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Zalai Mihaly remeli, hogy a megye telepiilesei
jelentos palyazati penzt hivnak majd Ie

Teriiletfejiesztesi fo
rumra hivta janmir 14
en a megyei telepiilesek
polgarmestereit, vezeto
it, teriiletfejlesztesi szak
embereit a Bekes Me
gyei Onkormanyzat.

A nyilt napon reszle
tek hangzottak el a TOP
elso tiz palyazati felhiva
sar6l, valamint bemutat
koztak a megyei 6nkor
manyzat azon kollegai,
akik a palyazatokhoz kap
cso16d6 projektmenedzs
mentben es egyeb teve
kenysegek ellatasaban
k6zremUk6dnek a j6vo
ben. A 15 fos szervezeti
egysegben nem csak pro
jektmenedzserek, hanem
jogi, penziigyi valamint
kommunil«ici6s feladato
kat vegzo szakemberek is
bemutatkoztak.

A f6rum nagy erdek
lodes mellett zajlott, a
regisztraci6k alapjim t6bb
mint szaz polgarmester es
szakember fogadta el a
megyei 6nkormanyzat
meghivasat.

Zalai Mihaly, a
Bekes Megyei Onkor
manyzat Kozgyiilesenek
elnoke kiemelte: akkor
lennenk elegedettek, ba
Bekes megye a forrasok
lehivasaban az orszag ot
legjobb megyeje kozott
szerepelne.

- A megyei 6nkor
mimyzat - a megyeszek
helyen kiviil - minden
telepiilesnek k6telezoen
segit a palyazatok saran,
amennyiben ezt a telepii
les keri, es mar nemcsak a
projektmenedzsmenti fel
adatokban, hanem a
palyazatokhoz kapcsol6
d6an egyeb feladatokban
is, mint az elokeszites, a
szerzodesk6tes, a vegre
hajtas, a szakmai megva
l6sitas, a nyilvanossag

biztositasa. A megyei
6nkormanyzat eddig min
tegy felszaz Bekes me
gyei telepUlessel k6t6tt
megallapodast - mondta
lapunknak Zalai Mihaly,
aki januar 20-an delutan
az 6nkormanyzat penz
iigyi bizottsaganak Ulesen
errol is tajekoztatta Gyo
maendrod vezeteset.

Zalai Mihaly azt is
elmondta, bogy a TOP
kereteben Bekes megye
be 2020 ig osszesen
57,94 milliard forint
erkezhet.

- Az alapveto valtozas
a 2007 es 2013 k6z6tti
palyazatokhoz kepest az,
hogy a mostani palyaza
tok megyei szinten, me
gyei forraskeretbol, alul
r6l epitkezo 6tletek alap
jan val6sulnak meg. A
TOP kereteben eddig Hz
palyazati felhivas jelent
meg. Ezek k6z6tt nyilik
lehetoseg t6bbek k6z6tt
gazdasagfejlesztest es
munkaero-mobilitast se
gito k6zlekedesfejlesztes
re, k6myezetvedelmi in
frastruktUra fejlesztesre 
azaz vizelvezetest segito

arkok korszerusitesere -,
telepUlesi k6zlekedesfej
lesztesre - kerekparutak
epitesere - de akar orvosi
rendelok, vedonoi szolga
latok, 6vodak es b6lcso
dek fejlesztesere, szocia
lis varosrehabilitaci6ra,
z6ld yaros kialakitasara,
bamamezos teriiletek fej
lesztesere.

- Az elmult esztendo a
felkeszUlesrol sz61t. A
Teriilet- es TelepUlesfej
lesztesi Operativ Program
(TOP), lesz a telepUlesek
legnagyobb fejlesztesi
forrasa. Tavaly valtak
majdnem veglegesse a
telepiilesek 6tletei, fej
lesztesi elkepzelesei. A
megyei 6nkormanyzat
feladata volt, hogy elfo
gadja a palyazatok ponto
zasi rendszeret. Az iranyi
t6 hat6sag, a Nernzetgaz
dasagi Miniszterium ez
alapjan d6nti el, melyik
palyazat nyer. Ezt meg
elozoen azonban megyei
szinten d6nteselokeszito
bizottsag velemenyezi a
palyazatokat, ami befo
Iyasolja majd a vegleges
d6ntest. ATOP alapveto-

en gazdasagfejlesztesi
celokat szolgal. A TOP
on beliil 10 programot
mar kiirtak, sot egyben
januar 18-a 6ta mar be
is adbatok a palyazatok.
Van olyan palyazat,
amely mar ebben az esz
tendoben megvalositasi
szakaszba jut.

- A legelso az utepite
si palyazat, amely kb. 3,5
milliard forint ertekben ad
lehetoseget megyei utak
meglijitasara, a gazdasag
fejlesztesi szempontokat
figyelembe veve. Egyeb
kent nagy valtozas az
eddigi rendszerhez ke
pest, hogy az onkor
manyzatoknak elegendo
a projektotlettel palyaz
ni, nem keUenek enge
delyes tervek, ezeket
raernek akkor kidolgoz
ni, ha nyert az otletiik.
Ennek oka, hogy ne k6lt
s6n el egy 6nkormanyzat
t6bb milli6 forintot eloke
szitesre ugy, hogy nem
biztos, egyaltalan nyer-e a
palyazaton.

- A megyenek 58 mil
liard forintja van, amit j6
palyazatokkal Ie lehet
hivni 2020-ig. A TOP
rendszert azonban min
den esztendoben feliil
vizsgalja az irany~t6 hat6
sag, ahol nezik az addigi
teljesUleseket is. Teszik
ezt azert, hogy ne jussunk
megint olyan helyzetbe,
hogy a ciklus vegen
nagyon gyorsan kell kis6
p6mi a meg bent levo
uni6s penzeket. Ezert
azokt61 a megyekt6l,
amelyek gyengen teljesi
tenek, penzeket tesznek at
oda, ahol j61 mennek a
dolgok, p6r6gnek a palya
zatok, fejlesztesek. Na
gyon szeretnem, ha Bekes
megye az els6 6t legjob
ban teljesito megyeben

lenne, mert az azt jelente
ne, hogy az 58 milliard
f016tt a telepUlesek plusz
forrasokhoz is tudnak
jutni.

- Milyen erzekelbeto
eredmenye lesz nehany
ev mUlva a megyeben
elkoltott mintegy 60 mil
liard forintnak? Zalai
Mihaly elmondta, hogy
6nmagaban ez a penzfor
ras a megye es a telepUle
sek fejleszteseihez keyes
lesz.

Ahhoz hogy a
megye el tudjon mozdulni
jelenlegi kedvez6tlen
helyzeteb61, ahhoz a tele
pUleseknek, a megyenek,
a gazdasagi tarsasagok
nak, vallalkozasoknak,
gazdaknak is sikeresen
kell szerepelniiik peldaul
a Gazdasagfejlesztesi es
Innovaci6s Operativ
Program (GINOP) palya
zatain.Ezek egyiittesen
hozhatnak olyan valtoza
sokat ket-harom even
beliil, amelynek reven
Bekes megye elindulhat a
fejl6desi palyan - mondta
vegiil Zalai Mihaly.

Elsa osztalyu
borovi fenyabal
ajt6k, ablakok

keszltese!

Konyhabutorok,
gardr6bszekrenyek,

keszitese egyedl
meretben

butorlapb61
vakumf61iazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571
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Fejlesztesi otleteket fogadtak el
Negy beruhazast tervez a yarOS

Vehane kerult 
Fulop Istvan helyere

J

Mint arr61 lapunk 2.
oldahin is olvashatnak
megjelentek a teriilet- es
telepiilesfejlesztesi palya
zatok elsa felhivasai, ame
lyekre mar januir vegetal
adhatnak be palyazatokat
a telepiilesek onkorrnany
zatai. Gyomaendrad varo
sanak negy projektotletet
szavazta meg a kepvisela
testiilet a januari iilesen.

Eszerint a yaros belteriile
ti belvizmentesit6 beruha
zast tervez a telepiilesi
komyezetvedelmi infrast
ruktlira fejlesztesek tema
jaban a yaros tobb teriile
ten.palyaznak az endrodi
reszen, a Kodaly utcat61
az endrodi Hidig megepi
tenda kerekparut letesite
sere. Az egeszsegiigyl
alapellatas infrastruktura-

lis fejlesztese temajaban
felujitanak az endrodi es a
gyomai orvosi, fogorvosi
rendelaket a Fa lit 3. es a
dr. Pik6 Bela utca 3. szam
alatt.

Palyazik tovabbi
Gyomaendrod varosa a
szocialis gondozasi koz
pont 5. szamu idasek nap
pali ellitasanak fejleszte
sere.

Az MSZP kompenza
ci6s Iistajar61 betoltott es
Fiilop Istvan halalaval
2015. december I8-an
megiiresedett onkorrnany
zati kepviselai helyre a
szocialistak VeMne Szed
lak I1dik6t delegaltak, igy a
helyi valasztasi bizottsag
VeMne reszere adta ki a
kepviseloi megbiz6 leve
let, amit 0 it is vett.

vanyoknak is" - 01V35

hato a ceg meg miikOdo
honlapjan.

A v.malat a rend
szervaltas idoszakaban
gozerovel miikodott.
J991-ben meg a 162
dolgozO 13 ezer kazant
gylirtott es a ceg merleg
szerinti nyeresege 24.5
milli6 forint volt.

epeket
gatlan

keppen jelenJeg 60
rove! evi 8:..9000 db
gaz- es vegyestiizelesu
kazant gyA.rtunk, dont6
cn belfOldi piacra, de
nem jelentektelen
mennyisegben exportra
is. Az altalunk gyartott
kazanok minden tipusa
megfelel az igen szigo
riJ Europai Uni6s szab-

kiilfOldi piacokon egya
rant.

"A ceg a kazangyar
tas teriileten szerzett
tobb. mint 4 evtizedes
gylirtasi tapasztalata
europai mercevel merve
is elismeresre melto tra
dici6nak szamit. Gyar
tas-, es gyarnminyfej
lesztesiink eredmenye-

__ngyartas vege
Az ilj tulajdonos elvitte a
es most eladna az Ores i

Aka

1967-ben alakult meg.
Meg ebben az evben
beindult az Epitestu
dom-anyi Intezet altai
kifejlesztett ETI-g!zka
zancsalad elso darabjai
nak gyaruisa. arnely az
akkori hazai gyartasu
gazkesziilekek hhinya
miatt igen gyorsan nep
szeruve valt, belfOldi es

A g)'omaendrodi
Hotechnikai es Gep- 0".;:

ipari Kft~ postacime.
telephet)'e Jaszbe
renyben a Laktanya
utca 4. szam alatt
talalhato - ez olvasha
to a hoterm.hu webol
daloD.

Mint az ismeretes. a
mult esztendoben a val
lalat kombbi tulajdono
sai eladtak egy jaszbe
renyi vallalkozonak a
nagymultli kazangyarat.
Gyomaendrodon a ter
meles mult ev vegeig
megsziint, a dolgozokat
elbocsatottak, a gepe
ket, szerszamokat, be
rendezeseket elszaIli
tottak.

A rnintegy otven
eves vallalat ezzel Gyo
imaendrOdon lehlizta a
rolot... Az orzo-vedo
szolgalat mar nem atlja
utjat a beteronek, a
keritesre kiakasztott
papirlap tudatja, hogy a
kazangyar epiiletei ela
dok, vagy berelhetok.
lnfbnnacioink szerint a
megiiresedett gyanelep
am kb. 200 millio forint
koriil van. Ennyire tak
salta meg 20 12-ben egy
ertekbecsles. Az \ires
epUleteket berbe is lehet
venni. negyzetmeteren
kent havi 800 forintett.

A Hotechnikai es
Gepipari Kft. jogelOdje
mint Magyarorszag el
s6 gazkazangyara
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Dr. Szonda Istvan

szobeszed@gmail.com

tobaz, az endrodi es a
gyomai ffijbaz, valamint
a Templom zugban mult
evben atadott Barka La
togat6kozpont.

Telefon:
0670/22-632-99

SZ6-BESZED
hirdetesfelvetel!

Benene Szereto Haj
nalka lett a Kallai Ferenc
Kulturalis Kozpont in
tezmenyvezetoje. A ki
nevezes csupan egy eYre
sz61.

Az endrodi varosresz
kulturalis intezmenyere,
a Szent Antal Nepbazra
kiirt vezetoi palyazatra
csak egyediil dr. Szonda
Istvan neprajzos, a
korabbi kozmuvelodesi
intezmeny igazgat6ja
nylijtotta be jelentkeze
set.

A kepviselok egy6n
tetu szavazatava1 dr.
Szonda Istvant neveztek
ki a Szent Amtal Nepbaz
intezmenyvezet6jenek 5
eyre. A nephazhoz tarto
zik meg a mellette levo
szallashely, a kenyersii-

Benene Szereto Hajnalka

A gyomai miivelo
desi kozpont ez evtol a
K:Hlai Ferenc Kultu
nilis Kozpont nevet
kapta. Ennek vezetese
re palyazatot Irt ki az
onkormanyzat.

A mult ev december
7-i hatarid6re Benene
Szereto Hajnalka, dr.
Erdosi Lasz16 es Kovacs
Erika Ilona adta be
palyazatat. A palyazati
felteteleknek azonban
csak a ket noi palyaz6
felelt meg, koziiliik Be
nene, a Liget Fi.irdo
szakmai vezetojenek 13
oldalas pa1yazata nyert a
kepviselo-tesmlet janua
ri u!esen, ahol at egyeb
kent nyugdijas Kovacs

. Erika Ilona 63 oldalas
palyamuvet varatlanul
visszavonta.

A kepviselo-testii1et
dontese alapjan tebat

Vantara Gyula megyei
fejlesztesi biztos es a kivi
telez6 konzorcium tagjai,
a kondorosi szekhelyu
Kondor-Szolg Kft. es a
Szalay Bau Kft. kepvise
16i mondtak rovid besze
det, majd szalagatvagas
sal atadtak az uj kerekpar
utat.

ikliutat

-oke-

elkotelezettsegii emberek nagy reszet.
A varosi esemenyeken ~ijra Jelen

van Gubucz J6zse}: a Bethlen iskola
egykori igazgat6Ja, aki a Korosok
Videkeert Egyesulet valasztasi sikere
in felbuzdulva nyugdijaskent nagy
igyekezettel gondozza a meg evtize
dekkel ezefott altala letrehozott
Bethlen Alapitvanyt.

A kepviselo-testiiletben Fiilop
Istvan szocialista kepviselo halala
miatt a megiiresedo szeket a helyi
MSZP-listaJar61 az a VeMne Szedlak
IIdik6 foglalhatta el. aki mar korab
ban is kepviselokent tevekenykedett,
igaz akkor meg a keresztenydemokra
tak szineiben. Mar akkor onkormany
zati kepviselokent is rajott, hogy 0
sem nem kereszteny, se nem demokra
ta, ezert atpartolt a baloldalhoz,
ahova talan mindig is tartozott ...

Mostanaban gyakrabban fordul
meg Gyomaendrodon Dank6 Bela
jideszes orszaggyiifesi kepviselo is,
aJ...'inek viszonya a korabbi polgarmes
terrel, a szinten jideszes Varji
Andrassal nem volt felhotlen. Az tijra
hatalomra keriilt gyomaendrodi bal
oldal viszont ~igy tiinik. hogy MIas
Dank6nak...

[Out menten a meglev6,
illetve tervezett kerekpar
ut haI6zathoz csatlakozva
kesziilt el az endr6di hid
mloldalan lev6 gatt61 az
Olajosok utjaig. A decem
ber 21-i atad6 unnepse
gen Toldi Balazs polgar
mester, Dank6 Bela or
szaggyiilesi kepvisel6,

tak a b-t

A Toldi Balazs vezette onkor
nlanyzat es a helyi vaIasztasokon
nyertes Korosok Videke Egyesiiletfel
eIenkitette a nyugdijaskent evekig
hatterbe lniz6d6 - egykori - kozeleti
szemelyeket, szeme~visegeket.

Ez csupan azert jutott eszembe,
mert a legut6bbi kepviselo-testiileti
iilesen az erdeklodo kozonseg sorai
ban lathattuk a Korosok Videkes
Hangya Lajosnet, akij6 nehany ciklu
son at volt onkormanyzati kepviselo,
am az elnnilt 8 evben a Varfi Andras
vezette onkormanyzati iifeseken nem
tette tiszteletet. Most tobb temaban
hozzasz6lt esjavaslatokat is tett. Ugy
Iatszik, hogy dl: David Imre egykori
munkatarsanak ujra megelenhilt a
kozelet iranti fogekonysaga.

eflesleg az egykori polgarmes
tert, dl: David Imret is ott latjuk mos
lanaban jeles varosi esemenyeken,
fozo- es gasztron6miai rendezvenye
ken. Persze neki szinte kotelezo is
resztvenni, hiszen a Korosok Vide
keert Egyesiilet letrehozasaban egy
koron oroszlanreszt vallaIt.

Az alapitaskor meg csupan kor
nyezetvMelmi celokat kitiizo egyesii
let mara helyipofitikai tenyezove valt,
magaba szippantva a helyi baloldafi

Gyomaendr6d On
kormanyzata palyazat ke
reteben mintegy 200 mil
li6 forint eur6pai uni6s
tamogatast nyert a K6z
lekedesi Operativ Prog
ram "Tersegi elerhet6seg
javitasa" cimu palyazati
kiirason. A kerekparut fej
lesztese a 46-os szamu

Fel
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Novekszik a Mamutec

5

A Mamutec Hunga
ry Kft.-nel az elmult
harom evben folyama
tos fejleszteseknek, u
jabb es ujabb beruMza
soknak lehettiink tanui.

A korosladanyi ut
mellett talalhat6, 105
ember foglalkoztat6
svajci tulajdonu iizem
ben 20 13-ban adtak at az
elsa uj 1400 negyzetme
teres gyart6csamokot,
majd a kovetkezo evben
egy ujabb hason16 mere
tii epiiletet emeltek.
Mindket csamok epiilet
50 szazalekos tamogata
su uni6s palyazati penz
segitsegevel val6sulha
tort meg.

A miiszaki textila
ruk, fona1ak, kotelek,
rakomanyrogzito heve
derek, valamint jatsz6te
ri eszkozok gyartasaval

Medve Norbert cegvezeto: Folytatjuk a fejleszteseket

fog1alkoz6 gyomaendro
di cegnel a 2015-os esz
tendo is a fejlesztesek
jegyeben telt. A mar
meg1evo gyart6gepek
melle uj berendezeseket
- cemaz6 es varr6gepe
ket gombolyagoz6 be
rendezest es hevederpant

darabo16 egyseget
vasarolt a ceg mintegy
88 milli6 forint ertekben.

Mint azt Medve
Norbert cegvezeto la
punknak e1mondta: az uj
gepek a gyartas hate
konysagat es a terrneles
intenzitasat novelik.

- A Mamutec Hun
gary Kft.-nel az e1mu1t
harom evben mintegy
500 milli6 forintos fej
lesztes tortent. A beruha
zasok sorozata ezzel
azonban meg nem feje
zodott be. Az idei esz
tendoben ujabb gepek
vasarlasat tervezziik,
jovore pedig egy uj ter
mel0 es logisztikai csar
nok epiteseben is gon-

dolkodunk - tajekozta
tott Medve Norbert ceg
vezeto.

A Mamutec Hungary
Kft. eves arbevetelet
tekintve a jatszoteri esz
kozok, maszokak es hin
tak aranya mintegy 38
szazalekot tesz ki, ko
szonhetoen a magas elo
allitasi koltsegeknek.

Az arbevete1 20 sza
zalekat adjak a haztartasi

es hobbi celokra gyartott
kotelek. Az arbevetel IS
IS szazalekitt a rako
manyrogzito hevederek
valamint a fonalak es
kotozozsinegek teszik
ki, ehhez jon meg 12
szazalekban a kotelek
hez tartozo femszerkeze
tek es tartozekok forgal
mazasa tudtuk meg a
cegvezet6t61.

H.E.
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Go Further

Sandor Service Kft.
5310 Kisujszillas. Dc3k F. u. 69-75.
Tel: 59/321-134
Fax: 59/322-300
e-mail: fsG:n.dor@~;mdol..!>l:n-ic:;:.I-onl[r1e..hu

www.fordsundorscrvicc..hu
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FORD FOCUS TREND 1,6i 125 Le 5 ajtos
Ford Credit finanszirozassal

mar 3999000 Ft-ert!*

Felszereltseg tobbek kozon: ABS, ESP, fedelzeti computer, 61egzsak,
manualis klima, elektromos els6 ablak, elektromos fGt6tt tiikr6k

integralt iranyjelz6vel, kormanyr61 vezerelheto CD-s nidi6 USB-vel
6 hangszoroval, ISOFIX el6keszites, elektronikus fekasszisztens,

visszagurulas gatlo, taviriinyimsu kozpontizar, kereknyomas figye16
rendszer

·f'Jcl~lIb~:nf~nCll".!:\lr~r.d kllte:~~~rv,~)'OSik~C'...k~~~m:moLl~I(IJ"kS.'iit;ijtk~,u:.t~ f~js:

ko=kl:i6~k:irN.

H.E.

Nagy Laszl6 jelenleg
a felesegevel es Uhrin
Zoltan valamint Papp
Zsolt hentesekkel es per
sze napr61-napra friss
aruval varja a vasarl6kat
a negyedszazada muko
do Kolmann telepi Ros
t6lyosban Husboltban,
Gyomaendrodon.

az elmult negyedszazad
ra Nagy Laszl6, aki
biiszken vallja, hogy a
helyi vasarI6kon kivUI
sok videki, atutaz6 es
turistaskod6 vevoje is
van az uzletnek. Ra
adasuI tobb gyomaend
rodi es videki vendeglost
is kiszolgal a Rostelyos
Husbolt.

A Kolmann telepi
tarsasbb Jokai utea
feloli sarkaban, az epii
let roldszintjen 1991.
februar 18-an, azaz
eppen 25 evvel ezelott
nyitott meg a varos elso
maszek biisboltja, a
Rostelyos.

Harom hentes: Nagy
Laszl6, Kovacs Antal es
J06 Andnis a Gyozelem
Termeloszovetkezetben
dolgozott egyiitt, amikor
is ugy dontottek, hogy
maguk kezebe veszik a
sorsuk iranyitasat. Meg
alapitott<ik a Rostelyos
Gmk-t, azaz azt a gazda
sagi munkakozosseget,
amely akkoriban leheto
seget adott az uzlet nyi
tasara is.

Mar az elso 10
h6napban mintegy 14
milli6 forintos forgal
muk volt - id6zi fel a
kezdeteket Nagy Laszl6,
aki az6ta mar egyeduli
tulajdonosa az uzletnek,
es a gmk-b61 is kft. lett
az idok folyaman.

- Kovacs Antal nyug
dijba vonult, J06 Andras
pedig az6ta mar nines
kozottiink, j6magam
pedig iden 40. eszetnde
je dolgozom a husipar
ban - emlekezik vissza
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Telefon: 0666/284-989,
0620/359·6842

Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes k6rO ugyintezese.

ki. Ket evig mindket
pekseg - az endr6di es a
gyomai is - dolgozott
parhuzamosan, majd a
Tompa uti pekseg kibo
vitese utan sziintettek
meg a kenyersutest
Endr6d6n. Az 1994-95
os esztend6ben mar
naponta 12-14 mazsa
kenyeret sutottek es a
ceg munkajM ebben az
id6ben 18 dolgoz6 segi
tette. A terrneles bOviile
seve! mar szallit6 jarmu
veket is vasaroltak es
tovabb bOviilt a dolgoz6i
letszam is.

A Siker 1996-t61 folya
matosan bOvitette iizletei
szamat is: megvasarol
tak az egykori gyomai
kenyergyari boltot, s ez
lett a Siker harmadik
iizlete. A negyedik iizle
tet a helyi Mesz Bajcsy
uti elelmiszerboltjiJ.t
2000-ben vasaroltak
meg es ebben az eszten
d6ben alakult kft.-ve a
vallalkozas. A H6sok
uton 2004-ben felepitet
tek az lij 510 m2-es elel
miszer boltjukat, reszben
sajM penzMI, reszben
hitelb61, valamint uni6s
palyazati penzbol.

Az ot6dik boltjukat
2013-ban nyitottak meg
egy berelt uzlethelyiseg
ben a Bajcsy uton.

- A hetven dolgoz6t
foglalkoztat6 Siker Kft.
forgalmM a k6zelmult
ban hozott t6rvenyi val
tozasok el6nyteleniil
erintettek: a dohanyter
mekek kikeriiltek a boiti
forgalomb61 raadasul a
vasamapi zarva tartas is
forgalom kiesest okoz.
Ennek ellenere a Siker
Kft. az elmuit 25 evben
minden esztend6t nyere
seggel zart - tajekozta
tott Szab6 Bela cegveze-
t "o.

szallitottunk, valamint
nagyobb mennyisegben
a mezotliri Afesz is ren
delt t6lunk kenyeret 
emlekszik vissza a kez
detekre Szab6 Bela.

Alig 2 ev elteltevel
kin6ttek a kis boltot, es a
pekseg mellett sikeriilt
megvenniiik azt az urest
telket, ahova egy ev alatt
- hitelfevetel nelkiil fel
epitettek az uj 90 m2-es
alapteriiletii endr6di Si
ker Elelmiszer Boltot.

- A 2 ev alatt megkere
sett nyereseget igy fek
tettilk be a ceg fejl6dese
erdekeben, s ha vegigte
kintiink a vallalkozasunk
elmlilt 25 esztendejen
akkor folyamatos fejl6
desr61 tudunk beszamol
ni - mondja Hornok
Laszl6.

A Siker a gyomai
reszen is megvetette a
labat. Egy Tompa utcai
lak6Mzat vasaroltak
meg, ahol egy pekseget
es egy boltot alakitottak

A RUTIN AUTOSISKOLA
SZEMELYGEPKOCSI -VEZETOI
M4FOLYAMOT INDfT

Idopant:

2016. februa:- 9-en, 17 ora!
Helyszfn: Katona J6zsef MOvel6desi
K6zpant
Gyomaendrod, Kossuth u. 9.

KEDVEZMENYES elmeleti tanfolyam!

INGYENES Kresz· es tesztkonyv hasznalat!

INGYENES szamit6gepes teszt hasznalat!

EMBERSEGESEN, TORELMESEN, HATEKONYAN ABIZTONSAGOS
KOZLEKEDESB<TI

E-Iearning felkeszOlesi lehetoseg:
otthon, egyenileg, sajat gepen,
interneten keresztQl t6rtem6
felkeszQles!

ket. A peksegben egyeb
kent mi harman, tulajdo
nosok kezdtiink el dol
gozni. Nap mint nap
ejjel fel l-kor kezdtiink
dagasztani, hogy reggel
6 6rara legyen friss
kenyer. Annak ellenere,
hogy konibbi munkahe
lyiinkon kozepvezet6
kent dolgoztunk, rnind
harmunknak megvolt a
pek-szakmunkas bizo
nyitvanya, s6t dolgoz
tunk is mar konibban a
siit6kemenceknel. A sa
jM boltunkon kiviil meg
2-3 maganiizletnek is

Teljesk6rO tajekoztatas: www.rutinati.hu
osnyak Jozsef tanfo~yamszervezo

Telefon: 0630/409-2868
OKEV: 04-0089-05 Akkr. lajstromszam: 00533020
B. k.t AKO, 125.73% VSM EUt.cS2.35% VSM FORG.'"'ll% K. K.' 1547~
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meteres helyisegben bol
tot is nyitottak. Regi
siit6iparos hagyomany
volt, hogy ahol pekseg
van, ott boltnak is kell
lennie. Ebben az eszten
d6ben, a gyomai kenyer
gyarban meg naponta 30
mazsa kenyer kesziilt, a
Siker Grnk. endr6di pek
sege pedig napi 2-3
mazsa kenyeret keszitett,
aminek jelent6s reszet a
sajM boltjukban adtak el.

- Akkoriban nagyon
nepszeruek voltunk, hi
szen mi vasamap is friss
kenyerrel vartuk a vev6-

Verso Biztositasi AI

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kbtelez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztosftas
- eletbiztosftas
- nyugd fj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

II ",yomaendrodi
. kepviselet:

Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Mad,kh u. 2/2.

Meg 1990. julius I-en
Siker Gmk. (gazdasagi
munkakozosseg) neven
uj ceg kezdte meg
miikodeset Gyomaend
rodon. Pekseget nyitot
tak EndrOdon. A harom
tulajdonos - SzabO
Bela, Timar Imre, es
Hornok Laszlo - mind
egyike termelesi vezeto
kent, iIIetve iizemveze
tokent dolgozott korab
ban a kenyergyarban,
azaz a Korosi Siito- es
Edesipari Vallalatnal.

- Akkoriban meg egy
mukod6 ceget es biztos
munkahelyet hagytunk
ott annak remenyeben,
hogy mi harman es csa
ladjaink kepesek lesziink
megallni a sajat labun
kon is - idezi fel a kezde
teket Hornok Laszl6.

Endr6don, a F6 lit 28.
szam alatt megvasarol
tak egy maganhazat,
ahol harom osszenyitott
szobab61 kialakitottak
egy pekseget es egy 5x5
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elmaradt felujitasok
etoszerkezet

ILEE

ben kialakult piaci ar felet
ti erteken cserelnek majd
gazdat. Az orp Bank szak
ertai emlekeztetnek ra,
hogy a harom hektamal
kisebb fcildreszleteket egy
szerGsitett ajanlatteteli fel
hivassal, a harom hektamal
nagyobb fcildreszleteket a
23 megyei jogU varosban a
favarosi es megyei kor
manyhivatalok altaI lebo
nyolitott arveresen vasarol
hatjak meg a gazdalkod6k.

Az arveres szabalyai
szel;nt a liciten csak azok a
fcildmuvesek vehetnek
reszt, akik 20 kilometeres
korzetben helyben laknak
es a termofcild megmiivele
seben astermelokent, vagy
egyeni villlalkoz6kent sze
melyesen kozremtikodnek.

A megkotott megalla
podas lehetove teszi, hogy
a kereskedelrni bankok, igy
az orp Bank is, fedezet
kent vonhassa be az erteke
sitett termofcildet, ameny
nyiben a gazdalkod6nak
hitelre van sziiksege annak
megvasarlasahoz.

ILLBA-.~

Szakiizlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rakoczi ut 12.

Kfnalatunkb61:

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

REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETBOLI

Kedvez6 arakkal varja vasarl6it a BALUVILU

Nyitva: Hetf6-pentek: 7.30-17.30 8zo.: 7.30-12.00

Jeton: 0620/9n'!-946
Telefon/fax: 0656/354-

Munkaruhazat:
acelbetetes es betet nelkiili cipok 36-48 meretben!

Dzsekik 4XL meretig. Munkasnadragok!

A kereskedelmi ban
kok koziil elsokent az
OTP Bank kotott megal
lapodast a Nemzeti FOId
alapkezelO Szervezettel a
"Foldet a Gazdaknak"
program kereteben meg
hirdetett aUami tulajdo
nu termofoldek ertekesi
tese es az ahhoz kapcsolo
do hitelnyujtas osszehan
golasa erdekeben.

A megallapodassal
lehetove valt, hogy a ter
mofcild vasarlas finansziro
zasanal a kereskedelmi
bankok is fedezetkent von
hassak be a licit ala vont
fcildteriileteket, ami meg
konnyiti a vasarlasahoz
sziikseges hitelek foly6si
tasat.

A "Foldet a gazdak
nak" programmal a kor
many kiemelt celja, hogy a
helyben lak6 fcildmGvesek
juthassanak termofcildhoz.

A mintegy negyszaze
zer hektamyi termofcild
eladasat celz6 programban
a kormany remenyei sze
rint a termafcildek a hely-

Az OTP Bank
is kapcsolodik

a Foldet a Gazdaknak
programhoz

A kiilteri medencek
koriili terburkolat t6bb
helyen (nehol balesetve
szelyesen) megsiillyedt,
ujrarakasra szorul.

A belteri gyogyme
dence vizenek elfolyasa
hosszU evek ota megol
datlan problema. Az
evek soran az elfoly6 viz
mennyisege folyamato
san novekedik. A me
denceb61 a viz a pince
szinten lev6 gephazba
folyik. Az epiilet ala
folyo viz statikai proble
makat is okozhat a gyo
gyaszat epiiletenek ese
teben.

Az uszoda es a gyo
gyaszati epiilet faszerke
zeteinek allagmeg6v6
festese az atadas 6ta nem
tortentek meg, ezeket
2016-ban mindenfele
keppen indokolt elve
gezni" - irja beszamolo
jaban Gera Krisztian, a
furd6 igazgatoja.

A mult ev vegen a
furd6 2,5 millio forintot
kapott az 6nkormanyzat
t6l a medence k16roz6
automatika es a sze1l6z
tet6 rendszer javitasara.
A kepvise16-testiilet ja
nuari iilesen ligy dontot
tek, hogy a sziikseges
karbantartasokra lijabb 3
millio forintot biztosit a
varas a furd6nek, amely
iden a sajat beveteleib6l
is fordit penzt a felujita
sokra.

tet6szerkezet boltives
athidaloinak rogzit6 csa
varzata el~orrodalodott,

a mennyezet faszerkeze
te az e16irtnal magasabb
paratartalom kovetkezte
ben nehiny helyen el
mozdult. Ugyanez tor
tent a gyogyaszati epiilet
eseteben is.

A gyogyaszati epiilet
legkeze16i koziil az
egyik nem miikodik,
mivel a fUtesi keringtet6
szivattyuja meghibaso
dott, cserere szorul. Az
elszivas hianya miatt a
gyogymedence 0ltoz6i
ben a gipszkarton al-

mennyezete elazott, meg
nem balesetveszelyes,
de helyenkent cserere
szorul.

Az 6ltoz6 helyise
gekben lev6 acellemez
szekrenyek korrodalod
tak. Ezek egy reszet
miianyag talpakkal lat
tuk el. Uj szekrenyek
beszerzese, meglev6
szekrenyeknel zarcsere,
festes indokolt.

A kiilteri gy6gyme
dence burkolatanak min
tegy 30-35%-a igen
rossz allapotban van. A
fugaz6 anyag a teljes
feliileten kipergett, a
k6zeps6 ii16padok ruvo
kai t6redeznek. A me
dence funkcionalis es
esztetikai allapotat mar
csak teijes fellijitassal
lehet helyreallitani.

Liget FOrdo 
ImozdlLll

A Gyomaendrodi
Liget Fiirdo Nonprofit
Kft. 20IS-ben allagme
govo munkakra es a
fiirdo iizembiztos mii
kodesehez sziikseges
feltetelek biztositasa
erdekeben, tobb mint
3,5 millie forintot kol
tort. A legtechnika kar
bantartasa, sziirobete
tek csereje a tavalyi ev
koltsegvetesenek terhe
re 2016. januar 30-ig
befejezodott.

Gera Krisztiim, a
furd6 igazgatoja szamolt
be januarban a kepvise
l6-testUletnek a Liget
Fiird6ben elvegzend6
felujitasi, karbantartasi
feladatokrol.

"Ezen munkalatok
tobbsege csupan tUneti
kezelese a furd6ben fel
meriil6 problemaknak.
Ahhoz, hogy a furd6
iizembiztos mukodese
garantalt legyen, tovabbi
felujitasokra, fejlesztes
re van sziikseg. Normal
esetben egy furd6t iize
meltet6 gazdasagi tarsa
sagnak az eves koltseg
vetesenek legalabb 5%
at erdemes allagmego
vasra, fejlesztesre, visz
szaforgatni, ugyanakkor
az elmult evekben a
fUrd6 tobb teriileten
elmaradtak fellijitasok,
karbantartasok.

A legtechnikai be
rendezesek - a karban
tartas hianya miatt - nem
miikodnek, vagy nem
hatekonyan es gazdasa
gosan. A porral telit6dott
szUr6betetek cserejevel
csokkenthet6 a miikod
tet6 villanymotorok
aramfelvetele, villamos
energia fogyasztasa.

A belteri uszoda leg
keze16jenek vezerl6je
nem miikodik, igy sza
kaszos az iizemeletetes.
Ennek kovetkezteben a
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Varga Lajos leg
eredmenyesebb ver
senyz6je Csollany Szil
veszter olimpiai, vilag
es Eur6pa-bajnok voh.

Nyugdijba vonuiasa
utan visszakoltozott
Gyomaendr6dre, ahol
felpezsditette a torna
sportot. A yaros onkor
manyzata 1996-ban
Gyomaendrodert Em
!ekplakettel tiintette ki.
Varga Lajos 2006-ban
73 evesen hunyt el.

2008 6ta a gyoma
endrodi sportcsamok, 
melynek falan tisztele
tere emlektablat is avat
tak Varga Lajos nevet
viseli.

sege soran szaz meg
szaz gyerekkel ismer
tette es szerettette meg
a nagy figyelmet, pon
tossagot es osszponto
sitast igenyl6 l1ehez,
szep, de latvanyos
sportagat.

tottba. R6maban, majd
negy evvel kes6bb
Toki6ban is kiemelke
do teljesitmenyt nylij
tott az otkarikas jateko
kon. Sport palyafutasa
soran tobb mint tiz
orszagos bajnoki cimet
nyert. A sport mellett
szakedzoi oklevelet es
testnevel6 tanari diplo
mat is szerzett. 1965
ben mar edzokent segi
tette az ujpesti torna
szakosztaly munkajat,
mikozben testnevelO
tanarkent es sporttiszt
kent dolgozott a kiilon
bozo szintu rendor
iskolakban. Tobb evti
zedes edzoi tevekeny-

Az UTE 131 esz
tendos torna szakosz
hllyanak egyik meg
hatarozo egyenisege,
Varga Lajos tiz evvel
ezelOtt, 2006. februar
7-en tavozott el kozti
liink.

