18-an tartotta alaku
16 iileset az els6kent
megvaIasztott kepvise16
testiilet, melyet az6ta
mar a hetedik valasztasi
ciklus testiilete kovet
varosunk ugyes-bajos
dolgainak rendezese, fej
lOdese, egy elhet6bb
Gyomaendr6d megva16
sitasa erdekeben.
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teletet megad6, alazatos
eletforrna volt, amit tOle
meg lehetett tanulni.
Anyam sokkal agilisabb
volt. Akkoriban meg
nem voltak olyan "uri
huneutsagok", mint a
gyes vagy a gyed, azert
amikor nem nagyanyam
vigyazott ram, akkor egy
samlin iiesorogtem a pa
tikaban, hogy ne legyek
lab alatt.

- A gyomai gimnazi
um utan sikeresen felve
telizett a szegedi egye
temre.

- A szegedi orvostu
domanyi egyetemen
1982-ben vegeztem alta
lanos orvoskent. Tulaj
donkeppen belgy6gyasz
hemato16gus szerettem
volna lenni. De a klini-

kan akkor, nem volt
orvosi alias, igy a
Radio16giai Klinikara
keriiltem. Rontgen diag
nosztikan dolgoztam,
majd - kihasznalva
annak lehetoseget, hogy
alap-szakkepesiteskent
meg lehetett szerezni 
az elso esoporttal, 1986
ban sugarterapias szak
vizsgM tettem. Marad
tam Szegeden, a Radi
016giai Klinika sugarte
rapias egysegeben. Ne-

Piko nagyapa
az unokaval

"Kisdoboskent verset
mondok..."

katasztrOfa orvostan
szakvizsgM, amit egyeb
kent hasznositok is, mert
ennek alapjan szerzOd
tern el: masodallasban a
gyulai bortonben en
vagyok az alapellMasi
orvos.

- A krimiolvas6 ifju
vegill az apja hivatasa
mellett dontott.

- Az altalanos iskola
felso tagozataban ma-

dr. PikO Bela

talis fenykepezes, de en
esak kesobb, tigy 13
evvel ezelott yettem meg
elso digitalis fenykepe
zogepemet, egy Fuji
kompaktot s ezutan ju
tottam el a tiikorreflexes
Nikon gepig. Ezen az
titon tehat Darvas Tibor
Mesi inditott el, s a mai
eszemmel mar tudom,
hogy 0 esztetikM, feny
kepszerkesztest es egy
fajta fot6s latasm6dot is
tanitott nekiink. Iden
volt az elso fot6kiallita
som ket orvoskollegam
mal egyiitt, Gyulan.

- Az ifju Pik6 Be/at a
fenykepezesen kivul
erdekelte-e mas is?

- Nagyon sokat 01
vastam. Bar a klasszikus
meseirodalom, Benedek
Elek es Andersen kima
radtak, de ezek helyett
Molnar Gabor, Szeehe
nyi Zsigmond titleirasait
olvastam, majd hamar
rMalaltam a krimi iroda-

Dr. Piko Bela, a Bekes Megyei Pandy Kalman
Korhaz Klinikai Onkologia es Sugarterapias
Osztalyanak vezeto fOorvosa rna is biiszken vallja
maglit gyomainak. A GyomaendrOd diszpogara
kent kitiintetett edesapja nyomdokaiba lepett,
amikor ugy dontott, hogy az orvosi hivatast
valasztja. Az ifjabb PikO Bela 1958. junius 16-an
sziiletett Bekescsaban, s mint mondja, mar a vi
lagrajovetele is kisse kalandos volt.

- A esaladi legendari
urn szerint anyamat a
megyeszekhelyre szalli
t6 mentOaut6 utkozben
lerobbant, ezert egy
mentOt mento aut6t
kiildtek, amivel meg ido
ben beertek Bekesesa
Mra, a sziileszetre. Ne
hany napig voltam esa
bai, de azutan az egyete
mi eveim kezdeteig gyo
maikent eseperedtem 
mesel a kezdetekrol dr.
Pik6 Bela.

A bemvetest a 2. sza
mu Altalanos Iskolaban
sajatitotta el, s ottani
tanarai komI Darvas Ti
bor tanar urat emlegeti
rna is, mint szamara
egyik meghataroz6 pe
dag6gus szemelyiseget.

- Darvas Tibor nem
esak magyar-tortenelem
szakos tanar volt, aki a
magyar szaktargyi verse
nyekre is felkeszitett,
hanem tOle tanulhattam
meg a fenykepezest, ami
akkoriban nemesak gep
kattingatasbOl, hanem
labormunkabOl is alIt.
Diakkent megtanultam
filmet elohivni, papirke
pet esinalni, fixalni es
szaritani. Mondhatjuk,
hogy a fot6zas, mint
hobbi vegigkiseri az
eletemet: meg szegedi
egyetemi eveim alatt is a
lesotetitett fiirdoszoM
mat rendeztem be elohi
v6 labornak. Ez ido tajt
kezdett elterjedni a digi-

• - - - III·..-~..
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~!'~~lo~m~r~a:az Albatrosz gyarb6l orszagos szak-

sorozatra, majd az Eu- targyi versenyeken re
r6pa Konyvkiad6 "Fe- mek helyezeseket ertem
kete Konyvek" sorozata- el, de a magyarral akko
ra. Magyarorszagon ak- riban nem lehetett sokra
koriban ezek voltak az menni. Szeretem rna is
elerhetO krimi forrasok. az irodalmat, szeretek
Ma is rengeteget olva- szavalni, de az akkori
sok, a hazunk emeleten tarsadalmi - politikai
egy konyvtarat rendez- helyzetben nem Hint
tiink be: osszesen 600 vonz6nak egy magyarta
meternyi konyvespole nari vagy egy kiszolgal
van tele konyvvel. tatott ujsagir6i allas.

- Mi leszel, ha nagy Ugy dontottem, hogy
leszel? - szokta kerdezni talan megis inkabb orvos
a gyermektIJl az okos fel- leszek. Raalltam a bio16
natt. Az ember azt gon- giara, olyannyira, hogy a
dolna, hogy afot6zast es bio16gia szaktargyi ver
a krimiket kedvela Pik6 senyek helyezettjekent
Belab6l nyomoz6 lesz... ebbOl a tantargyb6l nem

- Hivtak erre a palya- is kellett felveteliznem
ra, de a "fokozott fizikai az orvosi egyeternre.
es fegyelmi kovetelme- Egyebkent minden tan
nyek" nem voltak esabi- targybOl j61 teljesitettem
t6ak szamornra. Ennek a gyomai gimnazium
aprop6jan jelzem azon- ban, azt hiszem vegig
ban, hogy 2002-ben kitiino tanul6 voltam.
letettem a honved- es - Edesanyja gy6gy-

szeresz volt a gyomai
patikaban, edesapja pe
dig koztiszteletnek or
venda belgy6gyasz szak
orvoskent dolgozott meg
nyugdijazasat kovetaen
is.

- Gyerrnekfejjel esu
pan annyit lattam, hogy
apam folyamatosan dol
gozik, de kozben folya
matosan kepzi is magM.
Ez a szemlelet, ez a
me1yen emberi hozzaal
las volt szamomra in
kabb meghataroz6 a esa
lactban es kevesbe profi
taltam otthon az orvoslas
gyorsan valtoz6 tudoma
nyab6l. Amikor apam az
utcan setalt, nem lehetett
megelOzni, hogy ne 0
koszonjon eloszor. Tob
bet volt a kalapja a keze
ben, mint a fejen, amikor
mentiink valahova... A
magat alland6an kepzo,
a masik embernek a tisz-
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Boglarka usz6edzesen

H.E.

evfordu16nkat. Boglarka
lanyunk 2002-ben sziile
tett, most 8. osztalyos es
kiva16an uszik. Hogy
folytatja-e apja hivata
sat? Meg nem lehet tud
ni, egy biztos, azt han
goztatja, hogy nem akar
orvos lenni. Igaz, 14
evesen meg en sem akar
tam orvos lenni. Sot,
apam sem akart orvos
lenni, de nagyapam min
dig azt mondta neki,
"fiam, orvosra mindig
sziikseg van!"

Dr. Pik6 Belanak
iteltek oda 2014-ben a
Bekes Megyei Pandy
Kalman K6rhaz legma
gasabb kitunteteset, a
Pandy Em1ekermet. Az
onko16giai osztaly veze
to fOorvosa jelentos sze
repet tolt be a terseg
daganatos betegeinek
ellatasaban, az altala ira
nyitott egyseg 1994 6ta
megyei onko16giai koz
pontkent miikodik.

ugyanettol az evtol igaz
sagugyi orvosszakerto.
Jelenleg az Orszagos E
geszsegbiztositasi Penz
tar onko16giai melta
nyossagi kerelmeit vele
menyezi szakmailag.
Raadasul 2012-ben me
zogazdasagi technikusi
vizsgat is tett, mert Gyo
maendrodon orok6lt ne
hany hektar szant6fol
det.

A folyamatos tanulas
es munka k6zben 1990
ben nosUlt meg. Fele
sege dr. Petrovics Haj
na1ka, aki kezdetben Ti
szagyendan volt hazior
vos, majd Gyulan, ke
sobb Csabara jart at dol
gozni, mint mentoorvos.
Ezt k6vetoen a Bekes
Megyei Egeszsegbizto
sitasi Penztarban ellen
orzo fOorvos, s most - a
kor bezaru1van - ismet
haziorvoskent dolgozik
Gyulan.

- Az eskUvonk Gyo
man volt a reformatus

templomban. A zene,
amire bevonultunk Cseh
Tamast61 "Feher babak
takarod6ja" cimii szama
volt ("Eltek-e meg regi
lanyok... "). A meghi
v6nkon pedig az az ide
zet szerepelt, hogy "Az
emberek altalaban meg
erdemlik egymast". Kis
se nonkomformista m6
don fogtuk fel ezek sze
rint a hazassagkotest, de
most unnepelhettiik im
maron a 25. hazassagi

A Pandy Emlekerem atadasan 2014-ben

semmel licencvizsgat
tettiink paliativ orvoslas
b61 is. Ez tulajdonkep
pen egy tiineti kezeles:
az aktiv daganatellenes
kezeles mellett, vagy az
erre a kezelesre nem al
kalmas betegek eletmi
noseget javit6 ellatasa a
feladatunk. Nalunk, itt
Gyulan miikodik a ha
rom megyere kiterjedo
hospice oszta1y is. Okkal
merem mondani, hogy 
bar minden beteget meg
gy6gyitani nem tudunk 
mindenkin tudunk vala
mit segiteni ...

Dr. Pik6 Bela 1994
6ta el Gyulan, es mint
edesapja, 0 is folyamato
san kepezte magat:
2002-ben jogi szakokle
veles orvos lett, 2003
ban letette az egeszseg
ugyi kozvetitoi vizsgat,

szerintuk ugy hivjak,
hogy kupleraj. En vi
szont ugy tudom - bar
szemelyes tapasztalata
im nincsenek -, hogy a
kup1eraj j61 szervezett es
kiva16an prospera16 in
tezmeny, amit a k6rha
zakra nem lehet feltetle
nUl es mindig elmonda
ni. Az elmult idoszakban
itt egy tagabb szemleletii
onko16giai osztalyt sike
riilt letrehozni; kobalta
gyuval, majd linearis
gyorsit6val gazdagodva
a sugarterapias teve
kenyseget is miiveljuk,
komplex ellatasat bizto
sitva. Tavaly he1yette-

Meseolvasas

Oriilok annak, hogy az
elmult evek alatt demok
ratikusabb szemeletet
honosithattam meg az
osztalyon, ahol a nem

orvos kollegaimnak is
kikerem a velemenyet. A
mi osztalyunkon nem
lehet megjatszani a
"nagy feher orvost". Per
sze fOorvos kollegaimt61
kaptam is ezert meg
jegyzeseket, mondvan
az egeszsegugyben al
kalmazott demokraciat

Boghirka az edesanyjaval

Idosebb dr. Pik6 Bela az unokajaval es a menyevel

hany ev mu1va, 1992
ben tettem Ie a klinikai
onko16giai szakvizsgat.
Ajanlottak egy allast az
orszagos onko16giai in
tezetben, sot, adjunktusi
rangot is adtak volna, de
en ezt, - bar nagy meg
tiszteltetesnek Yettem, 
nem vallaltam el, mert
azt mondtam: nem tud
nek Budapesten elni
videki emberkent. Az ezt
koveto masodik ajanla
tot mar nem utasithattam
vissza, igy keriiltem egy
eyre Oroshazara, az otta
ni onko16giai osztalyra
"osztalyvezeto szaktana
csad6" beosztasaba.
Amikor 1994-ben meg
uresedett a gyulai foor
vosi allas, akkor mar
volt egyfajta rutinom a
klinikai onko16gia osz
taly vezeteseben. Itt
Gyulan egy evet meg az
elodommel dolgozhat
tam, majd amikor 0
nyugdijba vonult, atve
hettem az egesz osztalyt.
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Ez ev januar elseje
vel neveztek ki Gera
Krisztiant a Liget
Fiirdo Kft. iigyvezeto
jeve. Az azota eltelt
honapok tapasztalatai
rol es a tervekrol be
szeigettiink a fiirdo
vezetojevel.

- A gyomaendrOdi
fiirdo kivalo termeszeti
adottsagokkal rendelke
zik, ugyanakkor a ven
degforgalom az elmult
evek alatt nem ernelke
dett. Teny, hogy a kem
pingiink allapota miatt
sok vendeget veszitet
tiink az elOzo esztendok
ben. Bar a satras kem
pingezok szama szinte a
nullara csokkent hazank
ban, viszont az Euro
paban eladott lakoautok
es lakokocsik szama
folyamatosan novekszik.
A nyugat-europai nyug-·
dijasok jelentos resze
keres hazankban olyan
gyogyfiirdoket, ame
lyeknek kempingje mi
nosegi infrastrukturat
tud biztositani. Ezeknek
az elvarasoknak a gyo
mai kemping messze
nem tud megfelelni. Itt
mindenkeppen fejlesz
tesre lenne sziikseg: meg
kell ujitanunk a vizesb
lokkot es vagy paIyzati
penzhOl vagy vallakozo
bevonasaval teliesitett
fahazak epiteset ruztiik
ki celul.

A gyogyaszati
onresz osszeget tavas
szal csokkentettek. Tobb
beteg vette-e igenybe a

fiirdo gyogyaszati szol
galtatasait? - kerdeztiik
az igazgatotol.

- A Liget Fiirdo gyo
gyaszati szolgaltatasai
korabban a gyulai fiirdo
arain mUkodtek. Ez azt
jelentette, hogy egy itte
ni beteg ugyanugy 400
forintot fizetett a kezele
sert, mintha azt Gyulan
vette volna igenybe.
Hozzateszem, hogy a
szolgaltatas szinvonalat
tekintve ugyanazat tud
juk biztositani, mint a
gyulai fiirdo gyogyasza
ta, am ettol fiiggetleniil
rulzottnak ereztem a 400
forintos arat. Meg iden

Gera Krisztian

tavasszal sikeriilt a gyo
gyaszati onresz osszeget
a felere csokkenteniink
az onkormanyzat jova
hagyasaval. Ennek meg
is lett az eredmenye: nott
az igenybevett kezelesek
szama, ez altaI 'az OEP
finaszirozas merteke is
novekedett. A jovo evi
fejlesztesi celjaink ko
zott meg kell emlitenem
a gyogyaszati kesziileke-

Sz6-Beszed

ink megujitasat is. Az
idei nyaron sok vende
giink hianyolta a fiirdo
hOI a csuszdat, ezert ter
vezziik ennek epiteset is
a kovetkezo szezonra.

Az idei evben nott a
f.iirdovendegek szama.
Az igazgato elmondta,
hogy mar szeptember
vegen fogadtak annyi
vendeget, mint tavaly
egesz evben.

- A fiirdo dolgozoi
elott is megfogalmaztam
azt a celt miszerint sze
retnem, ha a kategoriaja
ban a gyomaendrOdi a
legjobb fiirdo lenne.
Mindehhez a fiirdo mii
szaki allapotanak javita
san rul fontos, hogy a
szemelyzet mikent vegzi
a munkajat, mikent
viszonyul a vendegek
hez. Kollegaim koziil
mar vannak akik ango
luI, nemetiil tudnak
beszelni, sot a nyari ido-

szakban felvettiink egy
magyarul es romanul is
beszelo munkatarsat, aki
Aradrol erkezett. Meg
kell emlitenem, hogy let
rehoztunk egy roman
kozossegi oldalt, mely
nek folyamatosan no
vekszik a latogatottsaga.
Nem csak a budapesti
turisztikai kiallitason
voltunk jelen, hanem
tavasszal egy aradi ide
genforgalmi esemenyen
is sikerrel mutatkoztunk
be. Teny, hogy iden
egyre tobb romaniai
vendegiink volt, de sze
retnenk, ha a jovoben is
egyre tobben erkeznenek
a hatar tuloldalarol.
Realis elvaras az onkor
manyzat reszerol, hogy a
fiirdo onkormanyzati
tarnogatasa csokkenjen.
Viszont tovabbi fejlesz
tesek sziiksegesek ah
hoz, hogy ez a fiirdo
fennmaradjon es folya-
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matosan egyre nagyobb
szamban tudja vonzani a
vendegeket - mondta
Gera Krisztian a fiirdo
igazgatoja, aki biiszken
emlitette, hogy a Fold
miivelesiigyi Miniszte
rium, a Nemzetgazda
sagi Miniszterium es a
Magyar Turizmus Zrt.
altaI "Az ev okoturiszti
kai letesitmenye 2015"
dm elnyeresere kiirt
palyazaton az Erzsebet
ligeti kilato es lombko
rona setany "tanosveny"
kategoriaban az elokelo
2. helyen vegzett. Az
eredmenyhirdetesre a
Turizmus Vi lagnapjan,
szeptember 27-en, az
Orszagos Mezogazda
sagi es Elelmiszeripari
Kiallitas es Vasar kerete
ben keriilt sor. Az elis
meressel jaro oklevelet
Toldi Balazs polgarmes
ter es Gera Krisztian,
mint iizemelteto vette at.
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Budapesti kirandulas Idosek Vilagnapjan

Refor~atusoktalalkozoja

Szeptember IS-en Budapestre
kidmdult a Gyomaendrodi Kis
Balint Altalanos Iskolab61 harom
hetedik osztaIyb61 50 gyermek. A
B-uvosvolgy Mediaertes es Oktat6
Kozpontba mentiink. Reggel 6 6ra
kor indultunk el, mindenki orom
mel szallt ki a buszb6l, amikor

megpillantottuk a mediacentrum
szep es modem epiiletet. Elkez
dodtek a kiscsoportos foglalkoza
sok.

Minden csoport kapott egy ani
matort, akik a munkat segitettek,
beavattak minket a media rejtelme
ibe. ElOszor a radi6zast pr6baIhat
tuk ki. Elkeszithettiik sajat radi6
m-usorunkat, keszitettiink m-usor
tiikrot es szereposztast is. Voltak
m-usorvezetOk, hirad6sok, sztar
vendegek, reklamosok, sot radi6
hangja es jatekos is.

Egy 10 perces sziinet utan
elkezdodott a 2. foglalkozas:
Greenbox hatterrel dolgoztunk,
ahol hirad6t keszitettiink. Azzal
szembesiiltiink, hogy amit a keper
nyon latunk, az nem ugy van a
val6sagban. Szerkeszthettiink
Hirad6t es idojaras jelentest is.

Ezutan ebedsziinet kovetkezett,
majd elindultunk a 3. smdi6ba,
ahol aut6s filmet forgattunk. A
helyszinre egy kis Polski volt bete
ve, es mogotte egy hatalmas TV
volt. Valaszthattunk a sztorik
koziil, es eljatszhattuk a tortenetet
a sajat magunk altaI kitalalt szo
veggel illusztralva. Nagyon j61

sikeriiltek a filmek. A 4. helyszinen
nyomoztunk. Kaptunk okos telefo
nokat, es rajta SMS-eket, e-mail
eket es fot6kat. At kellett nezni az
egesz telefont, es a kerdesekre
valaszolni. Az eredmeny megdob
bento volt. Amikor osszeolvastak a
csapatok a megoldasokat, mindent

megtudtunk a kepzeletbeli sze
melyrol.

Ezutan mutattak egy olyan
vide6t, amiben egy ember magus
nak nevezte magat, es az utcar61
jar6keloket hivott be a satraba.
Csak a neviiket kerdezte, es meg
mondott r6luk mindent. A vegen
lelepleztek, hogy a sator egy elkii
lonitett reszeben" hackerek" keres
tek ki az adott szemelyrol az inter
neten keresztiil minden adatot, es
sugtak a magusnak. Az emberek es
mi is megdobbentiink, hogy meny
nyire lehet benniinket manipulalni,
es mennyire hiszekenyek vagyunk
a 21. szazadban.

Az 5. helyszin a sajt6 volt, ahol
egy program segitsegevel megszer
kesztettiik sajat ujsagunkat.

Izgalmas, kiilonleges elme
nyekkel lettiink gazdagabbak.
Koszonjiik a Kis Balint Altalanos
Iskola tanarainak a szervezest,
igazgat6 neninek pedig, hogy elen
gedett benniinket a nem minden
napi tanulmanyi kirandulasra.

FUlop Eniko, Nagy Noemi,
Toth Zoltan

7.osztaly

Tisztelt Szepkoru
Gyomaendrffdi Polgarok!

Eppen hUsz esztendeje,
hogy az ENSZ az idosek
vilagnapjava nyilvanitotta
okt6ber elsejet. Ez a nap
az6ta Onokre, es a vilagon
elo mintegy 600 milli6
embertarsunkra, idosekre,
szepkoruakra iranyitja a
figyelmet.

Tudnunk kell azonban,
hogy vilagnappa korantsem
csupan erzelmi, moralis
dontes nyoman alakulhat
egy-egy jelenseg, noha az
idosek iranti tisztelet val6ja
ban szinte valamennyi kul
mra resze.

Fontos hat, hogy az ido
sekrol sz6lva mindezen gon
dolatok mellett is teret nyer-

Az EndrOdiek Barati
Kore Egyesiilet kezdeme
nyezi A GyomaendrOdi Ki
Kicsoda? cim-u konyv ujb6li
kiadasat.

Az elso kiadas 2004-ben
jelent meg, s a barati kor
sziiksegesnek tartja a kotet
javitasat es bOviteset. A
konyv kiad6janak a kepvise
lo-testiiletet, felelos szer
kesztonek pedig Dinyane
Banfi Ibolya konyvtarveze
tot javasoltak.

Halaszne dr. Balogh
Erzsebet szeptember 7-i le-

Mintegy ezerketszaz hi
vo reszvetelevel kezdodott
meg okt6ber 3-an Bekesen a
Trianon elotti Bekes-Banati
Reformatus Egyhazmegye
ut6dmegyeinek harmadik
talalkoz6ja.

Katona Gyula, az ese
menyt szervezo Bekesi Re
formatus Egyhazmegye es
perese azt mondta: a talalko
z6 erositi az osszetartozas
erzeset, jelzi, hogy az egy-

jen a tisztelet es a megkii
lonboztetett szeretet. Sziik
seg van a peldakent felmu
tathat6 hosszU, dolgos elet
utakra, sziikseg a bolcses
segre es igen, sziikseg van
arra a stabil moralis es erzel
mi erOforrasra, ahova min
dig j6 visszatemi, hivjuk azt
sziiloi, nagysziiloi haznak
vagy atyai, anyai j6tanacs
nak.

Oszinte szivbOl kivanom
valamennyiiiknek, hogy eIe
tiiket, mindennapjaikat oro
mok aranyozzak meg
nagyon-nagyon sok even at,
j6 eroben, egeszsegben!

Tisztelettel:
Danko Bela
Gyomaendrod

orszilggyiilesi kepviselOje

veleben keressel fordult a
polgarmesterhez es az
onkormanyzati kepviselok
hoz az Endrodiek Barati
Kore a Honismereti Alapit
vany es a SziilOf6ld Barati
Kor tagjainak kepviselete
ben. Kerte, hogy a varos szi
veskedjen tamogatast nytij
tani a GyomaenrOdi Ki
Kicsoda? ujb6li bOvitett vaI
tozatanak megjelentetese
hez.

A konyv kiadasat, meg
nem tudni milyen forrasb61
2017-re tervezik.

hazkeriileteket es orszago
kat elvalaszt6 mesterseges
hatarok lelekben nem letez
nek. Ezaltal segiti az identi
tasorzest es a helyben mara
dast - tette hozza.

A talalkoz6 gondolata
ket eve, Csongradon sziile
tett meg. 2013-ban Mak6n,
tavaly pedig Temesvaron
szerveztek meg a rendez
venyt, melyen evrol eyre
egyre tobben vesznek reszt.