1933-ban a Bekes
megyei Gyoman sziile
tett es ott kezdett spor
tolni. 1957-ben kerillt
az Djpesti D6zsaba,
ahol szamos kiemelke
do hazai es nemzetkozi
sikert ert el.

1959-ben a magyar
tOffiasz valogatott tag
jakent reszt vett elete
elsa Eur6pa-bajnoksa
gan, majd egy evvel
kesobb bekerult az
olimpiara utaz6 valoga-

bOven a szakembereknek,
akik e16bb egy italiai, majd
egy balkani fajba soroltak be
alfajkent, mignem 2002-ben
genetikai alapon bebizonyi
tottitk, hogy megis ana1l6 faj.
Ugyanakkor az is tiszmz6
doti, hogy az eltetjedesi terii
lete sziikebb, mint korabban
gondoltak.

A KfupM-medence esza
ki reszen ugyanis egy masik
faj, a kfupati mama (Barbus
carpathicus) honos, mig a
delebbi teriileteken egy har
madik faj d, a balkani mama
(Barbus balcanicus). KUlon
arom, hogy a Karas vizrend
szereben a termeszeti erteke
ink sora is egy ujabb benn
sziilatt fajjal gyarapodott
itja a haltanitarsasag.hu

tottitk a banyaszati vallalat
nyomasara, hogy minel
kevesbe zavatja a tervezett
kitermelest. Eugen David, az
Albumus Maior Egyesiilet
elnoke, helyi lakos azon
remenyenek adott hangot,
hogy a hat6sagok "vegleg
kivertek a fejiikb6l a veres
pataki projekt gondolatitt".
Mint ismeretes, a r6mai kori
telepiiles epitett araksege
egyediila1l6 az orszagban,
tabb mint 50 muemlek epii
letet tartanak nyilvan, igy
1991-ben felkeriilt az orsza
gos listara. 2004-ben azon
ban a Razvan Theodorescu
vezette muvelodesi miniszte
rium m6dositotta a lajstro
mot, es Verespatak elveszi
tette a telepiiles egeszenek
vedettseget biztosit6 statust.

A telepiilesen a kanadai
roman vegyesvallalat, a
Ro~ia Montana Gold Cor
poration (RMGC) akar cian
teclmol6gian alapul6 kiilszi
ni fejtesbe kezdeni.

OJ halfaj a Korosbe

Leallittatta a kiterme
les-elokeszitesi munkalato
kat a miivelOdesi miniszte
rium Verespatak korzete
ben, miutan egy tavaly ev
vegi miniszteri rendelettel
ismet orszagos jelentosegii,
,,A" kategorias miiemlekke
nyilvanitotta a telepiilest.

A szinesfembanyilszata
r61 hires Feher megyei falu
ket kilometeres karzetben
keriilt fel az orszagos jelen
tosegii miiemlekek listajara,
akarcsak 1992-ben.

Vlad Alexandrescu mu
velodesi miniszter jelentette
be, hogy 20 IS. december 30
an alairta az erre vonatkoz6
miniszteri rendeletet. Ez,
mint ramutatott, visszaalli~a

a telepUies 200l/422-es tar
veny altal garantitlt vedettse
get, melyet ut61ag m6dosi
tottak a banyilszati tevekeny
seg miatt.

2001-t61 2015. decem
ber 30-ig a muemlekek lista
jM rendszeresen megcsonki-

Januarban a nagy tekin
telyli Molecular Phylo
genetics and Evolution
foly6irat cikket kazalt,
arnelyben egy, a tudomany
elott eddig ismeretlen halfajt
irnak Ie a Sebes-Karas viz
rendszerebOl. Az uj faj a
Barbus biharieus, azaz biha
ri mama nevet kapta, ezzel
jelezve a tajat, amelynek szii
lotte. A szakmabeliek korab
ban is tudtak, hogy a hor
gaszhalkent kedvelt mama
mellett a Karas vizrendsze
reben is el egy apr6 termetti
masik mamafaj, de bo mas
fel evszazadon at ugy veltek,
hogy az nem mas, mint az
1852-ben leirt Petenyi
mama (Barbus petenyi). Ez
ut6bbival is akadt gondja
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N ehogy muzeumi
latvanyossagga esok
kentsuk magunkat!

Biiszkik vagyunk
Torockora, ozonlenek a
turistak. Gyonyorii, az
biztos. De az egyke
divat ott hagyomany.
Nem az lett volna nor
malis, hogy az idok
soran meg nehany
Toroek6 megjelenjen a
kornyeken, ahogy a
Gorgeny-volgyben gom
bakc:~nt nottek ki a fal
yak? Most Toroek6 egy
sziget a komyezo olah
tengerben, holnap egy
atoll lesz az oeeanban.
Holnaputan a Cluj
Napoea-i mtizeum kiren
delt reszlege roman
angol-nemet nyelvii ide
genvezetovel.

Mindennapi hivatko
zas, hogy nines mibol
gyereket felnevelni. Boj
te Csaba szerint viszont
soha ennyi elelem, mha,
gazdagsag nem volt a
Karpa t-medenee ben,
mint most. Valaki nem
mond igazat.

A kutya-, macskae
ledelre koltott penzbol
egy kisvarost el lehetne
tartani. A szuleimnek
egy negyedannyija nem
volt, mint egy mai sze
reny eletszinvonalu esa
ladnak, megis "vallal
tak". Legyiink oszintek,
az okok a gondolkodas
m6dban keresendok:
eloszor diploma, aztan
lakas, bejami fel Eu
ropcit. Legyen meg a
Merei, aztan esetleg
"gyerekben gondolkod
ni".

Zubreczky Antal
(Szekely Hirmond6)

-

Anyam tyukja
es a mutter
Mercedesze

N ehez megerteni
Petrovits Istvanne Hruz
Mariat. Osei kozott tehe
tos polgarok voltak, 0
pedig egy luzer koesma
ros mellett nem gondol
magara. Nemhogy az
Adriara, de meg a
Balcsira sem vitte el a
ferje. Legalabb egy
nyelvtanfolyamot elve
gezzen, hogy ervenye
siiljon, mert tori a ma
gyart. De 0 ehelyett mit
esinal? Sziil egy Petofi
Sandort, meghozza az ev
elso napjan, amikor nor
malis ember alig ter
magahoz a buli utan.
Aztan meg egy kisoeesit
is, hogy Sandomak
legyen kihez levelet
versfaragni. Is mit ert
el? Aszongya Sandor:
vigyazz, ocsem, arra
tyilkra, mert az anyam
egyetlen jOszaga. Husz
ev utan egy baromfi,
szep onmegvalositas ...

Elnezest a hangnem
ert, de az utobbi napok
Akos-botranya egy
olyan kerdest vetett fel,
amely mellett nem lehet
esak ugy elmenni. Per
sze, az indulatos felhor
renesek sehova nem
visznek. Teljesen terme
szetes, hogy no honfitar
saink szeretnenek bizo
nyitani. De ha ez de
mografiai katasztrOfa
hoz vezet, akkor ez
katasztrOfa, s annyi!

Nezziik a tenyeket.
Matyas kiraIy idejeben
Magyarorszag lakossaga
nagyjabol Angliaeval
volt egyforma nagysag
rendu. Ma? A nyugdij
rendszer meg nehany
evig, ha huzza ily mo
don. Azutan?

tlilszarnyalta az eddigi leg
jobb eredmenyeit.

Mindenki bizakodva
varja a versenyszezon ko
zeledtet es remenyekkel
nez az idei versenyek eIe.

KSI

Office Trio Kft.
Konyvelo, palyazatiro es vallalkozasi
tanacsad6 tarsasag
GyomaendrOdon es kornyeken a kovetkezo
tevekenysegekkel varja iigyfeleit:
• Konyveles - sztikseg eseten kOllyvvizsgal6
egytittmukodesevel
• Berszamfejtes, TB ugyintezes
• Vallalkozasi es penztigyi tanacsadas
• Jogi tanacsadas, azonnali cegalapitas es
cegm6dositils - iigyved egytittmiik6desevel
• Szekhelyszolgaltatas
• Palyazatfigyeles, palyazatiras,
projekt-menedzseles
• Biztositas kozvetites
• Segitsegnyujtas hivatalos levelek, beadvanyok
elkesziteseben, nyomtatvanyok kitolteseben
• Forditas, tolmacsolas

Az erdekiOdok 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.

saggal tehetik meg az els6
csapasokat. A teli felke
sziiles az edz6k es a gyere
kek egyonterii velemenye
szerint igen j61 sikeriilt. A
felmeresek arr61 tanuskod
nak, hogy szinte mindenki

Vegehez kozeledik a
teli, szarazfoldi a1apoz6
id6szak a KSI Gyoma
endr6di kajak csapatanal.
Erthet6 m6don a vizhez es
a szabad 1eveg6hoz szo
kott gyerekek mar nagyon
unjak a teli "bezartsagot".
A legnagyobb es legered
menyesebb versenyz6k a
het minden napjan edze
nek. Egy heten ket alka
lommal usznak az uszoda
ban. Heti haram alkalom
mal futnak, majd er6t fej
lesztenek a Kolcsey utcai
vizitelepen. A szombat
dele16ttot pedig a Kis
Balint Altalanos Iskola
H6sok uti tornatermeben
toltik futassal, egyeb tor
natermi feladatokkal es
sok-sok jatekkal. E !eli
id6szak veget varjak mar a
versenyz6k az edz6k es a
sziil6k is.

Minden evben megszo
kassa valt, hogy febmar
vegen, de inkabb marcius
elejen vizre szallnak a
KSI-s kajakosok. Az
edz6k, Kovacsne Kozma
Diana es Kovacs Gabor
addig azonban nem enge
dik kajakba Ulni a gyere
keket amig 8-10 fok fole
nem emelkedik a h6mer6
higanyszaIa. Persze ez a
korai vizre szallas meg
nem mindenkinek kotele
z6. Akik megis vallalkoz
nak a hosszU ideje vart pil
lanatra, azok is csak foko
zott 6vintezkedesek koze
pette, nagy el6vigyazatos-
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tanit6no a portfolio ve
des sorrendjet vazolta
fel. Szemelyes tapaszta
latait hitelesen erzekel
tette, hiszen 0 mar sike
res minosito vizsgan van
tlil. VegUl Vaszko Lajos
ne igazgat6 helyettes azt
mondta el, mi az intez
menyi delegalt feladata,
a pedag6gus minosites
folyamataban.
Renszarvas kupa 2015
Iden negyedik alkalom
mal rendezti.ik meg a
Renszarvas kupat, ahova
az ovisokat is nagy sze
retettel vartuk. Egy
kicsit mas volt, mint a
kodbbi elvekben, mert
azt szerettUk volna, ha
minden gyermek erem
mel a nyakaban terhet
haza. Ezert a versenges
evfolyamok k6zott tor
tent. Az elso osztalyosok
az 6vodasokkal egyi.itt
versengtek. Nagyon j6
volt lami a boldog gyer
mekarcokat, a jutalmul
kapott ermekkel. H. J.

majd Kereki Iren tanit6
no a helyes 6raterv krite
riumait vazolta fel szak
ertoi latogat6 tanacsai
nak tiikreben. Ezt k6ve
toen Hunya Jolan tanar
no a portfolio keszites
menetet mutatta be pre
zentaciojaban. A kotele
zo - es a szabadon
valasztott dokumentu
mokat egyarant erintette.
Kovacsne Bacsi Ilona

Ovisok latogatasa
December 7-en a Szaz
szorszep ovib61 a Maci
csoportos gyerekek es a
4. a osztalyos tanul6k
ujra kozos programot
szerveztek. Tavaly a
nagyok latogattak el az
oviba, iden az ovisok
jottek nagy orommel
hozzc!mk. A program a
Mikulas jegyeben zaj
lott. Beoltozott Telapo,
krampusz, renszarvas es
man6 varta a 'vendege
keto Elosz6r a tornate
remben mozogtunk egy
kicsit, utana az osztaly
teremben probalhattak ki
az ovisok az iskolapa
dot. Szineztiink, k6z6
sen enekeltiink.
Nevelesi ertekezlet
Az elso nevelesi ertekez
letet december 12-en tar
tottuk. Agostonne Far
kas Maria igazgat6no az
aktualis feladatokr61, a
pedag6gusok kUlso es
belso ertekelesenek ta
pasztalatair61 besze1t,

irek a Gyomaendrodi Kis
alint Altaillnos Iskolab61

Korzeti Sakkverseny
A Korzeti Diaksport Bi
zottsag ismet iskolank
ban rendezte meg a
Korzeti Sakkversenyt. A
versenyen reszt vettek a
R6zsahegyi Kalman
Kistersegi Altalanos Is
kola, es a Gyomaendrodi
Kis Balint Altalanos
Iskola tanul6i. Ezen a
delutanon 33 diak merte
ossze tudasat.

Varga Emese

oldala van, tobb szem
pontb61 is.

Nezhetji.ik mozgas
oldalar61, koz6ssegfor
malas szempontjab61
vagy turisztikai reszrol
is. Ebben a k6zossegben
nincs olyan, hogy gyors
vagy lassu fut6, ez nem
egy edzes. Itt a mozgas a
lenyeg, segitUnk egyrnas
nak, motivaljuk a masi
kat. Az 5 km soknak
hangzik, fOleg egy olyan
embemek, aki elotte meg
soha nem futott ekkora
ffivot, de teljesitheto egy
atlagembernek is. Ugy
gondolom, hogy barki,
aki egy kicsit is kacerko
dik ezzel a gondolattal,
batran csatlakozzon hoz
zank, nem szamit hany
eves, ferfi vagy no,
velUnk j61 fogia magat
erezni.

Janikovszky Eva fia, Ja
nikovszky Janos nyitotta
meg az esemenyt.

Mindenki kapott okle
velet es apr6 ajand6kot.
Csanyi Sandor szinrnu
vesz, a Thalia Szinhaz
muveszeti igazgat6ja es
az alapitvany fOvedn6ke
Magyari Timea: Ajlavju
cimu irasab61 is olvasott
fel reszletet. Timi kUlon
dijat kapott meghat6 ira
saert! A tanu16k felkeszi
toje: Hunya Jolan tanar
no volt.

ban szerveznek kisebb
nagyobb versenyeket,
aminek rengeteg pozitiv

A gyerekek meghivast
kaptak felkeszitoji.ikkel
egyiitt a dijkioszt6 i.in
nepsegre, Budapestre.

sul6k es termeszetesen
vannak olyanok is, akik a
kezdetektol fogva erosi
tik a csapatot.

A terveim kozott sze
repel kicsiny varosunk
ban fut6versenyt szervez
ni, amit kesobb hagyo
mannya leheme varazsol
ni. Szerencsere a futas
mar rendkiviil elterjedt,
rengeteg varosban, falu-

ossegi futas

sokat. IgyekszUnk min
denkire odafigyelni, min
dig vannak ujonnan tar-

Mult ev szeptember
5-en, este tartottuk meg
az I. Gyomaendrod Ko
zossegi Futasunkat, ahol
mar az elso korben nagy
letszam gyiilt ossze, husz
fO jott el. ariasi meglepe
teskent ert ez benni.inket.
Egyarant jottek el felnot
tektol kezdve a gyerko
cokig, nok es ferfiak.

A vegeredmeny szen
zaci6s volt, hiszen min
denki sikeresen lefutotta
a kitGzott 5 km-es tavot,
amit korulbelUl 35-40
perc alatt teljesitettiink
laza, konnyed kocogas
sal.

Ez hatalmas loketet
adott, ugyanis az6ta min
den heten, penteken, este
7 6rat61, hagyomanysze
rilen tartjuk ezeket a fuffi-

Janikovszky Eva lro
emlekere - az iden lenne
90 eves - a Me-Se-Ko
Alapitvany es a M6ra
Kiad6 Kamasz Mono16g
Versenyt hirdetett. A
Gyomaendrodi Kis Ba
lint Altalanos Iskolab61
het diak palyazott az ala
pitvany felhivasara: Saly
Sara 6., valamint Sziics
Evelin, Magyari Timea,
Nagy Noemi es Kovacs
D6ra 7. osztalyos tanu
16k, Almasi Lili pedig 8.
osztalyos, vegzos tanul6.

r
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Hova tunt negyezer ember
Bekes megyeb61.

Valtozasok az epitesi
szabalyozasban

egyre tabben mennek el
tanulni es azt kavetoen
mar nem temek vissza.

A GFF at eve kezdte
meg a mezotliri mezo
gazdasigi felsooktatis
ujjiszervezeset a mezo
turi onkormanyzattal
osszefogva.

szazaleka kUzd szakem
berhiannyal, az agrari
parban megyei szinten is
rendkivul alacsony a
human erOforras, a teru
leti adottsagai pedig
lehetove tennek, hogy a
mezogazdasag biztosit
son a megelhetest a csa
ladoknak. A terseg ne
pessegmegtart6 ereje
csak ugy navelheto, ha a
fiatalok kepzese helyben
is biztositott, hiszen

tekkel egylitt temettek
el a holtakat. Ket avar
noi sirban talaltak
aranyb6l keszUlt penz
utinzatokat, valamint az
egyikben egy kis medilt
a fej alatt.

- Egy ferfinil a cson
tok rendkivlili j6 illapo
ta zomok, eros harcosra
engednek kovetkeztetni.
Erdekes volt egy isme
retlen korszakba tartoz6
sir. Sajnos, melleklete
nem volt, ezert nem tud
tuk pontosabban meg
hatarozni. Annyi bizo
nyos: az illeto bal kaIja
a konyok alatt amputil
va volt - mondta a lap
nak Gulyas Andras.

Ujraindul a foiskolai
kepzes Mezoturon

Egyre kevesebben
vannak, akik a mezogaz
dasigi tudis bizisat
adjik es egyre nehezebb
megfelelo szakembere
ket talilni - hangoztatta
dr. Kozma Gabor, a Gil
Ferenc Foiskola (GFF)
rektora azon ajanuir 25
i, Szolnokon tartott saj
t6tijekoztat6n, ahol a
mezoturi felsooktatis
szeptemberi ujrainditi
sir6l esett sz6.

A mezotliri agrarok
tatis 70. evfordu16jit 4
feleves agrir-memokta
nir mesterkepzes elindi
tisivaI unnepli a szegedi
szekhelyii Gil Ferenc
Foiskola.

Elhangzott, a mezo
turi villalkozisok 100

meter hosszU nyomvo
nalat tartak fel, melynek
sorin tobb korszak
emlekei kerultek a fel
szinre. Mint mondta,
kilenc, 7 ezer eves sirt
tirtak fel. Ezek a keso
ujkokorba helyezhetok.
UgyanebbOl a korszak
bal kerult elo egy biz
reszlet, valamint egy
leegett biz oldalfala, az
alatta osszetort kerimi
akkal. Volt itt egy
koribbi, 7 ezer 500 eves
biz reszlete is, valamint
egy ugyanebbOl az ido
szakb6l szarmaz6 szeles
es mely arok.

Het avar sirt is feltir
tak, biromban mellekle-

lenyegesen nem viltoz
tak.

A jelentesben olvas
hat6 az is, hogy az ugy
nevezett standardizilt
halilozisi binyados a
megye 15-64 eves lakos
siginak keringesi rend
szeri, illetve daganatos
megbetegedeseit vizs
gilva j6 nehiny jarasban
az orszigos szintnel
jelentosen magasabb
(peldiul Szeghalom,
Mezokovicshiza, Gyo
maendrod es Sarkad
jirasokban), mishol
(Orosbiza, Bekes es
Gyula jirisokban) pedig
magasabb az orszigos
itlagnil.

Szarvas hataniban,
a mezOturi komp fele
vezetO Ut mellett
vegeztek asatast nem
regiben, es kilenc, 7
ezer eves sirt tartak
fel, irja a beol.hu.

A Holt-Koros partjin
levo terulet a Szent
Istvin Egyetem szarvasi
karinak kezeleseben
van. Az egyetem az
ontozocsatoma kiepite
sebe kezdett, elotte
azonban a Tessedik
Simuel Muzeum mun
katirsai megelozo felti
nist vegeztek a csatoma
nyomvonalin.

Gulyas Andris re
gesz elmondta, 420

.1.r~......... :.:rU(.Jh

tiv, a regi6s erteknek
tobb mint a ketszerese.

Az aktivitisi es fog
lalkoztatisi aranyok Be
kesben az orszigos es a
regi6s helyzetnel is ked
vezotlenebbek,a foglal
koztatisiariny 2010 6ta
tart6 emelkedese ellene
reo A 2013-ban regiszt
rilt 11,1 szizalekos
munkanelkUlisegi rita az
orszagosnil magasabb.

Kitertek arra, 2013
ban az osszhalilozison
belUl 55 szizalekban a
keringesi rendszer be
tegsegei, 27 szizalekban
a daganatos megbetege
desek vezettek, es ezek
az arinyok 1990 6ta

tesi kedvezmeny lenyege,
hogy 10+10 milli6 forint
jir az uj bizra a hirom
gyermeket villa16knil.
Aki maginak epiti meg,
ezen feWl 5 milli6 Mat
visszaigenyelhet. Virha
t6an rengeteg 90 negyzet
meter feletti hizat hlizhat
nak fel a kovetkezo evek
ben.

Az epitesi tiJrveny
modositasa

A december 29-en
megjelent korminyrende
let rengeteg ponton
m6dositotta a hatalyos
jogszabilyokat, alaposan
megkavarva vele a szak
mat.

Az epiteszek tobbsege
meg csak ertelmezni pr6
bilja, de sokak szerint
belathatatlan kovetkez
menyei lesznek annak,
hogy ezutin "j6fonnin
tervet sem kell keszittet
ni" egy uj csalidi hizhoz.

Bekes megyeben
2014. januir l-jen 355
199 ember elt, csaknem
negyezerrel kevesebb az
egy evvel koribbinil 
hangzott el a megyei
kazgyiiles kihelyezett
Ulesen, Sarkadon. A kep
viselok az Ulesen megis
merkedtek a megyei kor
minyhivatal nepegesz
segugyi foosztilyinak
tij ekoztat6j ivaI, misze
rint a megyeben a lakos
sigszim csakkenese
1990 6ta folyamatos.

Az osszefogla16 sze
rint a belfoldi elvindor
lis a 2008-as melypont
utin ugyan csokkent, de
erteke tovibbra is nega-

Az elmult nebiny
h6napban tobb olyan
valtozist is bejelentettek
az epitesi szabilyozis
ban, amely nem csak az
ingatlanpiacra, az epi
teszszakmara meg ugy
iltaliban az egesz epito
iparra lesz nagy hatas
sal. Konnyen lehet,
hogy atalakithatja a
magyar telepUlesek ke
pet, szerkezetet. A hi
rom legfontosabb ezek
kozlil:

Tipustervek
Szabvinyterveket dol

goznak ki az egesz
orszigra, ezeket a szoki
sos engedelyeztetesi pro
cedilla nelkUl meg lehet
majd epiteni. Tobb csali
di biz epulhet, viszont
ezek mind hason16ak
lesznek majd egy-egy
tijegysegen belul.

Csok
A csaladi otthonterem-
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Boldog uj evet kiva
liok a Sz6-Beszed minden
kedves 01vas6janak a
2016-os eyre! Ez az ev a
hit erositesenek az eve az
evszamok misztikus er
telmezese szerint. Egy
peidaval bemutatom, ho
gyan is kell ezt ertelmez
ni. 2+0+1+6 = 9. A kiIen
ces szam jeloli a Iegma
gasabb elerheto emberi
erteket a spiritualitast. A
spiritualitas nem azonos a
spiritizmussal, nem ossze
keverendo!

A spiritualitas az
ember holisztikus 16tenek
a nem kezzelfoghat6,
nem lathat6 energetikai
e1emet tartalmazza. Az
emberi let egyik a1kot6
eleme, esszenciaja a test,
lelek es a szellem mellett.
TehM a 2016-os ev a lat
hat6 anyagi es a nem IM
hata energetikai let ko
zotti megertest, erzeke
lest ergo a hitet hivatott
szolgalni, tamogatni.

igy biztositott lehet a
szamunkra az emberi
letiink ertelmezese, szin
tezise. Az anyagi vi1ag
kaprazatanak a helyes
meglatasa es a legna
gyobb ero a hit felebresz
tese valamint gyakorlasa.
Ez az ev tamogatja a
tudat fejlodeset mind a
negy aspektusaban (test,
lelek, szellem, spirituali
tas). Amikor a hitro1
beszelunk azt hajlamosak
vagyunk vallasi ertelem
ben gondolni. En ezt nem

igy latom. Ahhoz is hit
kell hogy amssza valaki a
Balatont. Az eletben
naponta gyakoroljuk a hit
megeleset csak nem tuda
tosan. Az elott1.ink all6
esztendo segiti a hit meg
elesenek a fontossagat, a
hit mUkodesenek a bizo
nyossagat. Ettol a pontt61
mindenki abban hisz ami
ben szeretne hinni, csak
gyakorolja azt es meglat
ja hogy mUkodik!

De most besz6ljunk
egy kicsit masr61!

Gondolom, hogy az
unnepek alatt sikerult
magunkat egy-ket vagy
akar tobb alkalommal is
mietetni. Sajnos a mi sok
es egyo1dalu tapialek
megviseli sok embemek
az emeszto rendszeret.
Minel idosebb valaki, a
szabaly annal inkabb
igaz! Atta1 hogy j6kivan
sagok tornke1eget araszt
juk egymasra ko!csono
sen, atta1 meg az emeszto
rendszerunk inkabb a
pocegodorhoz hasonJit
(elnezest a kifejezesert)
mint az egeszseget szol
ga16 rendszerhez.

Koztudottan a szerve
zet rothaszt6 rendszere
nek tartjuk a beleinket.
Az igy keletkezo gazok

onmergezodeshez vezet
nek. Nem csak a gazok,
de a keyes mozgas altaI
lelassult anyagcsere,
valamint a tap1a1ekok m1
zott triasz jellege ( szen
hidrat, zsir, feherje,) miatt
celszerii lenne ezektol a
patogen anyagokt61 mie
lobb megszabadulni,
hogy ujra fittek, energi
kusak lehessunk.

Az unnepek utani
Ievertseg, mar6 erzetek a
gyomor-nyelOcso taje
kan, epegorcsok, puffa-

das, hasuregi zajok, stb.
uta16 jelek arra, hogy
olyan kimozdult egeszse
gi allapotban vagyunk,
ami az elozo idoszak tap
1alkozasanak a kovetkez
menye lehet. Mit tehe
tiink ilyenkor? 1-2 napos
alma es tiszta viz kUra
gyorsan es konnyen hely
reallitja - egeszsegkaro
sodas nelkUl - az elozo
idoszak tapJalkozasi ml
kapasainkat. (cukorbete
geknek nem javasolt) A
savanyti kaposzta leve

akar egy nap alatt is
kepes kitakaritani az
emeszto rendszerunkben
pang6, felig emesztett, de
mar rothadasnak indult
taplalek maradvanyokat,
belsarat, ami a runetein
ket okozza. A viz p6tlasa
ebben az esetben is elen
gedhetetlen, hiszen a ka
posztale hasmenest okoz.
Eleve hasmenes es lazas
aUapotokban tilos a kUra !

Igen j6 es hasznos
lehet a Mira viz vagy a
Hunyadi Janos viz par
napos fogyasztasa a hasz
nalati utasitas szerint. Ha
valaki bevallal egy hosz
szabb tisztit6 kluat,
annak az alabbiak szerint
kellene e1j arnia. 1-1
pohar joghurt vagy kefir
be kevert oroIt lenmag
harom het alatt kitakaritja
az emesztorendszert ki
me!etesen.

Egy pohar bazis
anyaghoz egy pupozott
teaskanal 1enmagot kell
adni. A kUra ideje 3 het es
reggel ehgyomorra kelle
ne elfogyasztani. A viz
ivasa ebben az estben is
engedhetet1en.

A fentiekben ismerte
tett kUrak nem csak az
iinnepek taplaIkozasi vi
szontagsagait kepesek el
lensu1yozni, hanem idon
kent pi. evszakvaltasok
idejen is biztonsagosan
elvegezhetoek es ajanlot
tak.

Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz

11:r-
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Gyomaszolg Kft.
Ternetkezessel
kapcsolatos iigyintezes

Hetf6-pEmtek: 7-15 oraig!

Telefon: 0666/386-233

Az iJgye/et ideje a/att
(hetvegem es iJnnepnapokon is
ejje/-nappa/) hivhat6:
Csoke Janos:
0666/285-065, 0630/630-8097

Temetkezesi iroda:
Gyomaendr6d, Ipartelep u. 2.

Oditok, borok,
sorok, szeszek

bolti aron kaphat6k.

Nemzeti
Dohanybolt
a Hollerban!

Gyomaendriid, Kossuth u. 31.
Telefon: 0670mO·5528I PAPIR I

.----- ~
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asszony siirgosen keres
egyedUlall6 asszonyt, aki
vel megosztana otthonat.
Erd.: 0666/282-905

Fagor IFE-417 eloltol
tos automata mos6gep
elad6. Iranyar: 30 ezer Ft.
Erd.: 0670/277-5050

Nagyobb meretii beton
keverot vasarolnek. Ajan
latokat telefonon varok:
0630/300-8734

oeo,'"s,.o~
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Sandor Service Kft.

UNK:
www.gyomacolorshop.hu
Folyamatosan bovUlo valasztekkal!
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2016 EVBEN FOLYTATODIK A KEDVEZ6
FINA..i~SziROZAS!
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Az MNB Novekedesi Hitelprogramjaoak keretebeo

Haszongepjarmiiveinkre tovabbra is
2,5% MNB hitel

epitesi telek elado. Telefon:
+41/798996468

Oregszol6ben a 8060/2
hrsz-u 4442 negyzetmeter
alapteriilem 10,04 AK erte
ku szant6 es arok megne
vezesii ingatlan a rajta leva
felepitmennyel elad6. Te
lefon: +41/79899-6468

EGYEB
Elad6 1 db 50 l-es

ontett ust, I db 20 l-es rez
ust. Iranyar: megegyezes
szerint. Erd.: 0620/540
1350

Motoros rotakapa, 220
voltos villanyszivattyli, 4
utemu motoros szivattyli
elad6. Erd.: 0630/613-4608

79 eves egyedUla1l6

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 csatoma
mellett elad6 egy 811 m2-es
iires telek es egy lakhato,
zarhat6, fiithet6 katonai
Csepel tgk. bode felepit
mennyel, WC-vel. AI: 550
ezer Ft. es 900 ezer Ft. Er
dekl6dni: 0620/407-4342

Nyaral6 a Fiizfas-zug
ban elad6. Erdekl6dni:
0670/9645-260

Gyoman a Kecseges
ben 841 m2-es vizparti
telek elad6 vagy muvelesre
(ingyen) kiad6. Iranyar: 1.3
millio Ft. Erdeklodni:
0630/6869133

Gyomaendr6d6n a Kor
gat utcaban (13. szammal
szemben) 895 negyzetme
ter teriiletii kozmu nelkiili

megegyezes szerint. Erd.:
0630/548-1633, 0630/354
4166

Okt6ber 6. Itp-en 2 szo
bas lakas elad6, vagy ker
tes hwa cserelheto. Erd.:
0620/576-7879

Gyoman a Vasarteri
ltp-en 2. emeleti erkelyes
lakas elad6. Telefon:
0670/279-8040, 0620/347
0538

A Vasarteri ltp-en 2.
eme1eti, konvektoros lakas,
2 kiili:in bejaram szobaval,
tarol6val elad6. Iranyar:
4,9 milli6 Ft. Telefon:
0620/9970-898

LAKAS
Endrodon 4 lakasos tar

sashazban 1. emeleti lakas
akar bUtorozottan, garazs
zsal egyiitt elado! Iranyar:

Gyoman a varoskoz
pontban iizlethelyiseg es
telephely kiad6. Gyoma
endr6d Hosok u. 51. Erd.:
0630/627-8234

KIADO

Gyomaendrodon, a
gyomai varosreszen, a va
roskozponthoz kozel, csen
des utcaban 3 szobas, OSSZ

komfortos 150 negyzetme
teres kertes csaladi haz
mellekepiilettel elad6.
Iranyar: 5,3 milli6 Ft.
Telefon: 0630/591-7171,
0630/489-7123

Gyoman a varoskoz
pontban iizlethelyiseg es
telephely, kiad6. Erd.:
Gyomaendrod, Hosok u.
51. Tel.: 0630/627-8234

Gyomaendrodon a
Korgat u. 15. sz. alatt 705
negyzetmeter teriiletii 6ssz
kozmuves belteriileti ingat
Ian elad6. Az utcafronton
romos paraszthaz mellek
epiilettel, a telek vegeben
uj epitesu kettes diszn661
es takarmanytarol6 van.
Tel.: +41/798996468

A '70-es evekben epiilt
ket szoMs, satortetos csahi
di haz elad6. Tehermentes,
osszkozmiives, allapota
kozepes, azonnal bekol
tozhet6. Alapteriilete 100
negyzetmeter, kis kerttel.
Futese gazkonvektoros.
Iranyar: 5 millio Ft.
Erdekl6dni: 0670/638 8475

Endr6don a Sugar u.
46. sz. alatt hosszU paraszt
haz elad6. Fiird6szoba van.
Iranyar: 3,2 milli6 Ft. Erd.:
0620/245-1262

Frissen feliljitott csahi
di haz, rendezett komye
zetben varoskozponthoz
kozel, reaJis aron elad6.
Erd.: 0620/328-4017

Szabadsag u. 7. sz. alatt
haz elad6. Iranyar: meg
egyezes szerint. Erd.:
0630/470-3471

Gyoma kozpontjaban
kertes csaladi haz elad6,
vagy esetleg kisebb kertes
hazra cserelhet6. Iranyar:
megegyezes szerint. Erd.:
0630/544-4641

Gyoman az Arany
Janos ut 16. sz. alatti 4 szo
bas osszkomfortos haz
elad6. Erdekl6dni lehet:
0620/526-6573

Gyomaendr6don, a Ra
k6czi u. 29. sz. alatt nagy
csaladi haz, elad6. Erdek
16dni lehet: 0630/367
0840, 0630/998-5096

Gyomaendr6d, Rak6czi
u. 13. sz. alatti 120 m2-es
lakas elad6. Erdekl6dni a
0630/477-2452 telefonsza
mon lehet.

Gyoman a Matyas kiI.
21. szam alatti kertes csala
di haz elad6! Erdeklodni:
0670/410-5776.

Gyomaendrod belvaro
saban, 580 m2-es telken,
122 m2-es harom szobas
kertes csaladi haz, tulajdo
nostol, tehermentesen ela
d6. lranyar: 5,9 rnilli6 Ft. .
Erdekl6dni: 0670/631-
6050.

HAz

lloszonetnyilvannas
Kbszbnetet mondunk mindazoknak, akik
a 2016. januar 24-en elhunyt,
Szaniszlai Lajos
januar 29-i bilcsuztatasan resztvettek,
reszvetiiket nyilvanitottak, sitjara a kegyelet
vinigait elhelyeztek es gyaszunkban barmely
m6don osztoztak.
A gyaszol6 csalad
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Iranyar:

Az aprohirdetes szovege:

fitness & edzoterem
teremberles IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik I step aerobik
power body Ihastanc Izsireget6 aerobik

tarsastanc I)oga Ipreventiv gerinc gimnasztika

E~SO AV<ALOM JNGY~N=S BARKII'lEK! ".

NGYENES EDZES

Kner Imre ter Iwww.gellai.hu
06 66 285 840 I 06 30 627 8234 fitness klub E szolarium
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KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap
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! Ingyenes a lakossagi apr6! !
I A Szo-Beszed ingyenesen jelenteti meg azot<- i
: nak az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, :
: akik ezen a szelvenyen kOldik be megjelentetes

celjab61! A szelvenyen a megjelolt helyre kell befrni
a kivant szoveget es a szelvenyt levelezolapon
vagy borftekban elkOldeni a kovetkez6 cimre:

Sz6-Beszed Szerkeszt6sege 5500 Gyoma
endr6d, H6sok utja 51.

Egy apr6hirdetes sz6vege lehet61eg ne tartal
mazzon 15 sz6nal tobbet! A hirdetesek szovegeert
felel6sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

Felad6 neve:

Gazszolgaltat6
~gyfelszolgalat

Az ENKSZ Eszak-Del
Regionalis Foldgazszol
galtat6 Zrt. ugyfelszolga
lati irodaja a varoshaza
f6ldszintjen. Nyitva tartas:
Mtfa 14-18 6raig, kedden
8-12 6raig. A szemelyes
ugyfelszolgalaton igenybe
veheta szolgaltatasok: gaz
meraallas bejelentese, mu
szaki szolgaltatasok meg
rendelese, illetve lemon
dasa, fogyaszt6i adat- es
cimvaltozas bejelentese,
fogyasztasmera iltirasa, fo
gyasztasi hely ki- es be
kapcsolasa, szamlazassal
kapcsolatos informaci6 ke
rese, bankkartyas befizetes
lehetasege, stb.

Az aramszolgaltat6
heti Ht alkalommal tart
i.igyfelszolgalatot a Selyem
uti varoshaza epiiletenek
foldszintjen leva iroda
jaban. Keddi napokon
delelatt 8-12 6raig, csutor
tokonkent pedig 15-18
6raig vatjak az ugyfeleket
a szemelyes ugyintezesre.

[~J

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

2016. februar 11. TORKOS CSOTORTOK
Minden a'ia carte etel-es italfogyasztas

aranak felet kell csak fizetni l

2016. februar 14. VALENTIN NAP
Ala carte etel-es italfogyasztas arab61, 30% engedmeny,

keszpenz fizetes eseten.

Csaladi Vasarnap
a Dreher Sorolo-Etteremben!
2016. februar 7. vasarnap
Leves: Orjaleves hazi tesztaval.
Menu: Rantott szelet mogyoros bundaban,
burgonyapure, friss salata. Turogomboc
mandulas morzsaban, forro meggymartassal.

2016. februar 14. vasarnap
Leves: Csontleves daragaluskaval.
Menu: Csirkemajjal t61t6tt sertesjava,
petrezselymes rizs. Farsangi fank.

2016. februar 21. vasamap
Leves: Vegyes gyum6lcsleves.
Menu: Marhalabszar p6rk6lt, makar6nival,
kovaszos uborka. Gyum61cs6s lepeny.

2016. februar 28. vasarnap
Leves: Z61dsegleves gazdagon.
Menu: Sertescsul6k Pekne modra, tepsis
burgonya, parolt lila kaposzta. Tur6s palacsinta.

Ervenyes: 11:00 - 14:00 oraig!
Etkezesi utalvanyokat es SZEP kartyat is elfogadunk!

980 FtJadag
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1946. augusztus elsejen
vezettek be Magyarorszag rna is
hivatalos fizetoeszkozer, a
forintot, azaz iden iinnepli het
venedik sziiletesnapjat. A maso
dik vilaghaborU utani - a vilag
tortenelemben az eddigi legna
gyobb - hiperinflaci6 megallita
sa erdekeben bevezetett 11j fize
toeszkoz a teljesen ertektelenne
valt pengot valtotta fel.

Az arakat annak idejen ren
deletben allapitottak meg, egy
kil6 kenyer peldaul 0,96 forint
ba keriilt. Ma az egykil6s ke
nyerert 262 forintot kell fizetni.
Ez osszessegeben 274-szeres
amovekedes, vagyis ketszerese
az ittlagosnak. Az aranyok elto
16dtak ugyanis, igy peldaul a
cukor az atlag alatti mertekben
dragult hetven ev alatt, mig a
cigarettitkert a korabbi 464-szo
rosat kell kifizetni rna.

Meg 1995-ben tor
tent, hogy egy
McArthur Wheeler
nevu ember fenyes nap
pal ket pittsburghi
bankban is rablast ko
vetett el, s mivel sem
mivel sem maszkirozta
el magat, a biztonsagi
kamerak felvetelei alap
jan aznap este Ie is tar
t6ztattak. A felvetelek
lattan a tettes megdob
bent: korabban hallott
arr6l, hogy citromlevel
lathatatlan titkosirast
lehet kesziteni, ezert a
rablasok elott citromle
vel kente be az arcat, es
meg volt gyozodve
arr6l, hogy nem lesz
azonosithat6.

Ket pszicho16gus,
Justin Kruger es David
Dunning hosszabb ta
nulmanyt irt a mulatsa
gos eset kapcsan: mi-

kent lehet az, hogy
valaki, akinek szemmel
lathat6an igen keyes
ismerete van egy adott
teriiletrol, ennyire meg
legyen gyozodve r6la,
hogy alapos ismeretei
vannak?

Jellemzo-e ez a
jelenseg, hogy a tudat
lansag, illetve a kis
mennyiseg{i ismeret
anyag a nem tudasr6l
val6 tudas hianyaval,
pontatlan onertekeles
sel parosul?

Tobb teriiletet vizs
galtak es mind ugyanar
ra az eredmenyre veze
tett: mine! kisebb, pon
tatlanabb ismerettel
rendelkezik valaki egy
adott teriiletrol, annal
inkabb tu.lertekeli a
sajat ismereteit.

Aj6 humorerzekhez
alapos ismeret sziikse-

_.:to
ges a hallgat6sag izlese
rol, arr6l hogy masok
mit talalnak humoros
nak. Kideriilt, hogy aki
nek gyenge a humorer
zeke, tehat keyes isme
rettel rendelkezik ma
sok izleserol, az a teny
leges humorossagahoz
kepest sokkal inkabb
gondolja magat humo
rosnak a tobbiekhez
viszonyitva, mint akik
va16ban humorosak,
tehat tobb ismerettel
rendelkeznek. (Ez a
rossz humorU, de foly
ton viccet meselo
tipus.)

A nagyon humoros
emberek pedig egyene
sen ala is becsiilik a
sajat relativ humorossa
gukat: ugy tiinik, hogy
az adott teriileten szer
zett nagyobb ismeret
egyuttal pontosabb

onertekeleshez is vezet.
A logikus ervelesi

keszseg teren az ered
meny egyezo, annyi
kiilonbseggel, hogy itt
az atlag koriili ismeret
anyagig eUut6 emberek
meg kevesebbre is erte
keltek a relativ tudasu
kat, mint a legtudatla
nabbak: ha egy kicsit
beleasod magad egy
temaba, akkor kezdesz
el igazan rajonni, mi
lyen sokat nem tudsz
meg, annal kisebb
esellyel keriilsz kogni
tiv illuzi6ba sajat tuda
sod megitelese kapcsan.

Termeszetesen a je
lenseget mar regen is
ismertek, csak egysze
rubben fogalmaztak
meg. Peldaul Thomas
Jefferson: "He who
knows best, best knows
how little he knows."

Az akci6 2016. februar 1-tol
2016. marcius 31-ig tart!
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Fiinyirok • Cefresnanlok
• Nlivenyvedfjgerek

• Permetezigepek
• Tapoldatok

• R3gcsaJuirtO swek
• Folilik • raml.Ok

• Szivattyl1k

• Gumicsmnak
• Munkavedelmi ruhazat

Ambrusz Laszlo
tiivol-keleti masszazs es mozgiis terapeuta,

. 6~i nepi gyogyito, csontkoviics. .
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2016. marcius
Feleliis szerkesztii: Hornak Ernii • Szerkesztiiseg: 5500 Gyomaendriid, Hiisiik fitja 51.

Telefon: 06-70/22-632-99 • Kiadja: Rekline Stfidio Egyeni Ceg • Feleliis kiado: Hornak Ernii. E-mail: szobeszed@gmail.com

Kaahato marcius 7-tol.

Ujabb szemelycsere
Dr. Torma Eva helyett Dr. Lemak Gyiirgy
lett a varosi egeszsegiigyi intezmeny

vezetiije 4. a/dal
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Az endrodi aldozatokra
emhf!keznek marCiU5 19-en

Marcius 19-en 18
orakor az endr6di
katolikus templomban
szentmiset tartanak,
majd azt kavet6en a
Bosak teren rendezett
csandes megemleke
zes kereteben hajtanak
fejet a megemlekez6k
az 1935-os csendor
sortiiz artatlan aldoza
tai emlekrniive elott.

1935-ben sulyos
visszaelesek tortentek
a vaIasztasi kampany
idejen. A hatosagok

minden eszk6zzel
megprobaltak az ellen
zeki jelaltek - fOleg a
szocialdemokratak es
a kisgazdak - teve
kenyseget akadalyoz
nl.

fgy volt ez a gyomai
keriiletben is, ahol a
kisgazdak gyiileseit
tobb telepiilesen szan
ctekosan egy napra tet
tek a hivatalos szer
vek. E1U1ek kovetkez
teben a kisgazda jelolt
kesve erkezett End-

rodre, ahol t6bb ezres
t6meg varta. A jarasi
szolgabiro a gyiilest a
keses miatt nem akarta
engedelyezni.

A tomeg azonban
nem oszlott fel. A
csendorok ekkor a
tomegbe l6ttek. A sor
tiiz k6vetkezteben
nyolcan meghaltak.

Ennek ellenere
vagy talan eppen ezert
- megis a kisgazda
jeloltet valasztottak
kepviselove.

'.

Tisztelettel rneghivjuk Ont es kedves csatadjat
az f848-49-es forradalorn es szabadsagharc ernlekere

rendezendo varosi iinnepsegre, arnelyet

2016. marcius IS-en 13.00-kor tartunk
Gyomaendrodon a Hosok feren

Unnepi program:

-Himnusz
Toldi BaliJzs polgarmester koszontoje

- Onnepi beszedet mond DankO Bela vGrosunk orszaggyiHesi kepviselOje
-ASzenl Gellert Katolikus Altalanos Iskola

Gimnazium es KolJegium iinnepi miisora
-KoszorUzas or Orszagzaszlonal

- Szozat

AGJ"""" ,'i:4bdtJ.t6g rhl "'''I/o/Will /J.JO.t., ItT#tr","'IIOSCl1 igtnp< 1,41t"T aNNIiP/ KOL(JNJARAT
1,IIfOUaidlM>tI""t4/Jun mJu/o:Wmepslf: ""!t'l:iiICJt.,""jd« ""d,~lny ,'~In "I.I,CD,

.

OJ
GUMIKI

Mezoor kontra
allampolgar

Nemzeti
K6z1ekedesi
Hatosag

AUT6s0K
FIGYELEM!

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:
22.000 Ft

0666/610-650 J

0630/600-42-30
5500 Gyomaendr6d,

Csokonai u. 37.

Eredetlsegvizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

butorlapb61
vakumf61iazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

KonyhabUtorok,
gardrobszekrenyek,

keszftese egyedi
meretben

Elsa osztalyu
borovi fenyabal
ajt6k, ablakok

keszitese!Szereles, javitas,

centirozas!

Katona Gyorgy
gumijavit6

Gyomaendrod,
Bajcsy u. 107.

Telefon: 0666/285-127

Ez ut6bbi esetben a
mezoor nem volt szol
galatban. A panaszos
polgar egyebkent egy
saros titon akadt el aut6
javal es ot figyelrneztet
te a szolgalaton kiviili
mezoor.

Toldi Balazs polgar
mester pedig a mezoort
figyelmeztette sz6ban a
megfelelo kommunika
ciora es errol a panaszos
allampolgart is ertesitet
te levelben.

Az egyik mezoor
viselkedese rniatt erke
zett irasbeli bejelentes
Toldi Balazs polgar
mestemek es a kepvise
lo-testiiletnek cimezve.

A panaszos kifoga
solta a mezoor viselke
deset. Toldi Balazs pol
garmester lapunknak
elmondta, hogy hivatal
ba lepese 6ta csupan k6t
bejelentes erkezett
hozza a mezoorok mun
kaja rniatt.
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ezoturi bivalytejbol 9yomai sajt
, -raindul a mezoturon foiskolai kepzes

A Bethlenbol is varjak a tovabbtanulokat

Mint an61 mar
lapunkban beszamoltunk
ujra indul a kepzes a
mezoruri egykori mezo
gazdasagi foiskolan, a
szegedi Gal Ferenc Fo
iskola tagozatakent. A
mezoruri felsOfoku okta
tas hosszu tavu sikere
erdekeben 41 tagu kon
zorcium alakult, melynek
6nkormanyzatok es okta
tasi intezmenyek is tag
jai, k6ztiik a gyomaend
rodi Bethlen Gabor
Mezogazdasagi es Elel
miszeripari Szakkepzo
Iskola.

A kepzes beinditasa
elott GyomaendrOdre is
ellatogatott februar 17-en
dr. Kozma Gabor, a sze
gedi Gal Ferenc fOiskola
rektora, F6rizs Zoltan a
mezoruri foiskola foigaz
gat6ja, Herczeg Zsolt
Mezotur polgarmestere
es Takacs Zoltan a mezo
ruri Italiagro Kft. igazga
t6ja. A beszelgetesen
elhangzott, hogy a fois
kolai kepzes celja a hazai
es az uni6s oktatasi es
mezogazdasagi, eielmi
szeripari programok ki
hasznalasa es megval6si
tasa.

- K6z6s cd, hogy
Gyomaendrod es vonzas
k6rzeteben megeros6dje
nek a vallalkozasok, uj
mezozgazdasagi es elel
miszeripari vallalkozasok
letesiiljenek, kihasznalva
a terseg adottsagait.
Ezzel egyiitt k6z6s cel,
hogy visszavezessiik az
embereket a munka vila
gaba es a fiatalokat hely
ben tartsuk azzal is, hogy
a k6zepiskolai kepzest
k6vetoen a szakmai
tovabbtanulasukat a me
zoturi foiskolan vegez
zek. - mondta lapunknak
Davidovics Laszl6 a gyo-

maendrodi iskola igazga
t6ja. A vendegek ezt
k6vetoen megneztek az
iskola tangazdasagaban
azt a felujitott sajtiizemet,
ahol ez ev k6zepen meg
kezdOdhet a bivaly moz
zarella sajt gyartasa.

Takacs Zoltan, a
mezoruri bivalyfarm ve
zetoje, az Italiagro Kft.
igazgat6ja lapunknak el
mondta, hogy februar 26
an 15 6ras ut utan meger
kezett egy allatszallit6
kamionnal az elso 34
bivaly az olaszorszagi
Bergam6b61 a mezoruri
telepre. Az allomanyban
ket bika van, a t6bbi 32
vemhes allat majusban es
juniusban ellik. Ezt k6ve
t6en megindulhat a fejes
is. A tejet a gyomaendro
di Bethlen iskola sajtiize
me dolgozza majd fel,
ahol ezzel egyiitt a sajt
gyart6 szakmat is oktatni
kezdik.

A vilagon a tejterme
les mintegy 12,5 szazale
kat adja bivalytej, es
ennek k6zel 75 szazale
kat Azsiaban allitjak e16.
Az olasz, mediterran
bivaly tejtermelese az
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els6 a vilagon. Az ut6bbi
evtizedekben az olasz
bivaly populaci6 nagysa
ga jelentosen megn6tt,
melynek oka; egyreszt a
mozzarella sajt iranti
megn6vekedett keres let,
masreszt a bivaly a tejelo
szarvasmarha altemativa
ja lett Olaszorszagban.

A bivalytej ara dra
gabb mint a tehenteje es a
tej zsirtartalma, valamint_.

a laktaci6 alatt termelt
zsirmennyisege a tejel6
szarvasmarha fajt<ikehoz
kepest nagyobb. Az
egeszsegtudatos piacon a
bivalytej kedvezobb
pozici6t foglal el, mint a
tehentej, mert koleszte
rintartalma kisebb, emel
lett nagyobb mennyiseg
ben tartalmaz bioprotek
tiv anyagokat. Az olasz
mozzarrella sajt gyartisa-

fii
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hoz alapk6vetelmeny a
koncentralt zsirtartalmu
bivalytej.

A gyomaendr6di
Bethlen Gabor szakkepzo
iskola a vallalkozassal
szorosan egyiittmiik6dve
a dualis szakkepzes min
tapeldajat szeretne ily
m6don is megval6sitani.

Az orszagosan is
ujszerii tejtermekgyart6
szakma tanul6i az elme
leti oktatas mellett az
iizemben, mint gyakorlati
kepz6helyen, eletszerii
k6riimenyek k6z6tt saja
tithatjak el a gyakorlati
fogasokat.

A Bethlen tangazda
sag sajtiizeme a kezdeti
termeIes soran 270-300
liter tej feldolgozasaval
szamol naponta, amely
mintegy 35-40 teje16
bivalyt61 nyert tejmeny
nyisegnek felel meg. Ez
k6riilbeli.il 80-90 kilog
ramm mozzarella sajt
eloallitasahoz elegend6
naponta.
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r1B~~szamolt az orvosi- .. ~ -- --

ug'yelet

helyett egy
anyt ajanlottak

szobeszed@gmail.com

Dr. Lemak Gyorgy

okoskodast, akademiai
tudalekoskodast, nem
erdekelnek a pletykak,
nem szeretem a konflik
tusokat es a durva vita
kat.

Egy olyan vilagban
hiszek, ahol helye van a
kul6nb6zosegeknek, az
ellenteteknek, ezert ke
riilni fogom azokat az
embereket, akiknek me
rev es hajthatatlan a gon
dolkodasuk. Ha a barat
sagr61 van szo, utalom,
ha valaki hiltlen, vagy
aru16..."

- E sorokat j6nehany
gyomaendrOdi k6zeleti
embemek ajanlom. Le
het, hogy nem az en tisz
tern, de ugy erzem, k6
sz6njillc mun1<adat, amit
Gyomaendrod egeszseg
ugyeert tettel! - irta erre
egy hozzaszo16 a k6z6s
segi oldalon.

elvesztegetni azokra,
akik hazudnak, vagy
manipulalni akarnak.

Ugy d6nt6ttem, hogy
nem fogok masok elva
rasainak megfelelni,
nem fogom tUrni a kep
mutatast, ha valaki nem
oszinte, vagy hizeleg.
Nem fogom toleralni az

"Egyes dolgokhoz
mar nincsen tiirelmem.
Ez nem azert van, mert
arrogans lettem, hanem
azert, mert az eletem
ebben a pillanatban egy
olyan ponthoz ert, ami
kor mar nem akarom az
idomet olyan dolgokra
fecserelni, amelyek
elkeseritenek es egysze
ruen fajdalmat okoznak.
Nincsen tiirelmem a
cinizmushoz, a durva
kritikakboz, es a hazug
sagokhoz.

Mar nem erdekel az,
hogy azoknak is megfe
leljek, akik nem kedvel
nek engem, hogy azokat
is szeressem, akik
engem nem szeretnek, es
azokra is rarnosolyog
jak, akik nem mosolyog
nak vissza ram.

Az eletembOl egyet
len egy percet sem fogok

Dr Torma Eva

utalva arra a varosban
elterjedt hirre, hogy a
szakembernek tudtara
adta az uj varosvezetes,
hogy tavoZllia kell... Az
idezet egyfajta bucsu is
Gyomaendrodtol. fme az
amerikai szinesznotol
vett Facebook bejegyzes
egy reszlete:

Folytat6dnak a va
ros intezmenyei elen a
szemelycserek dr. Tor
ma Eva a Varosi Egesz
segiigyi Intezmeny ve
zetoje tavozott posztja
r61, s helyere az onkor
manyzat palyazatot irt
ki. Ez ev februar 9-ig
egyetlen palyazat erke
zett melyet dr. Lemak
Gyorgy nyujtott be.

A palyazati feltete
leknek es a kiirasnak dr.
Lemak Gy6rgy pcHyaza
ta megfelelt, s a h~pvise

lO-testiilet bizalmat is
szavazott neki, igaz csu
pan egy eyre neveztek
ki.

Az 1963-as sziiletesu
dr. Lemak Gy6rgy Bu
dapesten sziiletett es
1994-ben vegzett Buda
pesten a Semmelweis
Orvostudomanyi Egye
tern Altalanos Orvostu
dmanyi Karan, majd
2009 es 2011 k6z6tt a
szegedi Tudomtmyegye
tern Gazdasagtudomanyi
Karan egeszsegiigyi
managment szakerto
kepzest es orvos- k6z
gazdasz kepzest kapott.

Dolgozott a Bajcsy
Zsilinszky Korhaz bel
gyogyaszatan mint osz
talyos orvos, a Szent
Istvan korhaz k6zponti
laboratoriumaban, van
ertekesitesi es marketing
tapasztalata a Richter
Gedeon vegyeszeti gyar

. egykori teriileti kepvise
lojekent, legutobb 2015
ig a Budapesti kormany
hivatal rehabilitaci6s
szakigazgatasi szerve
nek orvosszakertojekent
dolgozott.

A tavozo intezrneny
vezeto, dr. Torma Eva
januar 28-i Facebook
bejegyzeseben az alabbi
Meryl Streep idezetet
tette k6zze talan ezzel is

REGI
BUTOROKAT,

hasznalati targyakat

vclsarolok!

aranya Gyomaendr6don
63%-volt, tehat az indokolt
iigyeleti igenybevetel csu
pan 37%-os volt tavaly.

Az orvosi iigyeletet
ellMo orvosok, (a szakvizs
ga megnevezese): Dr.
Kondasz Andrea (csecse
m6-, gyennekgyogyaszat)
dr. Mile Iren (belgyogya
aszt) dr. Nagy Eva (altala
nos orvostan) dr. Ne
mesvari Agnes (altahinos
orvostan, pszichiatrai) dr.
Tamaska Mihaly (hazior
vostan) dr. Varga Geza
(csecsem6-, gyennekgyo
gyaszat)

az az elkepzelesiink, hogy
egyesiiletiink elkesziti
Gyomaendr6d varos erve
nyes turizmusfejlesztesi
strategiajat ..."

Az egyesiilet tehit
nem penzt adna vissza,
hanem egy szerintiik 2
millio forint ertekii ne
harry oldalas tanulmanyt.

Ezzel kapcsolatban a
kepvisel6-testiilet februar
25-i iilesen kerdeskent
elhangzott, hogy vajon
kivel egyeztetett az egye
siilet errol szoban es ki
rendelte meg, ha egyalta
Ian megrendelte az egye
siilettol Gyomaendrod
turizmus-fejlesztesi tanul
manyit? A kepviselok
vegiil csupan arr61 szavaz
tak, hogy a ko!cson visz
szafizetesi hataridejet ez
ev vegeig meghosszabbit
jak.

Keszpenzben a helyszinen
fizelekl

0630/9-533:-594'

Pen
nult

SZQ-BESZED
hirdetesfelvetel!

A gyomaendr6di iidiil
tetesi szovetseg turisztikai
egyesiilet meg 2014. janu
arjaban 2 millio forintnyi
ko!csont kert az onkor
manyzattol egy palyazat
megvalositasahoz az
oner6 p6tlasara.

A ko!cson visszafize
tesenek hatarideje 2015.
februar 28. volt, am a
visszafizetes nem tortent
meg. Az egyesiilet kerte
hogy a 2 millio forintos
kolcson visszafizetesi
hatiridejet ez ev december
3I-ig hosszabbitsa meg a
testiilet.

Ugyanak1<or a Timar
Imre elnok alairasaval
ellatott kerelemben az
egyesiilet azt is jelzi " a
ko!cson rendezesevel kap
csolatban - a mar tobbszo
ri szobeli egyezteteseknek
megfelelolen - tovabbra is

Telefon:
0670/22-632-99

A gyomaendr6di orvo
si iigyeleti munkM az
onkonnanyzattal kotott
szerz6des alapjan a Bekes
Medical Egeszsegiigyi
Szolgato Kft. vegzi 2014.
julius II-ota. A ceg az
iigyeleti munkarol keszitett
osszefoglalot a kepvisel6
testiilet reszere. Az iigyelet
Gyomaendr6d, Devavanya
es Hunya lakossagM IMja
el hetkoznap deIutan 4 ora
tol masnap reggel 8 oraig,
hetvegeken es iinnapnapo
kon pedig reggel 8-tol mas
nap reggel 8 oraig. Az
indokolatlan hivasok
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Atalakul a hulladekgazdalkodas
Atalakul a hulla

dekgazdalkodas, de a
lakossag terhei nem
nohetnek. A tervek sze
rint aprilist61 1 szerve
zet, a Nemzeti Hulla
dekgazdalkodasi Koor
dinal6 es Vagyonkezelo
Zrt. feliigyelet ala keriil
az egesz orszag teriile
ten a kozszolgalatas
koreben gyiijtott hulla
dekok kezelese.

Az uj tarsasag f6 fel
adata a jelenlegi k6z
szolgiltat6k, igy Gyo
maendr6d6n a Gyoma
k6zszolg Kft. mUk6de
senek optimalizalasa.

Szab6 2solt a Nem
zei Fej lesztesi Minisz
terium allamtiktkata egy
lapinterjuban elmondta,
hogy az uj k6zszolgalta
t6n keresztiil az egesz
hulladekzgazdalkozdasi
rendszert atalakitjak
aprilist61. Az egyik leg
fontosabb eel az, hogy
az italakitast k6vet6en a
lakossag terhei ne noje
nek, ugyanakkor az uj
holding es a k6zszolgal-

tatas nonprofit jelleggel,
legalabb nullszald6san
muk6dj6n. Jelenleg a
hazai hulladekgazdalko
dasi k6zszolgaltatast
nylijt6 eegek, eszk6z6k
es letesitmenyek felter
kepezese folyik.

Fekete J6zsef, a
Gyomak6zszo1g Kft.
iigyvezetoje lapunknak
elmondta, hogy az uj
rendszemek az is a eelja,

hogy a hulladekgazdal
kodasi k6zszolgaltatasi
rendszer penziigyileg
stabilla viljon. Vannak
az orszagban ugyanis
olyan k6zszo1galtat6k,
amelyek a beszedett
dijakb61 nem tudjak
fenntartani a tevekeny
segiiket, viszont a hulla
dek elszallitasa k6telezo
6nkormanyzati feladat.
Aprilis elseje utan is

megmarad a rende1keze
si jog az 6nkomanyza
toknal, tehit valtozatla
nul azok valaszthatjak ki
es bizhatjak meg a k6z
szolgaltat6kat. Valtozas
lesz viszont, hogy orsza
gosan szeretnek beve
zetni a t6bbkukas rend
szert a szelektiv gylijtes
erdekeben - tudtuk meg
Fekete J6zseftol, aki azt
is elmondta, hogy apri-

list61 a lakossag az uj
tarsasagt61 kapja majd a
szamlakat, a helyi ugy
felszolgalat muk6dese
viszont nem valtozik.

Fontos megjegyezni,
hogy az uj holding maga
nem fog hulladekot
gylijteni sem szallitani,
sem hulladektelepeket
iizemeltetni, tehit nem
k6zsz01galtat6kent mu
k6dik.

A foglalkoztatottak szama
4 milli6 240 ezer volt
november-januarban, 113
ezerrel tObb, mint egy evvel
korabban.

A 15-64 evesek foglalkoz
tatasi nitaja 64,5 szazalekra
emelkedett kazalte a
Kazponti Statisztikai Hivata1.
A munkandkiiliek szama pe
dig 279 ezer Magyar
orszagon. A navekedeshez a
hazai elsodleges munkaeropi
ae 57 ezerrel jarult hozza, a
kazfoglalkoztatottak kare 49
ezerrel bOviilt, mik6zben a
kulfcildi telephelyen dolgo
z6k szama is nott majdnem 6

szazalekka1. A ferfiak foglal
koztatasi mutat6ja javult
nagyobb mertekben, foglal
koztatasi ritajuk 2,9 szaza
lekponttal 71,2 szaza16kra
emelkedett.A nok foglalkoz
tatasi rataja 1,3 szazalekpont
tal 58,1 szazalekon all.

Kevesebb a munkanelkUli
az orszagban.

Magyarorszagon a munka
nelkiiliek szama 51 ezerrel
279 ezerre, a munkanelkUli
segi rata 1,2 szazalekponttal,
6,2 szazalekra esakkent no
vember-januarban az egy
evve1 korabbihoz kepest - irja
a KSH.

A Korosvideki
Horgasz Egyesiiletek
Szovetsege (KHESZ)
kozzetette az idei
esztendore ervenyes
teriileti jegyarakat.

A kialakitott jegyti
pusok kaziil hirom
We jeggyel lehet
Gyomaendrodan hor
gaszni: 30 ezer forint
ba kerul az a jegy
amely a megye 6sszes
KHESZ altalt kezelt
vizere ervenyes. Aki a
K6ras foly6n akiir
esak peeazni, annak
20 ezer forintot kell
fizetnie az eves jegy-

ert. A Gyomaendrod
varosa altaI berbeadott
7 vizteruietre 20 ezer
forintba. kerul ahor
gaszjegy. Februari
iilesen a gyomaendro
di kepviselo- testiilet
kezdemenyezte. egy

I•
•

':,-

olyan horgaszjegy let
rehozasat, amellyel a
Karas foly6n es az
asszes Gyomaendrod
karuli vizen is lehet
horgaszni es ennek
eves ara 25 ezer forint
legyen.

\

\

~
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Az endrodi
"Iai

A Kossuth-dijas
szinmuvesz tiszteletere,
szliletesenek 90. evfor
du16ja alkalmab6l meg
emlekezes-sorozat kez
dodott, ennek kereteben
2016. februar 22-en a
Kallai Ferenc
Alapitvany, a Kallai
Ferenc Nepf6iskola
Alapitvany es a Pesti
Magyar Szinhaz KELE
TI EVA fot6muvesz
KALLAl '90 dmu kialli
tasanak els6 budapesti
megnyit6jara keriil sor a
Pesti Magyar Szinhaz
ban. A fenykepeken a
feledhetetlen szinmu
vesz, Kallai Ferenc
kozel 60 szinhazi es ma
ganeleti pillanatai keriil
tek megorokitesre. A
fot6kiallitas a megnyit6t
kovetoen egy h6napig
lesz lathat6 a Pesti
Magyar Szinhaz Szalon
jaban, az emeleti nezoi
fogad6terben.

Keleti Eva fot6mu
vesz mellett a palyatar
sak kozlil jelen volt Hau
mann Peter, a Nemzet

Szilagyi Istvan, a
Gyori Nemzeti Szinhaz
Kisfaludy-dijas es Kis
faludy Eletmiidijas
szinmiivesze, Gyoma
endrod diszpolgara
Gyor Megyei Jogu
Varos Kozgyiilesenek
dontese alapjan Pro
Urbe Gyor dijat kap a
marcius 15-i diszkoz
gyiilesen - irja a gyori
szinhaz.hu.

A gyomai szliletesu
Szilagyi Istvan, Pityi
baesi 1961-ben vegzett a
Szinhaz- es Filmmuve
szeti Foiskolan, majd az
egri Gardonyi Geza
Szinhazhoz szerzodott.
1965-t6l 1973-ig az

Szinesze, Daniel Vali,
Mo6r Marianna, Breuer
Ott6, Rosko Janos es
Laczk6 Albertne, a Kal
lai Ferenc Dij korabbi
kimntetettjei. Zalan Ja
nos igazgat6 beszedeben
elmondta, milyen fontos
a hagyomanyok apolasa
es az, hogy ne esak meg
6rizzlik, de beszeljunk is
kozos szinhazi multunk
ro1. - Nagyon halasak

vagyunk Keleti Evanak,
hogy idejet es energiaj:it
nem kimelve segitett let
rehozni a Kallai emlekev
gerincet jelento vandor
kiallitast, amelynek nem
titkolt celja, hogy a szin
hazba jar6 budapesti es
videki kozonseg ismerje,
es ne feledje a nagyok
kozott az egyik legna
gyobbat - mondta el
Zalan Janos.

Irodalmi Szinpad, 1973
es 1975 kozott a Vidam
Szinpad tagja volt. 1975
ben a Pecsi Nemzeti
Szinhazhoz szerzodott,
1976-ban a Vigszinhaz
tagja lett.

A Mafilm tarsulata
hoz 1979-ben keriilt.
Jellernzoen karaktersze
repeket alakit. Az 1959
ben keszUlt Egrenyil6
ablak dmu filmben alIt
eloszor kamera ele.
Orszagosan ismertte
1968-ban Sipos ur figu
rajanak megformalasa
tette a Bors cimu teve
filmsorozatban.

A 80-90-es evekben
a Lott6 reklamarca is

Toldi Balazs, Gyo
maendr6d yaros polgar
mestere arr6l beszelt,
mennyire szerette szlilo
varosat Kallai Ferenc, es
a yaros hiven hires szli
lOttehez apolja a Nemzet
Szinesze emleket.

Dr. Szonda Istvan, a
Kallai Ferenc Nepf6is
kola Alapitvany elnoke
pedig a vimdorkiallitas
kovetkez6 allomasait
ismertette: a kiallitas a
Pesti Magyar Szinhaz
utan a Nemzeti Szin
hazban es a Vigszin
hazban, majd a videki
Nemzeti Szinhazakban
is l:ithat6 lesz a Kallai
Ferenc emlekev lezara
saig.

A h:illitas 2016.
marcius 22-ig lathat6 a
Pesti Magyar Szinhaz
epiileteben.

volt, a filrnklipekben jel
lemzoen egy hatalmas
kupac keszpenz szertele
nul boldog tulajdonos:it
alakitotta.

1995 6ta a gyori tar
sulat megbecsUlt tagja.
Az elmult evekben a
gyori kozonseg tobbek
kozott a Hary Janos,
Anna Karenina, Kaviar
es lencse, Junius el6ada
sokban lathatta.

Szilagyi Istvan ko
rabbi dijai: 2002. Aase
dij; 2003. Gobbi Hilda
dij; 2009. A 40. Magyar
Filmszemle Eletmu-dija;
2010. Kisfaludy-dij;
2015. Kisfaludy Elet
mudij.

Felhciborodast valtott ki
nehciny, magat gyomai
lokalpatri6tanak mond6
nyugdijasb6~ hogy a va
rosnak adomanyozott
KaUai Ferenc hagyatekot
Endrodon, a Nephazban
aU£tottak ki 2014 tava
szan. Felhorkant a Gyo
mai SZiilojold Barati KoT,
megtamadtak az akkori
polgarmestert es dr.
Szonda Istvant, a kiaU£tas
rendezojet azzal, hogy
milyen alapon ad helyet
Endrod egy gyomai sziile
tesii sz£nesznek. Kove
teltek, hogy a KaUai tar
gyakat azonnal szall£tsak
vissza Gyomara es ott
aU£tsak ki...

Dr. Szonda es az akkori
varosvezetes, elen Varfi
Andrassal nem tudta
megertetni az izgagakkal,
hogy a varosban akkor ez
volt a legalkalmasabb
hely, epiilet a hagyatek
sz£nvonalas kiall£tasara
es biztonsagos orzesere.

Persze ez az idoszak
mar a helyi valasztasi
kampcmy idejere esett.
Toldi Balrizs, akkor meg
mint polgarmester jelolt
£geretet is tett KaUai
"hazahozatalara ".

Az6ta eltelt ket esztendo
es a KaUai Ferenc kiaU£
tasnak meg mindig az
EndrOdi Nephciz ad ott
hont. Persze a helyi va
lasztasok 6ta lenyugodtak
az elegedetlenek, ma mar
mindenki tudja, hogy
KaUainak - egyenlore - j6
helye van Endrodon.

A hagyatek egyebkent
majd a gyomai muvelode
si hazban kapna helyet. A
Kossuth ziti epiilet jeluj£
tasat tervezi az onkor
manyzat mintegy 80 mil
fia jorintos koltseggel,
palyazati penzbOl. Ha
lesz ilyen jeUegii palyazat
es ha nyer a varas es elke
sziil a jeluj£tas, akkor
"hazakoltozhet" Gyoma
ra KaUai hagyateka.
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Ma mar nem lepo
dunk meg semmin, jol
tudjuk, hogy igy megy
ez mar hosszU evek ota.
Jon a tel, nonek a lyu
kak, repedesek az uta
kon, tehat tavasszal
siralmas helyzetre dob
bennek a kozlekedok.

Rosszak az utjaink
az "alulfinanszirozas es
a kedvezotlen idojarasi
viszonyok miatt" - irja
Dank6 Bela sajt6kozle
menyeben. (Tehat nines
penz a megye tragikus
allapotli utjaira, es esik
az eso, meg neha sut a
nap is...)

Az alabbi sajtokozle
menyt kaptuk Danko
Bela orszaggyiilesi kep
vise16tol. Sajnaljuk,
hogy az utiigyi biztossag
nehez terhet is eipelo
kepviselotol semmifele
Gyomaendrodot erinto,
biztato informaeiot nem
kaptunk! A 46. szamu ut
nem ujul meg, Deva
vanya, Hunya iranyaba
es Szarvas fele is lassan

traktorral lehet eljutni es
meg sorolhatnank. De
azt is tudjuk, hogy errol
nem az utugyi biztos
dont.

Danko Bela orszag
gyiiJesi kepviselo, Bekes
megyei utugyi biztos
sajtokozlemenye:

,,2016 marciusaban
2,5 milliard jorint ossze
gii utfelujitas kezdodhet
meg Bekes megye kozut
Jain.

A Bekes megyei ut
hal6zat allapota az el
mult evtizedek alatt az
aluljinanszirouJs es a
kedvezotlen idojarasi

viszonyok miatt sulyosan
leromlott. A burkolat
hiMi kiilonosen kedve
zotlen idojarasi koriil
menyek kozott komoly
baleseti veszetyjorrast
jelentenek a kozlekedok
szamara.

A Nemzeti Fejlesztesi
Miniszterium altai iden
tavasszal inditani terve
zett utfelujitasi program
orszagos szinten mintegy
jelezer km hosszu jouti
es mellekuti szakaszt
erint, mely mintegy 69
milliard Ft osszegbol
val6sul meg.

Bekes megyeben
ezen projekten beliil
17,44 km hosszan meg
val6sul6 beruhazasok a
burkolat megerositeset,
ajorgalombiztonsag es a
kapacitasok noveleset
eredmenyezik.