12 Szo-Beszed 2015. oktober

[J'...... ' -.. '

-l

'.'..

Gyomaeodrod, Kossuth u. 31.
Telefoo: 0670n70-5528PAPIR

Temetkezesi iroda:
Gyomaendr6d, Ipartelep u. 2.

Hetf6-pentek: 7-15 6raig!

Telefon: 0666/386-233

Az iigye/et ideje a/att
(hetvegen es iinnepnapokon is
ejje/-nappa/) hivhat6:
Csoke Janos:
0666/285-065, 0630/630-8097

Gyomaszolg Kft.
Temetkezessel
kapcsolatos iigyintezes

volt, am eddig sikeriilt visszahozni
ezeket a merkazeseket. Ezlittal az
ippon viszont nem hagyott eselyt. A
tobbi merkazes kepevel elegedett
lehetek. A teljesitmenye erteket nove
Ii, hogy egy evvel idasebbek kozott
nagyon nepes mezanyben sikeriilt
ermet szereznie. Feher Dora ismet
magabiztosan gyazott, ami jo jel.
Nem szabad azonban megfeledkezni
az elkovetett hibakrol es hianyossa
gokr6l. Igyeksziink ezeket a hibakat
kijavitani a kozelga Magyar
Bajnoksagig, hogy ott a leheta legfe
nyesebb erem keriiljon a nyakaba.

Gyomaendrodi ~udo Klub

Szeptember 19-en Aradon szere
pelt a Gyomaendradi Judo Klub
harom holgy versenyzaje a Judo Euro
Liga harmadik aIlomasan! Feher Dora
aranyermet szerzett a versenyen,
S6cz6 Rebeka az idasebbek kozott
indulva vegzett a harmadik helyen,
mig Nemeth Regina egy otodik hely
lyeI gazdagodott!

Nem indult jol a verseny, hiszen
Regina az U14-es korosztaly 44 kg-os
mezanyeben hiaba jutott el a bronz
merkazesig, ott egy intes kiilonbseg
gel vegiil verseseget szenvedett.

Mindezek utan a szinten U14-ben
versenyza S6cz6 Rebeka elsa merka
zesen kikapott. Szerencsejere a viga
szagon javithatott es ket ippon gyaze
lemmel kiharcolta, hogy a harmadik
helyert kiizdhessen, ahol az utolso pil
lanatban szep dobassal biztositotta be,
hogy felallhasson a dobogora!

Hosszli varakozas utan az U 16-os
korcsoportban ezlittal a 70 kg-ban
versenyza Feher Dora rukkolt e16
aranyat era teljesitmennyel.

Varga Istvan edza: - Ijesztaen
indult a verseny, de szerencsere a
vege szep eredmeny lett. Verseny
zaimen l<itszott, hogy a hajnali indu
las sokat kivett belaliik. Regina mini
malis kUlonbseggel maradt Ie az
erernral, ami azert diihitO, mert ez
nem az elsa hasonl6 eset. Rebeka az
elsa merkazesen egy kesabb szinten
ermet szerza kiilfoldi versenyzatal
kapott ki, am az figyelmezteta jel,
hogy ismet a verseny elejen jott a
hiba. Ez sajnos nem az elsa ilyen eset

A Gyomai 1. szamu
Altalanos Iskola 1965-ben
vegzett 8. b. osztalya okt6
ber 3-an delel6tt tartotta az
50 eves talalkoz6jat. A 44
tanul6 koziil meg 34-en
elnek es 19-en jelentek
meg. Osztalyf6nokiik
Kovacs Gabome, Zsuzsa
neni es ferje is el tudott
jonni. Az iskolaban min
denki beszelt eletenek
sorsfordit6 esemenyeir61,
delutan pedig egy etterem
ben ebed mellett kotetleniil
meseltek egymasnak az
elmUlt evtizedekr61.

Nernzeti
Dohanybolt
a Hollerban!

Odit6k, borok,
sorok, szeszek

bolti aron kaphat6k.
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Reme1em sok kortet
fogyasztottak a Sz6
Beszed kedves olvas6i a
szeptemberi cikk hatasa
ra! Ebben a h6napban
szeretnem fe1hivni egy
nagyon ertekes zoldseg
csaladra a figyelmiiket.
Ez nem mas mint a ka
posztafelek csaladja. A
kaposztat Azsianak ko
szonhetjiik es a keresz
tesviragu novenyek koze
tartoznak.

Szeretnem ha tudnak,
hogy a keresztesviragu
zoldsegeink jelentos
mertekben csokkentik a
j6d felsziv6dasat a szer
vezetiinkben igy a pajzs
mirigy betegek csak 6va
tosan fogyasszak vagy
besz61jek meg orvosuk
kal!

A szabadfoldi es oszi
(elall6 fajtak) kaposztak
is igen ertekesek. A ka-

posztak altalaban nagyon
sok vitamint es asvanyi
anyagot tartalmaznak.

Nem a teljesseg ige
nyevel, de szedjiik cso
korba a vitaminokat es
asvanyi anyagokat.

Vitaminokb61 vizben
es zsirban old6d6akat is
talalunk eltero aranyban
a kaposztakban. (A-vita
min, B-1, B-2, B-6, C
vitamin, K-vitamin)

Asvanyi anyagok
egesz sora talalhat6 a
kaposztakban. (Ca, Mg,

K, Zn, Fe, Mn, Cu, P,)
Kezdjiik a sort a feMr

kaposzta gy6gyelelmi
szer hatasaival.

- antioxidans
- immunerosito
- gyulladascsokkento

A feMr kaposztab61
kesziilt savanyU kaposzta
kival6 teli csemege es
vitaminbomba.

Egy sajat receptet
ajanlok a kedves olva
s6knak a megfazasos
idoszakokra.

Hozzava16k: savanyU

kaposzta, oliva olaj, fok
hagyma, orolt ruszerko
meny, pirit6s kenyer. Na
gyon finom pr6baljak ki!

A kovetkezo kaposz
tank a ke1kaposzta. EI
sosorban fOzve fogyaszt
juk levesekben, fOzele
kek formajaban.

Az alabbi gy6gyhata
sokat a benne levo idealis
aranyU vitamin es asva
nyi anyag osszetetelnek
koszonheti.

- csonterosites
- szivizom erosito,

szivritmus szabalyz6
- emesztoszervi gyul

1adascsokkento
Nehany fuszerezesi

otlet fOzeshez: a fekete
mom, a komeny, a majo
ranna, a koriander, fekete
bors, petrezse1yem na
gyon izletesse teszi az
ete1t.

Es a vegere hagytam

a legertekesebb hat6
anyagu kaposztat: a vo
ros vagy lila kaposztat. A
gazdag vitamin es asva
nyi anyagok mellett tar
ta1maz egy vegyii1et cso
portot az antocianint. A
36 fe1e anticianin rake1
lenes hatasu!

Emellett javitja az
agymukodest, csokkenti
az iziiletekben a mereg
anyagok je1enletet, ser
kenti a maj mukodest,
csokkenti koleszterin es
triglicerid szintet, javitja
a 1atast, csodalatosan
szep bOrt eredmenyez
stb... Hasznalhatjak a
kaposztakat fOzve vagy
nyersen, vagy csak a csi
rajat.

Hosszu "venasszo
nyok nyarat" kivanok
onoknek!

Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz
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HAz
Gyoman a Madaeh

utcaban haz elad6. lranyar:
megegyezes szerint. Brd.:
0680/329-8493

Gyoma kozpontjaban
kertes esaladi haz elad6
vagy kisebb kertes hazra
vagy lak6telepi lakasra
eserelhet6. Tel.: 0630/544
4641

Endr6don a Szabadsag
uton felujitasra szoru16
paraszthaz elad6. Ugyanitt
hagyomanyos kiseserep is
elad6. Brd.: 0630/470-3472

Gyoman az Arany
Janos ut 16. sz. alatti 4 szo
bas osszkomfortos haz
elad6. Brdek16dni lehet:
0620/526-6573

Elad6 Gyoma kozpont
jaban (iidiil6 ovezet) ossz
komfortos esaladi haz. Tel.:
0620/328-4017

Vizparti, lakhat6, szi
getelt fahaz elad6 a Fuzfas
zugban. Telefonszam:
0620/964-5260

Gyomaendr6don, a Ra
k6ezi u. 29. sz. alatt nagy
esaladi haz, elad6. Brdek
l6dni lehet: 0630/367
0840, 0630/998-5096

Gyoma kozpontjaban
kertes esaladi haz elad6,
vagy kisebb hazra, vagy
lak6telepi lakasra eserelhe
t6. Tel.: 0630/544-4641

GyomaendrOd, Rak6ezi
u. 13. sz. alatti 120 m2-es
lakas elad6. Brdek16dni a
0630/477-2452 telefonsza
mon lehet.

Gyomaendr6don, a
gyomai varosreszen, a va
roskozponthoz kozel, esen
des utcaban 3 szobcis, ossz-

komfortos 150 negyzetme
teres kertes esaladi haz
mellekepiilettel elad6.
lranyar: 5,3 milli6 Ft.
Telefon: 0630/591-7171,
0630/489-7123

Gyomaendr6d kiilterii
leten a Korosladanyi uton
komfortos haz (ikerhaz
fele) bels6 felujitas utan, j6
allapotban 0les6n elad6.
Ara: 999.000Ft. Az <if fix
kp, alku, esere, reszletfize
tes nines! A J6fogason
megtalalhat6 a reszletes
leiras es a fot6k. Brdek
l6dni ezen a telefonszamon
lehet: 06/70/356-8319.

A '70-es evekben epiilt
2 szobcis, satortet6s esaladi
haz elad6. Tehermentes,
osszkozmuves, allapota
kozepes, azonnal bekoltoz
het6. Alapteriilete 100
negyzetmeter, kis kerttel.
Gazkonvektoros fUtesii.
Iranyar: 5 milli6 Ft.
Telefon: 0670/638-8475

KIADG
A Keletinel uj epitesii

hazban diakoknak lakas
kiad6. (2-3 f6, tiszta, ren
des) Brdek16dni: 0630/477
7163

A Vasarteri ltp-en 1,5
szobcis 2. emeleti lakas iire
sen kiad6. 0630/714-7364

Vasarteri ltp-en 1,5
szobas 1. emeleti kozeps6
lakas november I-t6l
kiad6, bUtorozottan. Brd.:
0666/386-500

Gyoman a varoskoz
pontban iizlethelyiseg es
telephely kiad6. Gyoma
endr6d H6sok u. 51. Brd.:
0630/627-8234

LAKAS
Okt6ber 6. ltp-en fold

szinti lakas siirg6sen elad6.
Brd.: 0670/313-4861

Gyoman az Okt6ber 6.
ltp-en ket szobas lakas
elad6 vagy kertes hazra
eserelhet6. Tel.: 0620/576
7879

Vasarteri ltp-en 2.
emeleti erkelyes lakas
elad6. Brd.: 0670/279-8040
vagy 0620/347-0538

Endr6don 4 lakasos
tarsashazban, emeleti la
kas, akar butorozottan, ga
razzsal egyiitt elad6.
Brdek16dni: 0630/548
1633 vagy 0630/354-4166

KERT, TELEK
Gyoman Keeseges

zugban (Sulek kert) viz
parti horgasztelek elad6.
Brdek16dni telefonon lehet:
0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

Keeseges horgaszterii
leten a feltolt6 esatoma
mellett elad6 egy 811 m2-es
iires telek es egy ugyan
ilyen merem lakhat6, zar
hat6, fUthet6 katonai Cse
pel tgk.b6de felepitmeny
nyel, WC-vel. BrdeklOdni:
0670/2263-299

Gyomaendr6don elad6
2284 m2 szant6 5,16 Ak.
025332/4 hrsz. BrdeklOdni
telefonon: 061/2585610
vagy 0620/414-1547

Gyoman, a Sirat6ban
nem vizparti, ket db,
egyenkent 0,32 hektar
szant6 elad6. BrdeklOdni:
0620/475-3990

Gyomaendr6don a

Templom-zugban vizpartra
men6 ingatlan elad6, vil
lany, rurott kUt van. 4614
m2-es vallalkozasra is al
kalmas. BrdeklOdni lehet
telefonon: 0670/943-8212

EGYEB
Hasznalt iist, kiesi sz6

16pres, dohanyz6asztal,
szekrenysor, agynemiitar
t6, tala16szekreny, iil6gar
nitura, sz6nyegek, regi
tipusu konyhaszekreny
elad6. Iranyar: megegyezes
szerint. Brdekl6dni lehet:
0670/329-8493

Valasztasi malaeok,
siild6k, hiz6k elad6k. Br
dek16dni: 0670/531-5402

J6 allapotban lev6 egy
tengelyes fern iiget6 hint6
nagyon szep, megkimelt
allapotban 2 szemelyes b6r
iilessel, dupla taresafekkel
149 ezer Ft-ert elad6. Tel:
0670/635-8856.

Lemez radiatorok
elad6k Idb 25, 3db 15,
Idb 10 es Idb 5 tagos.
Ugyan itt akae oszlopok
12-15 em atmer6vel ela
d6k. Brdek16dni lehet: 06
30/747-2472

Motoros rotakapa, 220
voltos villanymotoros szi
vattyli, BRX 4 iitemii
motoros szivattyu elad6.
Tel.: 0630/613-4608

Nem hasznalt, elrom
lott, feleslegesse valt Mt6,
vagy fagyaszt6szekrenyet
ingyen elfogadom. Hivjon,
hazhoz megyek. Egyez
tetni telefonon: 0666/789
189, vagy 0670/70 18-571

Karosszeriajavitas! Ka
rambolos, korrodalt aut6k

javitasa! Kipufog6 dobok,
esovek javitasa, keszitese!
Telefonszam: 0670/5935
171

KorrepetaIas, felzar
k6ztatas, magan6rak, ko
zepiskolai felvetelire fel
keszit6 foglalkozasok alta
lanos iskolasoknak. Brd.:
0630/856-3218

Utanfut6s kistraktorral
szallitast es kisebb teriile
tek, kertek szantasat valla
lorn. Brdek16dni telefon:
0670/705-7668

Alig hasznalt villanytiiz
hely elad6. Brd.: 0620/281
8414

Elad6 komplett, 200
voltos CO hegeszt6, uj
munkakabel, fUnyir6 adap
ter Robi rotahoz. Brdek
16dni lehet: 0670/659-6776

79 eves nyugdijas egye
diilall6 n6 keres gondoz6n6t
ottlakassal. Brdekl6dni lehet
telefonon: 0666/282-905

Elad6 rotakapa ekevas
sal es ket hozzava16 gumi
kerekkel, egy 3 fazisu vil
lanymotzoros terrnenydara
16 es egy kezi gyUrnolcsda
ra16 eefrezeshez, valamint
egy uj hegeszt6 berendezes.
Telefon: 0620/281-8414

Apr6hirdeteset
ide is elkUldheti:

szobeszed@gmail.com

Hirdetesfelvetel!
Telefon:

0670/22-632-99

CCA
VIRACBOLT
Gyomaendrod,
Pet6fi u. '2.
Tel.: 06-66/386-5'23

. Gyomaendrodi Sz6-Beszed. Onnek sz61 es Magaert beszel!
r ..\
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Az apr6hirdetes szovege:

Kner Imre ter Iwww.gellai.hu
06 66285 840 I 06 30 6278234 fitness klub E szolarium

Iranyar:

Ingyenes a lakossagi apro!
A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azok

nak az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit,
akik ezen a szelvenyen kuldik be megjelentetes
celjab61! A szelvenyen a megjelblt helyre kell befrni
a kivant sz6veget es a szelvenyt levelez61apon
vagy borftekban elkuldeni a kbvetkez6 cfmre:

Sz6-Beszed Szerkeszt6sege 5500 Gyoma
endr6d, H6sbk utja 51.

Egy apr6hirdetes szbvege lehet61eg ne tartal
mazzon 15 sz6nal tbbbet! A hirdetesek szbvegeert
felel6sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

Felad6 neve:

-- --KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap

Cime:

fitness & edz5terem
teremberles IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body Ihastanc Izsireget6 aerobik

tarsastanc Ij6ga Ipreventiv gerinc gimnasztika

E-ON
ugyfelszolgalat

Gazszolgaltato
ugyfelszolgalat

Az aramszolgaltato heti
ket alkalommal tart iigyfel
szolgalatot a Selyem uti
varoshaza epiiletenek f61d
szintjen lev6 irodajaban.
Keddi napokon delel6tt 8
12 oraig, csiit6rt6k6nkent
pedig 15-18 oraig varjak az
iigyfeleket a szemelyes
iigyintezesre.

A GDF SUEZ gazszol
galtato iigyfelszolgalati
irodaja a varoshaza fOld
szintjen. Nyitva tartas:
Mtf6 14-18 oraig, kedden
8-12oraig.

A szemelyes iigyfel
szolgalaton igenybe vehet6
szolgaltatasok: gazmer6al
las bejelentese, muszaki
szolgaItatasok 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.

1Ji~-'
\.~

A gyaszol6 csalad

Koszonetnyilvanitas
Szeretnenk megkbsz6nni mindazoknak
a reszvetelet, akik 2015. szeptember IS-en
vegs6 bUcsut vettek, es veliink egyiitt
elkisertek utols6 utjara

Kovacs Laszl6t.

2015. okt6ber 11. vasarnap
Leves: Orjaleves eperlevellel
Menu: Parizsi szelet, parolt rizs. Oszibarack

komp6t. Gundel palacsinta.

2015. okt6ber 25. vasarnap
Leves: Csontleves finommetelttel
Menu: Kbrbsi finom falatok, rizi-bizi.

Almakomp6t. K6kuszos kocka.
Ervenyes: 11 :00 - 14:00 6raig
Varjuk szfves megrendelE§seiket.
Etkezesi utalvanyokat es SZEP kartyat is elfogadunk!

980 Ft/adag
Telefon/fax: 0666/386-444
Mobil: 0620/9808842,0670/3655360

Csaladi Vasarnap
a Dreher Sorol6-Etteremben!

2015. okt6ber 18. vasarnap
Leves: Magyaros zbldbors6 leves
Menu: Rantott serteskaraj, hasabburgonya.

Kaposztasalata. Bambi szelet.

Alairas:

Erdeklodni:

~ 0 1........-eDF
~. , I ~~ DEMAsz

ARAMFELTOLTES
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TELEFONKARTYA FELTOLTES
t
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KitiALATUtiKBOL:
Flinyfr6k • CefFllshord6k

• Niivenyvedoszerek

• Permetezogepek

• Tapoldatok

• Ragcsiil6irt6 szerek

• F6liak • Tiimlok
• Szivattyiik

• Gumicsizmak
• Munkavedelmi ruhazat

Ambrusz Laszlo
tavol-keleti masszazs es mozgas terapeuta,

osi nepi gyogyito, csontkovacs

A Harmas-Koros Palinka
Manufaktura megkezdte
ingyenes "cefredoktor"
szolgaltatasat.
Adomanyokat elfogadunk, amelyet
osszegyujtUnk es fiatal gyomaendr6di
sportol6k tamogatasara fordftunk.

2014-ben tabb mint negyvenatezer forint gyGlt
assze, amelyet nagy arammel adtuk
at a sportol6knak.

Szakmai kerdeseivel kereshet
mail-en es telefonon:
tibor.ignacz@c1aas.com
0630/870-9499 (visszahfvom!)

Ignacz Tibor
palinkamester-szakmern6k MSC

Kedves palinkacefre
keszitok!

J~Q/palinhal

Elozetes telefoAos belmel

Lcitogasson vi hozzcink!
5500 Gyomaendrod,
Peisztor Jeinos u. 39.
Tel.: 06-66/386-359
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Varjuk teljesen kezdok,

tapasztaltabb lovasok

vagy csak lovazas irant

erdeklOdo vendegeinket!