Bekes megyeben az
idei evi utfelujitasi prog
ram elsosorban a 44. es
47. szamu joutakat erin
ti, emellett jelujitasra
keriil az Okanyt es

Vesztot osszekoto ut egy
szakasza.

A 44. szamu jouton,
Szarvas es Kardos kozot
ti szakaszon, illetve a
Kondoros teruleten jek
vo szakaszon, osszesen
14 km hosszan indulnak
meg a javitasi munkala
tok, mig a 47. szamu
jOuton, Korosladany te
ruleten, pedig 1,6 km
hosszan.

Az Okanyt es Vesztot
osszekoto 4235. szamu
Lit 1,8 knl-es hossza ujul
meg.

A 2,5 milliard Ft
osszegu jorrasnak ko
szonhetOen javulhat
megyenk elerhetosege,
biztonsagosabbQ valhat
a kozlekedes. /I - irja koz
lemenyeben Dank6 Be
la.

Toldi Balazs polgar
mester lapunknak el
mondta, hogy a 46.
szamu ut katylizasM a
kozutkezelo idorol-idore
elvegzi.

H.E.

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

Makita keziszerszamok, kisgepek
es~katteszekAl{CI6SARON!

AUTOSOK
FIGYELEMl

MGszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

22.000 Ft

Telefon: 0666/284-989,
0620/359·6842

o
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Eredetiseg
vizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

0666/61 0-650,
0630/600-42-30
5500 Gyomaendr6d,

Csokonai u. 37.
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Dinya Imre Vas- Mfiszaki Boltja
Gyornaendriid, Bajcsy lit 98.

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kbtelez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztosftas
- eletbiztosftas
- nyugdfj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet:

Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Madach u. 2/2.
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versenyen, de a bronzere
mert folyo kiizdelemben
sajnos hibazott, igy meg
kellett elegednie az 6t6dik
hellyei.

Rebeka ewttal a tava
lyihoz kepest ket sulycso
porttal fentebb, a 63 kg
osok k6z6tt versenyzett
elsoeveskent. Izgalmas es
jo merkozesek umn vegiil
a dobogo tetejere allhatott
fei.

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
MezotLir, Rak6czi Lit 12.

Kfnalatunkb61:

Villanyszerelesi anyagok,
vilagitastechnika,
gazkeszulekek- es alkatreszek!

VILLANYSZERELESI
UNKAK

Munkaruhazat:
acelbetetes es betet nelkiili cipok 36-48 meretben!

Dzsekik 4XL meretig. Munkasnadragok!

Socz6 Rebeka
negyedszer

diakolimpiai bajnok
z-ffi' i ~

REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETBOLl

Kedvez6 arakkal varja vasarl6it a BALUVILU

Nyitva: Hetf6-pentek: 7.30-17.30 8zo.: 7.30-12.00

Telefon: 0620f9777·946
Telefon/fax: 0656/35~544

BALU

Iden februar 20-an
Vasarosnamenyben keriilt
sor a serdUlok Orszagos
Diak olirnpiai d6ntojere.
A Gyomaendrodi Judo
Klubot ket versenyzo is
kepviselte. Feher Attila
elosz6r vegzett pontszerzo
helyen orszagos mezony
ben, mig Soczo Rebeka
negyedszer nyerte el a dia
kolirnpiai bajnoki cimet.
Attila szepen helyffillt a

A fejlesztes kerete
ben kialakitottak egy
szauna-reszleget, feluji
tottak az uszoda szocia
lis helyisegeit, az uj
medenceket es k6mye
zetiiket pedig akadaly
mentesitettek.

tantol a gyogyviz hOjet
is hasZllositani tudjak. A
mezomri varosi korhaz
zal k6z6sen, egeszseg
iigyi, fizioterapias keze
lesek beinditasat terve
zik a furdoben, reszben
olyanokat, amelyeket az
Orszagos Egeszsegbiz
tositasi PellZtar finanszi
roz.

meItanyoltak a dm adomanyoz6i. Egy
6koiskola abban kiil6nb6zik mas atlagos
iskolat61, hogy nem csak a tanitasban
ervenyesiilnek a k6myezeti neveles, a
fenntarthat6sag pedag6giajanak elvei,
hanem az iskolai elet minden teruleten; az
iskola miik6dtetese teren eppugy, mint a
gyerekek etkeztetese vagy taborok szerve
zese soran.

Az Okoiskola Cimeket 200S-ben ala
pitotta az oktatasiigyert es a k6myezet
iigyert felelos tarca. A F6ldmiivelesiigyi
Miniszterium is kiemelt fontossaglinak
tartja a k6myezeti nevelest, a fenntarthat6
sag es a k6myezettudatossag szemleletet,
ezert is biiszke arra, hogy egyre. t6bb
agrarszakkepzesi intezmeny nyeri el az
Or6k6s Okoiskola vagy az Okoiskola
Cimet.la

fokos strand-, egy 50
meteres kUlteri uszo-,
egy gyerek, es egy fedett
25 meteres feszitett viz
tiikrii medence. Az alka
li -hidrogenkarbonatos
gyogyvizet sokan kere
sik fel reumatikus, moz
gasszervi, nogyogyasza
ti megbetegedesek uto
kezelese 'miatt.

Most, hogy uj szar
nyat epitettek a furdo
nek, egy-egy 28 negy
zetmeter vizfelUletu
gyogy- es gyermekme
dence kapott helyet, de
annak lehetoseget is
kialakitottak, hogy mos-

••

~

A Bethlen Gabor Mezogazdasagi es
Elelmiszeripari Szakkozepiskolanak az
Emberi ErOforrasok Miniszteriuma es a
Foldmiivelesiigyi Miniszterium Okoiskola
dmet adomanyozott januar 20-an.

Az elismeressel az iskola k6myezetve
delmi oktatasat a fenntarthat6 fejlodes ira
nyaba mutat6 mezogazdasagi kepzeset

Egy 180 negyzetme
teres iij szarnnyal es
ket medencevel bOviilt
a Mezoturi Varosi
Strandfiirdo es Fedett
Uszoda, igy a jovo sze
zonban mar telen is
nyitva lesz.

A parkos k6myezet
ben, hatalmas z6ldterii
leten fekvo mezoturi
strandftirdot a k6zeli
Erzsebet liget es a hat
hektaros Ligeti-to 6leli,
amelyet egy 1200 meter
hosszu setany vesz
k6riiI. A furdo teriileten
eddig 6t medence volt:
egy gyogy-, egy 28-30
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Fizikai felmero
Kozeledik a tavasz, igy a varva

vart vizre szalbis ideje is. Ujb61 itt
a teli alapozas vege es ismet sike
rekkel kezdik a szezont a KSI kaja
kosai.

Minden evben hagyomanyosan
februar kozepen rendezik meg a
Heraklesz Fizikai Felmero
Bajnoksagot Pakson. Ez a verseny
a teli felkesziiles eredmenyessege
rol ad tajekoztatast. A nyari kajak
versenyek eredmeny6t ez alapjan
meg nehez megj6solni, de az egy
ev alatt elvegzett munka eredme
nyerol, a fejlodesekrol kepet kap
hatunk. A KSI kajakosai a harma
dik eve vesznek reszt ezen a verse
nyen es a fejlodes szembetiino!

Ket evvel ezelOtt harom fo allha
tott fel a dobog6ra, tavaly mar
hatan, az iden pedig mar tizenket

versenyz6 vehetett at ermet
Kozmann Gyorgy olimpiai bronz
ermes kenust61.

Az eredmenyek bizonyitjak,
hogy kitart6, szorgalmas, aldoza
tos munka folyik a versenyz6k
reszer61, es magas szinvonalu,
kovetkezetes szakmai munka az
edzok 0ldalar61.

A Fizikai Felmer6 Bajnoksagon
33 KSI versenyz6 vett reszt, akik
koziil mindenki becsiiletesen es a
tole telhet6 legmagasabb szinvona
Ion kiizdott es alit helyt. Az ermes
helyen vegzett KSI GyomaendrOd
versenyzok: Konyecsni Milan,
Kalmar Lilla, Szant6 Milan, Fodor
Napsugar, Berta Bence, Dekany
Gergo, Sagi Aliz, Varkonyi
Sarolta, Hajk6 Kata, Wagner
Anna, Varju Zeteny, Foldi Fanni.

Gyomaendriid, Kossuth u. 31
Telefon: 0670n70-5528

G~ _
KISAROttAz
Lcitogasson czl hozzcink!
5500 Gyomaendr6d.
Pasztol' Janos u. 39.
Tel.: 06-66/386-359

. ::sR, .........
Tavaszi

kinalatunkb61
Lemos6 permetszerek

N6venyved6szerek
Tapoldatok

Permetez6gepek
Vet6magok

Ragcsc':lIoirt6 szerek
F6liak, t6ml6k

FGnyirok, kerti kisgepek

Munkavedelmi ruhazat

Az akci6
2016. marcius 1-tol

2016. majus 31-ig sz61!
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Motto: "Nem gondolkodom,
tehat vagyok." - Vasary Tamas

"Ki nem szolt, csak begetett, az
kapott dicseretet" - irta a kalt6
Weores Sandor Birkaiskola dmii
veseben, amely a Iibenilis oktatits
politika jelkepe lehetne. A PSZ es
PDSZ sztrajkfenyegetese avers
vege: "igy hat egy sem ment oda,
meg is szunt az iskola. "

A tanititshoz legahibb ket ember
kell: diak es tanar. Diitkb61 egyre
kevesebb terem. A Ratk6-korszak
unokai is mar benne vannak a kor
ban. Az abortusz pedig 1960 6ta 6
milli6 magyarral vegzett. Egyre
csak fogyunk. Minden evben egy
Szombathely yaros lakossagaval
kevesebben vagyunk. 201S-ben
csal 91 ezer gyermek sziiletett. A
csaladi ad6kedvezmeny es a CsOK
nem segit. Jahet baloldali kurzus,
johet kereszteny-konzervativ kor
many, az abortusz tabu: senki fia
politikus hozza nem mer ny(Jlni,
mert a szabadk6miives paholyban a
Satitnra eskildatt [01 a vezet6 elit
egy befolyasos resze Magyar
orszagon. Az ED-ban pedig csak a
bestialis gyilkosok emberi jogaira
vigyaznak: tilos a halalbiintetes, de
titmogatott a magzatgyilkossag. A
tehetetlen magzatot, aki mar erez,
gondolkodik, hall es rugdos, ha
oriil, az anyamehben szet lehet
tepni, artatlanul meg lehet alni. Az
iskola azert is megsziinhet, mert
elfogy a gyerek, foghijasak az evfo
lyamok, iiresek a padok. A fesziilet
mar reg lekeriilt az osztalytermek
falar61.

A rendszervaltas 6ta eltelt
negyed szazadban a tanari kar is
kicsereladott. De a nernzet napsza
mosa stittusz nem valtozott: a tana
rok rna is vegetalnak a fizetesiikb61.
A bolognai - butulas pedig az egye
temi kreditpont rendszerrel tonkre
tette a magyar felsaoktatitst: az egy
masra epiiIa alapos tudas es elhiva
tottsag helyebe a"tanszabadsag"
lepett.

A kerdes az, hogy milyen ifjuc

sagot, milyen jov6t akarunk? Mit
akarunk tenni a gyermekeink szel
lemi, lelki, es faleg testi fejladeselt?
A teve es szamit6gep el6tt tesped6,
csipszet csamcsog6, lattyedt, kabi
t6szerfiigga fiatal zombikat szeretc

nenk-e, ahogy a hajdani SZDSZ

akarta a kabit6szer legalizalassal es
a "melegeket" nepszeriisit6 gimna
ziumi plakitt kampanyukkal,
"meleg csoszogassal" a Szigeten,
vagy egeszsegeset? Kepzett, fegye
lernhez szokott, tanulni, sportolni
vagy6 ifjusagot akarunk-e, vagy
olyan irni, olvasni es ~zamolni kep
telen Waldorf-oktatasban reszesiilt
szerencsetleneket, amilyeneket
Vekerdy Tamas a Magyar Nem
zetben 2016. februar 6-an megjelent
"Lehetsz Einstein" dmii riport
dokumentumban vizional?

A Kz lagerek kapujara ki volt
irva, hogy: "Arbeit macht frei",
vagyis, hogy a munka szabadda
tesz. Ez termeszetesen mar akkor is
hazugsag volt. KiiIonasen igy van
ez a mai szamit6gepes korban. Ahol
nyugodtan fel lehetne hni a szami
t6gepes munkahelyek ajtajara:
"Arbeit macht dumm", vagyis,
hogy a munka butit. Ritadasul nem
csak a munka, hanem a sz6rakozas
is butit: mindaz, ami a kepemyahaz
kotott, val6jaban egy rejtett diktaru
ra. Mert csak az tudja a kognitiv
kepessegeit kibontakoztatni, akiben
kialakul a megfelela testerzet 
mondja Gerald Hlither professzor, a
gattingai es a heidelbergi egyetem
tanara, a hires nemet agykutat6 es
neur6pszichol6gus. Mert csak annal
alakul ki a hitromdimenzi6s abszt
rakt gondolkodas, aki gyerekkora
ban sokat izeg-mozog es fara
maszik. Aki a teve, vagy a szcirnit6
gep el6tt iiI, az nem erzi tabbe a tes
tet. De mit okoz a szamit6gep?

Nagyapank koraban a gyerek
g6zgep-modellel jittszott, szetszed
te a vekker6rat, es boldogan szerel
tek kazosen a papaval az aut6t.
Ezzel a kolyak megfejtette a ma
gatte leva mechanizmust. De mi
tortenik rna az informaci6s tarsada
lomban? A gyerek rna nem kerdezi,
miert mozog a nyil az eger mozga
tilsaval a kepemy6n, mert egyre
nehezebb megerteni az.okokat es az
okozatokat. A mai hallgat6kat az
ertelmiosszefuggesek hianya miatt
nemerdekli mar a kauzalitits. A mai
diak beletoradik, hogy a dolgokat a
magattUk leva'ertelem megragada
sa nelkul kell elfogadni.

Azert kellett ilyen reszletes .
kiter6t tenniink, mert ez ravilagit a
tanul6 es alkot6 elrne mai hianyara,
visszafejlOdesere, mert a szamit6-

gepes korban a kreativitas vissza
fejladik. Mert a kreativitas csak a
sajat tapasztalat altai alakulhat ki a
homloklebenyben es csak mar a
meglev6 mintahoz kapcsolhatja
hozza az ujakat. Pontosan azujhoz
val6 illesztes az a produktiv nyugta
lansagot kelt6 folyam<J.t, amig egy
szer csak passzol az ingerminta.
I1yenkor mondja az epitesz, hogy
elsiilt. a kezem, mert friss, szep
homlokzatot tudtam rajzolni.
I1yenkor az idegsejtek boldogsag
honnonokat bocsatanak ki. A mai
komputer technika viszont redukal
ja a tudatot, mert a cad programok
kanyvtarakban val6 bangeszesse
redukaIjak az alkot6 folyamatot:
ezert neznek ki modem varosaink
ugy, mint egy sorminta.

Egy merkantil szellemisegii
vilagnak anyagias az oktatitsa is. A
fenntarthat6 fejl6des az, amikor a
fejl6des ugy talalkozik a jelen gene
raci6 igenyeivel, hogy annak kiele
gitese kompromisszum nelkill
kepes elebe menni a jav6 generaci6
igenyeinek.

Nagyap6 idejeben meg korlat
lannak hittek a fejl6dest. Az a kor a
gepek korszaka volt. A j6fiuk
Marklin epit6jatekot kaptak kara
csonyra, Honegger szenvedelyesen
szerette a g6zmozdonyokat es
I923-ban megkomponalta a
"Pacific 231" kantittitt egy g6zmoz
donyr6l. Le Corbusier "lak6gepet"
tervez, Gropius es Haesler gepszerii
lak6telepet epit Karlsruhe mellett. A
kor embere hitt a gepek mindenha
t6sagaban es tenneszet legyazese
ben a korlittlan fejl6desben, de jott a
I929-es gazdasagi valsag, es mint a
papir-repiiI6k, ugy szalltak az
ongyilkosok semmibe a new yorki
felh6karcol6k ablakab61 kiugorva.
Ma mar kulcskerdes a komyezeti-,
a fizikai-,a tarsadalmi- es a gazda
sagi egyensu!y, de a gepek imadata
helyebe az okos telefon lepett es
taretlen hit a GDP navekedesben.
Isten helyet a mammon, a penz
uralja.

A mai konnany a koreai
m6dellt valasztotta: kisse megkes
ve; a magyar burzsoazia es a multik
igenyeinek megfelel6 munkasosz
taly legyartasara fonnalta at az
oktatasi rendszert, ezert n6tt meg az
oktatason beWI a "szakoktatas",
azaz a szakmunkas kepzes aranya.
Erdekes, hogy egyetlen politikai

kurzusnak nem jutott eszebe annak
idejen a privatizcilaskor, hogy a gya
rat, a tsz-t a munkas, mint reszve
nyes, vagy a paraszt kezebe adja. A
kihal6ban leva kozeposztitly, benne
a pedag6gusok, az orvosok, kutat6
memokok es szamit6gep progra
moz6k Nyugatra mentek kalandoz
ni: "kititntorgott Nyugat-Eur6paba
fel milli6 emberiink" - hangzik
J6zsefAttila jajkialtitsa mai adatok
kal. Parragh Laszl6 a sajat csemete
jenek tankonyvet hozta [01 rossz
peldanak egy tv riportban, mert
abban a kisdiakoknak Zrinyi Ilona
levelet vettek be a tananyagba.
Minek az a meI6snak?!

"Ha az ember rulsagosan benne
el a hazai viszonyokban... sohasem
tudatosul benne, milyen kincseket
rejt a hazai komyezet. A kival6 dol
gokat magukt61 ertet6donek tartja.
Am ha mas titjakon is szetneziink...
istenek siillyednek el es torpek
emelkednek magasba." - irta Adolf
Loos, a hires osztritk epiteszmemok
az "Eziist udvar es szomszectsaga,"
(1899) Gimu esszejeben.

Nemetorszagb61 hazateleplilt
egy kazeli ismer6som meselte,
hogy az aIlami aItalanos iskolai
oktatas stinvonala csapnival6 volt a
gazdag Hessen tartomanyban.
Nalunk igenyes, szines tankonyve
ket kapnak a keziikbe a kisdiakok
ingyen, mig a gazdagnak hitt
Nemetorszagban fenymasolatokb61
tanulnak a diitkok. Ott alapoktatits
(Grundschule) utan harom ut van 4.
elemi utan: a Hauptschule van a
torokoknek es nemet proliknak, es
ebb61 hullik ki a migrans gyerekek
70%-a. A Realschule a mi szakki:i
zepiskolanknak felel meg, mig a
Gymnasium a legmagasabb szinru
es erettsegit ad6 iskola.

Egyes szovetsegi allamban vim
egy Gesaintschule-nak nevezett

. iskolatipus is. Mivel mar a 3. elemi
seknel az ev vegi jegyek is besza
mitanak, nagy a nyomas a szii16kon
es kicsiken. Ezert frusztraltak a
gyerekek es a sziil6k is. Az hogy ki
hova jut es tanul tovabb, az a
Grundschule ajanlasan mulik. Az
ajanlas ki:itelez6 ervenyil, nem
masithat6 meg a dontes. Tehat mar
4. altalanosban eld61 hova juthat el
a gyerek.

Ezen kiviil vannak meg
Kirchlicheschulen, azaz egyhazi
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Zrinyi Ilona, Zrinyi Peter es
Frangepan Katalin leanya, a

nagysagos fejedelem edesanyja

Janossy Peter Samuel Ybl
dijas epiteszmernok

Budapest, 2016. februar 24.

mellekes. Hogy ezek utan tananyag
legyen-e Zrinyi Ilona meghat6an
szep buesu levele az dontse el a
nyajas 0lvas6 egy kiragadott resz
letbal: "Mindenekelott legy hii nep
edhez es hazadhoz. A nepert har
col), amely oly sokat szenvedett az
elmult esztendokben, mely szabad
sagert, eletert kiizdott mindenkoron.
Legy te veszodo nepiink oltalmazo
ja, segitsd, vMd, vezesd oket a
sotetben, s mint egykoron Pro
metheusz, hozd el nekik a Fenyt a
hatalmasok kdziil, vallalva bQnnely
biintetest a eel erdekeben, melyre
elhivattattal. Kiizdj a fOldert, ame
lyen elsz, hazadert, melyet folyton
szaggatnak, tepnek, s egy ido utan
majd az utolso porszemet is elfujja
a szeszelyes oszi szet, ezert felo, ha
mindenki mast var a eselekvessel,
hogy evek multan mar emlekezni se
fognak ra, mi volt Magyarorszag.

Legy beesiiletes, egyenes fbfi!
Tanul) szorgalmasan, hogy melta
vezetoje legy nepednek. Mindig
azon legy, hogy a diesoseg baberja
it elnyerd. Nines a vilagon szebb es
dicsobb dolog, mint a beesiiletes
nev es a jo hir. A fOldi javak elvesz
hetnek, de aki beesiiletet vesztette,
annak az eg kerek e vilagan semmi
je nem marad. Ezert mondom
neked, hogy ne itt, a halandak kdzt
haniesolj javakat, hanem egi kin
eset gyiijts, mert az drdkke valo. " 
irta buesliz6ul fianak, II. Rak6ezi
Ferenenek az edesanyja, Zrinyi
Ilona az Ur 1703. eveben, februar
18-an, az Anat6liai Nikodemiaban.
A level sohasem erkezett meg...

ban, feher ingben es nyakkendaben
felelnek a tabla elott, nem koekas
ingben. A prolinak az osztalyzatok
t61 mentes Waldorf es bolognai
destruktiv rendszer val6, mig a
felsa tizezer gyerekeinek szigoru
sag, egesz napos tanulas es szamon
kert tudas dukal. Ha gazdag eseme
te nem teljesit, kivagjak, hiaba fize
tett apuka.

A eel ugyanaz: eket kell verni a
sziila es esemeteje koze, a tanar es
diakja koze, a ferj es feleseg koze. A
bolognai folyamat egyik kovetkez
menye az atomizalt hallgat6kozos
seg, a tankorok megszlinese es a
szetesett evfolyamok. Pedig a hall
gat6k egymast is stimulaltak a tanu
lasban. Osszetart6 generaei6s ko
zossegekre, osszetart6 esaladra es
nemzetre nines sziiksege az EU
birodalomnak. A nemzeti szellemi
segii oktatasnak meg kell sziinnie,
ez az intemaeionalista paranes, ez a
baloldal igazi eelja.

Az oktatas ajovabeli megmara
dasunk zaloga. Most csak a kenyer
kerdesekral van sz6 a pedag6gus
szakszervezetekkel folytatott kere
kasztal targyal<isokon. Az, hogy
milyen legyen a holnap ifjusaga, az

"A munka varhat, mig gyer
mekednek megmutatod a szivar
vanyt, de a szivarvany nem var,
amig dolgozol..." - irta J. O'hara.
Mi tehM a sziila szerepe az oktatas
ban, miert mindent az iskolM61
varunk? Hajszolt eletiinkben a
nagysziilokre marad a gyerek, meg
az egesz napos iskolara. Igy az uj
generaei6 visszaesatol6dik egy ket
tovel elobbire: a nagymama nevel.
Tetszetas a szakszervezeti 25 pont a
gyerekek, tanarok terheleset esok
kento kovetelese, hogy sziinjon
meg a delutani bennmaradas az
iskolaban. Kuleesal a nyakaban
esellengjen a gyerek? Drogozzon?
Bandazzon? Addig amig, egy fize
tesbal nem lehet megelni, nines
jobb megoldas. Nemesak a tanari
tekintely, hanem rna a sziila tekin
tely is romokban hever. Az otvenes
evekben a mult szazadban nem
kiiloniilt el a tizeneves tanul6k kor
osztlilya a sziileiketal. A korabbi
tiintetesek szervezai, a HaHa akti
vistak most is feltiintek a tiintetese
ken. "R6zsat - vagyis Hoffman
R6zsat - a Dunaba" kiabattak.
Cserni J6zsef korniszar lenin Fiai
lattek bele a Dunaba aldozataikat a
Lanehidr61 1919-ben. Most "Ki a
esuhasokkal az iskolab61" jelsz6val
tlintettek ugyanazok a betamasztott
anarehistak.

IF

Onkel Sam beszolt: A HaHa
plakat amerikai penzen a sziil6k

eUen uszit 2013. januiirban

Az, amit apaink, nagyszerii ela
deink f6lepitettek, a szemiink latta
ra megy tonkre, az un. bolognai
folyamat oktatasi elveinek es a ket
szinrii erettsegi bevezetesevel. Az
oktatasi szinvonal a tomegkepzes
sel higul, a miiszaki targyak, mate
matika, fizika alapkepzes pedig
visszaszorul. A 25. pontban kovetelt
18. eletevig tart6 koteleza iskola azt
is magaval hozhatja, hogy megke
seritheti az als6bb osztalyok kisdi
akjainak az eletet egy-egy visszabu
kott koros diak.

A kreditek es pontok gyiijtoge
tese helyett igazi tudast kapott a
hajdani hallgat6, amelynek lenyege
az, hogy a targyak egymasra epiil
nek, nem volt tanszabadsag, ame
Iyet most a "negyek bandaja",
Gall6ne - Mendrey - Pukli - Rad6
kovetel.

A tanszabadsag a plebsnek, a
szolganepnek val6: a neves nyugati
bentlakasos kozepiskolak es egye
temek szigoru tanterv szerint tanita
nak es a diakok elegans egyenruha-

gyarorszagon 260 ev 6ta van onall6
memokkepzes' Mig Eur6pa mas
orszagaiban a kepzomiiveszeti aka
demiakb61 valt kiilon az epitesz
memokok oktatlisa, addig hazank
ban a miiszaki, matematikai tudo
manyok oktatasan alapult az epi
teszmemok-kepzes. Ez ket teljesen
kiilonbozo fejladesi irany. Hudee
epp annak koszonhette sikereit a
Tavol-Keleten, hogy valamikor, a
kezdet kezdeten a memoki-miiszaki
tudomanyok oktatasa alapozta meg
a hazai epitesmemok kepzest. Az
amerikai kreditrendszer bevezetese
a hallgat6kat forrnalis teljesitesre
osztonzi az alapos, egymasra epiila
miiszaki tudas megszerzese helyett.

".:io.,:::~. HALlGA'Cll HAIl62A'..--=~- DlE8RECEN

A romlas 1963-ban kovetkezet
be, amikor Eur6pa szerte, igy
nalunk is eltoroltek az iskolakban a
latin es 6gorog tanitast. Ugyan
rninek ket holtnyelv, amikor min
den masodik sz6 latin, vagy gorog
erederii egy kereszteny kultUraban,
vagy mar ez a kultUra sem kell?

Komiives inas latinos miivelt
seggel? A XIX. szazad vegen a
magyar kozepiskolakban latinos
miiveltseget kapott a diak. Hudee
Laszl6t, a hires sanghaji magyar
epiteszt Besztereebanyan edesapja
vallalatanal megesapta a habares
illata. Az epitamesteri gyakorlat az
epiteszek bibliaja. Hudee edesapja
komiives volt es hosszU evek alatt
epitesi vallaLkoz6va notte ki magat.
Ezert a fianak koran meg kellett
tanulnia, meg gyerrnekkoraban a
komiives szakmat, hogy sajat kezii
leg tudjon hazat epiteni. Tehat ha
kellett kovet faragott, ha kellett
habaresot, betont kevert. Ez akkori
ban meg igy ment.

A Magyar Kiralyi J6zsef Mii
egyetem, amelynek tortenete j61
peldazza Adolf Loos veretes mon
datait, sokszor nem is tudjuk, hogy
milyen ertekeken iiliink. Csak keve
sen tudjak Eur6paban, hogy Ma-

A "kobolsinak" kikialtott
Gall6ne szakszervezetenek 25 pont
ja a visszaallamositott tankonyvkia
das magankezbe adasat koveteli:
megoriilt a vilag, mert a konzerva
tiv Fidesz allamosit es a bal-libera
lis szakszervezet maganositana
ismet. A hatalomba is bele lehet
gargyulni. A pedag6gusok szakszer
vezeteinek sok mindenben igaza
van. De az alapkerdes az, hogy aka
runk-e hazaszereto, istenfelO es
ontudatos ifjusagot?

isko1<ik es maganiskolak. A nehezen
nevelheto, antiszoeialis kv6ta sze
rint kotelezo felvenni az egyes kate
g6riakban. Ha azutan egy ilyen gye
rek bekeriil egy osztalyba, akkor a
tanar idejet ez Ie is koti. Vannak
meg mereg draga maganiskolak is.
Ezek arr61 ismerhetoek fel, hogy
diakok az iskola kapu elatt eigiznek
es visszapofaznak a tanamak: ok
fizetnek, a tanar az 0 aLkalmazottjuk
- gondoljak a diakok.

A nemet Realsehule lehetove
teszi azt, hogy valaki kiilonbozeti
vel erettsegi tegyen. Ezek utan
dontse el mindenki, hogy hoI tart
Nyugat-Eur6pa kozoktatasa: sehol,
ha 3. elemiben mar eldol a falansz
terben az, hogy mi lesz a nebul6b61.
Nekiink ez az oktatasi rendszer
remiszto lehet, de Eur6pa motorja
szamara ez a terrneszetes.
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Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

Stancolt

es hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretbenl
Szitazas,
szitaforrna
keszites, kasrroz8s1

Telefon:
0620/9142-122

RaepUlo kepzes

Erasmus+

Biogazdalkod6
Allattartc szakmunkas

Szakkozepiskola

'Ki-pzc"i ido 1c"
Gi1%d~ \I~~p:("tt:'c!99(.'1r~nd~lkNok":r,,..~m":ri'

K~p.lei{ ldd 3+2 ev cr~tts~9i:("'<ilas:dhat&)
8 .ttltOlld"OS hkolal vegz:cltst!ggel
rendeolke:z:ok S2.tU:tdfa

Gazda thianyszaknla)

l:t~I' lovasz Ihi6nYSZiJk~~

Edesipari termekgyarlo
HLisipari termekgyarto

Pek
Halasz, hallenyeszto
Elelmiszeripati szakmunkas

Tartositoipari szakmunkas
Tejipari 5zakmunkas
Csaladi gazdalkodo
Kistermeloi elelmiszereloallito,
talusi vendeglal6
Allattart6 szakmunkas

K6d

K6d

Fontos, hogy a fiatalok
megtanuljak, a takarekos
kodast - hiszen, mint Ma
tolcsy Gy6rgy fogalmazott
- hosszlitavon a havi rend
szeres kisosszegii megtaka
ritas is csodakat tehet.

Az elmult evek penz
iigyi valsaganak hatasai is
talan valamelyest enyheb
bek lettek volna, ha a
lakossag tudatosabban ke
zeli sajat penziigyeit. Ezt
mar Csanyi Sandor hang
sulyozta. Az OTP Bank
elnoke ugyancsak fontos
nak nevezte a penziigyi
nevelest, annak erdekeben,
hogy a fiatalok ne doljenek
be a penziigyi ragadoz6k
nak. Az MNB-vel egyiitt
k6zas programokkal azt
szeretnek elerni, hogy
egyetlengyermek se fejez
hesse ugy a kozepiskolM,
hogy ne legyen biztos
penziigyi ismerete.

Szaktechnikus

Mezogazdasagi technikus ~'.

Kornyezetvedelmi technikus;,'.
Allattenyeszto es allal
egeszsegugyi technikus
Vadgazdalkodasi technikus

Technikus

Szakgimnazium

KCop:::L~:J ide 2 i:v
Erett~to9ivt::1 rl~nd['lkczi)k ~1..im;h"

Novenyvedelmi szaktechnikus

Kepzes, id6 1 ev
Mezogazdasagi technikus vegzettseggel
rendelkezok sz<imilra

It Kozos kepzes i1 Szent Istvan Egyetem
Szarvasi CAMPusAvAU

K6d

K6d

K<-pzc ..i ida 4 .... ' (:v tcchl'\ik.l:l~{v"i(a:;.:tnu~o)

8 ;11t:~lano:'O iskol:li \'C9:z:C'tt~c99~1
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KodII Kornyezetvedelmi agazat
• Mezogazdasagi agazat

Nem sikerOI-t. meg VClIQSZtanOd? Akkor mi segftOnk!
2016/2017-es kepzeseink neked:

innovaci6s es kereskedelmi
rendezvenye.

A latogatas soran az
allamf6 es ajegybank elno
ke is egyetertett vendegla
t6ival abban, hogy sok mas
orszaghoz hasonl6an Ma
gyarorszagon is van meg
tennival6 a penziigyi kul
tUra minel szelesebb k6rii
terj esztese erdekeben.
Ader Janos szerint, ha a
mai fiatalok feln6tt koruk
ban penziigyileg nem
kovetik el ugyanazt a hiba
kat, mint a sziileik, mar van
haszna az ilyen progra
moknak. A koztarsasagi
elnok szerint a penziigyi
oktatasnak egyebek mellett
ket dolgot kell megtanita
nia a jav6 nernzedekenek:
az egyik, az "addig nylij
t6zkodj, amig a takar6d er"
ely, a masik pedig, hogyan
keriiljek el a piramis jate
kokat szervez6ket.

A vendegeknek az ala
pitvany munkajat Csanyi
Sandor, az OTP Bank
elnok-vezerigazgat6ja es
Vizi E. Szilveszter, az OTP
Fay Andras Alapitvany
kurat6riumanak elnoke
mutatta be. Vizi E. Szil
veszter emlekeztetett ra,
hogy a tersegben egyedii
la1l6 int~zmenyben 2012
novembereben indult a
magyar k6zneveles szem
pontjab61 is merfoldk6nek
szamit6 program, amely
nek kereteben eddig tobb
tizezer kozepiskolas resze
siilt ingyenes penziigyi,
gazdasagi es gazdalkodasi
oktatasban. A projekt
immar nemzetkozileg is
megmerettetett, hiszen
januar kozepen bemutatko
zott a Londonban megren
dezett Bett Show kiallita
son, amely a vilag egyik
legjelent6sebb oktatasi

A teljes futamido alatt fix kamattal, extra kamatkedvezmennyel
es 1 oran bellili· foly6sitassal. THM: 12.6%-21,9%
Akcios idoszak: 2016. jar.uar 18~t61 vissz.:lvcnasig. de legkesotb roan:ius 13·ig. ~.,_~ K"j .. ft' 't'

f~t Oleson C YOSt as
Reszletes ~e(letelek: www.otnbank.t1u • 06 1 3:66 6032 f>;.o~· 1 or..an betiiW

'~OTP 6,,:>~ '.iLwa IT:I::l'tIo=I:CIr·~.,. ..~~IC''II'''~~kl-&1.~A.:1"'3«1r:_·."I~:·C"~I-~~iIl~(J'I"""'·"n-~
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Kovetendo peIdanak
tartja Ader Janos koztar
sasagi elnok es Matolcsy
Gyorgy a Magyar Nem
zeti Bank elnoke az OTP
Fay Andras Alapitvany
OK Oktatasi Kozpont
jaban foly6 munkat.

Az allamfO latogatasa
nak celja, hogy szemelye
sen is megismerkedjen az
alapitvany OK Projekt
jevel, amely Eur6pa legna
gyobb oktatasi, kepzesi
rendezvenyen, a londoni
Bett Show-n is sikerrel
mutatkozott be. A latogata
son reszt vett Matolcsy
Gyorgy jegybankelnok is.
A Magyar Nemzeti Bank
es az OTP Fay Andras
Alapitvany ugyanis az
ut6bbi evekben tobb sike
res kozos programot val6
sitott meg a fiatalok penz
iigyi kulmrajanak fejleszte
se erdekeben.
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amely az ugynevezett
"szel tipusu" betegsegek
gyakoribb elOfordulasat
eredmenyezi. Gyullada
sok, k6bor fajdalmak,
gyakori hangulat valtoza
sok, szekrekedes, stb.
erzeteket eredmenyez,
ezert tanacsos keriilni a
taplalkozasunkban a sze
let fokoz6 n6venyeknek a
fogyasztasat ebben az
idoszakban. A kaposzta
felek, huvelyesek,t ejter
mekek, husok n6velik a
belso szelet, amely has
uregi zajok, szelesseg,
b6foges, remeges kisere
teben jelzik a taplalkoza
sunk helytelenseget a
b6jti szelek idejen.

Egy nehany napos
b6jt a fentiek szerint al
kalmazva sokkal jobb
k6zerzetet biztosithat az
unnepi kesziilodes alatt.

Termeszetesen vi-
gyilzzanak a taplaIkoza
sukra az unnepek alatt is
nagyon! Eletiik egyik leg
jobb befektetese az
egeszsegbe fektetes
amely meg toke igennyel
sem kell hogy rendelkez
zen csak egy pici 6nfe
gyelemmel a taplalkozas
vonatkozasaban.

Kellemes Husveti
Unnepeket kivanok a
Sz6-Beszed minden ked
yes 0lvas6janak!

Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz

legyengiilt, hosszan elhU
z6d6 betegseg eseten is.

A b6jt idoszakaban
mint kiilso termeszeti
tenyezo jelen van a b6jti
szel idoszaka. A b6jti szel
egy meleg minosegii szel,

..--- ':

javulast? A reumatikus
izuleti bantalmak, az
anyagcsere-betegsegek, a
keringesi problemak,
minden tipusu bOrbeteg
seg, az 6regseggel jar6
folyamatok enyhUlese,
lassulasa, stb... Fontos,
hogy 14 eves korig tilos
b6jt6lni ill. nagyon

Temetkezesi iroda:
Gyomaendr6d, Ipartelep u. 2.

Hetf6-pentek: 7-15 6raig!

Telefon: 0666/386-233

Gyomaszolg Kft.
Temetkezessel
kapcsolatos iigyintezes

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

veszelytelen dolog heten
te, de azert kerdezzek ki a
kezeloorvosuk veleme
nyet a biztonsaguk erde
keben.

Milyen tipusu beteg
segek eseten varhatunk

kontroll alatt kell hogy
alljon. Ez az allapot rosz
szulleteket okoz kivetel
nelkUI mindenkinel. Vi
szont hetente ketszeri viz
es kenyer b6jt a b6jti ido
szakban sokat hozhat
ugymond az egeszsegUnk
konyhajara. Egy ketnapos
b6jt (kedd, pentek) is

Oditok, borok,
sorok, szeszek

bolti aron kaphat6k.

Nemzeti
Dohanybolt
a Hollerban!

barkinek hogy egeszsege
sebbe tegye az detet.

A kutatasok szerint a
vizes b6jt6k eseteben 3-4
nap utan mutatkozik a
verszerumban az acid6zis
(savasodas), amely orvosi

nak akkor gy6gyulni eze
ken a meregdraga magan
klinikakon? Pedig a
betegseg nem valogat,
mindenkinek egyforman
jut be1()1e ha megteremti a
felteteleket a taplalkozasa
es a lelki elete bajaival.
Nos a Szentiras es a
"negyvenlob6jt" segithet

Koszontom a Szo
Beszed minden kedves
olvasojat a tavasz elso
hOnapjaban. Marcius
ban a termeszet es az
ember is meglijitja on
magat. Eledezik az elet!

A keresztenyseg is
szem elott tartja e terme
szeti t6rvenyeket a
Szentiras altaI. A VI. sza
zadban keriilt be az egy
hazi tanitasokba a "negy
venlOb6jt" vagy "nagy
b6jt", mint a biinbanat es
a megtisztulas jelkepe. A
b6jt negyven napig tart
ezert is kapta a "negyven
lob6jt" nevet. Ez az ido
szak a Husvet elOtti negy
yen nap amelynek ima
val, kenyeren es vizen
t6rteno ideje van. Az
imadsag tisztitja a lelket
mig a b6jt a testet.

Regebben a b6jtnek
nagyon szigorU szabalyai
voltak, de ez mar napja
inkra megenyhult. Az
viszont tudomanyos teny,
hogy a b6jt6les tisztitja a
testet es barmilyen fur
csan hangzik a lelket is. A
test es lelek mergei k6z6tt
erdekes 6sszefiigges hU
z6dik. Bizonyos tanok
szerint a lelki mergekkel
(rna ezt stressznek nevez
ziik) telitett ember teste
ben is megjelennek a
mereganyagok. Aver sze
rumb61 ez igen j61lcithat6
es kimutathat6. A testi
mereganyagok szervezet
be keriilese szoros 6ssze
fiiggest mutat a taplaIko
zassal. Mint azt a regi
mondas tartja "taplalekod
legyen a gy6gyit6d"! A
vilag szamos teriileten
alkalmazzak a vizivasos
b6jt6t mint gy6gyaszati
eljarast. Termeszetesen
ennek meg van a szigorU
orvosi protokollja es fel
ugyelete. Egy 6rasi prob
lema van csak ezzel, hogy
nagyon dragak es csak a
gazdagok engedhetik
meg maguknak. Joggal
meriil fel a kerdes, hogy
akkor mi van a kisebb
j6vedelemmel rendelkezo
emberekkel. Ok nem tud-
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szol5eszea@gmail.com

labs elad6 vagy kertes
hazra cserelheto. Erdek
lodni: 0620/576-7879

20 csalad meh, N.B.
kereteken vagy kaptarral
elad6. Brd.: 0630/471-9279

EJad6 eJektromos szi
vattyU, Simson motorblokk
(turb6), kozepszonyeg,
ir6asztal, gyermekhevero.
Brd.: 0630/523-1544

GyiimoJcsfak, szol6k
tavaszi metszeset vallalom.
Tel.: 0670/360-1397

Sandor Service Kit.
5310 Ki~ujs7.:iIl;is. Ddl: F. tl69·7S.
Tel: ~9/321·L34. F".x: S9!32~-)OO

Service c-ro;lil;f;;;I.!'l~"r€-";I')<:"'~~('r"";~'~l_" .11"'" hI)
_-w.roll.ba.ndol'}\L','"icc.hu
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2016 EVBEN FOLYTATODIK A KEDVEZ6
FINANSziROZAS!

Az MNB Niivekedesi Hitelprogramjanak kereteben

Motoros rotakapa, 220
voltos vilianyszivattyU, 4
utemu motoros szivattyli
elad6. Brdeklodni lehet:
0630/613-4608

Alig haszmilt 400 kg
os roman mutragyasz6r6
elad6 (MTZ). Iranyar: 35
ezer Ft. Brd.: 0630/979
0696

Szakacsot, kezilanyt,
felveszlink a Pavilon Fo
gad6ba. Brdeklodni szeme
lyesen. Telefonszam:
06030/943-9576

220 V-os szivattyU,
BRX 4 utemu motoros szi
vattyU es rotakapa elad6.
Brdeklodni telefonon:
0630/613-4608

Gyomaendrodon az
Oktober 6. ltp 2 szobas

Haszongepjarmiiveinkre tovabbra is
2,5% MNB bitel

Nem hasznalt, elrom
lott, feleslegesse valt hiito,
vagy fagyaszt6szekrenyet
ingyen elfogadom. Hivjon,
hazhoz megyek. Egyez
tetni telefonon lehet: +36
66c789-189'

EGYEB

Brdeklodni telefonon lehet:
0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

Varoskozpontt6l es a
foly6t6l otpercnyi setara
oszthat6 telek egeszben
vagy megosztva elado.
Brd: 06-70/7748050

Kecseges horgaszterii
leten a feltolto csatorna
mellett elad6 egy 811 m2-es
ures telek es egy lakhato,
zarhat6, futheto katonai
Csepel tgk. b6de feIepit
mennyel, WC-vel. Ax: 550
ezer Ft. es 900 ezer Ft. Br
deklodni: 0620/407-4342

Nyaral6 a Ffufas-zug
ban elad6. Brdeklodni:
0670/9645-260

Gyoman a Kecseges
ben 841 m2-es vizparti
telek elad6 vagy miivelesre
(ingyen) kiad6. Iranyar: 1.3
milli6 Ft. BrdeklOdni:
0630/6869133

Gyomaendrodon a Kor
gat utcaban (13. szammal
szemben) 895 negyzetme
ter teriiletii kozmii nelkiili
epitesi te1ek elad6. Telefon:
+41/798996468

Gyoman a Banom kert
mogott 150 negyszogol
vetemenyes elad6. Iranyar:
150 ezer Ft. Brd.:
0666/787-273

KIADO

LAKAs
EndrOdon 4 lakasos tar

sashazban 1. emeleti lakas
akar blitorozottan, garazs
zsal egyiitt elad6! Iranyar:
megegyezes szerint. Brd.:
0630/548-1633, 0630/354
4166

Okt6ber 6. ltp-en 2 szo
bas lakas dado, vagy ker
tes hazra cserelheto. Brd.:
0620/576-7879

Gyoman a Vasarteri
ltpcen 2. emeleti erkelyes
lakas elad6. 0670/279
8040,0620/347-0538

A Vasarteri ltp-en 2.
emeleti, konvektoros lakas,
2 kiilon bejaratU szobaval,
tarol6val elad6. Iranyar:
4,9 milli6 Ft. Telefon:
0620/9970-898

Gyoman a varoskoz
pontban iizlethelyiseg es
telephely kiad6. Gyoma
endrod Hosok u. 51. Brd.:
0630/627-8234

d6. Iranyar: 5,9 milli6 Ft.
Brd. :0670/631-6050.

Gyomaendrodon a
Korgat u. 15. sz. alatt 705
negyzetmeter teriiletii ossz
kozmuves belteriileti ingat
Ian elad6. Az utcafronton
romos paraszthaz mellek
epulettel, a telek vegeben
lij epitesu kettes diszn661
es takarmanytarol6 van.
Tel.: +41/798996468

HAz
Endrodon a Sugar u.

46. sz. alatt hosszU paraszt
haz elad6. Fiirdoszoba van.
Iranyar: 3,2 milli6 Ft. Brd.:
0620/245-1262

Harom szobas tetoteres
csaladi haz elad6, Gyo
maendrodon a Bethlen
utcaban. Iranyar: 12 milli6
Ft. Brd.: 0670/545-3558

Gyoman 2 szoba+ nap
palival kocka haz elad6.
Brd.: 0630/433-9216

Gyoman, a Gardonyi
utca 83. sz. alatti osszkom
fortos paraszthaz elad6.
Iranyar: 2 milli6 Ft. Brd.:
0670/245-2295

Gyoma kozpontjaban
kertes csaladi haz elad6,
esetleg kisebb kertes hazra
cserelheto. 0630/544-4641

Frissen fellijitott csala
di haz, rendezett kornye
zetben varoskozponthoz
kozel, realis aron elad6.
Brd.: 0620/328-4017

Gyoman az Arany
Janos lit 16. sz. alatti 4 szo
bas osszkomfortos haz
elad6. Brdeklodni lehet:
0620/526-6573

Gyomaendrodon, a Ra
k6czi u. 29. sz. alatt nagy
csaladi haz, elad6. Brdek
IOdni lehet: 0630/367
0840, 0630/998-5096

Gyomaendrod, Rak6czi
u. 13. sz. alatti 120 m2-es
lakas elad6. Brdeklodni a
0630/477-2452 telefonsza
mon lehet.

,Qyomaendrod belvaro-
sab~n580' mi~es· telken,.' KERT, TELEK
.: ,? . '. " . '

122m2-es h;iromszobas 'Gyoman, 'Kecseges-
kertes csaladihaz, tulajdo- . zugban (Sulek kert) vizc

riost61, tehermentesen ela~parti horgasztelek elad6.

(>e~,l.$/!Q~
pap,rooet

WEBARUHAZUNK:
www.gyomacolorshop.hu
Folyamatosan bovulo vlilasztekkal!

l\'lEGEMLEKEZES

Faj6 szi~el emle\<ezi.inkszetetteink
Konya Istva~n~'Vaszko nona VeioriikahalaIanak 6.,
Konya Istvanhalahinak L~vfotdu16jan:

LJnyii.k: Marta esszeretteik

"Egy-egygYecrtya most irtiik egjen~
',' kik fenn ,laknak mar a magas egbe,n,
akik vigyaznak rank orman lentr;;l,
s lelkiinkhoz sz6lnak a' vegtelenbOL "
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Kner Imre tar IUJUJUJ.gellaLhu
06 66 285 840 I 06 30 627 8234 Iitness klub E szolarium

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 megjel61t helyre kell befrni
a kivant sz6veget es a szelvenyt levelezolapon
vagy boritekban elkLildeni a k6vetkez6 cimre:

Sz6-Beszed Szerkeszt6sege 5500 Gyoma
endr6d, H6s6k utja 51.

Egy apr6hirdetes sz6vege lehet61eg ne tartal
mazzon 15 sz6nal t6bbet! A hirdetesek sz6vegeert
feleh3sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

Felad6 neve:

fitness & edzoterem
teremberli§s IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body Ihastanc Izsireget6 aerobik

tarsastanc Ij6ga Ipreventiv gerinc gimnasztika

Cfme:

ELSO AlKALOM IN GYENES 8AAKINEKJ ,

INGYENES EDZES
-4-0 c-c.EEE52Ec ""5i&D_C.IM

Az aprohirdetes szovege:

, .

,; ,
KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap
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E-ON
iigyfelszolgalat

Az ENKSZ Eszak-Del
Regionalis Foldgazszol
galtat6 Zrt. tigyfelszolga
lati irodaja a varoshaza
fcildszintjen. Nyitva tartas:
hetfO 14-18 6raig, kedden
8-12 6raig. A szemelyes
tigyfelszolgalaton igenybe
veheta szolgaltat<isok: gaz
meroallas bejelentese, mu
szaki szolgaltatasok meg
rendelese, illetve lemon
dasa, fogyaszt6i adat- es
cimvaltozas bejelentese,
fogyasztasmera atirasa, fo
gyasztasi hely ki- es be
kapcsolasa, szamlazassal
kapcsolatos informaci6 ke
rese, bankkartyas befizetes
lehetasege, stb.

Az aramszolgaltat6
heti ket alkalommal tart
tigyfelszolgalatot a Selyem
uti varoshaza epiiletenek
fcildszintjen leva iroda
jaban. Keddi napokon
delel6tt 8-12 6raig, csiitor
tokonkent pedig 15-18
6raig varjak az iigyfeleket
a szemelyes iigyintezesre.

TELEFONKARTYA FELTOLTES

e ~... -..... eOF l-.", -4'" DtMAsz C/o

ARAMFELTOLTES ~~@
I_I _,_OS

Csaladi Vasarnap
a Dreher Sorol6-Etteremben!

2016. marcius 6. vasarnap
Leves: Tanyasi tyukhusleves ludgege tesztaval
Menu: Strindberg szelet, burgonyapure, kerti

salata. Csoroge.

2016. marcius 13. v8sarnap
Leves: Majgaluska leves.
Menu: Cordon bleu, gombas rizs,

kaposztasalata. Gundel palacsinta.

2016. marcius 20. vasarnap
Leves: Tavaszi zoldsegleves.
Menu: Brass6i apr6pecsenye, vele suit

burgonyaval, kovaszos uborka.
Kremes.

2016. marcius 27. vasarnap
Leves: Orjaleves daragaluskaval.
Menu: Rantott sertesszelet, petrezselymes

burgonya, oszibarack befott.
Vargabeles.

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
E-mail:info@timarpanzio.hu
www.timarpanzio.hu
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MDNKACSI SZIlVIA

Az akci6s feltetelek a 2016. februar 22. es 2016. aprilis 30. kazatt igenyelt uj American Express® Blue es

American Express® Gold hitelkartya szerz6desekre. mig a tarskartya akci6 tekinteteben az uj tarskartya

szerz6desekre vonatkoznak.

A 2016. Januar 15-t6l ervenyes THM merteke: 36.91%. illetve 39,02%.

A 2016. aprilis 15-t6l ervenyes THM merteke: 37,66%, illetve 39.78%.

'2016.03. 31-ig kotott hitelkarlya szerzodesek eseteben 2016. 09. 30-ig. a 2016. 04. 30-ig kotott hitelkartya szerz6desek eseteben 2016 10. 31-ig elszamolt
vasa,loisi tranzakcio utan a BanI< az altalanos ,% visszaleritesen felu[ tovabb; +1%, az allando keresl<ed6knel torteno vasarlas ulan jaro +2% visszaleritesen felul
tovabbi +2% extra vasarlasi visszaterilesl biztosit. melynek maximum a American Express' Blue eseteben 8000 Fl, American Express· Gold eseteben 10000 Ft.

~ERIC"AN

iiie

'Ha a 2016. 03. 31-ig kotbtt hitelkartya szerzodesek eseteben 2016. 05. 3:-lg. a 2016 04. 30-ig kotett hilelkartya szerz6desek eseteben 2016. 06 30-lg az
elszamolt I<artyas vasarlasal es keszpenzie[veteli tranzakcioi egyuttesen American Express'" Blue hitelkartyaval elerik vagy meghaladjak a 120 000 Ft-ot.
American Express" Gold hltelkartyaval a 210 000 Ft-ot. akkor a f6kartya elso eves diJa nem kerul felszamltasra A feltetel lelJesilesehez legalabb egy vasa,lasi
lranzakclo szukseges. Amennyiben a felletelek nem leljesUinek a megadott halaridiiig, vagy a hitelkartya szerziides megszunt",teset kezdemenyezi
a Szerz6d6 fel 2016. junius 30-ig. a Bank egyszeri. prom6ci6s dijal szamil leL A 2016. 02. 22-tol 2016 04. 30-ig tbrlen6 uj American Express" Blue es uj
American Express" Gold Tarskartya szerz6deski:ites eseten a Ta,skartya elsa eves dija feltetel nelkul 0 Ft

A laiekoztatas nem teljes kbru, es nem minosul ajanlattetelnek. Az akcior6L az extra vasarlasi visszateritesr6L a THM aktualls ertekeroL
valamjm a szolgaltatassal kapcsolatos reszletes feltetetekrol kerjuk, taJakoz6djon az OTP Bank fiokjaiban. illelve a wwwotpbanl<.hu oldalon
k6zzetett vonaikozo Uzletszabalyzatokb61 es a Hirdeimenyel<b6L Az American Express" bejegyzett vedjegy. A kartya I<izarolagos kibocsa
t6ja az American Express" felhatalmazasab61 az OTP Bank.

Reszletes feltetelek: www.otpbank.hu • 06 1 3666032
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25. evf. 3. szam FUGGETLEN vARoSI LAP 2016. aprilis
Felelos szerkesztii: Hornok Ernii • Szerkesztiiseg: 5500 Gyomaendriid, Hiisiikiitja 51.

Telefon: 06-70/22-632-99· Kiadja:. Rekline Stiidio Egyeni Ceg· Feleliis kiado: Hornok Ernu· E-mail: szobeszed@gmail.com
__ e _

]

Mafcius eleje 6ta ismet Lij elnoke van a GyomaendrOdi
OdOltetesi Sz6vetseg Turisztikai EgyesOletnek (GYOSZ
TE). Pajer Sandor utan csak rovid ldeig volt vezet5je
Tfmar Imre az egyesOletnek. s lemendasa utan egy
szarvasi turisztikai szakembert kart fel az egyesUiet a
gyemaendrodl szervezet vezetesere.

a

lazik Klaraval

I

Keresik az (lj szakorvosokat,
Dr. Lemak Gyorgy marcius 1-t61 foglaltael a
gyomaendr5di szakorvosi intezmeny igaz
gat6i szeket. Az uj igazgat6 f50rvost az
azota eltelt 1 h6napban szerzett tapasztala
tair61· ke rdezta k.

- Bizonyos dolgokat orokQI kaptam el6dOmt51.
Orokoltem egy szerintem j61 mUkod6 es szer
Jezett szakrendel6t, amely nem tUI nagy, de
ennek ellenere szeleskorU szolgaltatast nyujt.
Ennek acsaladias hangulatU kisvarosi rende-

16intezetnek termeszetesen vannak el6nyei es
h3.tranyai is. Hatranya peldaul, hogy a kor
nyez6 varosokb61 tudunk csak szakorvosokat
rendelesre idecsabitani, s az atjaras,utazas
nem tUI kenyelmes dolog. 2. aIdaI
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Keresik az uj szakorvosokat
Csokkentenek a varakoz3si idot

Dr. Lemak Gyorgy
marcius I-tol foglalta
el a gyomaendrodi
szakorvosi intezmeny
igazgatoi szeket. Az uj
igazgato fOorvost az
azota eltelt I h6napban
szerzett tapasztalatai
rol kerdeztiik.

- Bizonyos dolgokat
orokiil kaptam elodom
tal. Orokoltem egy sze
rintem j61 miikodo es
szervezett szakrendelot,
amely nem rul nagy, de
ennek eltenere szelesko
ru szolgaltatast nytijt.
Ennek a esaladias han
gularu kisvarosi rendelo
intezetnek termeszetesen
vannak elonyei es hatra
nyai is. Hatranya pelda
ul, hogy a komyezo
varosokb61 tudunk esak
szakorvosokat rendeles
re ideesabitani, s az atja
ras, utazas nem rul ke
nyelmes dolog. A masik
hatranyunk jelenleg,
hogy elkoszont nehany

szakorvos, ami miatt a
betegek egy reszenek a
szarvasi rendelaintezet
be kell atjamiuk ideigle
nesen. Torma Eva fOor
vos tavozasaval egy uj
neurol6gust is keresnlink
kell, tavozott Bak6ez
doktor a radiol6gus,
valamint a bOrgy6gyasz
szakorvosunk is. B6nis
doktor azonban a megal
lapodasunk szerint kitol
ti azt az idot, amig a
helyere erkezo bOrgy6
gyasz at nem veszi a
munkat. TehM borgy6
gyaasz sikeriilt mar
talalni. A rontgen szakel
latasra targyalasban
vagyunk egy orvos kol
legaval, eppugy, mint a
neurol6gus tekinteteben.
E ket allas betolteseig a
radiol6giai es a neurol6
giai szakrendelesre Szar
vasra kell Mjarniuk a
betegeknek - mondta
lapunknak az uj varosi
foorvos, dr. Lemak

Gyorgy, akitol azt is
megtudtuk, hogy
amennyiben rontgenor
vost vegkepp nem talal
nak, akkor mas megol
dast kell keresni, akar
bevezetve az ugyneve
zett tavleletezest is.

Ez aztjelenti, hogy a
rontgen felvetelt terme
szetesen itt vegzik el a
gyomaendradi szakren
deloben, s a leletet egy
internetes kapeso1aton
keresztiil a szakorvos
valahol mashol, peldaul
Bekesesaban a szamit6
gep monitora e10tt erte
keli ki.

- Az ultrahangos
vizsgalat azonban terme
szetebOl ad6d6an igenyli
a szakorvos jelenletet, a
kozvetlen kapesolatot a
beteggel, ezert ezt min
denkeppen meg kell
oldanunk - tajekoztatta a
Sz6-Beszedet dr. Lemak
Gyorgy, aki szerint az

orszagosan tapasztalha
t6 szakorvos hiany miatt
nem egyszeru betolteni a
megiiresedett altasokal.

A szakorvosi ellMas
egyik neuralgikus pontja
a hosszadalmas varako
zasi ida. Ezzel kapeso
latban dr. Lemak Gyorgy
elmondta, hogy a marei
usi adatok szerint Gyo
maendradon atlagosan
14,5 nap (szakteriileten
kent valtoz6, a legho
szabb 52 nap, a legrovi
debb 1-2 nap) volt a
varakozasi ida, ami
orszagos szinten nem
rossz, de - mint dr.
Lemak Gyorgy megje
gyezte - ez senkit sem
vigasztal!

- A kovetkezo lepes
link, amikor mar minden
szakorvos ujra a helyen
van, hogy a varakozasi
idot esokkenteni fogjuk.
A szarvasi laborral ko
tort megallapodas alap-

jan, rna mar nines korla
tozva a napi vervetelek
szama, letezik viszont
egy belso torekves az
irrelevans, illetve "rutin
szeru" keresek korlato
zasara - tudtuk meg dr.
Lemak Gyorgytol.

Els6 osztalyu
borovi feny6b61
ajt6k, ablakok

keszftese!

Konyhabutorok,
gardr6bszekrenyek.

keszitese egyedi
meretben

butorlapb61
vakumf6/iazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

Nernzeti
KOzlekedesi
Hat6sag

@.
~

~

AUTOSOK
FIGYELEMI

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:
22.000 Ft

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

..

Eredetisegvizsgalatl

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

Verso Biztositasi Alkusz Kft.

Telefon: 0666/284-989,
0620/359·6842

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kbtelez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztositas
- eletbiztositas
- nyugdij-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet:

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

Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztositasok teljes korG ugyintezese.

'"*';,;,;\ ...
,-~~. ~ ~

·'-~·r:11

Magyar kerekparok akcios aron!
26" noi ken~kpar: 46.100 Ft-tol!

Konyhai eszk6z6k. felszerelesek, konyhai kisgepek!

l ----Y.- -. I~.a.J..1a..~ .. ,

'STIHL~'

Makita keziszersziunok, kisgepek
es alkatreszek AKCIOS irnON!

Dinya Imre Vas- Miiszaki Boltja
Gyomaendrod, Bajcsy at 98. Tel.: 0630/6384-690
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,.0e fica6d csakn
rt a gyomaiak levalnak!

,
ma

,
szavazas

Az onkormanyzat a maxi
malisan elnyerhetOosszegre
500 millio forintra palyazik a
ket telepiilesresz ketkozpont
janak modernizalasara. Az
esetlegesen elnyert osszegbol
szeretnek helyrehozni az end
rOdi Hosok teret, valamint a
gyomai Szabadsag teret. A
l:itvanytervek reszben mar
elkesziiltek, am azok tovabbi
formalasa meg tart.

Ezzel kapesolatban sz6lalt
fel egy lakossagi f6mmon
David Istvan endr6di lakos, aki
nehezmenyezte, hogy a remelt
500 milli6 forintb61 nem egy uj
kozos varoskozpont kialakitasat
tervezik a jelenlegi varoshaza,
azaz a ket telepiilesresz k6zott,
hanem a penz nagy reszet a
gyomai Szabadsag terre kolte
nek.

Volt

Mint mondta, informaei6i
szerint Gyomara 440 milli6
forintot k6ltetenek, az endr6di
H6s6k terere esak 60 milli6t.

- Amennyiben ez megfelel a
val6sagnak, akkor ez hajme
reszt6! bnok megfeledkeztek
arr61, hogy a ket telepiiles egye
siilesekor az volt az igeret,
hogy Gyoma es EndrOd k6z6tt
egy k6z6s varoskozpontot kell
kialakitani. Akar tetszik ez
Gyomanak, akar nem - mondta
David, aki tajekoztatta a varos
vezetest arr61 is, hogy egy ren
dezvenyen a Gyomai Sziil6f6ld
BarMi K6r reszer61 kellemetlen
kijelentest kapott:

- Azt mondtak, hogy ameny
nyiben Endrod tovabb fickan
dozik, akkor a gyomaiak ala
irasgyiijtesbe kezdenek az elva
las hdekeben. Ne lepodjon meg

egysze

senki, de errol is lehet sz6! Ha a
ket telepiiles elv6.1na, akkor 15
milliard forintot annak a felnek
kelt fizetnie, amelyik fetelte a
masik fel vagyonat - mondta
David Istvan, aki fel is sorolta
mi minden tiintel: az Eneit61, a
sziil6otthonon at a partszekha
zon keresztiil, melynek altala
megallapitott erteke 15 milliard
forint.

David Istvan nehezmenyez
te tovabba, hogy a jelenlegi
varoshaza koriil kialakitand6 uj
varoskozpont kiepitesere sem
mifele koneepei6ja nines a
vezetesnek.

Toldi Balazs polgarmester
valaszaban elmondta, hogy a
palyazati kiirasra mar meglev6
varoskozponttal lehet palyazni,
s a felteteleknek a ket telepiiles
resz koze tervezett varoskoz-

,
ne

pont nem felel meg.
- Mivel Gyomaendr6d min

den lehet6seget szeretne megra
gani a palyazati penzek elnye
resere, ezert a ket telepiilesresz
ket varosk6zpontjanak fejlesz
tesere nylijt be palyazatot. Toldi
Balazs hangsulyozta, hogy a
David Istvan emlitett esetlege
sen elnyert 500 milli6 forint
Gyoma es Endr6d koz6tti
elosztasa meg nines eld6ntve, a
tervezes meg tart.

- A jelenlegi varoshaza mel
lett, a Selyem uton fiatal haza
sok reszere szeretnenk lak6ha
zakat epiteni, ezzel is maradas
ra bimi fiataljainkat, valamint
ide vonzani fiatal szakembere
ket. A yarOS foepitesze most
kesziti ezekr61 a latvanyterve
ket - tette hozza Toldi Balazs
polgarmester.

•
1982. janmir I-jevel hi

vatalosan is kimondatott:
Gyoma es Endrod egye
suit. A neve ezenrul Gyo
maendrod. A lakossag ve
gyes erzesekkel fogadta a
lepest: voltak, akik kez
dettol fogva elleneztek,
ffiasok - ugyanolyan hev
vel - patronaltak.

S ha a partatlan logikat
hivjuk segitsegul, mit
IMunk? Az emberek ko
zlil sokan a masi!< hely
segben dolgoznak, oda kol
toznek, a szomszedba ha
zasodnak. Bizonyos kozos
erdek, bizonyos kozosseg
van es fejlodik kozottlik.
Csak a hivatalos, admi
nisztrativ lepest sokan se
relmeztek. A hazassagot
kezdettol vitak jellemez
tek. Miert epUl Gyoman
tornaesarnok? Miert kerlil
Endrodre az orvosi ugyelet?
Miert nines rendes kozle-

kedes kozottlik? Legut6bb
pedig: miert akaIjak az
Endrodi Takarekszovet
kezet kozpontjM Mhozni a
szomszedos Gyomara?
ogy nez ki tehM, hogy a
kisebbsegben levok szama
ra hatranyos ez az egylittlet.
(Nem jelenti ez azt, hogy
Gyoman ne lennenek va
Jaspartiak. )

- A szamok azt mutat
jak, nines hatranyuk az
endrodieknek - mondta
errol Jenei Balint tanaesel
nok.

- Az egyesules elott kolt
segvetesi hianyuk is volt...

A szamadatok mellett ott
vannak persze az erzel
mek, amelyeket nem lehet
figyelmen kivul hagyni,
ugyanugy, mint a velt es
val6s serelmeket. Nezzlik
sorban, kik, hogyan akartak
helyrehozni, vagy vegleg
befejezni ezt a hazassagot.

Ez ev majus 10- en a helyi
MDF-szervezet gyulest
hivott ossze, ahol is meg
szerettek volna vitatni,
milyen problemaik is van
nak. A vegen azonban
egyre inkabb ugy csucso
sodott ki a hangulat, hogy
csak a "vaIjunk, ne val
junk" alternativa maradt
meg az emberek elott.

A falugyules utan a helyi
SZDSZ javaslatot nyUj
tott be a tanacsi tesruletnek,
hogy az irjon ki nepszava
zast a kerdesben. A tana
esUlesre kevesen jottek
el, nem lett hatarozatkepes.
Ra egy hetre ujat hivtak
ossze, amelyik mar szava
zatkepes volt, viszont a
szlikseges 30 helyett csak
29-en voksoltak a nepsza
vazas mellett.

Ezzel Ie is zarulhatott
volna az ugy, de ket part
helyi szervezete a

Fidesz es a kisgazdak is
alairasgytijtest szervez

tek. Az elso azert, hogy
az endrodiek szavazzanak
esak, akarnak-e vaJni vagy
sem, az ut6bbi pedig a
teljes lakossagi nepszava
zas mellett gyujtotte az
alairasokat.

Mivel a lakossag harom
szazalekar megnyertek az
ugynek, a nepszavazas juli
us I-jere kiiratott, ugy
hogy mindket telepulesresz
szavaz.

A tanaesUlesen beadvanyt
terjesztett elO a helyi
Honismereti Egyesulet. Ki
fejtettek, hogy nem tartjak
helyesnek a partok nepsza
vazasl kezdemenyezeset,
mert az nem tUkrozi a
lakossag erdekeit, az elva
las nem hozza majd maga
val a megoldast. Raadasul
a szavaz6polgarok nin
esenek tisztaban a valas

anyagi kovetkezmenyeivel.
Mivel azonban lakossagi
kezdemenyezeskent je
lentkezett az al<iinisgytijtes,
a nepszavazast ki kellett
irni.

S hogy mire voksolt a
varos? Vasarnap este fel
nyolc utan nem sokkal
megvolt a vegeredmeny: a
13 ezer 350 valaszt6b61
3798-an szavaztak. Ez a
szavaz6k 28,45 szazaleka.
Mivel az ervenyesseghez
50 szazalek plusz egy
ervenyes szavazat kell, a

korlilbelUl szazezer
forintba kerlilO - nepszava
zas vegeredmenye egye~

telmu: Gyomaendrod nem
valik szet! (A szavazason
megjelent lakosok tobbse
ge is - 78 szazaleka - erre
voksolt.) K. K.

~
1990. julius 2.
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Erettsegizo kep

Egyetem PhD iskolaja
kereten belii!. Hiszek a
rehabilitaci6 erejeben 
mint azt sajat peldam is
mutatja, ugy latom
azonban, hogy ehhez a
tarsadalom es a betegek
hozzaallasa egyenlore
nem megfelelo. Sokszor
szelmalom hareot
vivunk, mert konnyebb
bevenni egy pirul<it,
mint egyeb mast tenni az
egeszsegiink erdekeben.
A csokkent munkake
pessegu emberek mun
kaba val6 visszavezete
se is nebezsegekbe iitko
zik. Harom bet nem
eleg, hogy valakinek a
szemlelete gyakeresen
megvaltozzon, de elindi
tani valakit az uton, - azt
lehet! A friss mutottek
kel val6 torOclest kiila
nosen szeretem, mert
amilyen elesetten es
hitetleniil tudnak meg
janni az osztalyra, olyan
latvanyosan tudjak
osszeszedni magukat.
Azt hiszem ehhez tudok
en nem csupan szakmai
segitseget, hanem kello
hitet is adni.

.,..

Stef Gyorgyi a kisiskolas

Akkor elborzadtam meg
a kerdestol is, de addig
motoszkalt a fejemben a
gondolat es orvos ke
resztapam peldaja, hogy
jelentkeztem Szegedre,
az Orvostudomanyi
Egyetem Altalanos Or
vosi Karara. 1986-ban
vegeztem, majd Bala
tonfuredre, az Allami
Szivk6rhazba keriiltem.
Az6ta is itt vagyok 
emlekezik vissza a
palyavaIasztas kezdeti
lepeseire Gyorgyi, aki
1991-ben belgy6gyasz,
1997-ben kardiol6giai,
20l0-ben kardiol6giai
rehabilitaei6s szakorvo
si vizsgat tett. Az Allami
Szivk6rhazban a bete
gek rehabilitaci6jat veg
Z1.

- Ezzel kapcsolatban
vegzek tobb metodikat,
de a kardiol6giai vizsga
latok mellett akkredita
ci6t szereztem egyeb
ultrahangos vizsgalatok
vegzesere is. Tudoma
nyos munkat a verle
mezkek mukodesevel
kapcsolatban vegeztem
a Peesi Orvostudomanyi

elet, itt taIalkoztak, es itt
is hazasodtak ossze,
majd ket lanyuk sziile
tett, elobb Lola a nove
rem, majd en. A hihetet
len terhelhetoseget, ki
tartast es akaraterot apu
katol, a j6zan, a ketlab
bal a faldon allast anyu
kat61 orokoltem. A tisz
tesseget, beesiiletet,
oszinteseget, mindketto
jiiktol megtanulhattam 
mondja sziileirol Gyor
gy1.

A kozepiskolat
Szarvason, a Vajda Peter
Gimnaziumban, orosz
tagozaton vegeztem.
Kiss Erzsike neni volt az
osztalyfonokom, aki
hallatlan tiirelemmel
pr6balta megszerettetni
velem a matematikat 
sikertelenii!. J6 voltam
azonban biol6giab61 es
fizikab61, es ez hatarozta
meg a palyamat. Har-

madikos girnnazista vol
tam, mikor egy delutan a
noverem - kerti munka
kozben - megkerdezte,
hogy nem lenne-e ked
vern orvosnak lenni?

Stef Istvan a girnnaziumban
tanitott tOrtenelmet
es magyar irodalmat

Dr. Stet Gyorgyi,

ea. szivgyogyas

Stef Gyorgyi, aki mot
t6j<it Gorkijt6l valasztot
ta: "Szeretned kell azt,
amit csinaIsz, s akkor a
legdurvabb munka is
alkotassa valik."

Dr. Stef Gyorgyi
edesanyja bekesszen
tandrasi, edesapja sarka
di sziiletesu. lea neni
Szegeden vegzett torte
nelem-faldrajz szakon a
tanarkepzo fOiskolan,
Pista bacsi pedig
magyar-tortenelem es

Gyorgyi edesanyja az
egykori 1. szamu aItalanos

iskola tanara volt

filoz6fia szakon diplo
mazott Debrecenben a
Kossuth Lajos Tudo
manyegyetemen,

Mindkettoj iiket
Gyomara sodorta az

a fii
.. -=- --'~ -

A:.mult,esztendobert "inditotf soroza'
tunk azokr6lszo1,akikelszarmaztak
•.", ~i' . -, - ,.' -.. . . _ _ ~ ,

I ;varosun~pol,de;munkajukban sikeres
:emberek/lettek. ·Akiket barhova vitteis a.. ' . - ,". -'. '- -

.parancsolo sziikseg,.a,tijb~~tak~ras,;~gy

.ii :s.·c:>ts: ~z~szelye, megmaradtak lelekb.~n

gyol!!aina.~'_·~n~rodiiiek. j\1arai :Sandor
gondolataval:-.inditotf.uk utja'ra. ,cikksoro'
zatunkat: "A vilagon mindigaz. a: leg
szebb, ahol valamikor otthon voltunk."

A gyomai sziiletesu
dr. Stef Gyorgyi 1986
6ta a Balatonftiredi
Allami Szivk6rhazban
dolgozik kardiol6gus
kent. A gyomai pedag6
gus hazaspar lanya
1961. augusztus 12-en,
az oroszlan havaban
latta meg a napvilagot
Gyoman. A esillagjegy
egesz eddigi eletere
ranyomja belyeget, mint
mondja: mindenert ugy
kiizdok mint egy orosz
Ian.