~~
~~~rn:.(;ID,

OKTATAs MEZOD1

ejarati ajto ~".uuu

A westernlovaglas:
laza elegancia es az
"egyszeru" banasmod,
a 10 mint partner es nem mint sportszer alapjain nyugszik!
Nyugalom, ertelem, szakszerii viselkedes, helyes kommunikacio.
Ez minden lovas alma. De ami meg fontosabb, ez minden 10 alma!

ErdeklOdni lehet: Butsi Adrienn lovasoktatonal : 06/70-546-18-24

A tanyan hatalmas allat-sereglet
talalhato, termeszetes koriilmenyek kozott tartva:

A lovazas a fOldrol
kezdodik! Gyere es
tanuld meg, hogy a 10
mikor,mit es miert csinal! Tanuld meg hogyan kelJ szabatyosan vezetni, hogyan tudod
egyiittmiikodove tenni. Elsajatithatod, hogyan kezeld es szeresd a lovakat, ugy,
ahogy a lovak is szeretik! Ha megtanulsz lovagolni, kelJemes tereplovaglasokon

vehetsz reszt.

Lovaglasi lehetoseg, lovasoktatas a Maczko tanyan, Mezoberenyben a Gyomai uton!
Szeretnel egy uj lovaglasi stilust kiprobalni? Promunk a westernlovaglas,
ami meg gyerekcipoben jar megyenkben. ...------------,

Kortol es nemtOI fiiggetleniil varunk minden kedves erdeklodot.
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Okt6ber 23-an Gyoman, a Szabadsag
teren rendeztek meg a 2015. oktober 23-i
Nemzeti Unnepiink varosi megemh~kezeset.

Az iinnepsegen Toldi Balazs koszonto szava
it kovetoen Danko Bela orszaggyiilesi kepvi
seW mondott iinnepi beszedet. Az iinnepi
megemlekezo miisorrol a Kis Balint
Altalanos Iskola diakjai gondokodtak. Az

iinnepseg ezt kovetoen a hagyomanyos
koszoruzassal fejezodott be.

iinnepi kepvise16-testii
leti iilesre is sor keriilt.

Hagyomany, hogy az
okt6ber 23-i megemle
kezes utan a gyomaend
r6di kepvise16-testiilet
iinnepi iilesen keriilnek
atadasra a diszpolgari
cimek es a Gyomaend
r6dert kitiintet6 emlek
plakettek.

Ez ev okt6bereben
iinnepelte Magyarorszag

akik az egeszsegiigyben
es oktatasban eltoltott
hosszU id6 utan, az
elmult evben fejeztek be
aktiv palyafutasukat es
nyugallomanyba vonul
tak.

Egeszsegiigyi dolgo
z6k: dr. Valach Bela, dr.
Fab6 Janos, dr. Darvas
Tamas, Pelyva Lasz16ne

Oktatasiigyben dol
goz6k: Gyalog Iren,
R06szne Kovacs Marta,
Miklovicz Lajosne, Ko
vasznaine Mik6 Klara.

GazkeszUlekek
karbantartasa,

jaVitclSa!
Viz·, ~z-,

kQ..... t.ffiJtes
. 2pQIl"" -

szeretes
terVez~1

akivitelez~ig!

Matyi .Iozsef
TeIefon:

0630/50431-54

OJ GUMIKI
Szereles, jav[tas,

cent[rozasl

Katona Gyorgy
gumijavit6

Gyomaendr6d,
Bajcsy u. 107.

Telefon: 0666/285-127

Elsa osztalyu
borovi fenyabol
ajt6k, ablakok

keszftese!

KonyhabUtorok,
gardr6bszekrenyek,

keszitese egyedi
meretben

butorlapb61
vakumf6liazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

Az iinnepsegen Toldi
Balazs koszont6jet ko
vet6en Dank6 Bela
orszaggyiilesi kepvis616
mondott iinnepi besze
det:

"Tortenelmet imi es
tortenelmet elni, birmi
lyen furcsa, majdnem
egy es ugyanaz. Am,
akik eletiikkel kiemelke
d6 emleket, peldat adtak
az ut6komak, kiilOnosen
melt6k arra, hogy fejet
hajtsunk e16ttiik. Azt
hihetnenk, hogy megelni
es ezzel formalni is egy
nemzet tortenelmet csak
nagy id6kben lehet egy
szerre. Pedig va16jaban
eppen ez a kett6sseg
adta meg mindenkori
tortenelmi eselyeinket:
amikor megelni egyet
jelentett azzal, hogy ala-

kitani. 1956-ban egy
olyan generaci6 allt az
esemenyek elere, akik
hittek ebben, akik hittek,
hogy keziikbe veve for
malhatjak, alakithatjak
is a jov6 Magyaror
szagat. Ma, 2015. okt6
ber 23-an tekintsiink hat
rajuk az 6ket megillet6
tisztelettel, peldakep
kent" - mondta beszede
ben Dank6 Bela orszag
gyiilesi kepvise16.

Az okt6beri forrada
lorn es szabadsagharcr6l
megemlekez6 musort a
Kis Balint Altalanos
Iskola diakjai adtak e16.
Az iinnepseg ezt kovet6
en koszor6.zassal fejez6
dott be.

Okt6ber 23-an a
Gyomaendr6di Jarasi
Hivatal disztermeben

az onkormanyzatisag a
fennallasanak 25. evfor
dul6j~t. Meghivtak az
iinnepi iilesre az elmult
25 ev gyomaendr6di
polgarmestereit, onkor
manyzati kepvise16it,
tisztsegvise16it es mind
azokat, akik kozvetleniil
segitettek a helyi de
mokracia kiepiileset es
megszilardulasat. A
meghivottaknak emlek
lapot es emlekermet
nylijtott at az onkor
manyzat neveben Toldi
Balazs polgarmester.

Az iinnepseg vegen a
t6bb evtizeden at, a koz
szolgalataban vegzett
tevekenyseg e16tti tisz
telgessel, es hagyo
manyteremt6 szandekkal
emlekezett meg az 6n
kormanyzat azokr61,

Verso Biztositasi Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes koru ugyintezese.

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- k6telez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztosftas
- eletbiztosftas
- nyugdfj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet:

Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Madach u. 2/2.

Telefon: 0666/284·989,
0620/359·6842
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Ladanyi Gabor, Vary J6zsef es Gschwindt Mihaly

Gyomaendrod kepvi
selo-testiilete civil kez
demenyezesre diszpol
gari dmet adomanyozott
Vary J6zsefnek. Gyoma
endrOdert kitiinteto em
lekplakettet vehetett at
Ladanyi Gabor nyugdi
jas pedag6gus es
Gschwindt Mihaly val
lalkoz6.

Gyomaendrod Varos
Onkormanyzata Vary
Jozsej reszere Gyoma
endrod Diszpolgara ci
met adomanyozott okto
ber 23-an.

Vary J6zsef diszpolgar

Vary J6zsef 1924.
januar 2-an sziiletett, a
Wagner csalad rna eto
egyetlen tagjakent.

Nagyapja Wagner
Marton fatelepet letesi
tett Gyoman a kazangyar
helyen, majd a csalad
1926-ban megalapitotta
a Hungaria Nyomdat is,
amely villanymotoros
gepen nyomtatta a he
tente megjeleno Gyomai
Ujsagot 1926 es 1944
k6z6tt. Az InO-as evek
tol utepitessel is foglal
koztak, majd 1936-ban a
Wagner csalad iranyita
saval es a gyomai gaz
dak 6sszefogasaval let-

rehoztak a Hombar Sz6
vetkezetet. Vary J6zsef
edesapja, Wagner J6zsef
az 1. vilaghaborUs erde
meiert vitezi dmet is
kapott, amihez magyaro
sitani kellett a nevet, igy
ekkor vette fel a Vary
nevet.

Vary J6zsef 1947
ben hazassagot k6t6tt es
Budapestre k61t6z6tt. A
Ganz Villanygyarban
dolgozott, majd a Ver
seny Aruhazban helyez
kedett el. Folyamatosan
sportolt a korongl6ve
szetben, amelyben 1952
ben elsporto16i dmet is
kapott. Otsz6r volt ma
gyar bajnok, 1955-ben
csapattagkent Eur6pa
bajnok masodik helye
zest ert el.

Tagja a Szent Gy6rgy
Lovagrendnek, az 1992
ben ujra eletre hivott
Vitezi Rend aleln6ke,
tiszteletbeli t6rzskapita
nya. 1973 6ta tagja a
Nemzetk6zi Vadaszati
Tanacsnak, elsokent
kapta meg a Magyar
Nemzeti Vadaszrend ki
tuntetest, megkapta a
Hubertus Kereszt arany
fokozatat es a Nem
zetk6zi Vadaszati Tanacs
erdemrendjet is. 2011
ben munkassaga elisme
resekent a Magyar K6z
tarsasag Arany Erdem
kereszt kitiintetesben
reszesUlt.

Az 1926-t61 1944-ig
hetente megjeleno Gyo
mai Ujsag teljes pel
danyszamat bekotve a
Gyomai SziilOf6ld Ba
rati K6mek ajandekozta,
amely a Hatar Gyozo

Varosi K6nyvtarban ke
rult elhelyezesre.

Vary J6zsef 2011
ben jelentos 6sszeggel
jarult hozza az Oszikek
Idosek Otthona bOvite
sehez, fe1ujitasahoz. Va
ry J6zsef egy olyan gyo
mai csalad egyedUlo elo
tagja, ahol nemcsak 0,
hanem a csalad tobbi
tagja is maradand6t
alkotott a telepUles erde
keben.

Ladanyi Gabor re
szere Gyomaendrodert
kitunteto emtekplakettet
adomanyozott a kipvi
selo-testulet.

Ladanyi Gabor 1950.
augusztus 23-an sziile
tett Devavanyan. Ugyan
itt erettsegizett, majd
Budapesten a Kereske
delmi es Vendeglat6ipari
Foiskolan szerezte elso
diplomajat. Kesobb gaz
dasagi szaktanari szakot,
majd az ELTE B61
cseszettudomanyi Karan
pedag6giai eload6i veg-

zettseget szerzett. 1970
ben k6t6tt hazassagot
Varju Margit endrOdi
sziiletesii pedag6gussal.
Harom gyerrnekiik szii
letett, 1973. 6ta elnek
EndrOd6n. Kezdetben a
devavanyai, majd a gyo
mai AFESZ-nel dolgo
zott. 1977-ben kezdett
tanitani Bekescsaban,
1989-tol pedig a gyomai
gimnaziumban vendeg
lat6i es kereskedelmi
szaktargyakat, valamint
k6zgazdasagtant tanitott
nyugdijazasaig. A peda
g6gus palya elethivatasa
volt. Szaktargyaib61 va
lamennyi tanitvanya
eredmenyesen erettsegi
zett, t6bben felsOfoku
kereskedelmi vagy kaz
gazdasagi vegzettseget
szereztek. 1996-ban Ki
va16 Pedag6gus kitiinte
tesben reszesult. Aktiv
tagja az Endrodiek Ba
rati Kare EgyesUletnek,
valamint a pedag6gus
nyugdijas klubnak is.

A gyomai oldal
kituntetettje Gschwindt
Mihaly, akinek szintin
Gyomaendrodert kitun
teto emtekplakettet ado
manyoztak.

Gschwindt Mihaly
1950-ben sziiletett Me
zoberenyben. A gimnazi
umi tanulmanyok utan
vendeglat6 es kereske
delmi elad6, uzletvezeto
vegzettseget szerzett.
Ket gyerrnek edesapja.
1972-tol Gyoman az
AFESZ 6. szamu biszt
r6jaban helyezkedett el.
Do1gozott a Pavilonban,
a Hollerban, es a Vadasz
bisztr6ban is. 1992-tol
egyeni vallalkoz6kent
folytatta munkajat. A 6
0S bisztr6t uzemelteti,
majd 1994-ben elelmi
szeruzletet is nyitott.
Vallalkozasat 1996-ban
a Liget Fiirdo teruleten
talalhat6 Park etterem
mel is bOvitette. Csa
ladjaval egyiitt kezde
tektol fogva bekapcso16
dott Gyomaendrod Ne
met Nemzetisegi Onkor
manyzatanak munkaja
ba. Gyomaendrod test
vervarosi kapcsolatainak
apolasaban jelentos reszt
vallal.

A gyomaendrodi va
rosi rendezvenyek egyik
szervezoje, lebonyolit6
ja, a GYUSZTE tagja.
Nemcsak munkajaval,
de evek 6ta anyagilag is
hozzajarul a b611erfeszti
val megrendezesehez.
T6bb eve 6nzetlenUl
tamogatja a civil szerve
zetek, a sport es kultura
lis egyesUletek miik6de
set.
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Alairasgyujtes

Eur6pai Polgari Dijat vehetett at
Briisszelben Davidovics Laszlo

AurOSOK
FIGYELEMl

MGszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

22.000 Ft

0666/610-650,
0630/600-42-30
5500 Gyomaendr6d,

Csokonai u. 37.

Eredetisegvizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

~

REG.
BU.TORO KAT,

hasznalati targyakat

vasar()lok!
Keszpenzben·a helyszi~

nen
fizetek!

hatariitlepesnek giitat kell
vetni es meg kell vedeni
Magyarorszagot. Azon
ban az Eur6pai Uni6 kote
lezo betelepitesi kv6ta
rendszert kivan bevezetni,
ami azt jelenti, hogy 5
eves tavlatban akar alU1yi
bevandor16t telepithetne
nek Magyarorszagra, mint
Szeged lakossaga. Ez ellen
batarozottan tiltakoznunk
kell - jelentette ki Dank6
Bela.

- A FIDESZ-frakci6
altai inditott alairasgyiij
tessel azt fejezhetik ki az
allampolgarok, hogy el
!enzik az Uni6 altai terve
zett kotelez6 betelepitesi
kv6tarendszert. Ketiink
mindenkit, hogy alljon ki
Magyarorszagert es csatla
kozzon a petici6hoz!
Vedjiik meg az orszagot!

Mindenki ahlinisara
sziikseg van, bogy meg
vedbessiik az orszagot!
Bekes megyeben is elkez
dodott az alairasgyiijtes
a kotelezo betelepitesi
kvOta ellen - jelentette be
DankO Bela orszaggyiile
si kepviselo.

- Soha nem I<itott
bevandorlasi bulhimot
inditottak el Eur6pa ira
nyaba. Magyarorszag mar
megvedte a hatarait, most
azonban az Eur6pai
Uni6val is fel kell vennie a
harcot. Btiisszel ugyanis a
val6di megoldas helyett
arra keszi.il, hogy kotelezo
kv6takkal akar bevandor
16k tizezreit telepitse Ie. A
nerozeti konzultaci6 soran
tobb mint egymilli6 ember
nyilvanitotta ki veleme
nyet, miszerint illegalis

csokkal is ellatjuk. Nagy
megtiszteltetes ez a sza
mornra, hiszen ez az
elismeres a Bethlen
iskolaban 21 ev 6ta veg
zett munkarnnak is egy
fajta elismerese. Az
Eur6pai Polgari Dij arra
serkent, hogy tovabb
folytassam a megkezdett
munkat. - mondta vegiiJ
Davidovics Laszl6 isko
laigazgat6.

teriumi fenntartasu in
tezmeny, csak mezogaz
dasagi es a videket erin
to szakmakat oktatunk.
A pek, a lovasz, a gazda
vagy a mezogazdasagi
valIalkoz6 szakmak
ugyan manapsag nem
divatosak, de eppen ezen
szakmak elsajMitasa se
giti hozza fiataljainkat,
hogy videken talaljanak
munk<it es alapitsanak
csaladot. Iden a 21. eve
met kezdtem a Gyo
maendrOdi Bethlen Ga
bor Mezogazdasagi es
Elelmiszeripari Szak
kepzo Iskolaban, 4 eve
vagyok iskolaigazgat6,
az ut6bbi evtizedekeben
folyamatosan uj utakat
keres a szakkepzes, hi
szen a valtoz6 vilaghoz
nekiink is alkalmazdkoni
kell, fontos, hogy a
Bethlen iskola visszake
mlt a Foldmiivelesugyi
Miniszteriumhoz. Ez
arra is kotelez bennun
ket, hogy a kormany
videkfejlesztesi politika
jat helyben sikeresen
vigyiik veghez. A Beth
len Szakkepzo Iskola
egy olyan kozpontta lett,
ahol a videken eloket, a
szakembereket, a vallal
koz6kat szakmai tana-

elmult evekben kozel
ketszaz diak es ketszaz
szakember vehetett reszt
eur6pai tanulmanyliton
es szakmai gyakorJaton.
A diakok olyan kitekin
test kaphattak mas kul
turakra, orszagokra,
olyan szakmai, nyelvi,
es szemelyisegfejlode
sen eshettek keresztiiJ,
amely az egesz eletlikre
kihat.

KiiJonoskeppen
biiszke vagyok az Eu
r6pai Polgari Dijra, mint
kMpataljai szliletesii ma
gyar. Termeszetesen ma
gyar neveltetesben not
tern fel, nagyapam Mun
kacson volt tanfeliigyelo
es iskolaigazgat6, edes
anyam pedag6guskent
dolgozott. Gyomaend
rodre palyazat utjan ke
riiltiink csaladommal,
amikor is a Bethlen isko
la matematika szakos
allast hirdetett. Az alIast
elnyertiik es a felese
gemmel az6ta is itt
elunk.

- A Bethlen iskola
ban jelenleg 409 gyer
mek tanuJ. Az ismert
demografiai helyzethez
kepest, ez viszonylag
magas szam. Mint Fold
miivelesiigyi Minisz-

A Gyomaendrodi
Bethlen Gabor Iskola
igazgatoja, Davidovics
Laszlo nemregiben
Briisszelben vehette at
az Europai Parlament
altaI alapitott Europai
Polgari Dijat.

Az Eur6pai Parla
ment altaI 2008-ban ala
pitott Eur6pai Polgari
Dijat olyan kiveteles tel
jesitmenyt nyUjt6 sze
melyeknek illetve szer
vezeteknek itelik ada,
akik hozzajarultak a ko
zos megertes, a polgarok
es a tagallamok kozotti
szorosabb integraci6
elomozditasahoz, vagy
az ooi6 ertekeinek kep
viseletere hivatott prog
ramokat alakitottak ki.

A dijazottak a sajat
orszagukban rendezett
dijatad6 unnepsegen ki
tlintetesben reszesulnek,
majd a elismerest az
okt6berben Briisszelben
megtartott kozponti dija
tad6 unnepsegen vehette
at.

Davidovics Laszl6
munkajanak eredmenye
kent 14 szakmai szerve
zettel, szakisk01akkal,
onkormanyzatokkal, kis
es kozepvalIalkozasok
kal es jogi szemelyekkel
2004-ben megalapitotta
a Del-Alf6ldi - Eur6pai
Uni6 Gazdasagi, Kultu
ralis, Oktatasi Integra
ci6s Egyuttmiikodest
Koordinal6 EgyesiiJetet.

Az egyesiiJet - mely
nek egyben elnoke is 
celjai a kiilonbozo terii
Jelen dolgoz6 szakembe
rek tapasztalatcsereje,
kepzesorientaci6, vala
mint kulturalis es szak
mai programok szerve
zese az uni6s polgarok
kozott. A dijazott mun
kajanak koszonhetoen az



2015. november Sz6-Beszed 5

'f T -' -.

,

~;,$zemelycserek az intezm'enyekelen~:
_'. - "'I

II. .
.l- _'"_ --.... • ~- _ _ __ _ _- __ • - _ _. -.... __• _ - •__ ~'j

Az elmult id6szakban
nemcsak fejlesztesek at
adasara keriilt sor, hanem
az onkormanyzaton belUl,
egy gazdasagi tarsasagnal,
illetve egy intezmenynel
vezet6i szinten tortent
szemelyi valtozas. Id6
rendi sorrendben igy be
szelhetlink uj furd6 igaz
gat6r6l, uj osztalyvezet6
r6l, uj jegyz6r6l es uj 6vo
davezet6r61. Az alabbi par
sorban olvasha~ak bemu
tatkozasukat, illetve be
mutatasukat - irja Toldi
Balazs polgarmester a
kozossegi oldalan.

Gera Kriszthin:
2004. elejen gyakomok
kent keriiltem Gyoparos
furd6re, ahol tavozasomig
marketing es kommunika
ci6s igazgat6kent segitet
tern a ceg munkajat.
Mindemellett egy ideig a

yaros legnagyobb (70 szo
bas) szallodajanak vezete
se is hozzam tartozott. A
ceg iizleti tervenek, Oros
haza yaros turisztikai kon
cepci6janak kidolgozasa
ban, az Oroshaza Kartya
es a helyi turisztikai egye
sUlet letrehozasaban is
aktiv szerepet jatszottam.
Tobb palyazat irasaban
yettem reszt, ona1l6an 8
nyertes palyazatot irtam.
Gyoparosfurd6r6l va16 ta
vozasomig egy 1,5 milli
ard forintos turisztikai be
ruhazas projekt menedzs
mentjeben turisztikai
szakert6kent voltam jelen.
Eddigi munkassagom so
ran 4 olyan helyen volt
szerencsem dolgozni,

ahova vagy fejlesztes,
nyitas vagy ujrapozicio
nalas id6szakaban keriil
tern. (Gyoparosfurd6, Li
get Wellness es Kon
ferencia Hotel, Szarvas;
Napfenyfurd6 Aquapolis
Szeged; Tiszavirag Butik
Hotel es Gourmet Ette
rem). Nagy megtisztelte
tes szamomra, hogy a j6
adottsagokkal rendelkez6
Liget Furd6 vezetesevel
engem bizott meg Gyo
maendr6d kepvise16-tes
mlete. A furd6 sokak altai
kedvelt strand- es gy6gy
furd6, amely j6 alapot ad
min6segi es eredmenyes
munka vegzesere. Tisz
taban vagyok a turisztikai
szegmens sajatossagaival,
nehezsegeivel, ugyanak
kor azzal is, hogy tisztes
seges, szakmai alapokon
nyugv6 munkaval el lehet
emi, bogy a Liget Furd6
(es Gyomaendr6d) egyre
tobb vendeg szamara
legyen kedvelt celpont.
Fontosnak tartom a helyi
TDM szervezettel va16
egyiittmiikodest annak
erdekeben, hogy a Gyo
maendr6dre erkez6 turis
tak a lehet6 legjobban
erezzek magukat, es ke
s6bb is visszaterjenek
vendegkent.

Telepiilesfej lesztesi
Osztaly neven uj osztaly
jott letre az onkormanyza
ti hivatalban. Feladata a
hatekonyabb varosfejlesz
t6 munka es az uni6s
palyazati forrasok meg
szerzese, felhasznalasa,
ona1l6 menedzselese lesz.
Nagy szerepet kap majd
az atalaku16 gazdasagi tar
sasagok iranyitasaban,
miikodteteseben is. Az
osztaly elere palyazat
utjan Petenyi Roland
keriilt.

Petenyi Roland 1979
ben szUletett Gyulan. N6s,
ket gyermek edesapja.
Marcell fia decemberben
elmult 4 eves, Zs6fi lanya

marciusban lett fel eves.
Jelenleg Szarvason el csa
ladjaval. Gyermekeveit
Hunyan toltotte. A gimna
ziumi tanulmanyait a Me
z6berenyi Pet6fi Sandor
Ket-tanitasi Nyelvii Gim
naziumban vegezte, ahon
nan az erettsegi vizsga
utan sikeres felveteli vizs
gat kovet6en a Budapesti
Kiilkereskedelmi F6isko
Ian szerzett kozgazdasz
diplomat 2004-ben. Az
elso munkahelye Gyoma
endrodon volt a Mammut
Tec Hungary Kft.-nel. Ezt
kovet6en egy szarvasi
bankfi6kban, majd 2004
szeptemberetol Szarvas
Yaros Polgarmesteri Hi
vatalaban helyezkedett el
penziigyi bonyolit6kent.

A palyazati vilaggal itt
volt lehet6sege alaposan
megismerkedni. Reszt
vett tobb Eur6pai Uni6s,
es hazai palyazat terveze
seben, osszeallitasaban es
lebonyolitasaban, emellett
tobb mint egy evig, a szar
vasi ipari park menedzseri
feladatait is ellatta. Ezt
kovet6en a Bekes Me
gyeert Vallalkozasfejlesz
tesi Kozhasznu Kozala
pitvanynal helyezkedett
el, projekt- es mikrohitel
menedzserkent. 2010 au
gusztusaban az Alapit-

vanyt letrehoz6 Bekes
Megyei Onkormanyzat
Hivatalahoz hivtak at
kontrollemek, ahol 2010
decembereben vezeto
kontroller lett. Itt feladatai
koze tartozott az Onkor
manyzati Hivatal es a
Kozgyiiles Elnoke kozotti
hatekony munkavegzes

e16segitese. A megyei
onkormanyzatok konszo
lidaci6j:it kovetoen 2012
februarjat6l fejlesztesi
referenskent dolgozott a
Bekes Megyei Onkor
manyzati Hivatalban.
2012 juniusaban a Bekes
Megyei Vallalkozasi es
Fejlesztesi Kft. iigyveze
t6jeve valasztottak.

Dr. Uhrin Anna tOlti
be a Gyomaendrodi K6
z6s Onkormanyzati Hi
vataljegyzoi tisztseget. dr.

Uhrin Anna 1984. julius
24-en sziiletett, bekescsa
bai lakos. A Debreceni
Egyetem Allam- es
Jogtudomanyi Karanak
nappali tagozatan Cum
laude min6sitessel szer
zett jogi diplomat 2011
ben. 2011 juniusat6l a
bekesi 6nkormanyzati
hivatalban elobb jogi iigy
intezokent, majd 2013
nyarat6l aljegyz6kent dol
gozott. Id6k6zben meg
szerezte az ingatlanforgal
mi szakjogaszi diplomat,
elvegezte a k6zbeszerzesi
referensi kepzest es k6z
igazgatasi szakvizsgat
tett. A jegyz6i tisztseget
palyazat utjan nyerte el,
szemelyer6l a csardaszal
lasi es hunyai polgarmes
terasszonyokkal k6z6sen
d6nt6ttiink.

A Gyomaendr6d-
Csardaszall3.s - Hunya Te
lepiilesi Onkormanyzati
Tarsulas legut6bbi Ulesen
neveztek ki a Kistersegi
Ovoda uj intezmenyveze
t6jet, Kovacs PHernet.

Az 5 eyre sz6l6 megbizas
2015. augusztus I-en
vette kezdetet.

"Nagy megtiszteltetes
szamomra az 6vodaveze
t6i kinevezes, kiilonosen
ugy, hogy a velemenyezo
es donteshoz6 testliletek
egyarant pozitivan erte
keltek a palyazatomban
megfogalmazott fejleszte
si elkepzeleseimet. Pa
lyavalasztasom meghata
roz6 allomasa a tiszafold
vari Ov6kepzo Szakko
zepiskola volt, melynek
elvegzese saran elkotele
z6dtem az 6vodapedag6
gusi hivatas mellett. Fel
sOfokU diplomamat 1992
ben szereztem, majd
2007-ben 6vodavezet6i
szakvizsgas kepzesen vet
tern reszt. Jelentkezese
met motivalta a Margareta
Ovodaban megszerzett 13
eves 6vodapedag6gusi es
8 eves 6vodavezet6i szak
mai tapasztalatom, vala
mint a kolIegak es sziilok

megtiszte16 tamogatasa,
biztatasa. Palyam soran
alkalmam volt megtapasz
talni, bogy a vezetoi mun
ka sikerenek titka legin
kabb az emberi es szak
mai kapcsolatok min6se
geben rejlik. Vezet6i mun
kamat olyan tartalmakkal
kivanom megt6lteni,
melyek a k6vetkez6 ot
evre meghataroz6 elemei
lesznek az intezmeny
szinvonalas, szakszerii,
t6rvenyes es gazdasagos
miik6desenek - nyilatkoz
ta az uj vezet6.
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kIt
tant61 a Szent Antal
Nephaz nevet viseli. Az
uj intezmeny kezelese
ben lesz az EndrOdi
Tajhaz es Helytorteneti
Gyiijtemeny, az iden
megepUlt Szent Antal
Zarandokhaz es a Ke
nyersiitohaz, a Gyomai
Tajhaz es a Templom
zugi hoItag partjan meg
epiilt Barka Halaszati
Latogat6kozpont.

hogy az ad6hivatal havonta
jelzi az adott onkormany
zat fele, ha valamely on
kormanyzati kepvisel6 ki
kernl a koztartozas mentes
seg a161.

Ismeretes, hogy az
el6z6 ciklusban is kepvise
16kent tevekenykedo ven
degl<it6s Poharelec Lasz
lanak 2013 elejen meg 110
milli6 forintos adah3trale
ka volt a kepviseloi
vagyonbevallasa szerint.

Egeszsegiigyi
szolgaltatasra val6 jogo
sultsagokkal kapcsolatos
kerelmek tovabbitasa,

- Nyugellatassal kap
csolatos kerelmek tovab
bitasa

- Aldozatsegitessel
kapcsolatos kerelmek.

Erosodott a kor
manyablakok informati
kai hattere, okt6ber 29
etol mar elektronikus
iigyfelhiv6 berendezes
sel tudjak varni az
iigyfeleket Gyomaend
radon; uj, szkennelesre
is kepes nyomtat6k
iizembe allitasa is folya
matban van es a leadott
kerelmek tovabbitasa is
egyre nagyobb aranyban
tortenik elektronikus
uton.

zsef nevet viselo gyomai
miivelodesi haz, az iden
nyaron atadott J6kai uti
Koros Latogat6kozpont,
az Erzsebet Ligeti Kilat6
es a Tanosveny, valamint
a holtagra epUlt rendez
venyter.

Az endrodi varosre
szen is uj kozmiivelodesi
intezmeny alakult, mely
nek kozpontja az endro
di nephaz, amely mos-

ki a koztartozasmentes
ad6z6i adatbazisb61. A
kepvisela ur hivatalos ad6
igazolassal igazolta, hogy
nines lejart koztartozasa,
ad6tartozasa, igy vele
szemben meltatlansagi ok
nem all Jenn. A kepvisela
Llr ismetelten kezdemenyez
te a koztartozasmentes
ad6zoi adatbtizisba tortena
Jelvetelet.

Toldi Balazs polgar
mester elmondta azt is,

tos tudni, hogy sok eset
ben eleg a kormanyabla
kig elmenni, es az majd
tovabbitja a beadott
kerelmet Bekescsabara
vagy Budapestre az
iigyben eljar6 szervnek.
Ezzel postakoltseget es
idot takarit meg az
iigyfelnek.

Fo ujdonsagok, ame
lyekkel az uj kormany
ablakok tobbet kinalnak,
mint egy okmanyiroda:

- Papir alapu hiteles
tulajdoni lap masolat
kiadas

- Csaladtamogatasi
iigyek,

- TAJ kartya igenyles
befogadasa,

- Eur6pai Egeszseg
biztositasi kartya igeny
les befogadasa,

•
I

Kallai Ferenc Kulturalis Kozpont
es Szent Antal Nephaz

ezmenyek alao·

Meltatlansagi eljaras

A meglevo kozmu
ve16desi es muzeumi
helyszinekbOl ket uj mu
velodesi intezmenyt ala
kitott az onkormanyzat.
Az uj intezmenyek elere
igazgat6i palyazatot ir
tak ki.

Az egyik uj intez
meny a Kallai Ferenc
Kulturalis Kozpont elne
vezest kapta: ide tartozik
a korabban Katona J6-

Mintegy fel eve mu
kodik a GyomaendrOdi
Kormanyablak.

Hetente altalaban
450 iigyfel fordul meg a
Gyomaendrodi kor
manyablaknal. (Devava
nyan kb. 150 fo intezi
iigyeit hetente.)

Leggyakoribb iigyti
pusok meg mindig a
klasszikus okmanyirodai
iigyek (kb. az iigyek 2/3
ad reszet) jelentik, de a
szocialis es az egyeb,
tovabbitas celjab61 be
nyujthat6 iigytipusok
szama is no (113 resz).

A kormanyablakban
tobb mint 400 fajta
iigytipus intezheto,
azonban a gyakorlatban
csak ezek toredeket inte
zik itt az iigyfelek. Fon-

A gyomaendr6di kep
viselo-testiilet okt6ber 29-i
Ulesen zart iilesen targyalta
az egyik onkormanyzati
kepvisel6, Poharelec Lasz
16 ellen indult meltatlansa
gi eljarast.

Toldi Balazs, a yaros
polgarmestere lapunkat a
kovetkez6kr61 tajekoztatta:

- Egyik kepvisela tar
sunk, Pohrelee Laszl6 nem
ad6tartozas, hanem admi
nisztrativ okok miatt keriilt

•
val Rideg Zoltan vallal
koz6t bizzuk meg" - irja
beszamo16jaban dr.
Szonda Istvan.

Rideg Zoltan vallal
koz6val megbizasi szer
zodest kot6tt a kozmii
velodesi intezrneny, s a
rendezesert 850 ezer
forintot fizettek ki szam
la elleneben.

Az es6s ido ellenere
az esemenyt minden - a
szervezesben - erintett
fel sikeresnek tartotta,
mint ahogy Rideg Zoltan
az irasos beszamol6ja
ban megjegyezte: "Ve
lemenyem szerint a ren
dezveny szakrnaisaga es
a hozzatartoz6 progra
mok melt6ak voltak az
el6zo evek halaszlefozo
hagyomanyahoz."

teriilettel rendelkezett
Gyoman. A telekpusztai
uradalornhoz tartozott az
ozedmajori birtokresz is.
A II. vilaghaborU utan az
allamositot kUriaban
elobb altalanos iskola
miikodott, kesobb lak6
bazza alakitotak at, majd
vadaszhazkent basznosi
tottak az epUletet, amely
az 1884-es katonai fel
meres terkepen mar je
lolve volt.

A gyomaendr6di
kepvise16-testiilet egye
tertett a kerelemrnel es
az epUletet helyi vedett
seg ala belyezte.

A Korosmenti Va
dasztarsasag kerelem
mel fordult a kepvise16
testiilethez, melyben
kezdemenyezik a Gyo
ma hataraban levo, egy
kori Bethlen kUria helyi
ertekvedelem ala torten6
helyezeset.

Az indoklasukban
ideznek Szelekovszky
Lasz16: Kastelyok es
kUriak Bekes megyeben
dmii konyvebol.

,,1935-ben a Torda
Aranyos varmegyei ara
nyosgyeresi kastelyban
lak6 Bethlenne 1954
katesztralis holdnyi fOld-

A legut6bbi kepvise
lo-testiileti iilesen adtak
szamot a szervezok az
augusztusi halfozo ver
senyrol. Mivel a varosi
rendezveny megszerve
zesere kiirt palyazatra
senki nem jelentkezett,
ezert a nagy multUnak
szamit6 verseny rende
zeset a dr. Szonda Istvan
vezette miivel6desi
intezmeny kapta meg a
varos altaI biztositott
850 ezer forintos tamo
gatassal egyiitt.

"Az ido rovidsege
miatt intezmenyUnk nem
volt felkesziilve erre a
feladatra es egyeztetest
kertUnk a polgarmester
0061, amelyen az a don
tes sziiletett, hogy a ren
dezveny legbonyolitasa-

SZO-BESZED
szobeszed@gmail.com

Telefon:
0670/22-632-99
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Az Alfo1dviz Zrt. az
iv6vizet nepszeriisito
programja kereteben
november 5-en diszkutat
adomanyozott Gyoma
endrodnek. A kUt kia1a
kitasanak es iizemeltete
senek koltsegeit is a
szolgaltat6 allja.

Az Alfo1dviz Zrt. az
egeszseges, termeszetes,
asvanyi anyagokban
gazdag iv6viz nepszerii
sitse erdekeben 2014
ben 1etrehozta program
jat, ame1y soran evente a
szolgaltatasi terii1eten
negy iv6kutat adoma
nyoz negy kUlonbOzo
te1epUlesnek, az ott e10
fogyaszt6knak.

Iden Gyomaendrod
lett az egyik kiva1asztott
te1epu1es. A vizikozmu
szolga1tat6 megkerese
sere az onkormanyzat
kiva1asztotta a kUt he
lyet, me1y a Szabadsag
teri szokokut mellett

keriilt kia1akitasra, majd
atadasra november 5-en.

Az esemenyen reszt
vett To1di Balazs Gyo
maendrod po1garmestere
es Tinkane Zvara Er
zsebet a szolga1tat6 divi
zi6vezetoje.

A divizi6vezeto is
mertette az A1f01dviz
Zrt. programjat, amelyen

keresztii1 a viz es terme
szeti komyezetiink meg
6vasanak fontossagat es
a komyezettudatos e1et
m6dot is nepszeriisiteni
kivanjak.

Munkatarsaiva1 azert
do1goznak az ev minden
napjan, hogy eljuttassak
a csa1adokhoz, tobb mint
500 ezer emberhez a ne1
kii1ozhetet1en, termesze
tes, egeszseges iv6vizet.
Hozzatette, hogy a kUt
te1epitesenek, tovabba
miikodtetesenek va1a
mennyi ko1tseget az
A1fo1dviz vise1i.

To1di Balazs koszon
tojeben kiemelte a te1e
pules es a szolgaltat6
kiva16 kapcsolatat, majd
a telepUles es a gyoma
endrodiek neveben meg
koszonte az iv6kutat.
Ve1emenye szerint a kUt
mind az a varoslak6k,
mind a vendegek kom
forterzetet nove1ni fogja.

A Fidesz Bekes
Megyei Terii1eti Va
lasztmanya okt6ber 30
an tartotta Uleset Be
kescsaban. Az u1es napi
rendjei kozott a Va
1asztmany tisztlijitasa is
szerepelt. A Fidesz
Bekes Megyei Valaszt
manya egyhangli szava
zassal e1nokenek valasz
totta Simonka Gyorgy
orszaggyiilesi kepvise
lot.

Szinten egyhangu
szavazassa1 negytagu
elnokseget is valasztott a
megyei testii1et: Erdos
Norbert Eur6pa Parla
menti kepvise10t, Han6

Mik16s bekescsabai
a1polgarmestert, To1nai
Petert, a Bekes Megyei
Onkormanyzat Kozgyii
lesenek alelnoket, es
Za1ai Miha1yt a Koz
gyiiles e1noket - olvasha
t6 a Fidesz Bekes
Megyei Teriileti Va1aszt
manya e1noksegenek
sajt6koz1emenyeben.

A Fidesz uj megyei
e1noksege 1egfontosabb
feladatanak a megyei
gazdasagi es tarsada1mi
e1et fellenditeset tartja.

Az uj testii1et celja,
hogy Bekes megye eros
politikai tenyezove va1
Jon.
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Kozigazgatasi rezsicsokkentes

Tobb okmany is
ingyenes lesz

bi, altaluk fontosnak tar
tott hat6sagi eljaras dij
mentesse tetelere.

A konzultaci6 kere
teben az allampoIgarok
es a vallalkozasok sza
mara kii16n kerdoiv
kernlt 6sszeallitasra,
melyek kit6ltese 6nken
tes es anonim volt.

Ajarasi hivatalokban
390 ezren mondtak el
velemenyiiket, mely
dijakat kellene cs6kken
teni a k6zigazgatas tern
leten. E tapasztalatok
alapjan kesziilt eI az a
t6rvenyjavaslat, amely
alapjan 2016. januar 1
tol illetekmentesse va
Uk tobbek kozott:

- a szemelyazonosit6
igazolvany es Iakcim
kirtya kiadasa

- a nevvaltozas miatt
indult okmanycsere

- az eltulajdonitott
okmany p6tlasa

- a mozgaskorlato
zott parkolasi igazoI
vany p6tIasa

- a hat6sagi erk6Icsi
bizonyitvimy

- a diak/pedag6gus
igazolvany

- a vallalkoz6i iga
zoIvannyal kapcsolatos
eljaras

- a gepjarmiivezetoi
engedely elsa alkalom
mal t6rteno kiallitasa

- az ad6hat6sagi iga
zolas kiallitisa.

Gyomaendriidi Jarasi Hivatal

A kormanyzat kie
melten fontos feladata
nak tekinti, hogy hazan
kat a sziikseges refo~

mok vegrehajtasaval
szolgaltat6 jellegii al
lamma tegye, es ennek
erdekeben mindenki sza
mara biztositsa az
iigyfeIbarat es gyors
k6zigazgatasi iigyinte
zest, cs6kkentve a lakos
sagi es vallalkoz6i admi
nisztrativ terheket.

A Kormany celul
tiizte ki az allampoIga
rok es a vallalkozasok
szeles k6ret terhela fize
tesi k6telezettsegek eny
hitesere iranyuI6 allami
rezsics6kkentest.

A Kormany d6nt6tt
arr6l, hogy 10 milliard
forint 6sszegii k6zigaz
gatasi rezsics6kkentest
hajt vegre, melyet az
allampolgarok veleme
nyenek es javaslatainak
felhasznalasaval kivan
megva16sitani.

Ennek erdekeben az
allampoIgarok es vallal
kozasok bevonasavaI a
nyar folyaman konzuIta
ci6t kezdemenyezett. A
konzultaci6ban reszt
vevok szamos hat6sagi
eljarassal kapcsolatos
igazgatasi szolgaltatasi
dij es illetek megsziinte
teseveI 6sszefUggesben
fejthettek ki velemenyii
ket, tovabbi javaslatot
tehettek egy-egy tovab-

tesi eljanisokat, mely
soran a megosztast kero
iigyfelek egyezseget k6t
hetnek a megosztas kiin
dulasi helyerol es sor
rendjerol. Ahol a maso
dik egyezsegk6tesi elja
rason az egyezsegk6te
sek Ietrej6ttek, a foldme
rok elvegeztek a Ieosz
tast, a termeszetben

kitiiztek es birtokba
adtak a parcellakat. Ezt
k6vetoen keszitik eI a
megosztisi vazrajzokat,
melyeket a F6Idhivatali
Osztaly, megfeleloseg
eseten zaradekol, es az
ingatlan-nyilvantartason
atvezet. igy j6nnek letre
a kerelmezok szamara az
l/l-es tulajdonu fold
reszletek. Az elsa meg
osztasi vazrajzok (94 db)
okt6ber IS-en meger
keztek.

Bekes megyeben
elsonek a Gyomaend
rodi Jarasi Hivatal ille
tekessegi teriileten kez
d6dott meg a reszara
nyos termof61dek osz
tatlan kozos tulajdont
megsziintetO eljarasa.
2015. majusaban a
F6ldhivatali Osztaly a
jogszabilynak megfele
loen adatokat szolgaIta
tott az eljanisban reszt
vevo jogi szolgiltat6 es
foldmero reszere, a meg
osztassal erintett 256 db
foldreszletral. A foldme
rok ezek alapjan elve
geztek a f6ldreszletek
felmereset, ahol a terepi,
terkepi es tulajdoni lap
szerinti allapot meg
egyezett ajogi szoIgalta
t6 2015.06. 26-an ajara
si hivatal epiileteben
elkezdte az egyezsegk6-

arveresen az nyer, aki a
legmagasabb arat kinal
Ja.

Bekes megye tekin
teteben 757 db helyrajzi
szam kernl meghirdetes
re, ez t6bb mint 14.200
hektart jelent, ami tlil
nyom6reszt szant6,
kisebb mertekben lege
la.

A "FOldet a gazdak
nak!" program kerete
ben allami fOldek ke
riilnek ertekesitesre
Bekes megyeben is.

A cel az, hogy a ter
mofold azok tulajdomi
ban legyen, akik meg
muvelik azt, tehat a
magyar gazdake, a
magyar foldmuveseke,
Bekes megye tekintete
ben elsasorban az itt fol
det muvela gazdake.

Az allami f6ldek
ertekesitese atlathat6
m6don, nyilvanos kere
tek k6z6tt fog megt6r
tenni, arveres formaja
ban. Az arvereseket a
Bekes Megyei Kor
manyhivatal fogja lebo
nyolitani, a Nemzeti
F6ldalap munkatarsai
k6zremuk6desevel. A li
citilasok Bekes megye
eseteben Bekescsabin
lesznek.

Az arveresekkel kap
csolatos hirdetmenyek
okt6ber masodik feleben
jelentek meg az NFA
hivatalos honlapjan, il
letve a megyei media
ban, ezen kiviil az erin
tett 6nkormanyzatoknal
is kifiiggesztettek.

Megyenkben az elsa
arveresi nap november
23-an lesz 4 helyszinen
Bekescsaban. A Gyoma
endrOdi Jarasban erintett
allami foldek arvereze
sere 2015. december 3
t6l 18-ig kerUl sor. Az
arveresek december ve
geig be fognak fejezod
nl.

A t6rveny ertelme
ben egy gazda maximum
300 hektar foldnek lehet
a tulajdonosa, vagy ha
szonelvezaje. A licitalas
hoz 10 szazalek leteti
osszeg sziikseges, az
arveres a piaci ar +10
szazalekr6l indul. Az
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Aralr'lk a 27"10-0$ AFA-t tartalmauakl

Sandor Service Kft.

12 pontos atvizsgalassal
10W-40W olajjal:

1400 ccm-ig: 11.990 Ft-t61
5W-30W olajjal:

1400 ccm-ig: 14.990 Ft-t61
Az arok tartalmazz~kaz olajat. az olalszOrot as a munkadfjatl-

•A2. Qkcl6 csak 8 4 evnelld6sebb sz£lmelyaut6kra 2015.09.1 O-t61 a keszlet ereJelg ervenyes

Az elozetes muszaki atvizsgalas as a muszaki vizsga ara: 23 900 Ft

- soretes es goly6s 16fegyverek
- nem engedelykoteles gaz-riaszt6, gumilovedekes

es legfegyverek
- fegyver alkatreszek

- goly6s es soretes 16szerek
- legl6szerek, gumilovedekek, gaz-riaszt6 16szerek

- fjak, kesek, tavcsovek, lampak
- nyari, teli ruhazat

- tokok, szfjak, kalapok
- egyeb vadaszati kiegeszft6k, ajandektargyak,

vasarlasi utalvanyok

Muszaki vizsga el6zetes atvizsgalassal
Ezzel az atvizsgalassal meggy6z6dhet arr61, hogy aut6ja a muszaki vizsga

minden kbvetelmenyenek megfelel-e.