Meg a Gyomai 1.
szamu Altalanos Isko
laban fogalma sem volt,
hogy milyen szakmat
valaszt majd. Egy ido
ben regesz, majd bir6
akart lenni.

- Szinjeles voltam
magyarb61, ez volt az
egyetlen tantargy, amit
nem kellett kiilon tanul
nom, megis kemiab61
indultam tantargyi ver
senyeken. Egy megyei
versenyen harmadik he
lyezett lettem. Az altala
nos iskolaban anyukam
volt az osztalyfonokom,
aki szigorU kovetelme
nyeket tamasztott, s
nekem mindenert sok
szorosan kellett megdol
goznom. - mondja dr.

,.
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Bejelentkezes
telefonon:

Rendeh~si ido:
Hetf6: 8-12
Kedd: 14-18
Szerda: 8-12

Csut6rt6k: 14-18
Pentek: 8-11

0670/389-64-11
vagy

rendelesi id6ben:

Dr. Kerekes
Attila

fog0 rvos
Gyomaendrad,

Fa ut 3.

H.E.

dolgozik 1985 ota.
- Igazi tars! Min

denben szamithatok ra,
kapesolatunk - bar gyer
mekiink nem szliletett 
peldaertekii - mondta
vegiil dr. Stef Gy6rgyi.

jut, hogy - mondhatni 
veletlenUl keriiltem az
orvosi palyara, de bele
gondolva, az eletem
minden teriileten a segi
takeszseg vezerelt, ve
zerel. EIOfordult mar,
hogy nem ereztem j6l
magam a b6r6mben az
elettel, a szakmaval jar6
szelmalomhare rniatt, de
a korral j6n valamelyest
a b6lcsesseg es a belatas
kepessege is: mindenkit
olyannak kell elfogadni
amilyen es igyekszem
mindenkital azt elvami,
amire kepes. A betegek
latjak azt a munkit,
melyet az erdekiikben
vegzek es ertekelik is
azt, mint ahogy elismer
nek azok a kollegak is,
akiknek a velemenye
szamit. Ba elcsiiggedek,
akkor a mott6m jut
eszembe: "szeretned
kell azt, amit csinaIsz, s
akkor a legdurvabb
munka is alkotassa va
lik".

Stef doktoma ferje
szinten az balatonfuredi
Allami Szivk6rhazban

inkabb hasonlit szagul
dasra, mint andalgasra.
Biiszke vagyok ra, ha
egy kutya bizalmat el
tudom nyemi - vall a
kutyakhoz valo viszo
nyar6l a gyomai szUlete
su kardiologus.

- Sokszor eszembe

yen kilos juhaszkutyaja
nak szeretetet sikeriilt
kivivnom. Minden het
valamelyik napjan elvi
szem "setalni", ami

- Tizenhat evig volt a
baratom, a sporttarsam,
egyiitt futottunk. Az6ta
t6bb negylabu feszkelte
magit a szivembe. Je
lenleg anyukam kutyaja
Molly all art mellettem,
ha Gyoman vagyunk,
Balatonfureden pedig a
baratnam majdnem 6t-

Dr. Stef Gyorgyi ferjevel

egyes nap mozogjak va
lamit. A sok-sok metodi
ka es tanulas mellett sze
retek olvasni, siitni
fOzni, puzzle-t kirakni,

rezkarcokat kesziteni, de
minden erdekel, ami
kreativ.

Dr. Stef Gy6rgyit
olthatatlan szerelem fiizi
a kutyakhoz. Gyermek
kora meghataroz6 elme
nye volt Basaval, a vizs
laval va16 talalkozas.

tett a sport. Rendszere
sen treningezek minden
nap - gyalogolok, kerek
parozok, rendszeresen
uszok, g6rkorcsolyazok
- mindegy, csak dinami
kus legyen a mozgas.
Egesz eletemben spor
toltam, igy nem az okoz
gondot, hogy minden

A Stef testverek: Lola es Gyorgyi

Bogy orvoskent
miert eppen szivgy6gya
szat mellett k6telezte el
magit? Az elsportot egy
halk szivz6rej nem tette
lehetave szamara, de
ennek ellenere egesz
eletet vegig kiseri a
sport. Mar diakkent atle
tizal1. Altalanos iskola
ban es gimnaziumban
atletikai versenyeken
rendszeresen indult,
megyei szinten szep
eredmenyeket ert el vag
taz6kent es tavolugr6
kent is. Az aItalanos
iskolai evei alatt nehany
evig r6plabdazott is
Szmolnik Lajos es
Pelesz Bela vezetese
vel.

- Egyetemi heim
alatt keriiltem it a taje
koz6dasi fut6khoz. Sze
rettem az erdat, azt a
legk6rt, melyet ez a
sportag nytijtott. A taje
koz6dasi fut6k - hit az
kii16n "allatfaj" - mond
ja nemi maliciaval.

- Aztan 1989-ben
egy foltot Yettem eszre a
jobb terdhajlatomban,
mely szinte szemlato
mast natt. Akkor meg
nem volt vilagszerte is
mert a Lyme-k6r es
annak rendes kezelese.
Evekre meghatarozta a
sorsomat az a kullanes
esipes. Szamtalan anti
biotikus kUra k6vetke
zett es a mai napig tart6
hare. Sorsom 1994-ben
Los Angelesbe vezetett.
Pel evet t6lt6ttem el ott
egy agyseriilt gyerek
neuro16giai rehabilitaei
6janak reszesekent. Ott
talalkoztam a kinai szar
mazasu Ling doktorral,
aki elsa alkalommal
hitette el velem, hogy
lehet kiut ebbal a kr6ni
kus allapotb61. Ling
doktor adott hitet ahhoz
hogy van kiut a betegse
gembOl es rna szellemi
leg, fizikailag is olyan
eros vagyok, mint eddig
soha. Persze sokat segi-
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OJ elnoke van a turisztikai egyesiiletnek
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Az oregsz616i lako
sok keressel fordulak az
onkonnanyzathoz, hogy
a kiilteriileti varosreszen
epitsen a varos vegre
telen-nyaron jarhat6 uta
kat. bsszesen 9 olyan
utcar61 van sz6, amelyek
az esos evszakokbanjar
hatatlanok.

Toldi Balazs polgar
mester ezzel kapcsolatan
lapunkat arr61 tajekoz
tatta, hogy bregsz61o
ben osszesen 9 utca
utepiteset tervezik, 9
kilometemyi hosszban.
Mindez koriilbeliil 500
ember eletmin6seget
javitana. A varoshaza
szakemberei felmertek
az epitkezes koltsegeit, s
ennek alapjan csak az
utalap elkeszitese tobb
mint 100 milli6 forintos
koltseggel jama.

- Ezt ebben az esz
tend6ben nem tudjuk
megval6sitani. Iden 25
rnilli6 forintot szanunk
az oregsz616i utcak
bizonyos reszein az uta
lapok elkeszitesere. Meg
kell nezniink, hogy
melyik utcaban himy
embert erint az utepites,
s ennek alapjan szaka
szosan keszitjiik el az
utalapokat. Ugyanakkor
varjuk azokat a videkfej
lesztesi palyazatokat,
ahol kiilteriileti uthal6
zat fejlesztesere is lehet
majd palyazni. Ameny
nyiben nyeriink' akkor
nem kell a lakossagt61
hozzajarulast kemiink az
utepiteshez - tajekoztatta
lapunkat Toldi Balazs
polgannester.

Oregszollo
kilenc

utcajaban
utat

epitenenek

kihasznalasuk, illetve a
telepiiles pozicionalasa
kivannival6t hagy maga
utan. Persze minden kez
d6dik azzal, hogy Gyo
rna es Endr6d kiilonalla
sa meg most evtizedek
utan is erzekelhet6: az
emberek fejeben nagyon
lassan megy vegbe val
tozas. Meg kell ertetni az
emberekkel, hogy szep
helyen elnek, szamtalan
ertekiink van es ezzel
egyiitt j6 turisztikai lehe
t6segeink is kinalkoz
nak.

Gyomaendrodon
ezt mondjuk, halljuk mar
30 eve, megis petdaul
Szarvas megelozte Gyo
maendrodot a turisztikai
kinalat teruleten is. Mi
kent tudja on Gyoma
endrodot felemelni a
mondjuk Szarvas turisz
tikai szinvonalahoz?

- Az lenne a fontos,
hogy a gyomaendr6di
emberek, a turizmusban
erdekelt vallalkoz6k
fogjanak ossze es a ma
sikban ne a konkurenst,
a vetelytarsat lassak. A
sikerhez nagyon eros
varosmarkating is sziik
seges. Gyornaendr6d
eseteben sem csak egy
egy szallashelyet, egy
furd6t, egy foly6sza
kaszt kell eladni, hanem
magM Gyomaendr6dot.
A varosr61 kellenne egy
olyan kepet kialakitani,
amelynek lattan az
emberek azt mondanak:
"ez igen, ezt meg kell
nezniink, ide el kell utaz
nunk!" Szerintem adott
sagaihoz kepest Gyoma
endrOdnek nagyon keyes
a vendege - mondta dr.
Gl6zik Klara, aki egy
esztend6t kert arra, hogy
kideriiljon, rnikent tud
egyiitt dolgozni majd a
gyomaendr6diekkel.

RE.

tese nem ragaszkodik
ahhoz, hogy az uj elnok
gyomaendr6di legyen.
J6magam pedig itt elek a
kozelben, Szarvason,
megfelel6 es szeleskorii
szakmai tapasztalatokkal
rendelkezem es a szak
maban is ismernek.
Megkerdeztek, hogy el
vallnam-e a GYOSZ-TE
vezeteset? Ugy gondol-

tam, hogy szivesen segi
tek, ha tudok. Kiviilr61
jott szakemberkent talan
mast es maskent latok
Gyomaendr6d turiszti
kaj3.1 illetoen. Ismerem a
varost, ahova a korabbi
szakmai kapcsolatokon
kiviil barMi szalak is
fiiznek. Mindig azt 13.1
tam, hogy Gyomaend
r6dnek nagyonj6 leheto
segei vannak, de a

el a gyomaendr6di tu
risztikai egyesUlet veze
teset?

- On volt mar min
den, ahogyan azt mon
dani szoktak. Tobbira
nyU munkai mellett most
meg elvallalta a gyoma
endrodi egyesulet ira
nyitasat is. Felkertek,
vagy On ajanlkozott a
munkara?

Gyomaendr6dr61
megkeresett az egyik
volt tanitvanyom, Arany
Ferenc, aki ocsodi es
jelenleg a GYOSZ-TE
nel dolgozik, mint me
nedzser. 6 ajanlott en
gem, miutan kideriilt,
hogy Timar Imre elnok
nem vallalja tovabb a
munk3.1. A beszelgetesek
sorim egyertelmiive valt,
hogy az egyesiilet veze-

Marcius eleje 6ta
ismet uj elnoke van a
Gyomaendrodi Udiil
tetesi Szovetseg Turisz
tikai Egyesiiletnek
(GYUSZ-TE). Pajer
Sandor utan csak rovid
ideig volt vezetoje Ti
mar Imre az egyesiilet
nek, s lemondasa utan
egy szarvasi turisztikai
szakembert kert fel az
egyesiilet a gyomaend
rodi szervezet vezetese
reo

Az uj vezet6 dr. G16
zik Klara 2000-t61 2005
ig volt a szarvasi Tour
infonn !roda vezet6je,
majd 2007-t61 a bekes
csabai szekhelyii Bekes
Megyei Tourinfonn Iro
da vezetesevel biztak
meg. Kozben a Bekes
Megyei Vallalkozasfej
lesztesi Alapitvany iigy
vezet6i munkajat is
elvallalta 2008-t61.

Iden januarban
ugyan mindket munka
helyenel megszunt a
megbizatasa, de mar
2015. decembere 6ta a
KBC Nonprofit Kft.
iigyvezet6jeve valasztot
tak. Ezt a ceget 8 onkor
manyzat alapitotta, s
kozben meg 27 telepiiles
csatlakozott a szervezet
hez, amely az uni6s terii
letfejlesztesi palyazato
kat segiti a tersegben.
Gl6zik Klara emellett
irrunaron tiz eve tanit a
Szent Istvan Egyetem
gazdasag-, agrar- es
egeszsegtudomanyi ka
ran turizmushoz kapcso
16d6 targyakat. Oktat
Szarvason, Bekescsaban
es H6dmez6vasarhelyen
is. Mindemellett elnoke
a Koros-volgyi Oazis
Egeszsegturisztikai E
gyesiiletnek is.

Gl6zik Klarat ker
deztiik, hogy milyen
elkepzelesekkel vallalta
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Dinya J6zsef
lett az iii igazgat6

Az 59 gyoma
endrodi szolgalati la
kas kezeloje korab
ban a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. volt,
mareius l-tol a Zold
park Kft. vette at ezt
a munkat.

A Zoldpark szedi
be a lakbereket, majd
a koltsegalapu lakas
ok eseteben a besze
dett lakbert negyede
vente atutalja a tulaj
donos onkormanyzat
szamlajara.

A fizetesi fegye
lem j6nak mondhat6,
esupan a yaros egyik
kft.-jenek vezetoje
uszott el a lakberfize
tessel es a rezsikolt
segek rendezesevel.
A eegvezeto mult ev
mareiusi bekoltozese
6ta nem fizeti a havi
25.930 forintos lak
bert, sot a kauei6val
es a rezsi jelentos
reszevel is ad6s.

A polgarmester
lapunkat tajekoztatta,
hogy a lak6 mar mar
mareius elejen az
ad6ssaga felet ren
dezte es adott egy
fizetesi iitemezest a
hatralekair61.

Van, aki
nehezen fizet

lazs is megvalt a korabbi
varosvezeto jarmiivetol:
egy 5 ezer kilometert
futott Skoda Oetaviara
eserelte Ie az Opelt, mely
nek miiszere mar 150 ezer
kilometert mutatott.

Irnre egy Opel Astrat,
kesobb egy Opel Zafirat
hajtott a multban. Vam
Andras maradt a marka
nal, 0 Opel Astra sedanra
eserelte az elodje altaI haj
tott gepkoesit. Toldi Ba-

am esak kevesen vernek
itt gyokeret. Azt mondja
Toldi Balazs polgarmes
ter, hogy sejti, miert nem
jonnek haza a vegzett
fiataUaink:

J6val nagyobb
anyagi biztonsagot talal
nak a nagyvarosokban,
kUlf6ldon. Szerintem az
egesz regi6ban kellene
ezt a jelenseget orvosol
ni. Talan j6 hir, hogy
megepUl az M44-es ut,
segithet a yaros eegeinek
az orszag gazdasagi elet
ebe bekapeso16dni, ez
versenykepesseguket is
fokozhatj a. A lakossag
elvandorlasat egyedUl
Gyomaendrod megolda
ni nem tudja, ezt a
megyenek, a regi6nak, a
politikanak es a gazdasa
gi elet szereploinek kell
tudni megoldani - mond
ta a polgarmester.

Veget ert az Opel-kor
szak, mar ami a polgar
mesteri aut6kat illeti.

Dr. Frank6 polgarmester
Hyundai Pony-ra eserelte
a varoshazi oreg "koeka"
Ladat, majd dr. David

Berlakasok Gyomaendrodon

Vege az Opel korszaknak

Fogy a lakossag,
nines szakember

Varosunkban ossze
sen 59 szolgalati, iIletve
szoeialis berlakassal
gazdalkodnak. Kell is a
sok lakas, mert szinte
minden meghirdetett ve
zetoi allasra esak videk
rol jelenkeznek szakem
berek.

A varos - es tegyUk
hozza - a megye lakossa
ga folyamatosan esok
ken es oregszik. A to
vabbtanu16 fiataUaink
mar nem ternek vissza
szlilovarosukba, ezert a
tanult, kepzett szakem
bereket is nelkUloznie
ke11 Gyomaendrodnek.

Ajarasi hivatal veze
tojetol, a varos jegyzoje
ig, a fiirdo igazgat6jan
at, a turisztikai egyesUlet
elnokeig, a varosi fOor
vost61 tobb varosi intez
meny vezetojeig min
denki videkrol erkezik,

es Ketsopronyban vegez
kozszolgaltatasban hu11a
dekbegyl.ijtest es sza11i
tast.

Dinya J6zsef, az uj
igazgat6 bemutatkozasa
ban elmondta, hogy har
mine eve dolgozik az epi
toipar teriileten.

- Elobb muvezeto
kent, kesobb epitesveze
tokent. Magasepitessel
kezdtem, 20 evet dolgoz
tam elso munkahelye
men. Ez utan rovidebb
ideig Budapesten egy
lakasepito kft.-nel felso
kateg6rias lakasok belso,
szakipari munkainal vol
tam epitesvezeto. 2008
6ta ismet Gyomaend
rodon dolgozom, fokent
melyepitesi munkakon:
terburkolasok, utepites,
utjavitasok, kerekparut
epites, esatornazas, bel
viz program, az aluljar6
koriili terburkolasok.

szamit6 4-es ut legtobb
szakasza is kirazza az
ember lelket, raadasul
rendkivUl balesetvesze
lyes is.

A mareiusi fuss hir
szerint meg az iden el
kezdodik a 44. szamu ut
Keeskemet-Bekesesaba
kozotti szakaszanak kor
szeriisitese, negysavosi
tasa. Orvendunk ennek
is, de odaig majd esak
l6haton juthatunk el...?

H.E.

Az onkormanyzat
tobb mint egy eve keszlil
a yaros 3 eegenek atszer
vezesere. Eddig Fekete
J6zsef latta el a Gyo
maszolg Ipari Park Kft., a
Zoldpark Kft. es a Gyo
makozszolg Kft. iranyita
sat. Mostant6l 5 eyre Di
nya J6zsefet neveztek ki a
Gyomaszolg es a Zold
park iigyvezetojeve.

A Gyomaszolg egy
fajta vagyonkezelest ve
gez ezenrnl, az ipari par
kot, az inkubatorhazat
iranyitja es a varos holta
gait kezeli. A Zoldpark
kezeli az utakat, a zlildte
riileteket, karbantartaso
kat lat el es iizemelteti a
sportesarnokot.

Fekete J6zsefet szin
ten ot eyre neveztek ki a
Gyomakozszolg Kft.
elere. A eeg Gyomaend
rodon, Devavanyan,
Eesegfalvan, Kondoroson

Sok aut6sban az a
gondolat is megfogal
maz6dhat, hogy az el
mult 25 evben "utoler
tiik" a 25 evvel ezelOtti
romaniai utviszonyokat!
Sajnos nem vigasztalhat
senkit, hogy ezzel nem
esak Gyomaendrod van
igy, hanem szinte az
egesz Tiszantul, ahol
nem esupan a 3 szamje
gyl.i utak, hanem akar az
egy szamjeggyel jelzett,
es fo kozlekedesi utnak

.0
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Kit.
I) ,

Temetkezesi iroda:
Gyomaendr6d, Ipartelep u. 2.

Hetf6-pentek: 7-15 6raig!

Telefon: 0666/386-233

Az ilgye/et ideje a/att
(hetvegen es ilnnepnapokon is
ejje/-nappa/) hivhat6:
Csoke Janos:
06661285-065, 06301630-8097

Konyvelo, palyazatiro es vaUalkozasi
tanacsad6 tarsasag
Gyomaendrodon es koroyekt'm a kovetkezo
tevekenysegekkel varja iigyreleit:
• K6nyveles - sziikseg eseten k6nyvvizsgal6
egyiittmi.lk6desevel
• Berszamfejtes, TB i.igyintezes
• Vallalkozasi es penziigyi tanacsadas
• Jogi tamksadas, azonnali cegalapitas es
cegm6doshas - iigyved egyiittmuk6desevel
• SzekhelyszolgaItatas
• Palyazatfigyeles, palyazatiras,
projekt-menedzseles
• Biztositas k6zvetites
• SegitsegnyUjtas hivatalos levelek, beadvanyok
elkesziteseben, nyomtatvanyok kit6lteseben
• Forditas, tolmacsohis

Az erdekli:idok keressek munkatarsaink.at:
Dr. Timar Gyongyi 0630/911-7982
Fabian Agnes 0670/327-4707
Timar Eva 0630/618-4620
Barna 2solt 0670/625-8579
Irodaink:
5500 Gyomaendrod, Szabadsag ter 4.
5500 Gyomaendr6d, Kossuth L. u. 33.

Gyomaszolg Kft.
Temetkezessel
kapcsolatos ugyintezes

szarvasi uton, s kanya
rodna az Endradi hid ira
nyaba, a ligeti lejar6ig.

Az onkorm{myzat
f6rumot rendezett az
erintett lak6knak, akik
kozul tobben elleneztek a
hazuk elatt kozvetlenUl
hliz6d6 bicikliut epiteset.

Szuj6 Zoltiln, - aki
nek vastelepe van a Fa
utnak ezen szakaszan 
jelezte, hogy rendkiviil
balesetveszelyes lesz az
udvarara be- es kihajt6
teheraut6k miatt a bicik
liseknek ez a szakasz.
Erre figyelmeztetett,
amikor azt mondta, hogy
a naponta egy biciklist
biztosan el fog ott utili 
utalva ezzel a kerekparo
sok kozlekedesi monllja
ra IS.

H.E.

parutb61 es a kerekpar
savb6l akkoriban nem
lett semmi, am a most a
Toldi Balazs vezette tes
tillet ujra elavette a te
mat. Az. emlitett szakasz
ra a kerekparut epitesi
tervei mar keszen van
nak. A kivitelezes koltse
ge a tervek szerint - a viz
elvezetesi munkakkal
egyiitt - 200 milli6 forint
lenne, melyre a palyaza
tot marcius vegen be is
nylijtotta a Yaros.

A Kodaly utcilt61 a
Hasok tereig, a Fa ut jar
datIan oldalaban a hazak
toveben hUz6dna a ke
rekparut, eppen ugy, mint
a Fa ut gyomai reszen,
valamint a Bajcsy uton. A
kerekparut a Hasok teren
vezetne at, s a templom
nal haladna keresztiil a

Az. elaza kepvisela
testUlet meg 2013-ban
foglalkozott az endrOdi
reszen, a Kodaly utcat61
az Endradi hidig folyta
tand6 kerekparut epitese
vel. A Varfi Andras
vezette onkormanyzat
akkoriban azt a megol
dast reszesitette elany
ben, hogy a Kodaty utt6l
a Fa ut mindket oldalan
az utszelesitesekkel ke
rekparsavok epi.iUenek,
ugyanis a kerekparut
kialakitasara ezen a sza
kaszon szUkos a hely.

A kerekparsavok epi
teset akkoriban a kepvi
sela-testillet nem tamo
gatta, kiilonosen a Ko
rosok-VidekMrt Egye
sUlet kepviselai tartottcik
ezt a megoldast baleset
veszelyesnek. A kerek-
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Gyilkos vagy hu
manus gazdasagot a
Karpat-medenceben
cimmel rendezett kon
ferenciat a Kozep
Europa Klub Kiskun
eIegyh<izan.

Neves szakemberek
an'a a kt':rdesre kerestek
a valaszt, milyen intez
kedesekkel lehetne
lelassitani foldunk fel
melegedeset.

A Kozep-Eur6pa
Klub 1994-ben indftotta
el konferenciasorozatat
Kelemen J6zsef kezde
menyezesere. A szelle
mi mUhely tagjai kez
dettc)l fogva megkUlon
boztetett figyelemmel
vizsgaljak a Karpat
medence szetrombolt
termeszeti es fOldrajzi
egysegenek, gazdasagi
es kultunilis harmonia
janak helyreaJlitasi
lehetosegeit. A hazai es
nemzetkozi tudoma
nyos vizsgalatok alap
jan ugyanis valoszinu
sitheto, hogy az eghaj
lat- valtozasnak jelen
tos komyezeti es gazda
sagi kovetkezmenyei
lesznek, s meghataroz6

tenyezo lesz a tarsada
lomban, az ember es a
termeszet kolcsonhata
saiban egyarant. A glo
balis problema kezelese
csak vilagmeretii ossze
fogassal valosithato
meg. Ugyanakkor a
hatekony cselekvesi
programok kidolgoza
sahoz es megval6sitasa
hoz elengedhetetlen a
lokalis es regionalis
egyuttmiik6des. Ku16
nosen ervenyes ez
Europa egyetlen tokele
tes fa ldrajzi, 6kologiai
egysegere, a Karpat
medencere. A felegyha
zi tudomanyos tanacs-

kozas reszvevoi terve
zik Kiskunfelegyhazan
egy klimabiztonsagi
kozpont letrehozasat 
tajekoztatta lapunkat
Kelemen Jozsef a
Kazep-Europa Klub
elnake.

- A KarpM-medence
foldrajzi, tenneszeti es
gazdasagi egyseget a
Trianonnal brutalisan
szet romboltak. A gyil
kos nagyhatalmi erde
keknek aldozatul esett
Kozep-Europa es
Karpat-medence on
gyilkossagaval egyen
ertekii a rank kenyszeri
tett szetdaraboltsag

tovabbi fenntartasa.
Kozep-Europa es a
Karpat-medence egyse
get, kozosseget helyre
kell allitani. A KarpM
medence teremtett voI
taMI fakad6 osszetarto
zasat, foldrajzi es ter
meszeti egyseget is
ervenyre kell juttatnunk
egy gyilkos es ongyil
kos tartenelmi korszak
koloncaitol szabadulva
- fogalmazott a tanacs
kozas fOvednoke Tokes
Laszlo, Europa parla
menti kepviselo Kis
kunfelegyhazan.

Beszedeben Tokes
Laszlo a Kozep-Europa

Klubbal kialakult sze
melyes kapcsolataroI
szolva nagy elismeres
sel meltatta annak pel
damutato tevekenyse
get. A "gondolkozz glo
balisan, cselekedj loka
lisan" elvenek szelle
meben ertekelte Ke
lemen Jozsef hivatastu
do munkassagat, a
kazep-europai terseg
termeszetvedelmenek,
valamint a mestersege
sen meghUzott hatarok
altaI felszabdalt KarpM
medencei nagyregio
eredeti allapotanak a
megorzese es helyreal
litasa szolgalataban.

Europai kepviseloi
minosegeben Tokes
Laszl6 tajekoztatast
adott a termeszeti ka
tasztrofaval fenyegeto
verespataki cianidos
banyatervvel szembeni
europai parlamenti fel
lepeserol, valamint a
romaniai, illetve erdelyi
erdok vedelmeben kiej
tett tevekenysegerol.

A konferencian Visy
Zsolt regeszprofessor a
Verespatak multja, jele
ne es jovoje kepekben
dmu vandorkiallitast
nyitotta meg, mely
2007 ota Magyarorszag
es Erdely mintegy 250
telepUlesen volt Iathat6
es mar Brusszelt, az
Europai Parlamentet is
megjarta. A konferencia
vendege volt a Kanada
ban eto Bogyay Elemer,
aki a fotokiallitas tenge
renrnli, kanadai es ame
rikai utjat segitette az
elmult evekben es taje
koztatast adott a kana
dai aranybanyasz ceg
verespataki beruhazasa
elleni fellepeser6I.
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A Koros-videki Horgasz
Egyesuletek Szovetsege az elo
zetesen elfogadott 2016. evi
halasitasi tervezeteknek megfe
leloen marcius elejen megkezd
tek a haltelepiteseket - irja a
beol.hu.

Az Ecsegfalvai t6gazdasag
b61 lehalaszott 30-35 dekag
ramm atlagsulyil ketnyaras
pontyokat, a h6nap kozepeig
pedig az 5 deka atlagsulyil egy
nyarasokat helyezte ki a szovet
seg kezeleseben leva vizterule
tekre. A telepitesek a gyoma
endradi belteruleti holtagakkal,

illetve a megkozelitheta egyeb
hoItagi es csatomaszakaszokkal
kezdodtek. A tervezett telepitesi
mennyiseg ketnyarasokb61 6
ezer kilogramrn, egynyarasok
bol 3 ezer kilogramrn.

Jelolt nagypontyokat is
elhelyeztek a gyomaendrodi
holtagakban. Marcius 17-en
mintegy 6 es fel mazsa, 7-11
kilogramrn kozotti egyedsulyil
nagy testU ponty kerult kihelye
zesre a KHESZ kezeleseben
leva vizteruletek koziiI Gyoma
endrodon az Endrodi Revzugi,
a Fiizfas zugi, a Nemet zugi, a

Hantoskerti (Falualji) es a
Torzsas zugi holtagakba, illetve
a bekescsabai Fas-t6ba. A biha
rugrai halastavakr61 torzsallo
many kialakitasa illetve erasite
se celjab61 beszerzesre kerula
"anyahalak" mindegyike egye
di azonosit6 jellellett ellatva. A
halak vedelme erdek6ben, illet
ve a jeloles altaI nyerheta ada
tok jelentasege miatt, jelolt hal
a Szovetseg vizteruieteral nem
viheta el! (Meg abban az eset
ben sem, ha a KHESZ helyi
horgaszrendje altaI megszabott
meretkorlatozasok erre egyeb-

kent Iehetoseget adnanak.) A
kihelyezett to- es tiikorpontyok
bognartiiske alatti izomszovete
be a szokvanyos haljelolesi
gyakorlat reszekent apr6
muanyag csovecsk6k, ugyneve
zett krotaliak lettek rogzitve
(feMr es narancs szinben), eze
ken talalhat6 az egyedi azonosi
t6 szam, illetve a illetaseget
jelza KHESZ vagy MOHOSZ
felirat.

Kifogasra kerult jeWlt hal
semmilyen korulmenyek kozott
nem tarthato meg - irja honlap
jan a KHESZ.

Tavaszi
kinalatunkbol
Lemos6 permetszerek

Novenyved6szerek
Tapoldatok

Permetez6gepek
Vet6magok

Ragcsal6irt6 szerek
F6liak, toml6k

FOnyir6k, kerti kisgepek

Munkavedelmi ruhazat

Gyomaendrod, Kossuth u. 31
Telefon: 0670n70-5528

.



2016. aprilis Szo-Beszed 11

A Vasarteri Ovoda tavaszvaro esemenye'
A Vasarteri Ovoda es

Bolcsade "Tavaszvar6" eseme
nyei minden erintett gyermeket es
felnattet izgalomba hoztak.

Az esemenysorozatunk elsa
allomasa a Nanapi koszontessel
kezdadott. Az intezmeny osszes
kislanyM a fiuk viraggal k6sz6n
t6ttek e jeles napon.

Programunk a tavaszi jatsz6
hazunkkal folytat6dott. Az unnep
hez illa ajt6 diszeket, baranyka
kat, tojastart6kat es himes tojaso
kat keszithettek az ovisok szlileik
kel egyiitt. A kicsik kedvenc teve
kenysege a "nyuszi simogatas" az
iden is nagy sikert aratott.

Husvet alkalmab6l a regi szo
kasokat hagyomanyokat feleleve
nitve diszes 6lt6zekbe bUjva egy
izgalmas, boh6kas, taneos jelene
tet mutattak be k6zepsas es nagy
csoportos gyermekeink, erzekel
tetve a regi szokasokat, hagyoma
nyokat.

A musort a b6lcsadei jMsz6
haz alkalmaval is bemutattuk a
pieiknek es szlileiknek.

A Kis Balint Altalanos Iskola
tanu16i is ellMogattak hozzank,
akik "Iskolahivogat6" musorukkal
kedveskedtek az iskolaba mena
nagyesoportos gyereknek.

pr~.g~r.lialnk:(i,)
r ..../J,~ "" .. -"tJ. '.' 'P1 , ..to~Y
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• Aprilis 19-en "Mese- es a
lelki egeszseg" cimmel Szab6ne
Kallai Klara pszieho16gus tart ela
adast 6vodankban.

• Aprilis 29-en Anyak napi
miisorral kedveskediink az Oszi
Napsugar Idasek Otthon lak6inak.

• Majus elsa heteben 6vodasa
ink k6sz6ntik az edesanyakat es a
nagymamakat.

• Aprilis 30-an a Sajt- es
Tur6fesztivalon gondoskodunk a
k6z6nseg sz6rakoztatasar61.

• Majus 13-an a k6zepsa- es
nagyesoportos gyerekekkel Csong
radra a "vadnyugat varosaba" lato
gatunk el, ahol sz6rakoztat6 prog
ramokkal vamak bennunket.

• Majus 20-an az iskolaba
mene gyermekek egyik legkedve
sebb programja a "Pizsama Party"
keriil megrendezesre.

• Majus 27-en tarjuk ballagasi
iinnepseglinket.

• Majus 28-an Csaladi- es
Gyermeknapunk kereteben szines
programokkal varjuk az ideerkeza
6vodas es belcsades gyerekeket es
szlileiket.

A Szivarvany Gyermekkert Vasarteri Ovoda
beiratkozelsi tiijekoztat6ja

Szeretettel varunk minden kedves leend6 6vodast
es szuleit az alabbi rendezvenyunkre:

Aprilis 22-en, penteken 9 es 11 6ra k6z6tt megrendezend6

nyilt napra
ahol lehet6seg nyflik megismerni a leend6 6v6 neniket,

az intezmeny dolgoz6it es betekintest nyerhetnek 6vodank
mindennapi eletebe.

A beiratkoz3S idopontja:
2016. aprilis 25-26-27-en (hetf6, kedd, szerda) 8.00-17.00 6raig

Cfmunk: 5500 Gyomaendr6d, Vasarteri Itp. Telefon: 0666/386-115 0666/280-095
E-mail cfmunk: szivarvanyovi4@freemail.hu Honlapunk: www.vasarteriovi.hu

Mindenkit szeretettel varunk az intezmeny dolgoz6i!

BALUVILL
Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mezotlir, Rilkoczi lit 12.

Kfnalatunkb61:

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

ERELESI

REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETBOLI

Kedvez6 arakkal varja vasarl6it a BALUVILU
Nyitva: Hetf6-pentek: 7.30-17.30 Szo.: 7.30-12.00

TeJefon: 0620/9777·946
TeJefon/fax: 0656/354·544

Munkaruhazat:
acelbetetes es betet nelkiili cipok 36-48 meretben!

Dzsekik 4XL meretig. Munkasnadnigok!
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Judo eredmenyek

helytalltak a megmerettetesen:
Csanyi Brigitta, Varga Yanda 5.
a osztalyos valamint Saly Sara,
Sztojan Zoltan 6. c osztalyos
tanu16k a kozepmezanyben
vegeztek. Vinkovics Agnes 5. a
osztalyos tanul6 5. helyezett
lett. Felkeszita tanara: Domo
kos Aniko. A 6. evfolyamos
tanu16k versenyeben Nandori
Vikt6ria 6. c osztalyos tanu16
lett a Sarret kis nyelvesze kitiin
teta cim tulajdonosa. Felkeszi
taje: Hunya Jolan tanama.

(Gyermekliget Ovoda), Kurilla
Csenge (Gyermekliget Ovoda),
Furka Rebeka (Szivarvany
Gyermekkert Ovoda)

Mesemond6verseny: 1. Kezi
R6bert (Szazszorszep Ovoda), 2.
Feher Luca (Gyermekliget
Ovoda), 3. Gubucz Liliana
(Szazszorszep Ovoda)

Kiilondijasok: Izs6 Natalia
(Szazszorszep Ovoda), Botos
Lujza (Gyermekliget Ovoda),
Farkas Anik6 (Szivarvany
Gyermekkert Ovoda)

Marcius 4-en rendezte meg
a Korosladanyi Tiikory Lajos
Altalanos 1skola es Alapfoku
Muveszeti 1skola regionalis
tehetseggondoz6 versenyet. A
GyomaendrOdi Kis Balint
Alta1<inos 1skolat 3 otodikes es
3 hatodikos - a magyar nyelv
rejtelmeibenjartas - tanul6 kep
viselte. A Sarret kis nyelvesze
kitiinteta cim elnyereseert evfo
lyamonkent 30-30 diak ver
senyzett a regi6 10 iskolajab61.
A versenyza tanu16k szepen

A Gyomaendrodi Kis Balint
Altalanos Iskola beiskolazasi
programsorozatanak nyit6 ren
dezvenyekent februar 22-en ren
deztek meg az Iciri-Piciri
Rajzverseny dij<itadas<it es a
mesemond6k versenyet. Az alab
bi eredmenyek sziilettek.

Rajzverseny: 1. Csasztek
N6ra (Szazszorszep Ovoda), 2.
Izs6 Zorka (Szazszorszep Ovo
da), 3. VaIju Zselyke (Margareta
Ovoda)

KUlondijasok: T6th Eszter

baton Feher Attila, mig vasamap
Nagy Zoltan vegzett a 9. helyen.

Varga Istvan edzo:
- Rebeka egy negynapos szlo

yen edzotabort kovetoen keyes
pihenes utan erkezett a versenyre. A
teljesitmenyen ez szerencsere nem
leitszott. Magabiztos gyozelmek
utan iden mar harmadszor ant a
dobog6 legfelso fokara, amivel
tovabb erositette rangsor elsoseget.
D6ri az elso aranyermet hozta iden.
Igen j6kor, hiszen ezzel diakolim
piai bajnok lett.

Az igazsaghoz hozza tartozik,
hogy az idei sok versenyen eddig
rnindossze ketszer indult a sajeit
korosztalyaban. A nagyon gyors
gyozelmek annak koszonhetoek,
hogy az elsa akci6kat egybOl tolele
tesen sikeriilt vegrehajtani. Ez j6
eloj el az elkovetkezendo verse
nyekre.

a dijatad6 utani napon letette
az alapfokU angol nyelvvizs
gat is.