~~~~~

Motorcraft szerviz
Eves karbantartas az 5 evnel id6sebb Ford szemelyaut6kra·· optimalizalva

brutt6 23 900 Ft.

Turi Toret Vadaszbolt

·°Az ajanlot esak a k6tker6k-meghajtasu aut6kra vonatkozlk. 6s vlsszavonaslg 6rvenyes. Az orvelloztatlts jogat fenntartJuk.

Sandor Service Kft
5310 Kisujszallas. Deak F. u. 69-75.
www.fordsandorservice.hu tel:59/321-134
fsandor@sandOl"$erviee.l-online.hu

konstrukciOban .n5veked
jen .a holt8gak ~loma
ny~ fejlOdjon a belyi hor
~. tuJizmus; A bas:zon;.
Wrleti jog idOtartama 10
ev, mely,nek kezd6 wi);.
pontja2016.januar L

A baszonberIeti elja
risban pily3zOk~nt ~

vebetQd<. a jogiszemelye1<,
e .. em vMlalkOzok6Sgy.. -' .' ,....... '..
egyesiiletek. A pAly~
kat nov.einber.2~ig·v3rjak.

,.
VILLANYS

UNKAK

Szakiizlet (.Juhasz Istvan)
Mezotur, Rakoczi ut 12.

Kfnalatunkb61:

Villanyszerelesi anyagok,
vihflgitastechnika,
gazkeszUlekek- es alkatreszek!

ERELESI

BA

REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETBOLI

Kedvez6 arakkal varja vasarl6it a BALUVILU
Nyitva: Hetf6-pentek: 7.30-17.30 Szo.: 7.30-12.00

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

Lehet· Dal
a holtag

Munkaruhazat:
acelbetetes es betet nelkiiJj cipok 36-48 meretben!

Dzsekik 4XL meretig. Munkasnadragok!

Gyomaendrod Varos
Onkonminyzata haszQn
berleti paly8zatot hirdeta
Gyomaendrod EndrOd' 
Kozepso (Cs6kasi). a
Hantoskerti, a Fiizfas-ZUgi
a Rev-zugi,a TOIZS3s-~j,
a Nemet-zugi holtag, va1a
mint a Vajda to halgazdM
kodasi joganak haszonbef
be adasara.

Apalyazati kiir:is celja.
hogy az ilj hasznositasi
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KOfCibban hiriil ad
tuk, hogy 2013. nyanin
az OTP Bank Onkentes
Programja kereteben a
mozgasfejlesztes megte
remtese erdekeben 6vo
dai es banki 6nkentesek
osszefogasaval kialaki
tasra keriilt Gyomaend
rod legnagyobb es leg
felszereltebb 6vodai tor
naszobaja. A Margareta
Ovoda kompetencia ala
pu programjaban 2015
ben a negy oselem koziil
a viz keriilt f6kuszba.

teremtve mukodott
egyiitt az 6voda a bank
6nkentes kollegaib61 al
16 csoporttal. Az onken
tes csoport altaI felajan
lott ballonos vizadagol6
berendezessel megala
poztlik "A viz az elet for
rasa" cimu palyazatuk
sikeret.

Az 6voda gyermekei
sajnos nagyon keyes j6
minosegu iv6vizet fo
gyasztanak, melyre fo
lyamatos megoldast
nytijt a ballonos, asvany-

Indulas a kikotobe

Hajokazas a Koroson

OTP Bank Onkentes
Csoportja szervezte.

A rajzpalyazatra be
erkezett muveket az
OTP Bank Gyoma
endrOdi Fi6kjanak veze
toje, Sari Csilla es kolle
ganoi zsunztek, a dijak
r61 es atadasukr61 szin
ten a bank Onkentes
Csoportja gondoskodott.
A beerkezett palyamu
vekbOl rendezett kialli
tas megtekintheto a

A rajzpalyazat dijazottjai

tulajdonaban levo Bog- Margareta Ovoda aulaja
lar nevU setahaj6val tett ban november vegeig.
kirandulas volt, melyet a A palyazat az 6voda
haj6tulajdonosok terites- elvarasait is feliilmulta!
mentesen biztositottak a Szolgaljon ez a sikeres
Margareta Ovoda min- esemenysorozat pelda
den tagja szamara. A kent elgondolkodtatva
kik6tobe jutast a varos az 0lvas6t az 6vodai
aut6busza biztositotta, intezmenyi-banki-vallal
Toldi Balazs polgarmes- koz6i-sziiloi 6sszefogas
ter j6voltab61. A teljes erejen.
elmenyprogramot az K.N.K.

seges eletm6dhoz szoro
san kapcsol6d6 minden
napi gytimolcsfogyasz
tas elosegitese erdeke
ben aszal6gepet vasarol
tak a fennmarad6 palya
zati 6sszegbOl, mely
hatekonyan szolgalja a
fel nem hasznalt gyti
molcs6k tart6sitasat.

A program legna
gyobb elmenyt nyujt6
esemenye a Csikasz
Lajos es Szekely Janos

forintot uj es korszerii,
elmenyt nytijt6 sportesz
k6zok beszerzesere for
ditotta, melyek a sajatos
nevelesi igenyti es a hal
mozottan hatranyos
helyzeili gyermekek fej
lesztesere is hatekonyan
alkalmazhat6ak.

A megvasarolt 3
meter atmeroju trambu
linon es a specialis, elet
kori sajatossagokhoz
igazod6 mozgas- es
egyensulyerzek fejleszto
rollereken ttll az egesz-

meszetsarkat akvarium
mal bOvitettek, melyet a
sziilok es a bank 6nken
tes csoportja altaI fel
ajanlott kellekekbOl alli
tottak ossze.

A Margareta Ovoda
2013-as mozgasfejleszto
programjanak tokeletesi
tese erdekeben az OTP
Bank Onkentes Prog
ramjaban nyert 100 ezer

vizzel t61tott vizadagol6,
hiszen igy a gyerekek
akkor ihatnak, amikor
megszomjaznak, jateko
san, 6na1l6an.

Annak erdekeben,
hogy ne csak a gyerekek
foglalkozzanak a viz
fontossagaval, es mineI
tobb sziilOt bevonjanak a
program sikeres megva
16sitasaba, a bank on
kentes csoportja rajzpa
lyazatot irt ki "A viz az
elet forrasa" cimmel.

Ezzel parhuzamosan
az 6vodaval egytittmu
kodve ket felhivast tet
tek a sziilok fele. Eser
nyoket, esokabiltokat,
gumicsizmakat gytijtot
tek,hogy osszel is tudja
nak setara menni a gye
rekekkel. Az 6voda ter-A zsuri dolgozik

Az OTP Bank On
kentes Programja leheto
seget nytijt a banki dol
goz6k szamara palyazati
formaban, 6nkentes
munka hozzaadasaval,
100.000,- Ft tamogatas
felhasznahisaval a ki
irasnak megfelelo, nyer
tes palyazatok megval6
sitasara.

Ezen program kerete
ben immar hagyomanyt
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LEVELEINKBOL

Farkas- Sandor·
,a szinpadon

maendr6di sportcsamokban
megrendezik a VII. Gyoma
endr6di Diszn6toros es B61
lerpalinka versenyt, erre a ren
dezvenyre felkertek, hogy ene
keUek, a rendezvenyre szere
tettel varok mindenkit.

Farkas Sandor vagyok szi
nesz es enekes a Bekescsabai
J6kai Szinhaz szinitanhazaban
vegeztem. Gyomaendr6di szar
mazasu vagyok. Az almaim
kozott szerepel, hogy egyszer
musical-szinesz es elismert
e16ad6muvesz legyek. Szamos
rendezvenyen leptem mar fel
Gyomaendr6d6n es a megye
ben t6bb varosban. Ez ev nya-

ran ratalaltam egy menedzserre
aki szamos helyre rendezi a fel
lepeseimet, es most az 6sz
folyaman egy zeneszerz6vel is
felvettem a kapcsolatot es a
j6v6ben uj dolgokkal keszli
lunk. November 28-an a gyo-

nyajanj6l ereztek magukat ebben a
vidam 6raban.

A mozgas jegyeben
Dacolva a kedvezotlen idoja

rassal a kisdiakok meg is csak lefu
tottak a tervezett tavot, ezzel
koszontottek a Magyar Diak Sport
Napjat. Delutan megemIekeztiink
az Allatok vilagnapjar61. A DOK
es az OKO csoport szervezeseben
a temahoz kapcso16d6 TOTO-t tol-

tottek ki a tanu16k, majd a TE IS
program reszekent Allati akadaly
versenyen mertek ossze erejuket.
Nem csak a gyerekek, de a sziilok
is j6l sz6rakozhattak.

Kisfecskeink avatasa
Hagyomanyainkhoz hiven egy

szep oszi pentek delutan ebben a
tanevben is felavattuk az elso osz
talyosainkat, a kisfecsk6inket. A
fecskeavat6t osszekapcsoltuk a
gyiimolcsnappal, amely most az
alma jegy6ben telt. Minden osztily
lelkesen kesziilt erre a d6lutanra,
de foleg a negyedikesek es az elso
sok. Az elsosok jit6kos, dalos
bemutatkozasat 6nekes, tancos
vigadalom kovette. A hangulat
fokozasaban a negyedikeseknek,
jutott a foszerep. A hozzank ismet
ellatogat6 6vodasok is nagyon j61
ereztek magukat. Termeszetesen az
ajand6kozas sem maradhatott el.
Az elsosok fecskes nyaklancot, az
ovisok alma sikbabot kaptak. A fel
fokozott hangulatli delutant min
denki a sajat osztalyaban gyii
molcs- es sutemenyevessel zarta.

Iskolabal...
avagy boszorkanyszombat

Igazan sikeres rekordot allitot
tak fel azok, akik ugy dontottek
elfogadjak a meghivast es resz
vesznek a Gyomaendrodi Kis
Balint Altalanos Iskola szombat
esti vacsorajan. A rekord nemcsak
a letszamban mutatkozott meg, a
hangulatot segitette a j6 zene, vala
mint a tancos labu vendegsereg.
Egyiitt tancoltak gyerekek, sziilok

Mehecskeavat6
Ebben az evben is megiinne

peltiik az als6s osztalyok felkerule
set a Fo uti iskolaba. Az elsos fecs
kekbOl 5. osztalyra mehecskek let
tek, akik kiilonbozo trefas felada
tok megol,dasaval bizonyitottak
alkalmassagukat a felsos nevre.
Sorversenyek, tot6 kitoltese, es a
fogadalom elmondasa utan nyolca
dikos tanu16ink egy jelvenyt tiiztek
fel a mehecskeknek a pr6ba teljesi
teseert. A nagyok es kicsik mind-

es pedag6gusok. Sokaknak kedve
zett a szerencse, ertekes tombola
targyakkal terhettek haza. Az isko
la vezetosege koszonetet fejezi ki a
Sziiloi Munkakozosseg tagjainak,
akik munkajukkal, tombolatargyak
adomanyozasaval segitettek a
vacsora megrendezeset. Koszon
juk szii16knek es pedag6gusoknak
es minden kedves vendegUnknek,
hogy jelenletevel megtisztelt ben
nunket es hozzajarult a bal sikeres
segehez. A bevetelt a Bosok uti
iskola jatsz6teri eszkozeinek fej
lesztesere kivanjuk forditani.
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Gyomaendrod, Kossuth u. 31.
Telefon: 0670{170-5528

Office Trio Kft
KonyvelO, palyazatiro es vallalkozasi
tanacsad6 tarsasag
Gyomaendrodon es kornyeken a kovetkezo
tevekenysegekkel varja iigyfeleit:
• K6nyveles - sziikseg eseten k6nyvvizsga16
egyiittmuk6desevel
• Berszamfejtes, TB iigyintezes
• Vallalkozasi es penziigyi tamksadas
• Jogi tanacsadas, azonnali cegalapitfts es
cegm6dositas - iigyved egyiittmukOdesevel
• Szekhelyszolgaltat<ls
• Palyazatfigyeles, palyazatiras,
projekt-menedzseles
• Biztositas kozvetites
• Segitsegnytijtas hivatalos levelek, beadvanyok
elkesziteseben, nyomtatvanyok kitolteseben
• Forditas, tolmacsolas

Az erdeklOdok keressek munkatarsainkat:
Dr. Timar Gy6ngyi 0630/911-7982
Fabian Agnes 0670/327-4707
Timar Eva 0630/618-4620
Barna Zsolt 0670/625-8579
Irodaink:
5500 Gyomaendr6d, Szabadsag ter 4.
5500 Gyomaendr6d, Kossuth L. u. 33.

Tabor - taborozas
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1995 augusztusaban elkesziilt a
Kishegyesi Szo-BeszM elso szama,
cimoldalan Sipos Bela kaszantojevel,
Vigh Rudolf irasaval, valamint Csepe
Imre: Halk vallomas cimii versevel. A
khezer peldanyert a kishegyesiek jat
tek at autoval Gyomaendrodre es a
szigorU szerb hataron - kesobb is min
den esetben - sikerrel "csempesztek
at" a nyomtatott kishegyesi sajtot.

Ma is arommel es biiszkeseggel
gondolok erre a hoskorra es arra,
hogy a most 25 eves Gyomaendrodi
Szo-Beszednek ma is van egy eietre
valo 20 eves testvere Kishegyesen.
Isten eltesse a testvert es a hegyesie
ket! Hornok Erno,

je/e/os szerkeszto
Szo-Beszed, Gyomaendrod

...-
deljiik, formaba ontjiik, s a Gyomai
Kner Nyomda akkori igazgat6ja,
Papp Lajos - aterezve az iigy fontos
sagat - azonnal igent mondott a thi
tesmentes nyomtatasra is.

gtlp~'''J.~4~"
Pap,,.Oo8t

WEBARUHAzuNK:
www~gyomacolorshop.hu

Folyamatosan bovi..ilo valasztekkal!

Husz eVeS lett
a Szo-Beszed testvere

Az interjLt megjelent az akkor mar
negy eves Gyomaendrodi Szo-BeszM
cimu varosi ujsagunkban. A kavetkezo
talalkozasunkkor - ami nem varatott
sokaig - Sipos Bela felvetette, hogy
Kishegyesnek is kellene egy ilyen 
termeszetesen magyar nyelvu - hir
mondo, amely a telepiiles es a hozza
tartozo kazsegek lakoit tajekoztatna
az idoszerii esemenyekrol, a kazasseg,
a telepiiles terveirol. Az akkori szer
biai jogszabalyok azonban minderre
nem adtak lehetoseget, ezert Sipos
Betaval es segitoivel, dr. Virag Gabor
es Vigh Rudolfira emberekkel, az iigy
tamogatoival, Dudas Jozseffel, Sziigyi
Istvannal kiatlattiik a hosszu tavra
szolo megoldast.

A kishegyesi ujsag kapja meg a
Kishegyesi Szo-BeszM nevet, s hogy a
szerb hatosagok, hivatalok se tudja
nak belekatni semmibe, ezert a hegye
si lap a Gyomaendrodi Szo-BeszM
kiilonkiadasakent fog megjelenni.
Magam reszerol willaltam, hogy a
kishegyesi cikkeket gyomaendrodi
szerkesztosegiink szamitogepen betar-

Ugy jo hUsz evvel ezelott Timar
Andras, a gyomaendrodi Karas
Etterem es Szalloda tulajdonosa
hivott telefonon, hogy itt vannak a kis
hegyesiek, akik Bekesszentandrasrol,
a testvertelepiilesiikrol latogattak at
hozzank. Tudtam, hogy az etteremben
is dolgozik kh kishegyesi magyar fia
talember, akiket a hegyesi kazasseg
vezetOje, Sipos Bela mentett at az
akkoriban dulo delszlav htiborU kato
nakatelezettsege ai6l. Az etteremben
keszitettem interjut a nagy darab, baj
szos emberrel, Sipos Belaval, akivel
ragtan baratsag is kotodott. Akkor
1995. tavaszat irtunk!
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Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz

Nernzeti
Dohanybolt
a Hollerban!

Udilok, borok,
sorok, szeszek

bolti aron kaphatok.
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ureg gyulladasnal keszit
sunk fOzott pepet a hagy
mab61 es ket geziap
kozze rakva helyezzuk
fel a tark6ra es a talpra
par napon at. Az ered
meny garantaltan nem
fog elmaradni! Es meg
egy praktikus tanaes a
megfazasos id6szakokra.
Ha ejszakara feIbe va
gott, hejas hagyrnat he
lyeziink a fekvohelyilnk
kozvetlen kozelebe
konnyebben megszaba
dulhatunk a megfazas
okozta tUneteinkt6l a mar
emlitett hatasok elerese
miatt. Ez ellen meg a
gyerekeink sem szoktak
tiitakozni, hiszen al
munkban erkezik a gy6
gyit6 voroshagyma an
gyalka. Reggel az ejsza
ka hasznaIt hagymakat ki
kell dobni, mert tele van
mikroorganizmusok so
kasagaval. Ha valakinek
allatai vannak akkor meg
annak se adjak oda, de
fOzesre sem szabad fel
hasznalni!

Mindezek utan kiva
nok a Sz6-Beszed min
den kedves olvasojanak
betegsegmentes id6sza
kot! Es ne feledjek:
esszeriien, de egyenek
sok voroshagymat!

D

•

Ezek utan nezzunk
bele a voroshagymaba
mit is tartalmaz. A
noveny rostanyagokban
igen gazdag, segiti az
emesztesi folya matokat,
lazitja a szekletet es
gyorsitja annak kiurule
set a szervezetb61, de
nem hashajt6. Nyersen
megtartja a benne lev6
vitaminokat (B-1, B-2,
C-vitamin, nikotin say).
F6zeskor a benne lev6
nyomelemek stabilak
maradnak. Tartalmaz a
voroshagyma kaliumot,
kalciumot, vasat es fosz
fort, i1l6olaja pedig ken
ben gazdag.

A voroshagyma
gy6gyelelmiszer hatasai:
esokkenti a vernyomast,
az art6 koleszterin szintet
esokkenti, minimalizalja
a tromb6zis veszelyet,
ertagit6 hatassal bir, tisz
titja hOrgoket, serkenti az
agymiikodeset, esillapitja
a makaes kohogeseket,
javitja a legzes funkeiot
asztma eseten, kival6
inhalal6 szer megfazas
eseten es szinten g6zo
lessel a pattanasos-zsiros
areb6r kezelesenel. A s6s
hagymalevel meglehet
pr6balni a szemolcsok
irtasat is azzal a megko
tessel, hogy akkor belso
leg is fogyasztani kell.
Kr6nikus arc es homlok-

= .....r'-

Temetkezesi iroda:
Gyomaendr6d. Ipartelep u. 2.

Hetf6-pentek: 7-15 6raig!

Telefon: 0666/386-233

Az iigye/et ideje a/aft
(hetVf!gen es iinnepnapokon is
ejje/~nappa/)hivhato:
Csoke Janos:
0666/285-065, 0630/630-8097

Gyomaszolg Kft.
Temetkezessel
kapcsolatos ugyintezes

15 pereig. Az egyik ked
vene kajam volt olyany
nyira, hogy miutan meg
ettiik a hagymat a tanyer
aljan maradt levet megit
tam. Nagyon finom volt!

A mai rohano vilag
ban elfordulunk a tenne
szetes elelmiszerek fo
gyasztasatol. Kifogaso
kat keresunk, hogy miert
nem szeretnenk ezt, vagy
azt az egeszseges elelmi
szert megenni. Azert
mert budos marad a
szank, azert mert esipi a
nyelvtinket, stb. Ne
tegytik, inkabb egytik es
etessuk meg a gyereke
inkkel is a fenntarthat6
egeszsegmegorzes miatt.

nyedseget vitt a vaesora.
ba, hogy miutan felszele
telte a hagymat egy piei
sot es egy par esepp
vizet, esetleg eeetet
ontott ra, majd fogyasz
tas elott Mini hagyta 10-

'-

megenni nem. Erre az
edesanyja azt mondja
neki: "egyed,vitamin"!
Es a gyerek elkezdte enni
a hagymat, duzzogva,
h6siesen ugyan, de meg
ette. Eszembe jutott az en
gyerekkorom. Gyakori
vaesora volt nalunk is a
zsiros kenyer hagymaval.
Edesanyam annyi kony-

korU lehetett. Az anya
felszeletelt egy fej voros
hagymat es a gyereke ele
tette. Mondanom sem
kell, hogy a gyerek min
dent szeretett volna esak
a nyers voroshagymat

Koszontom a Szo
Beszed kedves olvasoit.
A tenneszet folyamatos
valtakozasa kapesan
eljott az az ido, amikor
egyre kevesebb a napsu
teses orak szama, rovi
debbek a nappalok es
tamadnak a megbetegito
mikroorganizmusok. Ez
a jelenseg amiota vilag a
vilag, azota igy van!

Szeretnek egy min
denki altai hasznalt
fiiszernovenyrol megosz
tani nehany gyogyhatast
a sziikseg idejere.

Ez a fiiszernoveny
kent ismert napi szinten
hasznalt novenyunk a
voroshagyma. A gasztro
nomia egyik alapelelmi
szere!

A eikkhez valasztott
noveny indito gondolata
nem esupan az 6sz volt
hanem egy elettortenet.
Tizeneve tortent: egy
asztalnal taplalkoztam
egy Ukrajnabol attelepult
anyaval es gyermekevel.
A gyermek olyan 5 eves
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SANDOR SERVICE KFT.
5310 Kisujszallas, Deak F. u. 69-75.
Tel.: 59/321-134. Fax: 59/322-300
e-mail: fsandor@sandorservice.t-online.hu
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HAz
Gyoman a Madach

utcaban haz elado. Iranyar:
megegyezes szerint. Brd.:
0680/329-8493

Gyoma kozpontjaban
kertes csaladi haz elado
vagy kisebb kertes hazra
vagy lakotelepi lakasra
cserelheto. Tel.: 0630/544
4641

EndrOdon a Szabadsag
uton felujitasra szorul0
paraszthaz elado. Ugyanitt
hagyomanyos kiscserep is
elad6. Brd.: 0630/470-3472

Gyoman az Arany
Janos ut 16. sz. alatti 4 szo
bas osszkomfortos haz
elado. Brdeklodni lehet:
0620/526-6573

Gyomaendrodon, a Ra
koczi u. 29. sz. alatt nagy
csaladi haz, elado. Brdek
lodni lehet: 0630/367
0840, 0630/998-5096

Gyomaendrod, Rakoczi
u. 13. sz. alatti 120 m2-es
lakas elado. Brdekl6dni a
0630/477-2452 telefonsza
mon lehel.

Gyomaendr6don, a
gyomai varosreszen, a va
roskozponthoz kozel, csen
des utcaban 3 szobas, ossz
komfortos 150 negyzetrne
teres kertes csaladi haz
mellekepiilettel elado.
Iranyar: 5,3 milli6 Ft.
Telefon: 0630/591-7171,
0630/489-7123

Gyoma kozpontjaban,
Matyas kir. u. 21. szam
alatt 2 szobas osszkomfor
tos csaladi haz. Iranyar:
megegyezes szerint. Br
deklOdni lehet telefonon:
0670/410-5776

Endrodon a Szabadsag
uton felujitasra szoru16
paraszthaz elad6. Ugyanitt
hagyomanyos kiscserep is
elad6 Iranyar: megegyezes
szerint. Brd.: 0630/470
3472

Gyoman a varoskoz
pontban iizlethelyiseg es
telephely kiad6. Brd.:
Gyomaendrod, Hosok u.
51. Tel.: 0630/627-8234

bsszkomfortos realis
uton elad6 a Hantoskeri
uton. Tel.: 0620/328-4017

Gyoma kozpontj aban
kertes csaladi haz elad6,
illetve kisebb kertes hazra
cserelheto. Tel.: 0630/544
4641

Endrodon, a Sugar u.
46. sz. alatt hosszU paraszt
haz (fiirdoszoba van) ela
d6. Iranyar: 3,2 milli6 Ft.
Brd.: 0620/245-1262

Gyoman a Gardonyi u.
83. sz. alatt osszkornfor
tons sarki paraszthaz elad6
dupla telekkel. Ininyar: 2
milli6 Ft. Erd.: 0670/245
2295

Gyomaenr6don a
Korgat u. 15. sz. alatt 705
negyzetrneter teriiletii ossz
kozmiives belteriileti ingat
Ian elad6. Az utcafronton
romos parasztMz mellek
epiilettel, a telek vegeben
uj epitesii kettes diszn601
es takarrnanytarol6 van.
Tel.: +41/798996468

A '70-es evekben epiilt
ket szobas , satortet6s csa
ladi haz elad6. Teherrnen
tes, osszkozmiives, allapo
ta kozepes, azonnal bekol
fozhetO. Alapteriilete 100
negyzetrneter, kis kerttel.

Fiitese gazkonvektoros.
Iranyar: 5 milli6 Ft.
Brdekl6dni: 0670/638 8475

KlADO
Gyoman a varoskoz

pontban iizlethelyiseg es
telephely kiad6. Gyoma
endrod H6sok u. 51. Erd.:
0630/627-8234

LAKAS
Oktober 6. Itp-en f61d

szinti lakas siirgosen elad6.
Brd.: 0670/313-4861

Gyoman az Okt6ber 6.
Itp-en ket szobas lakas
elad6 vagy kertes hazra
cserelheto. Telefonszam:
0620/576-7879

EndrOdon 41akasos tar
sashazban 1. emeleti lakas
akar bUtorozottan garazzsal
egyiitt elad6. Ar.: meg
egyezes szerint. Telefon:
0630/548-1633, 0630/354
4166

Gyoman a Vasarteri
Itp-en 2. emeleti erkelyes
lakas elad6. Telefon:
0670/279-8040, 0620/347
0538

A Vasarteri ltp-en 2.
emeleti, konvektoros lakas,
2 kiilon bejarat6 szobaval,
taroloval elado. Iranyar:
4,9 milli6 Ft. Tel.:
0620/9970-898

KERT, TELEK
Gyoman Kecseges-

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

Kecseges horgaszterii-

leten a feltolto csatorna
mellett elado egy 811 m2-es
iires telek es egy lakhat6,
zarhat6, fiitheto katonai
Csepel tgk. b6de felepit
mennyel, WC-vel. Ar: 550
ezer Ft. es 900 ezer Ft. Br
deklOdni: 0620/407-4342

Vizparti felujitott nya
ral6 elad6 a Fiizfas zugban.
Tel.: 0620/9645-260

A Hantoskerti ut vegen,
a Gyebnar kertben 4 vizre
men6 telek egyben, vagy
kiilon-kiilon elad6. Tel.:
0630/584-6633

Gyomaendr6don a Kor
gat utcaban (13. szammal
szemben) 895 negyzetrne
ter teriiletii kozmii nelkiili
epitesi telek elad6. Telefon:
+41/798996468

bregszoloben a 8060/2
hrsz-u 4442 negyzetmeter
alapteriilem 10,04 AK erte
kii szant6 es arok megne
vezesii ingatlan a rajta lev6
felepitmennyel elad6. Te
lefon: +41/798996468

EGYEB
Pliiss karpitozasu, szep

allapom agyazhat6 reka
mie, esetleg fotellel is
oles6n elad6. A szallitas
ban segithetiink. Erd.: 06
20/5198-764

Elad6 2 vaskalyha, 1
hiit6szekreny, 2 db gazpa
lack es 1 db konyhaszek
reny. Tel.: 0620/491-0682

Motoros rotakapa, 220
V-os villanymotoros szi
vattyti, 4 iitemii motoros
szivattyU elad6. Telefon:
0630/613-4608

Elad6 220 liter birsal-

rna cefre. Brd.: 0670/2144
364

Egyediil el6 idos
asszony megosztana ottho
nat egyediil all6 asszony
nyal vagy lannyal. Telefon:
0630/8638-747, 0666/282
905

Alig hasznaIt villanytiiz
hely dad6. Erd.: 0620/281
8414

Elad6 komplett, 200
voltos CO hegeszto, uj
munkakabel, funyir6 adap
ter Robi romhoz. Erdek
lodni lehet: 0670/659-6776

79 eves nyugdijas egye
diilatl6 no keres gondoz6not
ottlakassal. Brdeklodni lehet
telefonon: 0666/282-905

Elado rotakapa ekevas
sal es ket hozzaval6 gumi
kerekkel, egy 3 fazisu vil
lanymotoros termenydaral6
es egy kezi gyiimolcsdaraI6
cefrezeshez, valamint egy uj
hegeszto berendezes. Te
lefon: 0620/281-8414

Toriilkozoszarit6 radia
tor 50x125 cm-es, alig hasz
naIt dad6. Iranyar: 9 ezer Ft.
Brd.: 0620/5198-764

Opel Corsa Confort 1,2 i
tip. 2001-es von6horoggal
2017-ig erv. miiszakival,
kozponti mal, uj akkuval
j6 illapom, benzines elad6.
Ar: megegyezes szerinl.
Erd.: 0620/5198-764

Apr6hirdeteset
ide is elkUldheti:

szobeszed@gmail.com

Gyomaendrod,
Petofi u. '2.
Tel.: 06-66/386-5'23

lroszonetnyilvanuas
Koszonetet mondunk mindazoknak, akik
a 2015. okt6ber 3-an elhunyt,
egykori mozdonyvezeto
Pataki Elek
okt6ber 15-i bucsliztatasan resztvettek,
reszvetiiket nyilvanitottak
es gyaszunkban barmely m6don osztoztak.

A gyci.szo16 csalci.d
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nem 5zamft a kar a varas
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fitness & edzoterem
teremberlt?s IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik I step aerobik
power body Ihastimc Izsfreget6 aerobik

tarsastanc Ij6ga Ipreventiv gerinc gimnasztika
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Az aprohirdetes szovege:

Cfme:

ELSO AU<Al.OM INGYENES BAHKINEK! ;

INGYENES EDZES
_C_C_C_C.&CZhZ.hZ.iEh&5.S.&-'.Z.Ei

; ;

KORLATLAN EDZES
4.500 Ft I h6nap

Kner Imre ter Iwww.gettai.hu
06 66 285 840 I06 30 627 8234 Fitness klub E szolarium

Irimyar:

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

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

:: Ingyenes a lakossagi apro! !
I,

:1 A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azok-
: nak az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit,
I

: akik ezen a szelvenyen kuldfk be megjelentetes
I

: eeljab61! A szelvenyen a megjel61t helyre kell befrni
l a kfvant sz6veget es a szelvenyt levelez61apon
i vagy borftekban elkuldeni a k6vetkez6 eimre:
! Sz6-Beszed Szerkeszt6sege 5500 Gyoma-
l endr6d. H6s6k litja 51.
! Egy apr6hirdetes sZQvege lehet61eg ne tartal-

mazzon 15 sz6nal t6bbet! A hirdetesek sZQvegeer1
felel6sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

Felad6 neve:

Az aramszolgaltato heti
ket alkalomrnal tart iigyfel
szolgalatot a Selyem uti
varoshaza epiiletenek f61d
szintjen lev6 irodajaban.
Keddi napokon delelott 8
12 oraig, csiit6rt6k6nkent
pedig 15-18 oraig varjak az
iigyfeleket a szemelyes
iigyintezesre.

Gazszolgaltat6
ugyfelszolgalat

E-ON
ugyfelszolgalat

A GDF SUEZ gazszol
galtato iigyfelszolgalati
irodaja a varoshaza f6ld
szintjen. Nyitva tartas:
hetf6 14-18 oraig, kedden
8-12oraig.

A szemelyes iigyfel
szolgalaton igenybe vehet6
szolgaltat:isok: g:izmeroal
las 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 informacio kerese,
bankkartyas befizetes lehe
t6sege, stb.

Csaladi Vasarnap
a Dreher Sorozo-Etterembenl

lloszonetnyilvanaas
Szivunkben helyedet nem potolja semmi,
Mig afOldon eliink, nemfogunkfeledni!
Eruton mondunk k6sz6netet
mindazoknak, akik szerettiinket

Gellai Mariat
utolso utjara elkiser1l.~k es
gyaszunkban barrnely modon osztoztak.

A gyitszol6 csalitd

2015. november 29. vasarnap
Leves: Z61dbors6 leves
Menu: Marha labszarp6rk61t juhtur6s

galuskaval, kaposztasalata. Kremes.
Ervenyes: 11 :00 - 14:00 6raig
Etkezesi utalvanyokat es SZEP kartyat is elfogadunk!

980 Ft/adag
Telefon/fax: 0666/386-444
Mobil: 0620/9808842, 0670/3655360

2015. november 15. vasarnap
Leves: Majgaluska leves
Menu: Sertescsul6k Pekne m6dra,

tepsis burgonya, kaposztasalata.
Di6s hajtott.

2015. november 22. vasarnap
Leves: Z61dsegleves
Menu: Rantott sertesszelet, hejas burgonya.

Csemegeuborka. Darazsfeszek.

Alafras:

Erdeklodni:

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

ELTOLTES
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KinfiUlToftKBOL:
Funyirok· Cefnis~onlok

• Novenyvedoszerek
• Pennetemgepek

• Tapoldatok
• Ragcsal6irto szerek

• FOliak • TiimlOk
• Szivattytik

• Gumicsizmak
• Munkavedelmi ruhazat

Ambrusz Laszlo
tavol-keleti massziizs es mozgas terapeuta.

osi nepi gyogyito, csontkovacs.