Nemreg a Kockakobak
Matematika Versenyen regi
onalis 7. helyezest ert el, es a
Bolyai Matematika Verseny
rnegyei fordu16jan szinten 7.
he1yezest szereztek csapata
val. Az uszasban is kimagas
16 a teljesitrnenye, a rnegyei
diakolimpian 100 rneteres
gyorsuszasban e1so helyezest
ert el.

Gal Bence ujabb
versenyeredmenye

A 8.b osztalyos Gal
Bence legut6bb a Zrinyi
Ilona Matematika versenyen
ht el kimagas16 eredmenyt.
Sarkadon rendeztek iden is a
dijatad6t, marcius 3-an. Ott
demIt ki, hogy Bence az elo
kelo 6. helyezest erte el a
nyolcadikosok megyei verse
nyeben. Felkeszito tanara
Vaszk6 Lajosne.

Bence nagyon sokoldalu,
tanulmanyi es sport verse
nyek alland6 szereploje, sot,

Marcius 20-an Bajan rendeztek
meg az ifjusagi korosztaly
Orszagos Diakolimpiai dontojet. A
Gyomaendrodi Judo Klub verseny
zoje, Feher D6ra a 70 kg-os
mezonyben ellentmondast nem
tiiroen menetelt a dobog6 legfelso
fokaig. Egy nappal korabban a ser
diilok ugyanott nernzetkozi valoga
t6 versenyen vettek reszt, ahol
S6cz6 Rebeka ismet kiemelkedoen
teljesitve hozta el az aranyermet a
63 kg-osok kozott.

Mindket lany ippon gyozelme
ket aratva lett sulycsoportja leg
jobbja. A hetvege a gyors gyozel
mekrol sz61t. Rebeka fel merkozes
nyi idot sem adott ellenfeleinek az
aranyeremig vezeto uton. Feher
D6ra vasamap megfejelte ezt a tel
jesitmenyt! Harom merkazesen
osszesen 18 masodpercet toltott a
szonyegen! A lanyok mellett szom-
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Stancolt

es hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!
Szilazas,
szitaforma
keszites, kasirozas!

Telefon:
0620/9142-122

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

tobblet. Gondoljunk esak
bele amikor a kezel6 orvos
furd6kUrat ir el6 akkor az
is esak maximum 21 napig
tarthat!

Hossm evek 6ta foglal
kozom a tiszta iv6viz ker
desevel maganemberkent.
A sors es a kozos erdekl6
desen keresztiil megismer
kedtem egy olyan ember
reI, akinek szinten sziv
ugye a megfelel6 min6segi
viz megismerese es ember
tarsainak a felel6ssegteljes
kiszolgalasa. Az 6 aspoeti
kaja is lehet aZ,hogy "ont
sUnk tiszta vizet a pohar
ba". Ennek kapesan ko
moly beruhazasok utan
elkesziilt egy olyan min
dennapos hasznalatra gyar
tott enyhen lugos iv6viz,
amely alkalmas lehet az
egeszsegmeg6rzes es a viz
zel val6 J6 Baratsag meg
tartasara. A teehnol6gia
nemzetkozileg egyedula1l6
az egesz vilagon! Hazank
ban a gyomaendr6di em
berek azok, akik el6szor
fogyaszthatnak bio-infor
malt ugynevezett "eI6vi
zet" a hossm es egeszseges
elet elerese erdekeben.

Hamarosan nyilt e16
adason is lehet majd taje
koz6dni a Sz6-Beszed ked
yes 0lvas6inak "mindenna
pi kenyernnkr61" az iv6viz
r61 szakemberekt61!

Figyeljek, keressek a
cimket a boltokban es ha
igenyiik tamad egy egesz
segeset inni, kerjenek se
gitseget az info vonalon!

Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz

teehnol6giakr61, amely
tamogatja az emberi egesz
seget is oly mertekben,
ahogyan az indokolt lenne.

Az elelmiszerekben
nagyon sok testidegen,
szintetikus kemiai elem
van a tisztit6- es tisztalko
dasi szerek nagy resze saj
nos nem ember- es komye
zetbarat. A szervezetiinkbe
kernl6 mereganyagok meg
nehezitik az egeszsegtuda
tossagra val6 torekvesun
ket, eletiinket es a betegse
gekbOl torten6 gy6gyulas
eselyeit esokkentik. Emton
szeretnem felhivni a Sz6
Beszed kedves 0lvas6inak
a figyelmet arra a tenyre,
hogy a telepUlesen lev6
melegkUtb61 torten6 folya
matos viz fogyasztas sem
javasolt, hiszen az asvany
anyag tartalma igen magas
es tart6s fogyasms eseten
az karos lehet.

Az asvanyi anyag hiany
ugyanugy betegseg kiala
kulashoz vezet, mint a

is-a fizlol6gias viz adasat
alkalmazza sokszor azon
nal vagy egy harom napos
hanyas-hasmeneses allapot
eseteben. Hazank hidro
geopolitikai szempontb61
viz nagyhatalomnak szamit
a vilagon! Ez igen meg
nyugtat6 hir, hogy szomjan
halni nem fogunk, de gon
doskodni kellene olyan
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ban, kornltekint6bben vizs
gal6dni? Dr. Masaro
Emoto - aki a viz nernzet
kozi nagykovete volt - irt
elegend6 tanulmanyt e
temaban. A viz egy alapve-

t6 elelmiszer, de annYlra
hogy harom nap utan a
sivatagban ha nem kap
valaki vizet meghal. Mond
hatjuk azt, hogy ugyan mar
mikor megyiink mi a siva
tagba? Hat j6, ne menjunk,
de az akademikus orvoslas

adas teehnikat kiszolgal6
sugarz6 berendezesek. Ha
utana olvasunk talalhatunk
erre vonatkoz61ag nagyon
sok tudomanyos erteke
zest, hogy ez igy nines
rendjen. Felmernl bennem
a kerdes, hogy aki vagy
akik erre a projektre enge
delyt adtak vagy adnak,
nem kellene e temabanjob-

Amikor meg vandorol
tak a felszini vizek ihat6k
voltak, ezert a nagy eivili
zaei6k mind az eIetet jelen
t6 vizek partjan alakultak
ki. A nepesseg szaporoda
saval eltavolodtak a fo
ly6kt61 es mashol telepul
tek Ie, de az els6 dolog a
viz biztositasa volt. Evez
redeken at a forrasok es az

!~ -
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asott kutak biztositottak a
vizet az emberi elet fenn
tartasahoz. A teehnikai fej
16des, a kemiai permetsze
rek megjelenese (1945
utan), tonkretette a felszini
vizek direkt fogyasztasat.
Megszamlalhatatlan meny
nyisegii kemiai anyag kernI
rna az eletet ad6 vizbe
amely egeszsegkarosit6
hatasu.

Inni viszont kell hiszen
szomjazunk! A vezetekes
vizeket a szolgaltat6k
kiilonboz6 teehnikai m6d
szerekkel kezelik,hogy el
kerulhessenek olyan inva
zi6szern fert6zeseket, ame
Iyek a vizzel terjedhetne
nek. Ez igy is van rendjen
es koszonet erte mindenki
nek, esakhogy a viz nem
esak kemiai elem hanem a
legjobb fizikai vezet6 is.
Amerre jarunk az orszag
ban mindenhol azt latjuk,
hogy az iv6viz hal6zatot
szolgal6 viztomyok tetejen
gombaszernen n6nek a hir-

Aprilisban a tavasz ele
jen egy kiesit visszanyil
lunk mareiusra amikor is a
Viz Vilagnapjat iinnepeltiik
vilagszerte.Az ENSZ meg
1992-ben Rio de Janeiro
ban egy vizkonfereneian
javasolta minden ev marei
us 22-et a Viz Vilag
napjanak. 1994 6ta ez a nap
mar egesz bolyg6nkon sza
mon tartott esemeny, unnep
es megemlekezes.

A Fold nevu bolyg6 az
ahol az evoluei6 utjara
indult mintegy 4,5 milliard
evvel ezel6tt. Minden tu
domanyag publikalt mar
eddig valamilyen hipoteti
kus vagy val6sagertekii tu
domanyos munkat e tema
ban. Egybehangz6 a kon
szenzus, hogy foldi elet
biol6giai, kemiai kialaku
lasa es fenntartasa a viznek
mint kemiai elemnek ko
szonhet6. Foldunk egy
ugynevezett vizbazisu
bolyg6 amelyb6l minden
elet fakad! Viz nelkUl rna
nem lenne elet! A viz mint
kemiai elem az anyaterme
szetben mindent szabalyoz
vagy arra szabalyz6 hatas
sal van.

Az ember biol6giai ter
meszete is beallt a sorba a
viz szUkseglet vonatkoza
saban hiszen testiink kb. 80
szazaleka viz, ugyan ugy
mint ahogy a fold osszes
vizkeszlete is megegyezik
az emberi test vizhanyada
val. Az is feltarult, hogy az
emberi test viz keszlete
napi es rendszeres feltoltest
igenyelne. Az e temaval
foglalkoz6 szakemberek
azt mondjak, hogy 10 test
suly kg-ent 0,36 dl viz
szukseges az egeszseg
fenntartas erdekeben. PI:
70 kg-os feln6tt embemek
2,52 liter vizet kellene
fogyasztania minden nap.A
napi folyadek sziiksegletbe
nem kellene beleszamolni
senkinek sem az elfogyasz
tott leves, udit6 es egyeb
folyekony allaporu folya
dekot hiszen testiinket nem
az udit6k, teak, tej, alkohol
tartalmu italok es hasonl6k
alkotjak hanem a tiszta viz!
Oseinknek fogalma sem
volt a fentiekr61, de azt
megfigyeltek es tudtak
hogy vizet inni kell.
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Motoros rotakapa, 220
voltos villanyszivattyli, 4
iitemii motoros szivattyli
eJado. Erdekl6dni lehet:
0630/613-4608

Kerekpar utanfuto
elado. Egyedi keszitesii.
Valamint utanfuto, potko
csi javitas, felujitas. Irany
ar: 16 ezer Ft. Erdekl6dni:
0670/514-4641

ASPERA motoros viz
szivattyli Italy HTB35 4
colos elado. Iranyar: mege
gyezes szerint. Telefon:
0670/364-0062

Ket db 10 Ii teres
miianyaggal bekotott iiveg,
dohanyzoasztal, talalo
szekreny, el6szobatiikor
elado. lranyar: megegyezes
szerint. Erdekl6dni Jehet:
0670/329-8493

220 V-os szivattyu,
BRX 4 iitemii motoros szi
vattyli es rotakapa elado.
Erdekl6dni telefonon:
0630/613-4608

o'o,lS4o~
Pap!rOotJt -1 r'"

WEBARUHAZUNK:
www~gyomacolorshop.h

Folyamatosan bovUlo valasztekkal!

Telefon: 0670/261-0472

Napijegyek, hetijegyek valthat6kl
Elocsalik, horgaszfelszerelesek,
etetoanyagok szeles valasztekban.

Gyomaendr6d, Hidf6 u. 12.
(Az Endr6di hid labanal)

Nyitva:
hetkoznap 8-17,
szombat, 8-12,
szezonban vasarnap 8-11.

EGYEB

oszthat6 telek egeszben
vagy megosztva elad6.
Erd: 06-70/7748050

Vizparti ingatJan,
felujitott epitmennyeJ a
Fiizfas-zugban elado. Pesti
csere is erdekel. Erd.:
0620/964-5260

Gyomaendr6don a Kor
gar utcaban (13. szammal
szemben) 895 negyzetme
ter teriiJetii kozmii nelkiili
epitesi teJek elado. Telefon:
+41/798996468

Gyoman a Banom kert
mogott 150 negyszogol
vetemenyes elado. Iranyar:
150 ezer Ft. Erdekl6dni:
0666/787-273

Nem hasznalt, elrom
lott, felesJegesse valt hUt6,
vagy fagyasztoszekrenyet
ingyen elfogadom. Hivjon,
hazhoz megyek. Egyez
tetni telefonon lehet: +36
66/789-189

OROSI

LAKAs
Endr6don 4 lakasos

tarsashazban 1. emeleti
lakas akar butorozottan
garaz2sal egyiitt elado.
Ininyar: megegyezes sze
rint. Erd.: 0630/548-1633
vagy 0630/354-4166

Okt6ber 6. Itp-en lakas
elado. 4 kiilon nyilo szoba,
reszleges felujitas volt,
azonnal koltozhet6. Irany
ar: 6,8 milli6 Ft. Erd.:
0670/932-5645

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

KERT, TELEK
Gyoman Kecseges-

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

Varoskozpontt61 es a
folyotol otpercnyi setara

osszkomfortos, gaz es ve
gyes tiizelesu, kozponti ru
teses csaladi haz elado.
Iranyar: 3,5 millio Ft. Erd.:
0630/852-0591, 16 ora
utan.

Gyoman felujitasra
szorulo paraszthaz elado.
Erd.: 0630/853-5602

Nagylaposon 2,5
szobas haz csaladi okokbol
siirg6sen elado. Iranyar:
megegyezes szerint. Erd.:
0630/968-3219

H<iz elad6 Gyoman a
Zrinyi Mikl6s 15. sz. alatt.
Erd.: 0630/488-4394

Gyoman az Arany
Janos ut 16. sz. alatti 4 szo
bas osszkomfortos haz
elado. Ar: megegyezes sze
rint. Erdekl6dni lehet:
0620/526-6573

Gyomaendr6don, a Ra
koczi u. 29. sz. alatt nagy
csaladi haz elado. Erdek
16dni lehet: 0630/367
0840, 0630/998-5096

Gyoman a PetMi Ut 17.
szam alatti paraszthaz
elado. Ar megegyezes sze
rint. Erd.: a helyszinen ill. a
0630/493-5314 szamon.

Gyomaendr6don a
Korgar u. 15. sz. alatt 705
negyzetmeter teriiletii ossz
kozmuves belteriileti ingat
Ian elad6. Az utcafronton
romos paraszthaz mellek
epiilettel, a telek vegeben
uj epitesu kettes diszno61
es takanminytarolo van.
Tel.: +41/798996468

Gyoman a varoskoz
pontban iizlethelyiseg es
telephely kiado. Gyoma
endr6d H6sok u. 51. Erd.:
0630/627-8234

HAz
Gyoman a Rozsa Fe

renc u. 1. sz. alatt 2 szobas
kockahaz gaz es vegyes
rutes, fUrott es asott kUttal,
nagy telekkel elado. Irany
ar: 5,3 millio Ft. Erd.:
0630/392-7991

Gyomaendr6don lehe
t61eg az endr6di reszen
kiado kertes csaladi hazat
keresek hosszabb tavra.
Ajanlatokat a 0630/219
3588 telefonszamra varok.

Gyoman a ftird6hoz
kozel a Koros sor 6. szam
alatti 2 szobas kertes,
osszkozmuves csaladi haz
azonnal bekoltozhet6en
elado. lranyar: 6,5 millio
Ft. Tel.: 0630/955-8258

Endr6don 3 szobas 2
rurd6szobas h6szigetelt
kocka haz elado. Iranyar:
8,2 millio Ft. Erdekl6dni:
0670/238-8577 vagy
0670/297-3885

Regi epitesu 3 szobas
kockahaz az Erkel utcaban
elado. Iranyar: megegyezes
szerint. Erd.: 0666/285-215

Endr6don, a Selyem
uton 2 szobas, gazos, ossz
komfortos haz elado.
Iranyar: 2,9 millio Ft. Erd.:
0630/935-3594

Gyoman a Rozsa F. u.
14. sz. alatt 4 szoba, nap
paliHtkez6, padlasteres
csaladi haz elado. Kisebb
csere erdekel. Iranyar:
megegyezes szerint. Erd.:
0630/249-7622

Bethlen Gabor utcaban
3 szobas, tet6teres haz
elado. Ininyar: 12 millio Ft.
Erd.: 0670/545-3558

Gyoman 3 szobas
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Erdeklodni:

Elsa ALKALOM INGYENES 3ARKI~~E!<' ,

INGYENES EDZES
.c.U.C.S.CCUDiU':'ZE.iLii&!E.S.C.C Ui-C-

Az aprohirdetes szovege:

Iranyar:

Cime:

Alairas:

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

nak az olvasoknak a lakossagi aprohirdeteseit.
akik ezen a szelvenyen kOldik be megjelentetes
celjabol! A szeJvenyen a megjelolt helyre kell beirni
a kivant szoveget es a szelvenyt levelez61apon
vagy boritekban elkOldeni a kovetkez6 cfmre:

Szo-Beszed Szerkeszt6sege 5500 Gyoma- I

endr6d. H6sok utja 51.
Egy apr6hirdetes szovege lehet61eg ne tartal

mazzon 15 sz6nal tobbet! A hirdetesek szovegeert
felel6sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

Felad6 neve:
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KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap

Kner Imre rer 1wUJw.gellai.hu
06 66285 840 I 06 30 6278234

fitness & edzoterem
teremberl<?s IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body Ihastanc Izsireget5 aerobik

tarsastanc Ij6ga Ipreventiv gerinc gimnasztika

Gazszolgaltat6
gMl.zolgal

Az ENKSZ Eszak-Del
Regionalis Foldgazszol
galtat6 Zrt. iigyfelszolga
lati irodaja a varoshaza
f6ldszintjen. Nyitva tartas:
hetfo 14-18 6raig, kedden
8-12 6raig. A szemelyes
iigyfelszolgalaton igenybe
veheto szolgaltatasok: gaz
meroallas bejelentese, mu
szaki szolgaltatasok meg
rendelese, illetve lemon
dasa, fogyaszt6i adat- es
cimvaltozas bejelentese,
fogyasztasmer6 atirasa, fo
gyasztasi hely ki- es be
kapcsolasa, szamlazassal
kapcsolatos informaci6 ke
rese, bankkartyas befizetes
lehet6sege, stb.

Az aramszolgaltat6

heti ket alkalommal tart

iigyfelszolgalatot a Selyem

uti varoshaza epiiletenek

fOldszintjen levo iroda

jaban. Keddi napokon

delelott 8-12 6raig, csiitor

tok6nkent pedig 15-18

6raig varjak az iigyfeleket

a szemelyes iigyintezesre.

kadtak... nem is igazan volt
higienikus. Az uj rendszer
egy kicsit a gazdikat is
nagyobb felelossegre neve
Ii, hiszen a rendel6 tisztabb
es jobban felszerelt komye
zeteben az olt<issal egyide
jUleg kicsitjobban meg tud
juk vizsgalni a kutyakat.
Egy altalanos allapotfelme
rest is elvegziink az olms
kozben, amig az adminiszt
raci6 tart. Talalkoztunk mar
olyan helyzettel, amikor az
olmskori vizsgalaton deriilt
ki egyeb betegseg. Azonnal
meg tudtuk kezdeni annak
gy6gyimsat is. A kutyaknal
pont ugy, mint az emberek
nel az idoben felismert
betegseg nagymertekben
javitja a gy6gyulas eselyet.
Mivel a t6rveny szerint
minden kutyusnak chlppel
kell rendelkeznie, nekiink
azt is Ie kell olvasnunk,
ellen6rizni kell a http:// pet
vetdata.hu oldalon. Itt nem
csupan a chip megletet, de a
gazdi adatait, elerhet6segeit
is karbantartjuk. Chip nel
kiili kutya nem kaphat
olmst, tebat ha az egyedi
azonosit6 hianyzik, akkor
azt is tenniink kell bele.

(alterirsa.hu nyoman)
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ARAMFELTOLTES

ELEFONKARTYA FELTOLTES
l
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Eboltas az allatorvosnal
Januar elsejetol hiaba is

vamank, hogy az utcasar
kon talalkozzunk az allator
vossal. Az idei evtol ugyan
is vagy nekiink kell bevinni
a rendelobe a kutyusunkat
az evente k6telez6 veszett
seg elleni vedooltas beada
msara, vagy - legt6bbszor
hilon terites elleneben - az
orvost hivhatjuk hazhoz
ezert. Valtozott az eboltas
rendje. Az uj szabalyokkal
kapcsolatban beszelgettiink
dr. Adam Tamas allatorvos
sal.

- Mi indokolja, hogy
ennek ellenere idental az
oltassal jara feladatokat
megszaporitottak, es a gaz
diknak a rendelObe kell hor
dani a kutyusokat?

- Nem gondolom, hogy
ezzel a gazdik feladatai
megszaporodtak, hiszen
barmely nekik megfelelo
id6ben felkereshetnek egy
rendel6t, vagy kihivhatjak
az allatorvost. Aki volt
korabban 6sszevezeteses
eboltason, az tudja, hogy az
a rendszer sem volt veszely
telen senki szamara, hlszen
a kutyak idegesek voltak,
esetenkent akar ossze is
verekedhettek, p6razok sza-



Szereles, javitas,

centirozas!

Katona Gyorgy
gumijavit6

OJ
GUMIKI

Gyomaendrod,
Bajcsy u. 107.

Telefon: 0666/285-127

Gabor Viktor

egy massziv kozepesapathoz
elegendo. Mivel a Gyomaend
rodi Fe anyagi lehetosegei meg
lehetosen sziikosek, ezert az
lijb6li megye egyes szereples
talan meg odebb van, egyreszr61
a penz miatt, masreszt pedig
igazolni sines lehetoseg olyan
minosegii jatekosokat, amiIye
neket a nagyobb, de akar megye
egyes klubok megengedhetnek
maguknak. Ezert is lett f6 szem
pont a hazai jitekosok szerepel
tetese, melyhez a jov6ben esat
lakozhatnak a fiatalok.

A gyomaendrodi felnott es
ifi csapatnak ebben a Gyoma
endrodi Gyerrneklabdarugo
Egyesiilet lehet segitsegere, ahol
tobb korosztalyban is folyik fia
talok kinevelese. Az egyesiilet
elsodleges eeIja, hogy a telepii
lesen, illetve annak vonzask6r
zeteben a foe it, a mozgast szere
to gyerrnekek szamara rendsze
res sportolasi lehetoseget bizta
sitson, es gondozza azok tehet
seget.

A jatekosok 15 eves kar
felett esatlakozhatnak az ifjusa
gi esapathoz, amely szinten
megye 2-es bajnoksagban szere
pel, kesobb pedig remelhetoleg
a felnottekhez, hiszen jelenleg
ok kepezik a gyomaendr6di lab
darugas jovojet.

.':::7.

szemelybeli valtozasok torten
tek, hiszen a sportpalyak fejlesz
tese is megkezdodott. Mind a
gyomai, mind az endrodi palyan
lij ontoz6rendszert hasznalhat
nak a jatekter karbantartasara.
Uj kapuk lettek beepitve a regi,
elkorhadt es veszeIyes fa kapuk
helyett, mogottiik pedig uj lab
dafog6 hal6k teszik teUesebbe a
futballpalyat. Mindket palya
koriil lett korlatolva, lefestve,
kijavitva az el6irasoknak meg
felel6en. Endrodon az oltoz6k
kiilteri festesere keriilt sor, vala
mint a tet6zet eserejere, Gyo
man uj kispadokat telepitettek,
es kijavitottak a nezoteri pado
kat.

. A jovokep meg egyenlore
eleg keplekeny: fel szezon utan·
lesziirheto, hogy a jatekoskeret

. \
7,,\.\

keresztiil is a 4. hely komyeken
tart6zkodott, tobb merkozesen is
4-5-6 g610s gy6zelmeket aratott,
tovabba a tavasszal is all meg a
Magyar Kupaban. Sajnos az
evzanls nem sikeriilt, az utols6
meccseken veresegeket szenve
dett a csapat, igy a 7. helyen var
tak a tavaszi folytatast.

Szerencsere az 6sz folyaman
sikeriilt egy j6 kozosseget kiala
kitani, ami nagy el6nye az
egyiittesnek. Ugyanakkor az at
lageletkor rendkiviil alaesony, a
sok fiatal jatekos miatt meg
keyes a meccsrutin, ami az osz
folyaman tobbszor is visszatiik
rozodott, voltak olyan faj6 vere
segek hazai palyan, amelyeken
ha jobban koneentral;a esapat a
jovoben jobban tud teljesiteni:

A nyaron es az6tanemcsak

...

Ebben az elsa evben ninesen
helyezesbeli elvaras, hiszen a
esapatepites a legfobb szem
pont, ugyanakkor a kiesest ter
meszetesen el kell keriilni. "OJ
vezetoedzo is keriilt az egyi.ittes
elere, a korabban mar a Gyo
maendrod serdUlo es ifjlisagi
esapatait eredrnenyesen iranyit6
Kocsis Zsolt szemeIyeben.

A csapat megfelel6en kezdte
az evet, hiszen 10 fordul6n
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Hosszu megye egyes sze
reples utan a 201S-ben a baj
noksag 15. belyen vegezve a
Gyomaendrodi Fe csapata
kiesett a megyei masodosz
talyba. Mivel ez egy sote! feje
zetkent keriilt be az egyesiilet
tortenetebe, a nyaron gyoke
res valtozasok mentek vegbe
annak erdekeben, bogy a csa
pat par even beliil majd ismet
regi fenyeben tiindokoljon.

Ennek legeIso lepese az volt,
hogy egy teUesen lij vezetoseg
alakult, ami lij szemleletet ho
zott magaval. Eisodieges szem
pontta valt, hogy a esapat donto
reszet helyi labdarug6k alkos
sak, ennek erdekeben nyaron
egy sor helyi nevelesii es koto
desii jatekos tert vissza. A veze
toseg a fiatalokra pr6baUa
raszabni a esapat areulatat, oket
nehany rutinos jatekos egesziti
ki.
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-iskepvise'liaz Europai Parlamentben .

Az Eur6pai ParIa
ment 751 kepviseloje
kozott a 2014-es valasz
tasok 6ta van ott Erdos
Norbert. Magyarorszag
2004 6ta tagja az
Eur6pai Uni6nak, de
most eloszor keriilt be
Bekes megyei politikus
is az uni6 parlamentaris
testiiletebe. A kepviselo
kethetente jar haza, itt
hon is elerheto es 
ahogy fogalmaz - szive
sen all az itt elok rendel
kezesere. Erdos Norbert
segitsegevel az Eur6pai
Parlamentet, az ott foly6
munkat igyeksziink ko
zelebb hozni 01vas6ink
hoz.

A parlamentnek je
lenleg 751 kepviseloje
van, akiket a 28 tagal
lamban valasztottak
meg. A kepviseloi helye
ket a tagallamok lakos
sagaval aranyosan oszt
jak el; Magyarorszagnak
jelenleg 21 EP-kepvise
loje van. A kepviselok
politikai hovatartozasuk
szerint alkotnak esopor
tokat. Hazank EP kepvi
seWi koziil tizenketten
az Eur6pai Neppart frak
ci6j:i.t erositik, negyen a
szocialistak es demokra
tak progressziv szovet
segenek, ketten a Zoldek
frakci6janak tagjai, har
man pedig a fuggetlenek
koze iiltek.

Erdos Norbert gim
nazista volt a rendszer
valtas idejen. Az iroda
lorn, a f61drajz es torte
nelem irant erdeklodo
diakkent a nyolevanas
evek vegetol figyelte az
esemenyeket. 1991-t61
1996-ig a Miskolci
Egyetem Bolcseszet
tudomanyi Karan tanult,
kozben 1993-ban bele
pett a Fideszbe. A bol-

eseszkar utan belek6stolt
a jogi tanulmanyokba,
de aztan pedag6guskent
folytatta, ket evig Be
kesen tanitott. A Fidesz
ifjusagi tarsszervezete
nek, a Fidelitasnak ala
pit6ja I996-ban, 1998
ban pedig az elsok
kozott hozta letre a
Fidelitas egyik videki
esoportj:i.t Bekescsaban.

1998-t6l negy ciklu
son keresztiil onkor
manyzati kepviselokent
dolgozott, 2002-t6l ha
rom cikluson keresztiil
volt Bekes es tersege
egyeni orszaggyulesi
kepviseloje, kozben
2006 es 2010 kozott
Bekes varosanak alpol
garmesterekent is teve
kenykedett. 2010-ben a
Bekes Megyei Kor
manyhivatal vezet6jenek
neveztek ki, es 2014-ben
lett EP-kepviseI6.

- Arrol lehetett 01
vasni, hogy DrUm Vik
tortol kapott felkerest az
Europai Parlamenti
munkara. Hogyan fo
gadta a hirt?

- Orban Viktor vala
hogy ugy fogalmazott,
hogy a mogottiik kovet
kez6 nemzedek "egyik
legtehetsegesebb kepvi
selojekent" kUld ki ta
nulni az Eur6pai Par
lamentbe, hogy aztan
uni6s tapasztalatokkal a
tarsolyomban dolgozzak

tovabb itthon. Meglepe
teskent ert a felkeres, de
rendkiviil megtisztel6
nek ereztem.

- Az EP-ben On az
agrar- es videkjejlesztesi
bizottsag es a kulturalis
bizottsag tagja. Miert ez
a kit bizottsag?

Annak idejen
Szajer J6zsef megker
dezte, hogy az egyetlen
videki kepvisel6kent mit
sz6lnek az agrar- es
videkfej lesztesi bizott
saghoz? Nem vagyok
ugyan agrarmemok, de
orszaggyiilesi kepviselo
kent sokat foglalkoztam
mez6gazdasagi kerde
sekkel, igy elvallaltam.
Emellett a kulturalis
bizottsagba keriiltem,
amelyhez a kozmuve16
des mellett az oktatas, az
ifjusag es a sport tarto
zik. Ez ut6bbi bizottsag
ban f6kent az eur6pai
filmekkel foglalkozom.

- Jelentos magyar
sikerkent konyveltek el,
amikor az On, Phil
Hogan mezogazdasagi
biztosnak megkiildott
levelenek is koszonheto
en, az Europai Bizottsag
komolyabban kezdett
foglalkozni a rossz mino
segii importmezek beho
zatalaval. Miben tudja
meg segiteni Ma
gyarorszagot?

- A tejvalsaghoz kap
eso16d6an meghivtam a

tejtermektanacs hazai
elnoket egy nepparti tej
konferenciara, ahol a
nagy tejtermel6 orsza
gok vettek reszt. Az
eur6pai tejtermeles ke
vesebb, mint egy szaza
lek:i.t adja hazank, vi
szont mez-el6allitasban
Eur6paban a harmadik
helyen allunk. Most
kesziil egy jelentes: poli
tikai nyomast gyakor
lunk azert, hogy a mez
cimkejen pontosan le
gyen feltiintetve, va16ja
ban mit fogyaszt, aki azt
megvasarolja. Kozben
elkezdtiik felvenni a
kapesolatot a 28 tagal
lam osszes mehesz egye
siiletevel. Ezt a folyama
tot szeretnem tovabbvin
ni. Itthon egyebkent j6
eredmenyeket ertiink el,
nalunk mar nines hami
sitott importmez.

- A libamaj, mint
magyar nemzeti ertek
mellett is allast foglalt
Briisszelben.

- Ezen a teriileten
nagy a hare. Az EP szim
bolikus hely, az etterme
a franeia konyhat prefe
ralja, ezert gyakran sze
repelt a kinalatban elM
telkent libamaj, amit egy
idoben levettek az etlap
r61. Kezdem6nyeztem,
hogy a h~pvise16k lepje
nek fel ez ellen. Sikeriilt
magam melle allitani
oket, igy aztan visszatet
tek az etlapra - ami szin
ten jelzesertekU. Fran
ciaorszag utan a maso
dik legnagyobb libamaj
el6:illit6k vagyunk, fon
tos exporteikkiink, teh:i.t
ezzel is foglalkozni kell,
es igyekszem odafigyel
ni az agrarium legkUlon
boz6bb teriileteire.

- Mennyire van Jelen
az EP munk6jaban a

migranskerdes?
- A mindennapi elet

ben es az EP-ben is nagy
teret foglal el a migraei6
kerdese. Alapvet6 a
riyelv, akulrura vectelme
(az EP-ben 24 hivatalos
nyelv van). Ugy tiinik,
hogy a biztonsagosabb
elet remenyeben, Nyu
gat-Eur6pab61lassan ke
let fele veszik az iranyt,
fOleg a nyugdijasok.
Egyelore kis szamban,
de jonnek Magyaror
szagra, mert itt ugyan
azok az ertekek, amelye
ket 6k is fontosnak tarta
nak. Ha nyugaton nem a
val6s elet kihivasaira ad
val6s valaszokat az aktu
aIis politika, akkor a reg
nal6 partokat nagy va16
sziniiseggel levaItjak, es
teret kaphatnak a szelso
segek. Nagy szeren
esenk, hogy nekUnk van
egy Orban Viktorunk.

(hehir.hu)

Dr. Kerekes
Attila

fogorvos
Gyomaendr6d,

F6 ut 3.
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Rende"~si ida:
Hetf6: 8-12
Kedd: 14-18
Szerda: 8-12

Csut6rt6k: 14-18
Pentek: 8-11

Bejelentkezes
telefonon:

0670/389-64-11
vagy

rendelesi id6ben:

0666/283-566
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Toldi Balazs polgarmester nem tamogatja Gyl aendrod szetvaJasat

Az onkormanyzat a maxi
malisan elnyerheto osszegre
500 milli6 forintra palyazik a
ket telepiilesresz ket kozpont
janak modernizalasara. Az
esetlegesen elnyert osszegbol
szeretnek korszeriisiteni az
endrodi Hosok teret, vala
mint a gyomai Szabadsag
teret. A latvanytervek reszben
mar elkesziiltek, am azok
tovabbi formalasa meg tart.

Ezzel kapcsolatban sz6lalt
fel egy lakossagi f6rumon
David Istvan endrodi lakos, aki
nehezmenyezte, hogy a remelt
500 milli6 forintb61 nem egy uj
kozos varoskozpont kialakitasat
tervezik a jelenlegi varoshaza,
azaz a ket telepiilesresz kozott,
hanem a penz nagy reszet a
gyomai Szabadsag terre kolte
nek.

Mint mondta, informaci6i
szerint Gyomara 440 milli6
forintot koltetenek, az endr6di
H6sok terere esak 60 milli6t.

- Amennyiben ez megfelel a

val6sagnak, akkor ez hajme
reszto! bnok megfeledkeztek
arr61, hogy a ket telepiilesegye
siilesekor az volt az igeret,
hogy Gyoma es Endrod koz6tt
egy koz6s varosk6zpontot keIl
kialakitani. Akar tetszik ez
Gyomanak, akar nem - mondta
David, aki tajekoztatta a varos
vezetest arr6l is, hogy egy ren
dezvenyen a Gyomai Szii16f6ld
Barati Kor reszerol kellemetlen
kijelentest kapott:

- Azt mondtak, hogy ameny
nyiben Endrod tovabb ficktin
dozik, akkor a gyomaiak ala
irasgyiijtesbe kezdenek az elva
las erdekeben. Ne lepodjon meg
senki, de errol is lehet sz6! Ha a
kit telepules elwilna, akkor 15
milliard forintot annak a felnek
kell fizetnie, amelyik felelte a
masik jel vagyonat - mondta
David Istvan.

A kepviselo-testiilet aprilis
28-i iilesen ujra szabalyozta a
helyi nepszavazas kezdemenye
zeserol sz6l6 onkormanyzati

rendeletet. Az onkormanyzat
korabbi hatalyos rendelete a
valaszt6polgarok 15 szazaleka
nak kezdemenyezesehez kotot
te a hel)'i nepszavazas kotelezo
elrendeleset. A viszonylag ala
esony kezdemenyezesi mertek
adott esetben akkor is eredme
nyes kezdemenyezest hozhat,
ha a feltett Hrdes nem feltetle
nul indokolna nepszavazast.

A nepszavazasr6l sz6l6 tor
veny a valaszt6polgarok mini
mum 10 szazalekanak es maxi
mum 25 szazalekanak kezde
menyezesehez koti a helyi nep
szavazas kiirasat.

A kepviselok ennek megfe
le16en m6dositottak az onkor
manyzati rendeletet: igy a
valasztOpolgarok 25 szazale
ka kezdemenyezhet helyi nep
szavazast Gyomaendrodon.
Ennek megfeleloen legalabb 3
ezer aliLiras sziikseges ahhoz,
hogy valamilyen temaban nep
szavazast irjon ki k6telezo
m6don a helyi onkorrnanyzat.

Toldi Balazs polgarrnester
lapunknak elmondta, hogy a
rendelet feliilvizsgalatat es
m6dositatast nem a kozmeg
hallgatason elhangzottak miatt
vettek napirendre, hanem mert
az 1996-ban hozott rendelet
nem harmonizal a nepszavazasi
torvennyel.

A polgarmester - mint
lapunknak elmondta - nem
tamogatna egy olyan helyi nep
szavazasi kezdemenyezest,
amely a Ht telepiilesresz:
Gyoma es Endr6d esetleges
szetvalasat inditvanyozna.

- Szerintem mindket telepii
lesreszt hatranyosan erintene
egy esetleges szetvalas, hiszen
peldaul az uni6s fejlesztesi pen
zek elosztasa j6reszt a telepiile
sek lakossagszamahoz illeszke
dik: peldaul j6nehany fejleszte
si forrasra esak a 10 ezer fo
feletti telepiilesek palyazhatnak
- mondta Toldi Balazs polgar
mester.