J~O/pdlinhal

2014-ben tabb mint negyvenatezer forint gyOlt
assze, amelyet nagy arammel adtuk
at a sportol6knak.

Szakmai kerdeseivel kereshet
mail-en es telefonon:
tibor.ignacz@claas.com
0630/870-9499 (visszahfvom!)

Ignacz Tibor
palinkamester-szakmernok MSC

A Harmas-Koros Palinka
Manufaktura megkezdte
ingyenes "cefredoktor"
szolgaltatasat.
Adomanyokat elfogadunk, amelyet
osszegyGjtUnk es fiatal gyomaendr6di
sportol6k tamogatasara fordftunk.

Kedves palinkacefre
keszit6k!

Elozetes telefoROS'"btli@iel

~·~ZDA
KlSAROH

~
~
2

Varjuk teljesen kezdok,

tap3sztaltabb lovasok

vagy csak lovazlis inint

erdekIOdo'\'endegeinket!

A i""D"~elas:
laza elegancia es az
"egyszerii" banasmod,
a 10 mint partner es nem mint sportszer alapjain nyugszik!
Nyugalom, ertelem, szakszerii viselkedes, helyes kommunikacio.
Ez minden lovas alma. De ami meg fontosabb, ez minden 10 alma!

Erdeklodni lebet: Butsj Adrienn lovasoktatonal : 06no-S46-18-.24

i ;
m
'0
n
(0,

!l1

Lovaglasi lehetoseg, lovasoktatis a Maczko tanyan, Mezoberenyben a Gyomai uton!
SzeretneJ egy uj lovaglasi stIlust kiprobalni? Profilunk a weslcrn]n'·'.gl'
ami meg gyerekcipoben jar megyenkben. r-----------,

Kortol es nemtol fiiggetleniil varunk minden kedves erdekiOdot.

A tanyan batalmas allat-sereglet
talalhato, termeszetes koriilmenyek kozott tama:

A lovazas a fOldrol
kezdodik! Gyere es
tanuld meg, hogy a 10
mikor,mit es miert csinal! Tanuld meg bogyan kell szabalyosan vezetni, hogyan tndod
egyiittmiikodove tenni. Eisajatithatod, bogyan kezeld es szeresd a lovakat, ugy,
ahogy a lovak is szeretik! Ha megtanulsz lovagolni, kellemes tereplovaglasokon

I --"':~. ._~] vehetsz reszt.
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Verso Biztositasi Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztositasok teljes k6ru Ogyintezese.
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gok ala, nem alszik
halozsakban a patak
parton. Valami elmult,
kihunyt a lelekbol,
valami el lett asva
metyre, valami el lett
arulva. Valami guny
targyava lett teve es
meg lett alazva. A fel
nott kor ez, ami a
maga ellenallhatatla
nul eros tapadoko
rongjaival magaba
szippant mindenkit,
vizlogatas es kimelet
nelkiil.

Kevesen, nagyon
kevesen vannak, akik
nem tiinnek el orokre
ebben az 6riasi telhe
tetlen torokban. A leg
tobb ember - mondja
Laszl6 Andras jiloz6
fus professzor Solum
Impsum cimii konyve
ben - eletenek koriil
beliil feleig, teMt har
minehat eves koraig
infantilis, utana rog
ton egyik naprol a
masikra szenilisse va
lik.

A mondat /oitsegte
len igazsaga elso 01
vasatra igen kegyet
lennek tiinik. Nap mint
nap emberek szazait
latom, akik egyszeriien
Llgy viselkednek, mint
ha idi6tak lennenek.
Az ugynevezett felnot
tek donto tobbsege
tulajdonkeppen oriilt,
sajat es masok oriile
tenek jogja. Levalt
eletenek tengelyerol es
most diihodten porog
ide-oda, mint a bLlgo
esiga. Igazi felnottet
elvetve latni, s az mar
onmagaban kegyelem,
ha valaki eleteben egy
val6di felnott emberrel
talalkozhat. (. ..)

(Gyifyffy Akos
Magyar Nemzet)

fe/n6tte..,(j

(...) Vajon mi torte
nik az emberrel ugy 25
eves kora kornyeken,
ami aztan azt eredme
nyezi, hogy eszrevetle
niil hizasnak indul,
szeme esillogasa el
tompul, szavai iiresen
es bargyLln szolnak?
Mi az, ami vegbe ment
abban az emberben,
akivel ha hosszLI evek
utan i':ira talalkozunk,
nem tudunk mid)l be
szelni, mert az elso ne
hany mondat utan
erezziik, hogy semmi
kozos nines mar ben
niink?

Ezt a jelenseget
szelesebb korben ugy
hivjak, hogy benott a
jeje lagya, megkomo
lyodott. A.ltalaban va
lami joleso, megelege
dett erzessel mondjak
ezt azok, akik magukat
is ilyen megallapodott,
megkomolyodott, veg
so soron jo uton jaro
hasznos embernek
gondoljak. Ez a vilag
rendje, jo lesz, ha
ehhez tartod magad.
ElObb-utobb jel kell
noni, nem lehet esak
ugy beleelni a vakvi
lagba. Ismeros mon
datok. A jelnottseg,
errol van szo.

Amit a ,,felnott"
sz6 takQl~ az esetek
tulnyom6 reszeben azt
jelenti, hogy az illeto
elvesztette humorerze
kh, szellemesseget,
kezdemenyezo kepes
segh. Nem olvas, nem
jar szinhazba, nem jar
kiallitasokra. Nem
megy ki az erdore,
nem Llszik a joly6ban,
nem jekszik le a mezon
fiiszallal a joga kozott,
hogy a majusi felhOket
nezze. Nem iil ki egy
iiveg borral a esilla-
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OJ GUMIKI
Szereles, jav[tas,

centirozas!

Katona Gyorgy
gumijavlt6

Konyhabutorok,
gardr6bszekrenyek,

keszftese egyedi
meretben

Gyomaendr6d,
Bajcsy u. 107.

Telefon: 0666/285-127

Elsa osztalyu
borovi feny6bal
ajt6k, ablakok

keszftese!

butorlapb61
vakumf61iazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

Telelon: 0666/284-989,
0620/359·6842

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- k6telez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztosftas
- eletbiztosftas
- nyugdfj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

yomaendrodi
kepviselet:

Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Madach u. 2/2.

Fejleszteseert Nonprofit
Kft. (roviditve: KBC
NKFT.) neven, nyolc tulaj
donosi telepiilesb6I: Bekes,
Devavanya, Gyula, Kon
doros, Korosladany, Sarkad,
Szarvas, Veszto. Ennek
iinnepelyes alairasara keriiIt
sor december 9-en, Kondo
roson. A gyomaendr6di
onkormanyzat e szervezet
hez kivan csatIakoznj - taje
koztatta lapunkat Toldi
Balazs polgarmester, aki
mint mondta erzekeli a poli
tikai huzavonat bizonyos
megyei dontesek eseteben.

A megye politikajat
mar evek 6ta meghatarozza
a kormanyparton beliil
huz6do toresvonal. Az
egyik a megye eszeki resze
nek fideszes eroinek tomo
riilese, a masi!< - a parton
beliil szembenaII6 a
megye deli szegletenek fi
deszes politikusait egysege
sit6 csoportosulas.

Ennek a fideszen beliiIi
politikai koteIhuzasnak le
hetnek tanui az onkormany
zatok is...

2

Az uni6s projektjavas
latok kidolgozasahoz es a
projektmegvalositas alarti
proj ektmenedzsmenthez
igenybe vett szakert6i szol
galtatas dija a kozszfera
kedvezmenyezettek eseten
kizar6lag akkor szamolhat6
eI, ha a szakert6i szolgalta
tast allami vagy onkor
manyzati koltsegvetesi
szerv, vagy 100 szazalek
ban aIIami vagy onkor
manyzati tulajdonu gazda
sagi tarsasag, egyeb szerve
zet Iatja el.

E feledatot is elvegzi a
megyei onkormanyzat,
amel~ koteles reszt venni a
teriileten talalhato telepiile
sek fejlesztesi projek~einek
el6kesziteseben es megva
16sit:lsaban, amennyiben
azt a teleplilesi onkormany
zat keri.

EITe vonatkoz6an a
Bekes Megyei Onkor
manyzat Kozgyiilesenek
elnoke levelben kereste
meg GyomaendrOd Onkor
mimyzatat. Zalai Mihaly el
nok tajekoztatta onkor
manyzatot arrol, hogy a
megyeionkormanyzatcelja
a telepiilesi onkormanyza
tok fejlesztesi elkepzelesei
nek segitese. Ennek erdeke
ben az eimult idoszakban
magas szakmai szinvonalu
projektmenedzsment szer
vezetet alakitott ki.

A gyomaendrodi on
kormanyzat azonban ugy
dontott december 3-i iiIe
sen, hogy nem keri a Zalai
Mihaly vezette megyei on
kormanyzat segitseget.

- Bekescsaba Gyula,
valamint Bekes meg 1997
marciusaban onkormimyza
ti tarsulast hozott letre,
Kozep-Bekesi Teriiletfej-
lesztesi Onkolmanyzati
Tarsulas elnevezessel,
meIyb6l Danko Bela es
Vantara Gyula orszaggylile
si kepvisel6k egy kiilon
szervezetet alakitottak a
fenti celokra. Igy egy gaz
dasagi tarsasag alakult KBC
Bekes Megyei TelepiiIesek

---"

,A. Danko-Vantara
vonal
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i--Bivalytejjelindu.lujra a sajtuzem,
Az~ illiamtitkar helyetteslatogatasaa Bethlen Iskolabai1:

Takacs Zoltan, Davidovics Laszlo es Roman Istvan helyettes allamtitkar

Roman Istvan az FM
helyettes allamtitkara a
megtekintette Bethlen
Gabor Mezogazdasagi
es Elelmiszeripari Szak
kepzo Iskola es Kolle
gium tulajdonaban leva
sajtuzem felLlj itasi es
korszeriisitesi munkala
tait, melyet a Gyoma
szolg Kft. vegzett es a
F6ldmuve16desi Minisz
terium tamogatott.

Az agrarszakkepze
sert felelos vezeto elis
meroen nyilatkozott az
elvegzett munka mino
segerol es a muszaki
atadashoz segito szande
kat nyilvanitotta ki es u
udv6z6lte a Bethlen
Szakiskola nyitasat az
elelmiszer es feldolgoz6
szakmak bevezetesevel
kapcsolatban.

Davidovics Lasz16 a
Bethlen Iskola igazgat6
ja elmondta, hogy a sajt
uzemben mozzarella saj
tot fognak eloallitani
olasz sajtmesterek ira
nyitasaval. Az uzem a

szakiskola diakjainak es
felnottkepzesben reszt
vevoknek gyakorlati
helykent is szolgal. Az
iskola ezzel a tevekeny
seggel integratori szere
pet is vallal, a janisi es
megyei vallalkoz6k ide
hozhatjak tejtermekei
ket, innovativ ismerete
ket szerezhetnek a tejfel
dolgozasban es sajtke
szitesben.

- A beruhazas maso
dik utemekent tudoma
nyos es kutatasi labora
t6riumkent fog muk6dni
a sajruzem es a szakisko
la magyar es Eur6pai
Vni6s palyazatok reven.
A Karpat-medence
magyarlakta teriileteirol
a szakkepzesben reszt
vevok, a kis-es k6zep
vallalkoz6k a gyoma
endrodi iskola sajruze
meben kepezhetik dol
goz6ikat, ennek eredme
nyekeppen szakemberek
es turistak erkeznek
Gyomaendrodre, no a
varosi vonzer6k ismert-

sege orszagos es nem
zetk6zi szinteken - tette
hozza az iskola igazga
t6ja.

Takacs Zoltan a me
zotUri Italiagro Kft. ugy
vezetoje lapunknak el
mondta, hogy az olasz
magyar vegyesvallalat
Mez6tUron epitette fel
telephelyet, ahova 2016.
januar elejen erkezik

meg 6tven - Del
Olaszorszagb6l szarma
z6 tenyesztett, vemhes,
elohasu - bivalyiiszo,
amelyeket az elles utan
fognak be a tejtermeles
be. A bivalytejet Gyoma
endrod6n, a Bethlen
iskola tejuzemeben dol
gozzak fel, itt kesziil
majd a mozzarella sajt. A
mezoturi bivalytelep

bovitese utan a tervek
szerint, mintegy 250
300 j6szag tejet szallit
jak majd Gyomaend
rodre.

SZQ-BESZED
hirdetesfelvetel! .

~. Telefon:'
0670/22-632..99' .

eguiul me toililomas
Az Orszagos Ment6

szolgalat a 10,94 milliard
forintos Siirg6ssegi ellatas
fejlesztese projekt kereteben
Magyarorszag megyeiben 22
uj mentoitllomast epitett es
tovabbi hatvanat felujitas
kereteben dinamizalt. Me
gyenkben Gyomaendr6d6n,
Bekescsaban, Oroshazan,
Mez6kovacshazan t6rtentek
fejlesztesek.

A meglev6, de elavult
epiiletekben mi.ikod6 ment6
allomasok dinamizalasa je
lent6s mertekben javitja a
mentes szakmai felteteleit,
csokkenti a riasztast6l szami
tott kierkezesi id6t. Ezt szol
galjak az uj, motorizalt ga-

razskapuk, a kimen6 es beer
kez6 jarmuvek mozgasanak
az elkiilonitese, a korszerii
fert6tlenit6 berendezesek be
epitese. A modem allomasok
k61tseghatekony muk6deset
segiti az energiaellat6 rend
szerek korszeriisitese es az
epiiletek ut61agos h6szigete
lese.

A gyomaendr6di ment6
allomas feljuitasa brutt6 24
milli6 forintb6l va16sult meg.
A megujult ment6allomas
atadasan kosz6nt6t mondott
Toldi Balazs polgarmester, dr.
Gyongy6si Peter az orszagos
ment6szolgalat projektigaz
gat6ja es dr. Zentai Attila a
regi6 orvos igazgat6ja.

:,i' .c;,YQl!'aenc.irodi SZ9..Be!!~~ci~On~~k ~Z9-" .e~ -M-~g~-~rt: '.~~~·~~+-=it ~"
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Uj foepite5z

I

REG.
BUTOROKAT,

hasznalati targyakat

vasarolok!
Keszpenzben ahelyszi

nen
fizetek!

0630/9·533-594

AUTOSOK
FIGYELEM!

MOszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

22.000 Ft

Gyomaendrod ko
rabbi foepitesze jova
evtol mar nem vallalta a
munkat, ezert a kepvise
lo-testUlet palyazatot
hirdetett a foepiteszi fel
adatok megbizasi jogvi
szony kereteben torteno
ellatasara. A palyazati
felhivasra ketten palyaz
tak, s koziilok a kepvise
lo-testUlet a bekescsabai
Molnar Zoltan Gyula
palyazatat fogadta el,
igy januar l-tol 0 lesz
Gyomaendrod f6 epite
sze.

oldalan halad egeszen a
Pajer strand bejar6jaig,
mert csak itt lehet majd
biztonsaggal atvezetni a
fout egyik oldalara a
biciklis forgalmat.

Az osztalyvezetotol
megtudtuk azt is, hogy
tervezik a ket gat kozotti
kerekparut epiteset is,
sat a most elkesziilt sza
kaszt szeretnek folytatni
Nagylaposon at, egeszen
a megyehatarig.

gatra, ha ott egy 1 mete
res toltesmagasitast veg
ziink. Magyarul, ha a
rendeletnek hinni lehet,
akkor tulajdonkeppen a
gatat is, sot az endrodi
hidat is meg kellene
emelni 1-1 meterrel ...

Mivel az Endrodi
hidnak mindket oldalan
van gyalogos illetve
kerekparos atjar6ja,
ezert a most megepi.i1t
bicikliut is a 46-os ket

ne emelni
atak m

lemenyerol van sz6,
mint kiderult egy bel
ugyminiszteriumi rende
let a kozelmultban sza
balyozta a foly6k, igy a
Harmas-Koros legmaga
sabb vizallasat, ami a mi
esetunkben 1 meterrel
magasabb a mostani gat
tetejenel. Pardi Lasz16
tajekoztatott arr6l, hogy
a hat6sagok akkor
engedtek volna az epulo
kerekparut ravezeteset a

ea kel.1
at es

Lapunkban mar
korabban beszamoltunk
arrol, hogy kerekparut
epi.i1 az Endrodi hid illl
oldalan levo gatt6l az
olajosok kovesutjaig,
raadasul a Templom
zugi pajer strand bejar6
jaig a 46-os szamu ut
mindket oldalan halad
maj d az aszfaltozott
biciklilit. Az utat a Szalai
Bau Kft. es a
Kondorszolg Kft. epiti.
Az esos ido miatt a beru
hazas befejezesi hatar
idejet j6 ket hettel eltol
tak, igy decemeber 16
an lesz kesz a munka.
Olvas6ink koziil tobben
is kifogasoltak, hogy a
bicikliut a gat teteje elott
mindket olalon visszaka
nyarodik a 46-os szamu
ut aszfaltjara. Ezzel kap
csolatban Pardi Lasz16 a
varoshaza varosuzemle
tetesi osztalyanak veze
toje lapunknak elmond-

. ta, hogy nem a kerekpa
rut tervezojenek agyszii-

Eredetiseg
vizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

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

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

-- Keresse-a - -- - ~

Gyomaendr6cii
.Sz6-Beszeciet

a Facebook-on isl
.l_ -~- :- .•-
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Pajer mindent vitt

(x)

melked6 teljesitmenyt
felmutat6 tersegi cege
ket es szakembereket.

Az :Bv Vallalkozasa
kitiintet6 dmet kapta a
mez6turi RAFI Hun
garia Kft. Az elismer6
oklevelet a ceg iigyveze
t6 igazgat6ja, T6th Lajos
vette at dr. Sziraki
Andrast61 a Jasz-Nagy
kun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi es Iparka
mara eln6k6t6l. (kepiin
k6n.)

A RAFI Hungaria
Kft. az 1990-es evek
eleje 6ta van jelen a pia
con, elektromechanikai,
elektronikai es aut6ipari
termekcsoportokhoz tar
toz6 termekek gyartasa
val foglalkozik. A nemet
anyavallalat RAFI
GmbH&Co. KG. altaI
gyartott 6sszes aut6ipari
termek a RAFI Hungaria
Kft. k6zremuk6desevel
kesziil. A rna mar min
tegy 6tszaz embert fog
lalkoztat6 mez6ruri ceg
mult 6vben adta at ujabb,
- 800 milli6 forintos
beruhazassal epiilt
elektronikai gyart6csar
nokat.

tevekenykednek. Ez
ut6bbi teriileten muk6
dik a kiemelt cegek
t6bbsege is.

2014-ben az 6t leg
eredmenyesebb vallal
kozas: a jaszfenyszarui
Samsung Electronics
Magyar Zrt., a jaszbere
nyi Electrolux Lehel
Hut6gepgyar Kft., az
ugyancsak Jaszbereny
ben muk6d6 Jasz
Plasztik Kft., a t6r6k-

szentmikl6si Claas Hun
garia Kft. valamint a
szolnoki Eagle Ottawa
Hungary Kft.

A tavalyi ev ertekele
se mellett dijaztak a kie-

November 18-an
Szolnokon a megyehaza
disztermeben bemutat
tak Jasz-Nagykun-Szol
nok megye TOP 50 val
lalkozasat. A Jasz-Nagy
kun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi es Ipar
kamara a NAV :Bszak
alfOldi Regionalis Ad6
F6igazgat6sagaval kar
6ltve ismertette a megye
gazdasaganak legjelenc

t6sebb szerepl6it, vala
mint a teljesitmenyUket
elemz6 kiadvanyt,
amely iillillaron husza
dik alkalommal jelenik
meg.

A gazdasagi vallal
kozasokat evr61 eyre
elert eredmenyeik, arbe
veteliik alapjan rangso
roljak. A TOP 50-be 4,2
milliard forintot megha
lad6 arbevetellel keriil
hettek be tarsasagok, a
listat vezet6 ceg arbeve-

tele 704,6 milliard forint
volt. Az 6tvenek k6ze
20 14-ben negy uj belep6
csatlakozott, ket tarsasag
a kereskedelemben, ket
ten a feldolgoz6iparban

ber 31-e k6z6tt szabad
sagolas miatt sziinetel.
Els6 rendelesi nap az uj
esztend6ben, 2016. ja
nuar 4-en lesz.

visel6-testiilet igy ujabb
10 eyre Pajer Sandor
egyeni vallalkoz6nak
adta herbe a Templom
zugi strand teriiletet.

A kepvisel6-testiilet
palyazatot hirdetett a
Templom zugi strand
mellett lev6 teriilet erte
kesitesere. Az ingatlan
arat 4 milli6 800 ezer
forintban hataroztak
meg.

A vizparti ingatlanra
egyediil Pajer Sandor
tett ajanlatot, elfogadva
az ingatlan vetelarat.

nem valtozik, 2182
ad6z6 eseteben pedig
n6vekszik az eves ad6fi
zetesi k6telezettseg.

Az emelkedes a ma
ganszemelyek kommu
nalis ad6jaban es az iidii
!oepiiletek utani epitme
nyad6ban erinti a lakos
sagot. A n6vekedes mer
teke a kOillillunalis ad6
eseteben evi 800 forint,
az epitmenyad6 eseteben
pedig evi 1-3 ezer forint
lesz.

Varos Onkormanyza
tanak a k6zfoglalkozta
tasi programok megva
16sitasaban nylijtott kie
melked6 szakmai teve
kenyseget ismertek el az
atadott oklevellel.

A Gyomaendr6di
Varosi Egeszsegiigyi
Intezmeny valamennyi
szakrendelese 2015.
december 17. es decem-

A kepvisel6-testiilet
d6nt6tt a helyi ad6kr61
sz616 rendelet m6dosita
sar6l.

A helyi ad6k szaba
lyozasat, m6dositasat a
t6rvenyi valtozasok is
szuksegesse tettek. A
j6v6 evi ad6valtozasok
az 6nkormanyzat ad6be
vetelet mintegy 3,2 mil
li6 forinttal cs6kkentik.
1500 ad6z6 eseteben
cs6kken az ad6k merte
ke, 4894 ad6z6 eseteben

December 4-en, pen
teken a Beliigyminisz
teriumban Pinter Sandor
beliigyminisztert61 vette
at Toldi Balazs polgar
mester azt a kitiintetest,
amelyben Gyomaendr6d

Az 6nkorm{myzat
zart versenytargyalast irt
ki a Templom zugi
strand es kemping hasz
nalatara. A versenyezte
tesi eljarasra a jelenlegi
herl6t, P8.jer Sandor
egyeni vallalkoz6t, a
Liget Fiird6 Kft.-t es a
GYOSZ-TE turisztikai
egyesiiletet hivtak meg.
Hatarid6re azonban csak
Pajer Sandor nylijtotta
be palyazatat es meg
ajanlotta az evi 653 ezer
forint 6sszegu berleti
dijat a varosnak. A kep-

- .
SZO-BESZED SZERKESZTOSEGE

E-mail:.szobeszed@gmail.com Telefon: 0670/22-632-99·
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Terfigyelo kamerakat
telepitenek

A omentesseget kap
az orvosok

ak

F6zoversenyek,
kampanyrendezvenyek?

Koztemleti terfigye
16 rendszer kiepiteset
fogadta el a kepvisel6
testiilet legut6bbi iilesen,
am elatti tarsadalmi vita
ra bocs<itjak a tervezetet.
A kiepitend6 rendszer
szerint 10 helyen lenne a
varosban terfigyelo ka
mera, am a kepviselo
testiileti iilesen ezt tijabb
ket helyszinnel kiegeszi
tettek. Eszerint kamera
figyelne a temletet:

- a Bosok tit es Fa tit
keresztezodeseban a lot
t6z6nal,

- a varoshazanal,
- Endr6don a BidfO

utcanaI, a 46-os tit kive
zeta szakaszanaJ,

- a Blaha utca vege
nel a szarvasi titon,

- az Apponyi tit kive
zeta szakaszanal,

- a Cs6kasi teren,
- a Vasarteri lak6te-

lep jatsz6terenel.
A kiepitendo kame

rarendszer kepi adatait
egy, a varoshazan elhe
lyezett szamit6gep rog
zitene es a kepeket ot
napig tarolna. A letreho-

A gyomaendr6di val
lalkoz6 haziorvosok kere
lemmel fordultak Gyoma
endr6d Varos Onkormany
zatahoz, melyben kerik a
helyi iparuzesi ad6 al6li
mentesseguket. Indokla
sukban jeleztek az orvo
sok, hogy az iden eletbe
lepett alapellatasi torveny
lehet6seget ad az onkor
manyzatoknak, hogy fel
mentsek a haziorvosokat az

ipariizesi ad6 megfizetese
al61. Az orvosok kerelmuk
benjeleztek, hogy az iparii
zesi ad6 eltorleseb61 meg
marad6 teljes osszeget a
betegellatasra es annak fej
lesztesere szeretnek fordi
tani.

A december 3-i kepvi
sel6-testiileti iilesen el
hangzott, hogy az ad6men
tesseg megadasa eseten a
yaros ipariizesi ad6bevete-

Ie 2 milli6 forinttal csok
kenne evente. A bizottsa
gok koziil csak az ugyren
di, oktatasi es kulturalis
bizottsag nem javasolta az
ad6mentesseg megallapita
sat. A kepviselo-testUlet
viszont ad6mentesseget
szavazott meg a gyoma
endrodi vallalkoz6 hazior
vosoknak, valamint a fog
orvosoknak es ved6noknek
egyarant.

hogy mas - a civil egye
siiletek es szervezetek
altaI rendezett - eseme
nyek is keriiljenek fel a
listara, ezert a testiilet
elnapolta a dontest jovo
ev januarig. Elkepzel
heto, hogy a Volkswagen
Bogartaialkoz6, a disz
n6toros verseny, sot a
Feszek Panzi6 elatt
alkalmankent megrende
zenda Fa teri mulat6s
musor is kiemelt varosi
rendezveny lesz, kiemelt
onkormanyzati tamoga
tassal.

(i
... ..

KISfiROttAZ
Lotogasson qJ hon:ank!
5500 Gyomatndrod, 
Pasnor Janos u. 39.
Ttl.: 06-66/386-359

javaslat szerint kiemelt
varosi rendezvenynek
javasoItak a sajt es tUr6
fesztivalt, a besenyszegi
gyereknapot, az augusz
tusi half6zoversenyt, az
6regszol6ben megren
dezendo bogracs napjat,
valamint a nemzeti
iinnepek varosi rendez
venyeit.

A javaslat szerint a
felsorolt esemenyekre
6,2 milli6 forintot szan
na 2016-ra a Yaros.
Mivel a kepviselok
koziil tobben felvetettek,

A jovo evi gyoma
endrOdi varosi rendezve
nyek tervenek elfogada
sa is tema volt a kepvise
lo-testiilet december 3-i
iilesen.

A kulturalis, kozos
segi es turisztikai szem
pontb61 kiemelt onkor
manyzati rendezvenyek
egy resze az elmtilt
evekben inkabb egyfajta
politikai kampanyren
dezvennye silanyodtak,
s legkevesbe szamit mar,
hogy turisztikai szem
pontb61 vonz-e tomege
ket egy-egy fesztival. A
fOzoversenyeken legin-
kabb nehany helyi
cegen, vallalkozason
kiviil j6reszt partok,
egyesiiletek, intezme
nyek kenyszerbol bene
veztetett csapatai disze
legnek a bogracsok es
iistok komI.

Ma mar a rendezak
is tudjak, hogy ezeket az
egynapos rendezvenye
ket folosleges is hirdetni
orszagosan, mert nines,
vagy rendkiviil csekely a
turisztikai jelentosegiik,
a rendezvenyszervezesre
kapott onkormanyzati
tamogatasb61 jut is,
marad is.

A legut6bbi kepvise
lo-testiileti iilesen a

zand6 kozteriilet-fel
iigyeleti rendszer muko
deset onkorrnanyzati
rendeletben fogjak sza
balyozni.

A mintegy 3 milli6
forintos beruhazas kiepi
tesetol azt varja a yaros
vezetese, hogy novek
szik a kozbiztonsag es a
lakossag biztonsagerze
teo

06-30/557-1197

info@onetouch-alarm.com

-=-1" One Touch Alarm
ffi Biztonsagtechnikai Megoldasok
www.onetouch-alarrn.com

Riasztorendszerek telepit~se, karbantartasa, Tavfelugyelete
Amennyiben On epitkczik ...agy nV3ral~mJ keszU!, de nines fngatl,maban kic"pilett vJEyonvedelmi rendS2cr, nem ken

otthon:h.l!-nekeit ...cdelem rHHkul n<lbYl'li"l Ber~IJen 1610nk klnetyczhel6 MobillUaszt6rencszcrt ,.!clr CiN hetrc isl

- a devavanyai es
korosladanyi utak csatla
kozasanal,

- a Bajcsy tit vege
nel, a 46 szamti tit kive
zeta szakaszanal,

- a Bajcsy tit es Fa tit
keresztezodeseben,

- a gyomai kozteme
toben,

- az endr6di kozte
metoben,

Video Kameras Megfigyel5~rendszerek telepftese, karbantartasa
Szerelne s;!emmel tartan; atthonA! yair! uzlel(~t71U. :lltalunk telepitett kamer<lrcndszcrek minden iBenyt lticl~it~"ck.

minden ('wtben iSazoduflk,) metr~ndelo i£efl~·('ihez. ~$ az a<lott h~I'{Slinrc CS lehelu~ckll! ~ubon aj~lllalol

kcszlljOkelazOnrtizcre!

Vallaljuk tovabba Tuzjelzo rendszerenek, Belepteto rendszerenek,

Elektromos kapujanak Telepiteset, Karbantartasat!

Kerje Ingyenes helyszlni felmeresunket es Arajanlatunkat!
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Cs~szdaparkot~p"en~nek

Atiitemezett adossag

Gyomaendr6d Varos
Onkorrnanyzata haszon
berleti palyazatot hirde
tett a Gyomaendr6d
Endr6d - Kazeps6 (Cs6
kasi), a Hantoskerti, a
Fuzfas-zugi, a Rev-zugi,
a Torzsas-zugi, a Nemet
zugi holtag, valamint a
Vajda t6 halgazdalkoda
si joganak haszonberbe
adasara.

A palyazati kiiras
celja, hogy az uj haszno
sitasi konstrukci6ban
navekedjen a holtagak
halallomanya, fej16djan
a helyi horgasz turiz
mus. A haszonberleti jog
id6tartama 10 ev, mely
nek kezd6 id6pontja
2016. januar 1.

Hatarid6re, novem
ber 20-ig egy palyazat
erkezert, melyet a Karas
Videki Horgasz Egye
siiletek Szavetsege nytij
tort be. A kepvise16-tes
tiilet 10 eyre berbeadta
az egyesUletnek a
Cs6kasi, a Hantoskerti, a
Fuzfas-zugi, a Rev zugi,
a Torzsasi es a Nemet
zugi holtag valamint a
Vajda t6 halgazdalkoda
si jogat.

forintot visszafizet, a
furd6 pedig kerte a fenn
marad6 15 milli6 forint
visszafizetesenek atute
mezeset 2013 kazepeig.
Am ezt a 15 milli6 forin
tot is az ankorrnanyzat
fizette ki a banknak.

A Liget Fiird6 Kft.
helyett kifizetert tarlesz
tes miart az ankorrnany
zat a furd6vel szemben
15 milli6 forint osszegu
tartozast irt e16, melyet
ez ev december 31-ig
kellert volna kifizetni.

A furd6 iigyvezet6
igazgat6ja azonban je
lezte, hogy ezt a tarto
zast a furd6 nem tudta
kigazdalkodni, ezert
kerte a 15 milli6 forintos
kalcsan visszafizetesi
hataridejenek m6dosita
sat jav6 ev vegere. A
kepvise16-testiilet de
cember 3-i iilesen a
Liget Fiird6 halasztasi
kerelmet elfogadta.

seb61 nem tudta a hitelt
visszafizetni, ezert a
kepvise16-testUlet ugy
dantatt, hogy a bank fele
fenna1l6 tartozasb6l a
furd6 helyett 10 milli6

fel a kepvise16-tesrulet
j6vahagyasaval. A hitel
visszafizeteseneke ere
deti hatarideje 2012.
november 30 volt, am a
furd6 sajat kaltsegvete-

A tervezett csuszdapark egyik latvanyterve

Csuszdapark letesite
set tervezik a gyomaend
r6di Liget Fiird6ben.
Gera Krisztian, a Liget
Furd6 Kft. ugyvezet6
igazgat6ja arajanlatot
kert a csongradi Interra
Gold Kft.-t6l egy csusz
dapark letesitesere.

A harom palyas
csuszdarendszer minden
palyaja a f6bejaratt6l
kisse tavolabb lev6, kar
alaku viztaroz6 epUlet
tetejer6l indulna. A min
tegy 60 milli6 forintos
beruhazasr6l a kepvise
16-tesrulet december 3-i
ulesen targyalt, s ugy
dantattek, hogy tovabbi
megoldasi javaslatokat
varnak Gera Krisztian
ugyvezet6 igazgat6t6l a
finanszirozasi lehet6se
gekkel egyUtt.

A Liget Fi.ird6 Kft.
meg 2011. vegen 25 mil
li6 forintos mukadesi
celt szolgal6 hitelt vett
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REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETBOLl

Kedvezo arakkal varja vasarl6it a BALUVILU
Nyitva: Hetf6-pentek: 7.30-17.30 SZQ.: 7.30-12.00

Telefon: 0620/9777-946
Telefon/fax: 0656/354-5

* FELHivAs *

Al lOIN Masokert Egyesi.iJel

meg;rendaia

XIV, "sEGirsUiVK A RASZORULO GYERMEKEKENf"

loTtKO;,YctI.1i ADAKOWRA!

Szakiizlet (.Juhasz Istvan)
Mezotlir, Riikoczi lit 12.

Kinalatunkb61:

Villanyszereh!si anyagok,
vilagitastechnika,
gazkeszLilekek- es alkatreszek!

BAL

',',' ',li;;nki;uh~;ai:
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a ceg termekskalajat. Az
aluminium nyilaszar6
iizemresz beinditasaval
harom uj doIgoz6t is feI
vert a nagy multti gyo
maendr6di iizem, ahol
jelenleg osszesen 23
ember dolgozik.

-er-

•

Gyomaendradon egy
ertelmiien, de szakber
kekben az orszag sza
mos egyeb pontjan is a
Nemeth nevhez sokan
azonnal a miianyag abla
kokat tarsitjak. Most az
aluminium nyilaszar6k
gyartasaval is bavitettek

Iden aprils vegere
kesziilt el a Nemeth
Nyilaszar6-gyart6 es
Forgalmaz6 Kft.-nel az a
beruhcizas, melynek so
nin egy 200 negyzetme
teres uj uzemcsamokot
epitettek 19,7 milli6
forintos palyazati tamo
gatasb61. Majd egy
masik palyazat segitse
gevel 4,8 milli6 forintot
nyertek olyan gepek
beszerzesere, amellyel
az uj csamokban meg
kezdadhetert az alumini
um nyilaszar6k gyartasa.

Az elsa megrendeles
a bekescsabai varosi
sportcsamok bejarati
portaljainak es ajt6inak
gyartasa volt, majd
ugyancsak a megyeszek
helyen a kormanyhivatal
bejarati portaljait keszi
tettek el aluminium nyi
laszar6kb61.

Nemeth Nikola a
gyomaendr6di kft. iigy
vezetaje lapunknak ei
mondta, hogy az alumi
niumb6l kesziilt nyila
szar6kat elsasorban a
kozintezmenyek rende
lik, mert a miianyag nyi
laszar6kkal szemben
ezekjobban megfelelnek
a fokozott igenybevetel
nek kitert helyszineken.

~~'".-;;.-t/z:~~
pnnt '0 2000

i6t6kony c~hi .d,koz.Nl

2015. december 19-hz (szombat) 14!!2 6rakor az

Elzdr6di Neplulzball (Gyomaendr6d, Blnha L. z~ 21.)

25 gyomilcndr6dL tart6san beteg gyermeket nevel6 raszoru16 csaIadot, v31am,int J beJ.fenyhi
fu"v3.hh kis IJ.k6it szeretM.nk ebben az esztcnd6bc.n mcgnjandekomi a nagylcJku feJ<1janl.isoknak

koszonhet....n,

GViijtfink: ;;l.Z elmUlt ~ekhCl hasonl6an tart6s elelmisze:rt edessegtt, irOsZM, j.Hekokiit, k6nr\'ckct.
es mindenl ami egy g}'ffiTlek. :fl..iim1ra nrl'J1np.t jell1'nthet.

.i.FELAIAiYL.:\SOKAT AKOVETKE26 clMrKRC VMTUK;

V3SZk65l.ndomc

GyomaendrOd, KoUmann lak6telep (voll OTP melletti k'lnyv.I~;tooan)

AK! 4)j}'dCllAC SZrRETNE SEGITIiNI, A KOvrTKEz6 cfMB;JID!E11 M41i.i
5z;jmJaszamunk:

tltt MAs,kiri rgy",ltt
K&H Bank IIl4IJ2245-S051b'148-495710OS

PartnemeIVelcleink 3.7. 3.dom~ygyUjtCsbm

CyoI1'.llendrUdi R601ai Katolib."us EgyMzkl.\zsegd"

GYOOl.ai EvomgelikWi Egy~g. Gyornai Rpform~ros Egyh1zk~

Szent Laszln Zar~ndok13t S7..ervez6i, Gyomae:ndr6di Killai h~terlc Nepf6iskolJi Abpit....<in)'

Stgftslgtlket Is f'lajd>llll."ikat ,/6" is kO"O"jRkl
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Autosok, biciklisek figyelem!
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Az elmult hOnapban
tobb forgalmi rend v:H
toztatllssal kapcsolatos
keres es eszrevetel erke
zett a varoshazahoz, s
ezek koziil az alabbiak
ban dontott a kepviselo
testiilet:

A Kossuth Lajos utca
es Botond utca kereszte
zOdeseben egy "MegalLni
tilos" tabla talalhat6,
mely kovetkezteben a
Kossuth utca Botond es
Bajcsy Zs. lit kozotti sza
kaszan a jardas oldalban
nem lehet gepjarmuvel
megaILni. A tabl<it korab
ban a posta elotti parkola
si viszonyok megsziinte
tese miatt keIIett kihe
Iyezni. Bar az osszel befe
jezett parkol6nak koszon
hetoen nagymertekben
javult a parkolasi helyzet,
azonban a megnoveke
dett forgalom miatt meg
mindig celszeru a tabla
kihelyezeset. A kereske-

delmi es vendeglat6 egy
segek vasarl6i es beszaIIi
t6i reszere nerni kedvez
meny azonban biztositha
t6 egy "Varakozni tilos"
jelzotabla kihelyezesevel.
A tabla hatalya alatt meg
szabad allni, de csak a be
es kiszallashoz szUkseges
ideig, a folyamatos fel- es
lerakodashoz sziikseges
ideig, egyeb okb61 legfeI
jebb ot percig, ha a veze
to a jarmtinel marad. A
tab1M a Kossuth utca 29.
szarnu ingatlan ele java
solja a varosvezetes kihe
Iyezrri.

A Selyem uti 6voda
komyezeteben 30 km/6ra
sebessegkoriatozas kernlt
bevezetesre azonban a
sebessegkoriatozas csak
az oktatasi idoszakban
indokolt, rnivel fokozott
gyermek jelenlet csak
ebben az idoszakban van.
Ezek miatt indokoltnak
tartjuk, hogy a jelenleg

kint levo koriatoz6 tabla
ala egy idoszaki kiegeszi
to tabla keniljon kihelye
zesre mely az alabbi szo
vegezest tartalmazza:
,,Hetfotol-Pentekig 7-18"

A yaros tenileten
mintegy 1I olyan utca
talalhat6, mely egyiranyli.
Ezek forgalma nem indo
kolja, hogy a kotelezo
haladasi irany a kerekpa
rosokra is vonatkozzon,
ezert javasolja kepviseio
testtilet ezen utcak ketira
nylisitasat a kerekparosok
szamara. Egyiranyli for
galmli utcak az ahibbiak:
Vaszk6 Mihaly utca,
Damjanich utca, Nepliget
utca, Szent Antal utca,
KodaIy utca, CsiIIagos ut
ca, Kolcsey utca, Han
toskerti utca, Kner utca,
Dr. Pik6 Bela utca, Gy6ni
Geza utca, P6sa Lajos
utca.

A fenti valtozasok
januar I-tol lepnek eletbe.

'uri Tore ~ t
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- s6retes es golyos 16fegyverek
- nem engedelyk6teles gaz-riaszto, gumil6vedekes

es legfegyverek
- fegyver alkatreszek

- golyos es soretes 16szerek
- legl6szerek, gumil6vedekek, gaz-riaszto 16szerek

- ijak, kesek, tavcsovek, lampak
- nyari, teli ruhazat

- tokok, szfjak, kalapok
- egyeb vadaszati kiegeszit6k, ajandektargyak,

vasarlasi utalvanyok
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Bard: Zoltan

- A k6nyvem noknek
es ferfiaknak is sz6l
egyarant, 17-60 eves
korig

- Mikort61 es hoi
lehet megvasarolni a
konyvet?

- Mar kaphat6 es
megvasarolhat6 inteme
ten a publioboox.com
oldalon elektronikus,
valamint nyomtatott ver
zi6ban is. S6t a nyomta
tott verzi6t is fekete
feher kepekkel (az 01
cs6bb) es szines kepek
kel.

- Felteszem a szoka
sos kerdest, hogy mik a
tovabbi terveid, kesziil-e
mar az ujabb kotet?

- Terrneszetesen epi
teszkent dolgozom to
vabb es szabadid6mben
eloadasokat kivanok tar
tani, elsosorban a 17-19
eves korosztalynak.
Remelem azt, hogy ve
vok lesznek ra! Fo
celom az, hogy okulva a
szellemisegembol, t6bb
boldog ember, t6bb,
muk6dokepes kapcsolat
legyen!

A nernregiben megje
lent k6nyvemmel kap
csolatos terveim k6ze
tartozik az is, hogy
2015. december 14-en,
18 6rat6l dedikalassal
egybek6t6tt ir6- olvas6
talalkoz6t tartok Gyo
maendr6don, a Three
Rivers Pubban, a
Kossuth lit 32. sz. alatt.

az emberhez, mert a sze
xualitas meg mindig
tabutema. A sziil6 az
iskolat6l, az iskola a szii
lot6l varja, hogy felvila
gositsa a csemetejet.
Aztan beloliik lesznek
azok a felnottek, akik
majd megtanitjak a cse
metejiiket (ha veszik a
faradsagot), de mire is?
Amit maguk sem tud
nak?

A rengeteg fejezet
harom fO ternat targyal:
az els6 harrnada a par
kapcsolati kerdesek labi
rintusaban segit eliga
zodni, a k6zepso resz az
f6leg a szerelem bio16gi
ajaval, biokemiajaval
foglalkozik, az utols6
reszben pedig iranymu
tatast kaphat az olvas6,
hogy mikent lehet a ked
vesiinket szexu3.lis teren
boldogabba tenni. Egy
lenyeges mondatot meg
kell jegyezni, ha mast
nem is, hogy a szex nem
az agyban kezd6dik.
Megmutatom ezeknek a
kerdeseknek a legembe
ribb, legszerethet6bb
oldalat, sarba taposva a
hamis elkepzeleseket.
Recept a k6nyv? Nem,
hisz minden ember mas
kent muk6dik, de ha
atmegy a szandek, mi
szerint a jobbitas volt a
f6 eel, akkor mar nem
irtam meg hiaba.

- KiJ..:71ek frta a kony
vet, ki a celkozonseg?

eppen nem mondja meg
nekik senki, hogy ez
nem a va16 vilag. Annak
semmi k6ze a val6di
szerelemhez, magahoz

csapb6l is az folyik, a
fiatalok kenytelenek
pom6fi1mekb6l megta"
nulni azt, ami ehhez a
temahoz fuzheto, csak

hiaba tanul valaki hosz
szU eveken at kiil6nfele
iskolakban, megtanitjak
veliik a trigonometrikus
egyenleteket, es meg sok
vegteleniil hasznos dol
got, de, hogy mikent kell
kezelni az emberi kap
csolatokat, arr6l bizony
nem sok sz6 esik. A sze
xualitas? Meg rna is, Bardi Zoltan, a szerzo
amikor egyebkent a viz-

Bardi Zoltant reg6ta
ismerem. Szamos szin
vonalas lak6haz- es
k6zepiilet terve fuzodik
a nevehez a t6bb evtize
des munkassaga eredme
nyekeppen. Eppen ezert
lepett meg, amikor az
egyik k6zossegi oldalon
olvastam a hirt, hogy
egy konyvvel rukkolt
elO. Mivel nem hetkoz
napi dolog, hogy egy
epitesz ilyen temaju
konyvet irjon, megker
deztem a szerzot a
Szexreceptek cimu
konyverol.

- Mikimt joU az otlet,
hogy egy ilyen temajL;
konyvet iljon?

- Miel6tt barki el
szornyiilk6dne, hogy
szexk6nyvet irtam, ki
kell abranditanom. Egy
reszt nem regeny, nem is
szexirodalom, hanem
mondhatnam ugy - mert
ez volt az egyik munka
cimem -, hogy litlevel a
boldogsaghoz. Lehet,
hogy ez igy egy kicsit
fellengzos, de val6jaban,
a koriilbeliil 150 f6cim
eleg j61 osszefoglalja azt
a temak6rt, amiert ir6
dott, parkapcsolattal es
szexualitassal kapcsolat
ban. Miert is irtam, mi
inspiralt? Egyszeru a
valasz: a jobbitasi szan
dek. Gondolkod6 ember
kent es figyelve a par
kapcsolatokat meg kel
lett 3.llapitanom, hogy
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A kilatogatok megkostolhattak
a disznotoros eteleket is

Sikeres volt a half6z6 verseny,
de kinek, kiknek?

Ohih Reka
Tourinform Iroda

munkatars

g6riaban. A zsuri elnoke Ignacz Tibor
palinka szakmemok, a Harmas-Koros
Palinka Manufakt6ra tulajdonosa volt.
A szilvapalinkak koziil Arvai Zoltane,
az egyeb gyiimolcspalinkak koziil
pedig Kiss Istvan asw torkoly palinka

ja bizonyult a legjobbnak.
A diszn6toros hagyomanyok apo

lasanak jegyeben keriilt sor a bemuta
t6 diszn6vagasra, majd Laci Bacsi j6
tanacsait is meghallgathattuk. Ezek
utan a szinpadon helyi tehetsegek
egesz nap szines programokkal sz6ra
koztattak a kozonseget. A napot egy
rock esttel zartuk Ie, ahol a
DoorsTribute Band, a Felaldozhat6k
es a Monotone Rock Team jatszott.

A kilatogat6k a programok mellett

megk6stolhattak az igazi diszn6toros
eteleket is, igy maradand6 kuEnaris
elvezette valhatott a rendezveny. A
gyerekeket kezmuves jatsz6Mzzal,
trambulinnal es ugral6 varral vartuk,
igy ok is igazan j61 sz6rakozhattak.

Mindenkinek koszonjiik, aki bar

milyen formaban reszt vett a rendezve
nyen vagy tamogatta azt. Remeljuk
mindenki j61 sz6rakozott. Jovore talal

kozunk!
Ewton szeretllenk megkoszonni a

Gyomaendr6di larasi Hivatal es
GyomaendrOd Varos bnkormany
zatanak tamogatasat a rendezveny
sikeres megrendezesehez.

Beszamo16 a VII. Gyomaendr6di
Diszn6toros es BollerpaJinka Ver
senyr61.

A 2015. november 28-an, immaron

hetedik alkalommal megrendezesre
keriil6 rendezveny iden uj helyszinen,
a Varga Lajos Sportcsamokban varta a
kedves vendegeit. Az uj helyen igazan
otthollCira talalt a rendezveny, melynek
ceUa a j6 hangulat teremetese es a
kozossegi elmeny nyUjtasa, valamint a
diszn6toros hagyomanyok apolasa,
tovabbadasa volt.

A diszn6toros etelek versenyeben
osszesen 17 csapat vett reszt, 6k ket
kateg6riaban, magyaros paprikas siilt

kolbasz es egy diszn6toros etel, mer
hettek ossze tudasukat.

A zsuri elnoke iden is Benke Laci
Bacsi, negyszeres olimpiai bajnok
mesterszakacs, mestercukrasz volt. A
verseny legeredmenyesebb csapata a
szeghalmi Sarreti Pakaszok voltak. Ok

mind a magyaros paprikas siiltkolbasz
mind az egyeb diszn6toros etelek kate
g6riaban elhoztak az els6 helyezest,
valamint megkaptak a rendezveny
vandorkupajat is.

Az idei ev ujitasa volt a Mjas es
tepert6s siitemenyek versenye. Majd
nem 15 fele siitemeny erkezett,
melyek ket kateg6riaban lettek erte
kelve. Benke Laci bacsi felajanlasb61
harom kiilondij is kiosztasra keriilt.

A Bollerpalinka Verseny iden, meg
a tavalyinal is nepszerubb volt, ossze
sen 71 palinka lett min6sitve, ket kate-

Gvomaendrod Nemet Nemzetisegi
Onkormanyzata

tisztelettel meghivja ant
es kedves ismeroseit

2016. februar 13-an (szombaton)
196rakor

a Katona J6zsef Muve/6desi K6zpontban
megrendezesre kerul6

Batyus Svilb Balr
Jegyek es asztalfoglalas csak el6vete/ben

(a keszlet erejeig):
0620/465-9150 (Hack Maria)

Zene: Baranya Sramli, Vemendrol
Belepojegy: 1500 Ft

Tombola felajanlast elfogadunk.
Szeretettel va~uk bnoket!

Stancolt

es hagyomanyos

papirdoboz
gyc3rtasa minden
meretben!
Szitaz8S,
szitaforma
keszites, kasirozasJ

Telefon:
0620/9142-122

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

ft

A Sz6-Beszed no-
vemberi szamaban Sikeres
volt a halfozo verseny ...
cimmel rovid cikk jelent
meg. Erre reagalnek:

A cikk idezi dr.
Szonda Istvan intezmeny
vezetot, aki hivatkozik
alTa, hogy a kiirt paiyazat
ra senki nem jelentkezett
es mivel az intezmeny
nem volt felkesziilve,
egyeztetve a polgarmes
telTel Rideg Zoltant biztak
meg a rendezveny lebo
nyolitasaval az onkor
manyzat altai biztositott
850 ezer forint tamogatas
sal egyiitt. Rideg Zoltan
mar tobbszor bizonyitotta,
hogy sikeresen vesz reszt
rendezvenyek szervezese
ben, tehat vegso soron a
megoldas kezenfekvo (?)
volt. A megismert
bnkormanyzati anyagok
ban nem talaltam azt,
hogy ezert az osszegert
mit kell megval6sitani,
illetve mi val6sult meg.

Megjegyzem, hogy
ismereteim szerint 100
ezer forint nevezesi dij is
jelentkezett az intezmeny
nel, amit a rendezveny
lebonyolitasara - esetleg a
resztvevok dijazasara stb.
- lehetett volna forditani.

AnelkUl, hogy barkit
megb<intanek, ismerve a
halfozok jelent6s reszenek
velemenyet nem ertek
egyet Rideg Zoltan irasos
beszamol6javal, hogy "a
rendezveny szakmaisaga
es a hozzatartozo progra
mok meltoak voltak az
elozo evek haltiszlefozo
hagyol1uinyahoz." Att6l
fugg, melyik evekhez
hasonlitjuk. Ha a szakma
isagon a zsiiri miikodeset
erti, az val6ban evek 6ta
magas szinvonalon muko
dik. A versenyt kiser6
programok nem vonzottak
a lakossagot, amit az igen
gyer letszamu kozonseg
bizonyitott.

Julius 17-en, majd 27-

en keriilt megkiildesre a
versenyre ertesit6 level,
ami sem esztetikailag,
sem tartalmilag, sem szak
mailag nem volt melt6 a
rendezvenyhez.

A rendezvenyr6! la
kossagot is tajekoztat6
plakat, sz6r6lap nem je
lent meg. A rendezvenyen
resztvev6k megerdemel
tek volna, hogy ha a mar
beharangozott vallalkoz6k
stb. altai biztositott kUlon
dijak szamottev6en nem
voltak, akkor legalabb
valami emlektargyat
emblemas koteny, sapka,
keramia - biztositottak
volna.

Szinte petdatlan, hogy
a versenyeken ne biztosi
tananak a rendez6k leg
alabb egy sorpadgamitlirat
ingyen, nem berleti dijert.
A versenyz6k komoly
anyagi aldozatot hoznak a
reszvetelert, tehat ha azt
akaDuk, hogy tobben
vegyenek reszt, csokken
teni kell koltsegeiket.

Termeszetesen ahhoz,
hogy val6ban melt6 le
gyen a rendezveny a
korabbi hagyomanyok
hoz, legalabb, 2 milli6
forint tamogatas es a val
lalkoz6k tamogatasa kell
es megfelel6 idoben meg
kezdett reklamtevekeny
seg, szinvonalas ertesit6
levelek, a rendezvenyt
kisero, kozonseget lekot6
program sziikseges, es
megtalalni annak a leheto
seget, hogy a kozonseg
megk6stolhassa a fOzok
halaszleveit.

Az elozoeket nem
bant6 szandekkal irtam,
de ha meg akaIjuk mente
ni a lassan 20 eves, vala
mikor val6ban tomegeket
megmozgat6 rendezvenyt,
vissza akarjuk nyemi
annak hirnevet, id6ben
donteni kell, hogy val6ban
sikeres legyen ez a gaszt
ron6miai esemeny.

Jenei Laszlo
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Mozgalmas OSZ

a Karas Kajaknal

Feher David bronzermes

koze jutasert ket merka
zest is ipponnal nyert. A
dontoert vivott kUzde
lemben azonban egy
koran jott hiba miatt a
bronzmerk6zesre keny
szerult. A harmadik hely
mar nem volt kerdes,
hiszen ezt a merkozest is
ida elatt fejezte be.

Az egyeni kuzdel
mek utan kovetkezett a
regi6k koz6tti csapatver
seny. David a Kozep
magyarorszagi regi6
csapataban szerepelve
hirom gyozelemmel se
gitette az eselytelennek
tartott csapatot az eziist
eremhez.

Varga Istvan edzo:
- David elete elso

magyar bajnoksagan
szerepelt. Szerencsere
nem latszott rajta a meg
illet6dotseg. Egy apr6
hiba ugyan elvette az
aranyerem lehet6seget,
de mentalitasanak k6
sz6nhetoen a bronzmer
kozesre ossze tudta kap
ni magat! A klub egyik
nagy remenysege.

Magyar Kupa bronze
rem utan ezuttal egy
sulycsoporttal fentebb a
magyar bajnoksagon is
harmadik lett. A j6 telje
sitmenyt a verseny ve
gen meg egy bajnoki
eremmel fejelte meg,
hiszen a regi6k kozotti
csapatversenyen maso
dik lett a kozep-magyar
orszagi regi6 csapataval.

A korabbi 39 kg-os
versenyza, ezlittal a 42
kg-os sulycsoportban
indult. A legjobb negy

Budapesten a Kor
csamok adott otthont a
Diak "e" Orszagos
Bajnoksagnak november
14-en. A Gyomaendradi
Judo Klubot Feher
David kepviselte es a

lehetaseg adott a megfelela szintii, de
megis valtozatos edzesmunkak elveg
zesere.

November 7-en szombat delelatt
gy6ny6rn aszi erda latvanya vart ben
nunket a B6rzs6nyben, a Nagy Hideg
Hegyi futason.

"A tavot - minden varakozast
feliilmulva - t6bb mint ezer kajakos es
kenus teljesitette, a fut6verseny
hagyomanya szerint ezzel megkezdve
a teli felkesziilest. A kajak-kenu sport
ag pedig most ismet megmutatta,
hogy egy 6sszetart6 csalad, hiszen az

Okt6ber kozepetol az edzesek
szempontjab61 megkezdodott a teli
szezon, ami azonban semmivel sem
konnyebb, mint a nyari idoszak.
Ilyenkor mar a kovetkezo szezonra
kesziilnek a versenyzok, s a teli edze
sek eredmenyei meghatarozzak a
k6vetkezo ev sikeresseget is. Nyilvan
kajakozas nelkUl nines igazi edzes, de
mar ilyenkor elkezdodik a j61eso
varakozas a tavaszi, elso kajakos
edzesek irant. A teli edzesterv kombi
nalja a szaraz erot igenylo es az azt
fej leszt6, valamint az a1l6kepesseget

megn6vel6 feladatokat. Egy heten
ketszer is vegeznek usz6- es konditer
mi edzeseket, valamint egyszer fut6
edzesekre is sor keriil. Emellett per
sze jut ida j<itekos 6rakra is, amire tor
natermi foglalkozasok kereten beliil
kernl sor, hiszen gyerekekr61 leven
sz6, egyesiiletiinknek fontos, hogy j6
hangulatban t61tsek el az egyiitt t6lt6tt
6rakat. Egyesiiletiink szamara minden

Versmond6 verseny

orszag minden reszebOl, peldaul a
tavolabbi egyesiileteink k6ziil
Di6sgyarb61, Szegedr61, Kaposvarr61
es Gyomaendradr61 is elj6ttek futni
az elsa hiv6 sz6ra" - mondta Weisz
R6bert sz6vetsegi vezetoedz6.

Egyesiiletiinkral bOvebb informa
ci6kat talaIhat a www.koroskajak.hu
oldalon.

Koros Kajak SE.

.J6kai Szinhazban

Gyomaendrod, Kossuth u. 31.
Telefon: 0&70n70-5528

Bekes megye lljra
szervezesenek 300. ev
fordul6ja alkalmab61
Bekes Megye Onkor
manyzata es a Bekes
csabai J6kai Szinhaz
szava16versenyt hirdetett
altalimos es kozepisko
las diakok reszere. No-

vember 25-en, a szinhaz
szalonjaban kerult meg
rendezesre a verseny. A
zsuri tagjai voltak:
Kovacs Edit, a J6kai
Szinhaz miivesznoje,
Seregi Zoltan, a szinhiz
megbizott igazgat6ja es
Varfi Andras, a Bekes

Megyei K6zgyiiles alel
noke.

A Gyomaendr6di Kis
Balint Altalanos Isko
!lib61 Vinkovics Agnes
5. osztalyos tanul6 2.
helyezett lett. Felkeszi
toje: Hunya Jolan tanar
no.

A/dott karacsonyt
es eredm{myekben gazdag

Uj esztend6t kivimunk!
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Ambrusz Laszlo
terrneszetgyogyasz

lene lenni a kovetkezo
ev egeszsegenek a meg
orzese miatt. Tehat
pezsgo utan nem a virsli
hanem az alma es a di6 
aztan johet a virsli.

Ha mar az egeszseg
befektetesunk megvolt
akkor gondolhatunk az
anyagi dolgainkra is. A
nephagyomany ugy tart
ja, hogy a lencse alkal
mas arra, hogy beguritsa
a kovetkezo evben a
penzt az elemnkbe.

Szilveszterkor nem
volt szokas ketlabU allat
ot fogyasztani, mert az
elkapaIja a szerencsen
ket. Az ujevi malac ezert
kerul teritekre - mond
van - odarurja a szeren
cset!

Remelem e nehany
apr6sag szebbe-jobba
gazdagabba teszi a
kovetkezo esztendot!

Megkoszonom a Sz6
Beszed minden kedves
0lvas6janak az egesz evi
megtisztelo figyelmet es
remelem, hogy sikerult
kicsit a termeszet koze
leben tartania figyelmu
ket.

Nagyon boldog kara
csonyt es sikerekben
gazdag uj evet kivanok !

Temetkezesi iroda:
Gyomaendr6d, Ipartelep u. 2.

Hetf6-pentek: 7-15 6raig!

Telefon: 0666/386-233

Az iigyelet ideje alatt
(hetvegen es iinnepnapokon is
ejjel-nappal) hivhat6:
Csoke Janos:
0666/285-065, 0630/630-8097

evig tart6 idoszakban. A
nagyszlileink azt mond
tak, hogy "hiivelyeseket
nem szabad fazni, mert
akkor a kavetkeza evben
pattanasosak lesziink ".
Tehat kerulendo a bors6
es a bab fogyasztasa.

Az ujevi talizmani
kus elelmiszerek a
hagyomanyok szerint
sokat segithetnek a
kovetkezo evben! A
hagyomanyok szerint az
Lijev elsa napjanak es
elsa taplalekanak az
almanak es a di6nak kel-

es hUsetel gazdagithatja
asztalunkat, az unnep
fenyet, de vannak olyan
elelmiszerek amelyek
nek a fogyasztasat6l tar
t6zkodni kellene az uj

Gyomaszolg Kft.
Temetkezessel
kapcsolatos iigyintezes

iszunk es az Mlagnal
kevesebbet mozgunk. Az
e fajta kibillentseg okoz
za ezutan a sulygyarapo
dast. Akar hetekig is
eltarthat a "versenysuly"
visszanyerese! Ha meg
is sikerul rulenni magun
kat, akkor egy mokkas
kanaI gyomberpor viz
ben oldva segitseg lehet.
Ugyanigy emesztest
tamogat6 lehet egy-egy
pohar klasszikus sz6da
viz elfogyasztasa is.

Karacsonykor barmi
lyen zoldseg, gyiimolcs

Oditok, borok,
sorok, szeszek

bolti aron kaphat6k.

Nernzeti
Dohanybolt
a Hollerban!

a karacsony is csak egy
ugyanolyan nap, mint a
tabbi! Nem fog meg
emelkedni az emeszto
enzim termelodesunk.
Ilyenkor tobbet eszlink-

erzeseinkrol azt hisszlik
hogy nem azok. Pedig
megis lathat6ak, hiszen
ha belenezlink a mkorbe
vagy a masik ember sze
mebe, meglathatjuk a
nem IMhat6 erzeseket
megnyilv:lnulni. A szem
a lelek mkre es megmu
tatja nekUnk onmagun
kat is a masik ember sze
meben! A boldog ember
szeme csillog6, a bol
dogtalan szem fenytelen
es a test beteg!

Ezek utan szeretnem
kozkincse tenni a kara
csonyi, az ujevi nepi
szokasok nehany bol
csesseget. Kezdjuk a
taplalkozassal. A kara
csonyi sutes-fozessel
meg akarunk mutatni
valamit, amit bosegnek
nevezlink. Ez nagyon j6
es fontos is csak azert azt
tudnunk kell, hogy az
emeszta rendszeriinknek

Koszontom a Szo
Beszed kedves olvasoit.
EIt~rkeztiink az ev
vegehez kedves olva
sok. Ha szamadast veg
ziink magunkban el
mondhatjuk, hogy
tartalmas vagy tartal
matlan ev van e mogot
tiink? Azt gondolom,
hogy ezt mindenki
maga donti el!

Megszamolhatjuk a
penzunket vagy mas
anyagi vonatkozasu dol
gainkat, de azt is j6
lenne megszamolni,
hogy hanyszor simogat
tuk meg a gyerekeinket,
az unokainkat, tarsunkat.
Hanyszor voltunk meg
ertoek a masikkal, ki
tudtuk-e mondani, hogy
szeretlek, vagy j6 veled!
Az anyagi dolgaink csak
eszkozok, de lathat6ak,
igy ennek tudunk orulni
nap mint nap, viszont az
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SANDOR SERVICE KFT.
5310 Kisujszallas, Deal< F. u. 69-75.
Tel.: 59/321-134, Fax: 59/322-300
e-mail: fsandor@sandorservice.t-online.hu
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Gazszolgaltato
ugyfelszolgalat

E-ON
iigyfelszolgalat

Az aramszolgaltato heti
ket alkalommal tart iigyfel
szolgalatot a Selyem uti
varoshaza epiiletenek fold
szintjen lev6 irodajaban.
Keddi napokon delel6tt 8
12 oraig, esiitortokonkent
pedig 15-18 6raig varjak az
iigyfeleket a szemelyes
iigyintezesre.

A GDF SUEZ gazszol
galtato iigyfelszolgalati
irodaja a varoshaza fold
szintjen. Nyitva tams:
Mtfa 14-18 6raig, kedden
8-12oraig.

A szemelyes iigyfel
szolgalaton igenybe vehet6
szolgaltatasok: gazmer6al
las bejelentese, muszaki
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 infonnaeio kerese,
bankkartyas befizetes lehe
t6sege, stb.

~oeor S40
~ "" "!II'--<

Papi,008t

Elektromos varrogep
elad6 vagy sparheltra, tea
kalyhara cserelhet6.
lranyar: 15 ezer Ft. Erd.:
0670/515-8936

Motoros rotakapa, vil
lanyszivattyU, motoros
BRX szivattyU elad6. Erd.:
0630/613-4608

Karosszeria es kipufo
g6 javitasa, kipufog6 rend
szerek, dobok csereje,
keszitese. Valamint kerite
sek, teraszok, kapuk stb.
keszitese. Erd.: 0670/514
4641

Elad6: 1 db 50 literes
ontott iist, Idb 20 literes
rez iist. Iranyar: megegye
zes szerint. Erd.: 0620/540
1350

Siild6k, kis slilyll
hizok, ragott kocak,
Hungahib kan, gyongyo
sok elad6k. Erdekl6dni:
Endr6d, Szelmalom utea
24.

EGYEB

Apr6hirdetesef
ide is elkUldheti:

szobeszed@gmail.com

vezesu ingatlan a rajta lev6
felepitmennyel elado. Te
lefon: +41/79899-6468

0630/548-1633, 0630/354
4166

Gyoman a Vasarteri
Itp-en 2. emeleti erkelyes
lakas elad6. Telefon:
0670/279-8040, 0620/347
0538

A Vasarteri Itp-en 2.
emeleti, konvektoros lakas,
2 kiilon bejaratli szobaval,
tarol6val elad6. Iranyar:
4,9 milli6 Ft. Tel.:
0620/9970-898

KERT, TELEK
Gyoman Kecseges-

zugban (Sulek kert) viz
parti horgasztelek elado.
Erdekl6dni telefonon lehet:
0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

Kecseges horgaszterii
leten a feltolt6 csatorna
mellett elad6 egy 811 m2-es
iires telek es egy lakhat6,
zarhato, fiithet6 katonai
Csepel tgk. b6de felepit
mennyel, WC-vel. Ar: 550
ezer Ft. es 900 ezer Ft. Er
dekl6dni: 0620/407-4342

Vizparti fellijitott nya
ralo elad6 a Fuzfas zugban.
Tel.: 0620/9645-260

A Hantoskerti lit vegen,
a Gyebmir kertben 4 vizre
men6 telek egyben, vagy
kiilon-kiilon elad6. Tel.:
0630/584-6633

Gyomaendr6don a Kor
gat utcaban (13. szammal
szemben) 895 negyzetme
ter teriiletii kozmu nelkiili
epitesi telek elad6. Telefon:
+41/798996468

bregsz616ben a 8060/2
hrsz-u 4442 negyzetmeter
alapteriileru 10,04 AK erte
ki.i szanto es arok megne-

LAKAS
Gyomaendr6don a Va

sarteri Itp-en 2. emeleti
erkelyes lakas elad6. Erd.:
0670/279-8040 vagy
0520/347-0538

Okt6ber 6. Itp-en 2 szo
bas lakas siirg6sen elado
vagy kertes hazra cserelhe
t6. Erd.: 0620/5767-879

Endr6don 4 lakasos tar
sashazban 1. emeleti lakas
akar blitorozottan garazzsal
egyiitt elado. Ar: megegye
zes szerint. Telefonszam:

KlADO
Gyoman a varoskoz

pontban iizlethelyiseg es
telephely kiad6. Gyoma
endr6d H6sok u. 51. Erd.:
0630/627-8234

Gyoman a varoskoz
pontban iizlethelyiseg es
telephely kiad6. Erd.:
Gyomaendr6d, H6sok u.
51. Tel.: 0630/627-8234

Gyomaendr6don a
Korgat u. 15. sz. alatt 705
negyzetmeter teriiletii ossz
kozmuves belteriileti ingat
Ian elad6. Az utcafronton
romos paraszthaz mellek
epiilettel, a telek vegeben
lij epitesu kettes diszn66l
es takarmanytarol6 van.
Tel.: +411798996468

A '70-es evekben epiilt
ket szobas, satortet6s csala
di haz elad6. Tehennentes,
osszkozmuves, aIlapota
kozepes, azonnal bekol
tozhet6. Alapteriilete 100
negyzetmeter, kis kerttel.
Fiitese gazkonvektoros.
Iranyar: 5 milli6 Ft.
Erdekl6dni: 0670/638 8475

lL,\z

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

VIDACBOLT

Endr6di reszen Sza
badsag lit 7. sz. alatt felliji
tasra szorul6 paraszthaz
elad6. Kis eserep is van
elad6. Iranyar: 1,5 milli6
Ft. Erd.: 0620/488-48-99

Gyoma kozpontjaban
paraszthaz elado. Lak6
telepi csere erdekel.
Iranyar: megegyezes sze
rint. Tel.: 0620/9777-0 I0

Endr6don Sugar lit 46.
sz. alatti hosszU paraszthaz
elad6 (furd6szoba van).
lranyar: 3,2 milli6 Ft. Erd.:
0620/245-1262

Gyoma kozpontjaban
kertes esaladi haz elad6
vagy kisebb kertes hazra
eserelhet6. Iranyar: meg
egyezes szerint. Erd.:
0630/544-4641

Gyoman az Arany
Janos lit 16. sz. alatti 4 szo
bas osszkomfortos haz
elado. Erdekl6dni lehet:
0620/526-6573

Gyomaendr6don, a Ra
k6ezi u. 29. sz. alatt nagy
csaladi haz, elad6. Erdek
16dni lehet: 0630/367
0840, 0630/998-5096

Gyomaendrad, Rak6czi
u. 13. sz. alatti 120 m2-es
lakas elad6. Erdekl6dni a
0630/477-2452 telefonsza
mon lehet.

Gyomaendr6don, a
gyomai varosreszen, a va
roskozponthoz kozel, csen
des utcaban 3 szobas, 6ssz
komfortos 150 negyzetrne
teres kertes csaladi haz
mellekepUiettel elad6.
Iranyar: 5,3 millio Ft.
Telefon: 0630/591-7171,
0630/489-7123
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Az aprohirdetes szovege:

ngyenes a lakossagi apro!
A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azok

nak az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit,
akik ezen a szelvenyen kLildik be megjelentetes
celjab61! A szelvenyen a megjelolt helyre kefl beirni
a kivant szoveget es a szelvenyt levelez61apon
vagy boritekban elkQldeni a k6vetkez6 cimre:

Sz6-Beszed Szerkeszt6sege 5500 Gyoma
endr6d, H6s6k u~a 51.

Egy apr6hirdetes szovege lehet61eg ne tartal
mazzon 15 sz6nal t6bbet! A hirdetesek szovegeert
felel6sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

Felad6 neve:

Iranyar:

fitness & edzoterem
teremberles IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerolJik
power body Ihastanc Izsfreget1i aerobik

tarsastanc Ij6ga Ipreventiv gerinc gimnasztika

.- --
KORLATLAN EDZES
4.500 Ft I h6nap

ELSO ALJ<ALOM INGYENES aAR<tNEK' .-

INGYENES EDZES
2 La 222£2££ 2k2£S2&E 22 a 222 2

Hidegtalakra, makos, di6s hajtottra,
szilvalekvaros papucsra,
hazi retesre rendeleseiket
tisztelettel fogadjuk.

Ervenyes: 11:00 - 14:00 6raig

980 Ft/adag
Telefon/fax: 0666/386-444
Mobil: 0620/9808842, 0670/36553

Csaladi Vasarnap
a Dreher Sorozo-Etterembeh!

Etkezesi utalvanyokat es SZEP kartyat
is elfogadunk!

2015. december 13. vasarnap
Leves: Majgaluska leves.
Menu: Cordon bleu, rizi-bizi, parolt zbldseg.

Tur6 gomb6c.

2015. november 20. vasarnap
Leves: Csontleves cernametelttel.
Menu: Parizsi szelet, burgonyapure,

6szibarack komp6t. Makos guba.

2015. november 27. vasarnap
Leves: Tanyasi tyukhusleves IUdgege tesztaval
Menu: Szelfdgesztenyevel t61t6tt pulykamell,

mazsolas rizs. Hazi retes.

December 24.-25.-26.
KorOsi halaszle (vegyes hal) 980 Ft

Erdeklodni:

Alairas:
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Kedves palinkacefre
keszitokl

A Harmas-Koros Palinka ManufaktUra

boldog karacsonyt
es term-esben gazdag uj esztendfft
kivan!
Szakmai kerdeseivel kereshet
mail-en es telefonon:
tibor.ignacz@claas.com
0630/870-9499 (visszahfvom!)

Ignacz Tibor
pi:llinkamester-szakmemok MSC
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- Karacsonyra birkahusra el6rendelest felveszunk: 1500 Ft/kg.

- T61t6ttkaposztahoz fuszerezett csemege es csipos daralthus

folyamatosan kaphat6: 1300 Ft/kg

- Savanyusagok nagy valasztekban! Savanyukaposzta leveles es apr6!

- Kolbaszhus, daralva nagysulyu sertesb61 (70-30%): 990 Ft/kg

(Nagyobb tetelnel eI6rendelesre!)

- Karacsonyra tanyasi gyongyos konyhakeszre

tisztftva kaphat6 1700 Ft/kg

- Hizott kacsacomb es libacomb el6rendelest felveszunk!

Az akci6 2015. okt6ber 1-tol
2015. december 31-ig tart!, ~

~m
~

n
~

~
~

RostelYos
Gyomaendr6d, F6 ut 173-179.

Onnepi ajanlatuk!