H.E.

Borton epiil Bekese
es KOl11adiban, Kunmadarason
Otszaz ember elhe

lyezesere szolgal6 hOr
ton epiil Bekesen 
jelentette be a terseg
fideszes orszaggyiilesi
kepviselOje.

Dank6 Bela azt
mondta, a ·fomisokat a
kormany biztositja, az
epitkezes a kozbeszerze
si eljaras es a szerz6des
kotes utan kezd6dhet
meg, az atadas 20 I8-ban
lesz - irta az origo.hu.

A tervek szerint 250
300 embert alkalmazna
nak a biintetes-vegrehaj
tasi intezetben, amely
"sok lehetoseget rejt

magaban, a helyi gazda
sagot es vallalkozasokat
is fejlesztheti."

A Beliigyminiszte
rium meg mult ev elejen
tette kozze palyazatat,
amelyben lehetoseget
kinalt az onkormanyza
toknak arra, hogy teri
tesmentesen ajanljanak
fel teriileteket borton
epitesere.

Dank6 Bela azt
mondta: remenyeik sze
rint bekesi vallaIkoz6k is
be ~dnak kapesoI6dni
aivallalkoz6kent a zold
mez6s beruhazas kivite
Iezesebe.

Arra a kerdesre,
hogy a bortonben dolgo
z6k a helyiek koziil
keriilhetnek-e ki, el
mondta: Bekesen van
egy rendeszeti szakko
zepiskola, ahonnan fel
tudnak majd venni a bor
tonbe dolgoz6kat, es a
munkanelkiiliek iLtkep
zese is sz6bajohet a eel
nak megfeleloen. Hoz
zatette: a tapasztalatok
szerint f6kent a telepiile
sen kiviilr6l erkeznek a
bortonbe a munkavalla
16k, akik jellemz6en
hozzak magukkal a csa
ladjukat, ami mind az

ingatlanok eladasa es
berlese, mind az.oktatasi
intezmenyekben novek
v6 gyerrnekletszam mi
att kedvezo lehet Bekes
szamara

Ugyancsak 500 f6
elhelyezesere szolga16
borton epiil 2018 tava
szara Komadiban - ko
zolte Vitanyi Istvan, a
terseg fideszes orszag
gyiilesi kepviselOje.
Kunmadarason ezerfos,
Ozdon, Kemeesen,
Csengeren es Kom16n
pedig otszaz ember elhe
lyezesere szolgal6 bor
ton epiilhet - irja az MTI.
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ennda,
elso noi biiniigyi orvosa

D Szabo
Magyarorszag
- -

~Am(tlteszt~Q~oben inditottsoro,za-'
.tunk azokr6lsz61,akikelszarmaztak

,v~r:osunkb61, de munka.Jukban sikeres
cl11berek lettek. Akiket barhov3 vitt is a
parancso!6 sziikseg, a tOlJbet akanis vagy
a 'SOTS szeszeiye, megmaradtal{ leleklJen
gyoIJ.1arnak, endrodinek. M~rai Sandor
gond,olahha! inditottukutjara cikksoro
zatunkat: "A "ilagrill .mindigaz .aleg-:
- ...... -.- '-.-. .'

", .szebb,~~ol valamikor atthon vol,tunk."

Melinda tarsastancoskent testverevel Gyoman

Erettsegizo kep

Gyoman megismert uJ
pesti tomaszok segitse
gevel a Beliigyminisz
terium Vag6hid utcai
sportkozpontjaba kap
tam alland6 belepot. Itt
nemcsak a BM altaI
szponzoralt Ujpest D6
zsa sportol6i edzettek,
hanem sok rendor, tlizol-

manyi eredmenyeim
miatt elsore fel is vettek.

Uj korszak kezdo
dott Melinda eleteben,
hiszen alberletbe kolto
zott a sziiloi hazb6l. Az
orvostudomanyi egye
tern nagy szellemi niv6t
adott, hiszen orszagos
hirii professzorok tani
tottak, akik nemcsak
szakmai ismereteket ad
tak, hanem szemelyise
giikkel formaltak, nevel
tek is.

- Nagyon sokat kel
lett tanulni, de szerettem
egyetemre jami. Oto
dikben mar mentotiszti
vizsgM tettem es az
Orszagos Mentoszolga
latnal kezdtem reszallas
ban dolgozni.

- A tanulas mellett
azonban tovabb folytat
tam a sportot is, teni
szeztem, megpedig a

a va16di batteret. Azt
azonban ereztem, hogy
az orvosok egy kozosseg
megbecsiilt es elismert
tagjai, valamint az or
vosi egyetemre nehez
volt bekeriilni, es ez
kihivast jelentett sza
mornra.

Gyomahoz kotodik
az is, ami a kesobbiek
ben meghatarozta a
szakmai karrieremet. Ez
a strand es a ligetben
kialakitott teniszpalya
volt. Az itt eltoltott nya
rak kamaszkorom leg
szebb emlekei. A tenisz
igaz barati csapatot ho
zott ossze. Varga Lajos
olimpikon tornasz - aki
rol kesobb a gyomai
sportcsarnokot is elne
veztek - evekig Gyoman
tartott nyari edzotabort
az Ujpesti D6zsa torna
szainak. Ok is a barMi
tarsasaghoz tartoztak,
sokat meseltek a fovaro
si eletrol, en pedig emi
att jelentkeztem Buda
pestre, a Semmelweis
Orvostudomanyi Egye
tern altahinos orvosi ka
rara, ahova kitlino tanul-

Dr. Szabo Melinda

kotottem eletre sz616
barMsagot Braun Gyon
gyivel, aki meg most is
Gyoman el a csaladja
val.

Mar elso osztalyt61
jart a gyomai Zeneis
kolaba, ahol zongorazni
tanult. Hunya Alajosne
Erzsike neni es Pusztai
Gyulane lea neni egy
eletre megszerettette
vele a zenet.

- Mindig vonz6dtam
a mliveszetekhez, eve
kig tagja voltam a gyo
mai tarsastanc klubnak,
ahol a testveremmel,
Ferivel alkottunk egy
part. A pr6bak vidam
hangulata, a szep robak,
a tancversenyek izgalma
maig bennem er. Na
gyon szines es vidam
evek voltak ezek - emle
kezik az ifjukorra Me
linda, aki girnnaziumba
is Gyoman jart. Ked
venc tanarai kozott emli
ti Nagy Mibalynet es
Ronyecz Palnet.

- J61 tanultam, koran
eldontottem, hogy egye
ternre szeretnek menni.
Miert az orvosi egyete
met vaIasztottam? A csa
ladban nem volt orvos,
igy igazab6l nem ismer
tern ennek a hivatasnak

Dr. Szab6 Melinda
1966. november 23-an
sziiletett Gyoman.

- Edesapam - sajnos
tobb, mint 20 eve
elhunyt - Szab6 Ferenc,
a Nagykunsagi Allami
Gazdasag fOkonyveloje ,
edesanyam - 85 eves 
Szab6 Ferencne, Jolika
pedig a Gyomaendrodi
Viz-es Csatornamu Tar
sulat penziigyi vezetoje
volt. Tizenot eve mar a
kozelemben el Budapes
ten. Egy batyam van,
Ferenc, aki H6dmezova
sarhelyen lakik a csalad
javal es rendszergazda
kent dolgozik.

Melinda a tanulma
nyait a gyomai 1. szamu
Altalanos Iskolaban
kezdte meg. Ma is szere
tettel emlekszik tanarai
ra, Kovacs Gabor igaz
gat6 urra es felesegere
Zsuzsa nenire, valamint
Susanyi Istvanne Er
zsike nenire, aki az osz
talyfOnoke volt.

- Nagyon elveztem
az uttoro mozgalommal
jar6 sok kozossegi prog
ramot es szerettem az
orosz nyelvet is, amit
R6za Vendel tanar ill es
felesege Farkas Margit
tanitott lelkesen. Itt
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to is. Ujabb baratsagok
es ismeretsegek sz6vod
tek.

Melindat 1991-ben
avattak orvossa "Sum
rna cum laude" minosi
tessel. Ekkor mar a
rendszervaltas idejet
irtuk, a rend6rseg telje
sen atalakult, uj arculat
jellemezte.

- A teniszmeccsek
utan sokat beszelget
tunk a valtozasokrol.
Meg egyetemista vol
tam, amikor egy tavaszi
napon fodrasz utan ( ugy
ereztem, j61 nezek ki) a
Deak Ferenc teren setal
tam es hirtelen 6tlett61
vezerelve bementem az
ott lev6 Budapesti
Rend6r-f6kapitanysag
ra, es orvosi alias utan
erdekl6dtem. Az egesz
segiigyi osztaly vezet6je
fogadott es kozolte,
hogy naluk csak biin
iigyi orvosok dolgoznak.
Ez a munka leginkabb
az emberolesek helyszi
neleset, halottak bonco
lasat jelenti es mivel
nehez es megterhel6
munkarol van sz6, emi
att Magyarorszagon
nines is n6i biiniigyi
orvos. Azt feleltem,
hogy miert ne lehetnek
en az elso?

Ettol kezdve felgyor
sultak az esemenyek,
r6vid id6 mulva rendor
segi 6szt6ndijat kapott a
gyomai lany, majd biin
iigyi orvosi allast is
ajanlottak szamara. Dip
loma utan igy kezdte
meg palyafutasat a
Budapesti Rend6r-fOka
pitanysagon fohadnagy
kent, mint Magyaror
szag els6 noi biiniigyi
orvosa.

- Eletem legszebb 10
evet t6lt6ttem ott. Hi
hetetlen izgalmas es
erdekes volt a munka,
fiatal, vagany csapatban,
csupa ferti kollega k6zt.
Akkoriban volt az elet
vedelmi alosztaly veze-

toje Doszpot Peter. Vele
es forr6 nyomos kolle
gaival dolgoztam egyiltt,
valamint a helyszini
szemlebizottsag nyomo
zoival es a biiniigyi tech
nikusokkal. Elfogadtak,
befogadtak, de eleinte
rengeteget ugrattak,
mert sok erdekes szitua-

ci6t hozott az, hogy egy
24 eves fiatal no, smink
ben es miniszoknyaban
jar-kel a gyilkossagok
helyszinein. Peldaul ele
inte be sem akartak en
gedni a biincselekme
nyek helyszineire, mert
egyszeriien nem hittek
el, hogy en vagyok az a
"doki" akire a teljes csa
pat var. Kesobb meg
szoktak, es mivel birtam
a ferfias temp6t, meg
szerettek. A fOn6keim
rengeteg szakmai lehe
toseget biztositottak a
fejlOdeshez es a tanulas
hoz.

Negy ev mulva szak
vizsgazott igazsagiigyi
orvostanbol.

- Ez a munka nagyon
szerteagazo. Feladatom
volt az emberolesek es
egyeb eroszakos halale
seteknel a helyszineles,
azaz annak megallapita
sa, hogy egyaltalan
meg6ltek-e az illet6t,
vagy 6ngyilkos lett, ne
tan termeszetes halal
k6vetkezett-e be? Fel-
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adatunk volt meg min
den egyeb olyan orvosi
munka, ami az elet, testi
epseg es egeszseg meg
sertesevel jaro biincse
lekmenyeknel sziikse
ges. Peldaul ittas veze
t6k, drogosok vizsgala
ta, k6zlekedesi es egyeb
balesetek serUltjeinek

vizsgalata, a nemi er
k6lcs elleni bUncselek
menyek sertettjeinek
vizsgalata, latleletek fel
vetele.

Melinda id6k6zben
elvegezte a Rendortiszti
F6iskolat is. Az uni6s
csatlakozas utan pedig
Eur6pai Vni6s hazai
kapcsolattart6 szakerto
lett. Mivel j61 beszel
angolul, igy elnyert egy
allami 6szt6ndijat, es
t6bb h6napig volt Nor
vegiaban, ahol drog- es
biinmegelozesi tudoma
nyos munkat vegzett. A
munkajat szamos alka
lommal elismertek, t6bb
fokapitanyi dicseretet
kapott, valamint t6bb
sz6r soron kivUI elolep
tettek, vegiil 32 evesen
alezredes lett.

- Az 6letemet akkor a
munka es a tenisz tolt6t
te ki, de a gyilkossagok
helyszinein romantikus
szerelmek es kapcsola
tok is sz6vodtek. 2000
ben sziiletett meg a kisfi
am es az anyasag telje-

sen atirta az eletemet.
Nyilvanval6va valt sza
momra, hogy a kicsi
gyerrnekemt61 mar nem
szeretnek az iigyeletek
rniatt 24 6rat tavollenni.
A GYES alatt foglalko
zas-egeszsegiigyi szak
orvosi vizsgat, kesobb
egeszsegbiztositasi szak
vizsgat tettem. Fajo sziv
vel, bucsuztam el a rend
orsegt61 es allast valtoz
tattam. Az Igazsagiigyi
Miniszterium Szakertoi
es Kutato Intezetehez
keriiltem igazsagiigyi
orvosszakert6nek es fog
lalkozas-egeszsegiigyi
szakorvosnak. Itt resz
munkaidoben dolgoz
tam es a munka jellege
is mas iranyli volt.
E16terbe keriiltek a pol
gari peres eljarasok, kar
teritesi iigyek k6zlekede
si es munkabalesetek
seriiltjei, gyerrnektartasi
perek. Kozben a kor
many atalakitotta a rok
kantsagi ellatas rendsze
ret es nagyon jelent6s
hangsulyt kapott a meg
valtozott munkakepesse
gii, illetve fogyatekos
szemelyek min6sitese,
velemenyezese. A Mun
kaiigyi Miniszterium
foglalkozasi rehabilitaci
6s szakertoje lettem. Az
egesz orszag teriileterol
rengeteg igazsagiigyi
szakert6i felkerest kap
tam.Vegill ugy hataroz
tam, hogy teljesen a sajat
labamra allok' es az
eddig szakmai munkam
eredmenyeire alapozva
kileptem az alkalmazotti
statusb61 es vallalkozo
lettem.

Jelenleg vallalkozo
kent sajat praxisat veze
ti. Igazsagiigyi orvos
szakertokent dolgozik,
leginkabb bir6sagoknak,
hatosagoknak vegez
munkat. Ezen kivU1 mar
25 eve egy utazasi bizto
sit6nal biztositcisi orvos
szakerto. Emberi sorsok,
eletek mulnak az igaz-
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sagugyi orvosszakert6
velemenyen, sulyos bor
t6nevekben vagy milli6
forintokban "merik" a
megallapitasait. Ez a
munka szellemileg
nagyon megterhel6, lel
kileg is nehez mindig
"kivUI" maradni.

- Munkam masik
teriilete a foglalkozas
egeszsegiigy. Szemelyes
k6zremiik6dokent dol
gozom reszmunkaid6
ben t6bb multinacionalis
cegnel, jelenleg a Ge
neral Electric, es a Bri
tish Petrol cegek orvosa
vagyok.

Tiz eve el boldog
parkapcsolatban igaz
sagilgyi szakerto parja
val.

- A fiammal, Peterrel
es a parom ket fiaval
"mozaik" csaladot alko
tunk. Gyerrnekeink meg
kamaszok. Utjukat
egyengetjiik. Jelenleg a
legnagyobb kihivas sza
momra a mai fiatalok
eletvitelenek, stilusanak
elfogadasa, hiszen 6ssze
sem lehet hasonlitani
azzal, amiben en Gyo
man eltem. Szamomra
Gyoma nemcsak a bol
dog es onfeledt fiatalsa
got jelenti. Ott szinte
mindenki ismerte egy
mast, az emberek k6z6t
ti napi tarsas kapcsola
tokat az egymasra fi
gyeles, a k61cson6s segi
t6keszseg, a tisztesseg
jellemezte. Ezt a fOva
rosban kevesbe tapasz
talom es a mai napig
hianyolom az eletembOl.
Sajnos ritkan tudok ha
zalatogatni, de mindig
megdobban a szivem, ha
meglatom a gyomai
templomtomyokat. Szii
lovarosomat Gyomat, 
ami nemcsak a gyer
mekkorom helye, hanem
az 6desapam sirjanak
helye is, - soha nem
fQgom elfelejteni.

H.E.
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Endr6d nepi vallasi hagyomanyainak es nepszo
lcisainal< gazdagsag.\ra mar az 1960-70-es evekben
te!h.ivtak a szakkutat6k a figyelmet. Balassa Ivan az
endr6di sajatosgazdail<odasra, Beck Zoltan az endrodi
Haromkiral)1arasra es betlehemesre, Erdelyi Zsuzsan
na pedig az itt meg6rzott archaikus imakra. A gyiiito
munkat Vaszk6 uen tanarno, az,Endr6di Tajhaz let- '<
rehoz6ja vegezte el. Kutatasaib61 az Endr6di Fiizetek
sorozat koz6lt osszegzeseket. A teli iinnepkor dramati
kus vallasi szokasait (Betlehemezes, HaromkiraIyjaras)
mar tObb mint tlz eve, minden Vizkeresztkor feleleve
nitik a gyermekesoportok a tajhazban es a nephazban.
Az endrodi hagyomanyos temetoi l.-ultura 6si sirke
resztjei ma is larhat6k oreg temetoinkben. A r6zsal<e
resztnek nevezett forma jellegzetessege a keresztvegzO
desek harmas tell<orives tagoltsaga. Gyakran a keresztre
szomorUfUz motivumot vestek ra. Az endr6di katoli
kus temetoknek sajatos hangulatot nytlitanal< az 50
ffi1-t61 a 150 em magassagig felnyUl6 keresztek.
lJtmenti fogadalmi fesziiletek Endrod minden a
kozsegbe bevezeto tItjan allnak. A belteriileten es
Oregszoloben, 11 togadalmi kereszt van feIallit
va, a kiilterweteken pedig meg kd keresztr61 van
adatunk. Ontottvasb61 es fabol kesziilt kereszteket
a 19. szazadt61 napjainkig ,illitanal< a varosban. Alm
h\ban vallasi fogadalomb61. ha/a es koszonet keppen
illitjak a csaladok ezeket az emJekeket.

A slit6haz 1903-ban Kiszely Marton endrOdi pa
rasztgazda felajanhisabol epUlt azza! a eellal, hogy
a telepi.iles niszorw6 csaladjainak itt siissenek
nagyobb wlIlepeken kenyeret es kahksot. Az or
szagosan is jelent6s Szent Antal kultusz endr6di
elterjeszteseben nagy szerepe volt a siitohaznak es
Kiszelyt."larton tovabbi adomanyainak.
A haz az 1950-es evekig a falu szocialis hazal<ent
mUk.odott, majd a kommunizmusban elvesztette
eredeti funkei6jat. 2001-ben tlj erore kapott a haz
hoz kotheto Szent Antal hagyomany es megu.fult
szakralis pontja lett varosunknak. Az orszagosan is
egyedtila1l6 letesitmeny 2015 juniusara megujulva
hirdeti tovabb Szent Antal eszme.i€t, a "szentantal
kenyerenek" rna is a1."tualis tizenetet.

0nd}rJdnfpl: vaL/l{st'
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Kallai Feren.: KOssllth-dijas szirunuvesz, a Nem
zet Szinesze, a magyar szinjatszas kimagaslo alak.ia.
1925-ben Gyoman sziiletett es a csahid Budapestre
koltozeseig elt itt. A sziil6foldhoz szorosan ragaszko
dott. ha tehette hazalatogatott. A muvesz halala utan
ozvegye Kallai Ferenene ferie szemelyes targyaibol,
kitiinteteseibol es egyeb dokwnenttunokbol alIo ha
gyatekat Gyomaendrodnek adomanyozta, melyet az
Endrodi Tajhaz es Helytorteneti Gyujtemeny gyiij
temenyi anyagaban orizne!<. A hagyatekb61 2014
aprilisaban nyilt ki<illitas az Endrodi Nephaz kia/lito
termeben.
A Gyomaendrodre keriilt Kallai Ferenc hagya
tek hely10rteneti es szinhaztorteneti szempontbol
egyediilall6 es p6tolhatatlan gyiijtemeny. A gyomai
szarmazasu Kossuth-dijas muvesz eletmiivenek sajatos lenyomata a hagyatek,
mely jelent6s, eddig fel nem tart, szinhaztorteneti szempontb61 hianypotlo
do1.1.ffilentumot, leirast tartalmaz. A hagyatek nemesal< gyomaendr6di szem
pontb61 javasolt meg6rzend6 erteket kepvisel, hanem a Magyar Nemzet sza
mara is jelentos ertektar.

A Papp Zsigmond hagyatek, a 20. szazad eleji Gyo
ma mez6varos parasztpolgari kulturajanak eredeti
hordoz6ja. Papp Zsigmond mar fiatal konit61 all<ot6
szemelyisege volt a varosnak. !v[unkai rna is diszitik
Gyomaendr6d tobb pontjat. Egyik leghiresebb alko
tasa a Gyomai Reformatus templom belsoepiteszeti
tervezese es az orgona diszburkolatanal< eil<eszitese.
Sirszobrai a yaros temetoiben allnal<. Csaladi
siremleke orszagosan jegyzett muemleki al
kotas. A hagyatek darabjait tematiklls elren
dezesben mutatja be a Munkacsy Laszlo altai
tenntartott Papp Zsigmond Emlekhaz.

Papp Zsigmond gyomai gazdall<od6, autodi
dakta muvesz hagyateka jelentos helytorte
netl es mtiveszeti erteket kepvisel. Sirem!ek
szobniszata megvaltoztatta koranak gyomai
es a kornyez6 telepiilesek sirkertjeinek kepet. A gyomai orszagzasz!o es a
reformatlls templom belsoepiteszeti tervei es mlUlkalatai is az °nevehez
kot6dnek. Egyedi. kezi faragastl btitorai iparmiiveszeti remekmuvek. Fest-

_ _ _ menyein orokitette meg Gyoma 20. szazad
eleji kepet, a .iellegzetes reformatus paraszt
polg,iri ertekrendet es iz!esvilagot. Kozeleti
tevekenysege, tdtalal6i munkassaga varos
unk kiv<1l6 szemelyisegei koze emelte. IVlu
veszi es szellemi hagyatekat a Papp Zsig
mond EmJekhazban orzik es mutatJak be.
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Gyomaendr6don 2005-ben alakult egy kozosseg, a Forgacs J6·
zsef nevehez fuz6d6 Magyar Autosex Tyukgalamb tenyeszte
sere. Ezek a fajtak repiilni nem kepesek, de h6.sgalambkent es
kiillitasra egyarant tenyeszthetoek.

A tavasz bekoszontevel Gyomaendr6don ev
rol-evre ujraeJed a sajtkeszites mestersegenek
hagyomanya, amelyet egy harom napos ren
dezvennyel iinnepeliink meg itt, a Harmas-Ko
fOS oleleseben fekvo alfoldi kis v3rosunkban.
Az orszag erne, a Koros holtagak altaI formalt
kis szigeten fennmaradtak awk a jellegzetes,
tradicionaJis esaladi gazdalkodasok, ahol az
emberek meg ketkezi munkaval biztositjak sa
jat megeJheresUket. Ez nagy felelosseg es egy
fajta kotelesseg is egyben, metyet a sajtkeszites
iranti szeretet tesz teljesse. Peldaertekli Ielkese
deslik es elhivatottsaguk tiszteletere 1999 ota
evr61-evre megrendezesre kerul a sajt- es turo
fesztival, melyen szamos hazai es kiilfoldi sajt
keszito mester kepviselteti ezt a hagyomany6r
zo szakmat.

GYOMAENDR~~lR7tKt4R

fJrzsefJet tigeti fOmfiforo . ~

taniJ'sveng es SllttD
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eS cipesz !icrggo

GYOMAENDROD'tR1l~1A~

Az autosex jelleg arra utal, hogy amikor a fiokak kibujnak a
tojasbol mar jol megkillonboztethet6ek a him es tojo egyedek.
Az el6bbiek vilagosak, ut6bbiak pedig sotet szinuek.
Gyomaendr6don kivw CsardaszalJason is foglalkoznak vele,
es a eel mindket telepiiIesen, hogy minel nagyobb szaporulata
legyen az allomanynak.

'"

Az endr6di esizmadia es eipesz kezmuves mester
segnek jelent6s hagyomanyai vanna!<. A ket egy
massal osszen6tt kezmuipar Endr6d kozseg ipa
rostarsadalmanak legnepesebb taborat alkottak.
Az endr6di parasztcsizma es a lovaglocsizma ki
vaIo min6sege miatt keresett termek volt nemesak
a szUk piaei (vasari) korzetben (Mewtur, Szarvas,
Devavanya, Korosladany), hanem a Sarret tavo
labbi telepftJesein (Komadi, Berettyoujfalu, Fuzes
gyarmat, stb.) is. Erre a fejlett kezmfupari hagyo
manyokra epillt az Endr6di Cipesz Szovetkezet,
mely viragkoraban 1500 embernek adott munkat,
es termekei vilaghirnevet adtak Endr6dnek. Jelen
leg, a valsagok ellenere Gyomaendr6d iparaban
meg mindig szamottev6 a eipesz kisiizemek es
cip6keszit6 kisvalialkoZ<'1sok szama es termek-el6
illitasa.

Az endr6di labbelikeszites cehes alapokra epul6
hagyomanya a 20. szazad elejere Endr6d legfon
tosabb kezmuiparava tette a mesterseget, majd
ezekre a tradicionaIis ertekekre epult fel a vilaghi
rli Endr6di Cipesz Szovetkezet. A telepfuesen rna
is mukod6 cipeszvaLlalkozasok tovabb eJtetik a ket
evszazadra visszatekint6 endr6di labbelikeszit6
hagyomanyokat.

A gyomaendr6di Erzsebet Iiget resze annak a
tortenelmi parkha16zatnak, amit a meggyilkolt
Erzsebet kiraljlle tiszteletere hoztak letre or
szagszerte a mu!t szazad elejen. Az itt kialakitott
1000 meter hosszu tanosveny, 200 meter hosz
szu lombkorona tanosveny, vizi tanbsveny es 15
meter magas kilar6 a mai kor kovetelmenyeinek
megfelel6en az 1891-es elhatarozast, miszerint
kozossegi teret hoznak Jetre elesztette fe!. A va
ros fel6l a "Sohajok" hidjan kozelitheto meg,
mely hid megujult, es resze a tanosvenynek. A
megepitett komplex fejlesztes celja, hogy a helyi
Iakossag es az idehitogat6 turistak ne esak az <iT
nyekot keressek a talc a1att, hanem halljak meg a
madarak eneket, Iassak meg a fatorzson rohano
szarvasbogarat es ismerjek meg fMnkaI. Nagyon
jelent6snek tartjuk azt, hogy a tanosveny bejarasa
soran a iatogatok az ismereteket elmenyszeriien,
akar ujszerii, szokatlan modszerek segitsegevel
sajaritsak el, a latogatas soran szerezzenek minel
tobb val6sagos elmenyt. A tanosvenyen aItalaban
a terulet legismertebb viragosnbvenyeirol, mada
rairol, allatairol es a telepules tortenetenek egyes
elemeir61, hagyomanyairol, nepviseleter6l adunk
ismereteket, mikozben a Jatogat6k gyonybrkodni
rudnak a termeszet szepsegeiben.
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Mint arrol lapunkban mar korabban
beszamoltunk az uj onkormanyzat vezetese 
tartva magat a valasztasi kampanyban tett
igeretehez - visszakoltozteti eredeti helyere, a
gyomai varosreszbe a vaTosi konyvtarat es az
endrodi nephazban ujra fiokkonyvtarat lete
sitenek. Ezzel egyidejiileg az endrOdi nepMz
ban elhelyezett Kallai Ferenc hagyatek is
atkerUl Gyomara, egyenlOre a Kossuth utcan
levo miivelOdesi kozpont valamelyik termebe.

Konyvelo, palyazatiro es vaUalkozasi
tanacsado tarsasag
Gyomaendrodon es kornyeken a kovetkezo
tevekenysegekkel varja iigyfeleit:

• Konyveles - sziikseg eseten k6nyvvizsgiil6
egylittmiik6desevel
• Berszamfejtes, TB ugyintezes
• Val1alkozasi es penzugyi tanacsadas
• Jogi tanacsadas, azonnali cegalapitas es
cegm6dosiills - iigyved egylittmukOdesevel
• Szekbelyszolgaltatas
• Ptityazatfigyeles, palyazatiras,
projekt-menedzseles
• Biztositas k6zvetites
• Segitsegnyiljtas hivatalos levelek, beadvanyok
elkesziteseben, nyomtatvanyok kit61teseben
• Forditas, tolmacsolas

Az erdeklodok keressek munkatarsainkat:
Dr. Timiu Gyongyi 0630/911-7982

Fabian Agnes 0670/327-4707

Timar Eva 0630/6 I8-4620

Barna Zsolt 0670/625-8579

Irodaink:
5500 Gyomaendr6d, Szabadsag ter 4.

5500 Gyornaendr6d, Kossuth L. u. 33.
~~

Office Trio Kft.

H.E.

forintos koltseggel az
iv6viz minaseget biztosi
t6 vizellatast, valamint a
fennmarad6 osszegben
az isk01a Fa uti kollegiu
mi epi.iletenek belsa fel
lijitasat vegzi el iden
jlinius 30-ig.

Toldi Balazs lapunkat
tajekoztatta arr61, hogy a
varoshoz visszakeriilt
epi.iletben alakitjak ki a
varosi konyvtarat, de
ennek az atalaldt<:isnak a
koltsegei meg nem is
mertek. A polgarmester

elmondta, hogy az epiilet
belsa atalakitasat a koz
foglalkoztatas kereteben
tervezik elvegezni, mig a
szakipari munkakat a
Zoldpark Kft. biztositja
majd.

A konyvtar Gyomara

es EndrOdre tortena visz
szahelyezeseta1 a varos
vezetes azt reme1i, hogy
lijra visszatemek azok a
konyvtarlatogat6k, akik
az intezmeny Se1yem

utra tortent koltoztetese
vel - a tflvolsag rniatt 
elmaradoztak.

nem te1jesit, abban az
esetben az ingatlant visz
szaadja az onkormanyzat
szamara.

A Fa 6t 230. szam
alatti epiiletben osszesen
18 milli6 forint ertekno
vela beruhazas val6sult
meg az elmult evekben,
ezert az isk01a fenntart6
ja, a miniszterium ezt az
osszeget keri kifizetni az
onkormanyzatt61. A va
rosvezetes megallapodott
a miniszteriummal, hogy
kii10nboza munkak el
vegzeset valla1ja az on
kormanyzat 18 milli6
forintos osszegeben. Az
iskola sajti.izemeben kie
piti mintegy 4,5 milli6

A varosi konyvtflr a
Fa lit 230. szam alatti
epiiletben kap helyet
korabban ez a Fa lit es
Basok utja sarkan all6
epiilet lakberendezesi
boltkent miikodott, majd
a Bethlen Szakkepza
Iskola alakitotta itt ki iro
daepiiletet.

Az elmlilt evekben
azonban a Bethlen Isk01a
mar nem hasznalta az
epi.iletet. Az iskola fenn
tart6ja, a F01dmiiveles

iigyi es Videld'ejlesztesi
Miniszterium meg egy
korabban kotott szerza
desben vallalta, hogy
amennyiben az ingatlan
ban oktatasi fe1adatot
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LESI

Szakiizlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rakoczi ut 12.

Kinalatunkb6~:

Villanyszereh!si anyagok,
vilagitastechnika,
gazkeszu!E§kek- es alkatreszek!

SZO-BESZED..
Onnek sz61

es Magaert beszel!

Munkaruhazat:
acelbetetes es betet nelkiili cipok 36-48 meretben!

Dzsekik 4XL meretig. Munkasnadragok!

REGISZTRALT VILLANYSZERELOVE
SAJAT ARUKESZLETBOLI

II Kedvez6 arakkal varja vasarl6it a BALUVILU
Nyitva: Hetf6-pentek: 7.30-17.30 Szo.: 7.30-12.00

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

5e n.ca.-w

moknicianak. Ha lat
jak, hogy j6 es eros a
partunk. De nem lat
jak: peldaul egy
esom6 tisztesseges
jobboldali ember sza
vaz a Jobbikra is, mert
merges a Fidesz
KDNP-re.

- Ma a KDNP-t
nem tekintik onall6
partnak. Es meg igy is
sikeriilt hiilyet csinal
nia magab61, amikor
beleszaladt a vasama
pi boltzarba, mint
kesbe a malac. A
KDNP nemelyik veze
toje olyan, mint a fer
fimellbimb6, teljesen
felesleges. Kellene
mar egy rendes jobb
oldali part.

Vasamapi Hirek
2016.4.23.

reszten

ban a partjukkal 
mondja Szalma
Botond, a KDNP volt
budapesti elnoke.

- A KDNP nyu
godtan lehetne sajat
jogan egy 8-10 szaza
lekos part. Az orszag
ban el 8 milli6 megke
resztelt ember, tiz sza
zalekuk templomba is
jar, meggyozodesem,
hogy oket meg lehetne
nyemi a keresztenyde-

m

Mint kesbe a malac

e

- Megis, mi az a
Keresztenydemokrata
Neppart?

- Most? Tisztelet a
kivetelnek, de se nem
kereszteny, se nem
demokrata, se nem
neppart. Egy oldalaga
a Fidesznek. Nem
tudom pontosabban
definialni, mert nines.
Nem esoda, hogy oly
kor maguk a KDNP
sek sincsenek tiszta-

Interju Szalma Botonddal, a KDNP volt budapesti elnokevel

I

!,ST1JiLel
... '"'.

~~;~:~
.,,~t~··-~ ~..~; ~
:';'':F'~~
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Dinya Imre Vas- Muszaki Boltja
Gyomaendrifd, Bajcsy ut 98. Tel.: 0630/6384-690

Verso Biztositasi Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes koru tigyintezese.

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,'
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- k6telez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztosftas
- eletbiztositas
- nyugd fj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet:

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

Telefon: 0666/284-989,
0620/359·6842

AUT6s0K
FIGYELEMI

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

22.000 Ft

Eredetlsegvizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

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

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.



10 Szo-Beszed 2016. majus

Bekamerazzak a varost
Gyomaendr6d Varos

kepvise16-testiilete meg
mlilt ev decemberi iile
sen dontott arr6l, hogy a
polgarmester, mint a
helyi onkormanyzat koz
teriilet felUgyelete veze
t6jenek kezdemenyeze
sere, az onkormanyzati
kozteriilet feliigyelet
iizemelteteseben muko
d6 kozbiztonsagi es bun
megel6zesi celli kozterii
leti terfigyel6 kamera
rendszert epit ki.

A kozteriileti kame
rarendszer kiepitesere a

2016. evi koltsegvetes
ben 3 milli6 600 ezer
forint fejlesztesi forrast
iranyoztak e16, amely
el6relathat6lag 12 meg
figyelesi pont kiepiteset
teszi majd lehet6ve.

A kepvisel6k dontot
tek arr6l is, hogy a terve
zett telepitesi helyeket es
annak alapjat kepez6
helyi jogszabalyt (rende
let-tervezetet) tarsada1
mi vitara bocsajtjak. A
kamerarendszer kiepite
se ez ev kozepere befeje
z6dhet.

Olvas6ink panaszkodnak a Fo uti kerekparut minosege miatt, kiilOnosen az endrOdi reszen.
Esos idoben tobb helyen is all a viz a rossz minosegii aszfaltuton, sOt a burkolaton siiriin elo
fordul6 repedesek is balesetveszeIyesse teszik a kerekparos kozlekedest. Toldi Balazs pol
garmester ezzel kapcsolatban lapunkat arr6l tajekoztatta, hogy a nyari utfelujitasokkal egy
idoben a kerekparUt bizonyos szakaszait is javitani fogjak.

Tavaszi
kinalatunkbol
Lemos6 permetszerek

N6venyved6szerek
Tapoldatok

Permetezogepek
Vet6magok

Ragcsal6irt6 szerek
F6liak. t6ml6k

Funyir6k. kerti kisgepek

Munkavedelmi ruhazat

Gyomaendriid, Kossuth u. 31
Telefon: 0670/770-5528

Ballagasra ergon6mikus
szerb es cseh iskolataskakat ajanlunk.

Kival6 minoseg, 2 ev garanciaval!



Sajtfesztival egi helyen

2016. majus

Tizenket zanindok in
dult eI gyalog Gyoma
endr6dr61 Nagyvaradra
aprilis 21-en reggel. A
bucsujar6k a Koros gatjan
haladva Korosladany,
Ujiraz, Komadi, majd
Korosszakal erintesevel
erkeznek Nagyvaradra
aprilis 24-en. A csoporthoz
uj hiv6k is csatlakoznak

menet kozben.
Istvan, az ut szervez6je
elmondta, ez az 6t6dik
zarandokutjuk Nagyva
radra. A hosszU gyaloglas
el6tt a gyomaendr6di
Szent Imre templomban
mondtak ertiik es utjuk
sikereeli szentmiset.

Dr. Denes Zoltan ple
banos arra kerte a csapatot,

Sz6-Beszed

hogy ut kozben ne csak
sajM szemelyes fogadal
maikert es a bunbocsana
tert imadkozzanak, hanem
azert is, hogy a vilagban
erjen veget a keresztenyek
Uld6zese.

, .
ulr

Dr. Szonda Istvan hoz
zMette: iden sok az olyan
jelentkez6, akik most e16
szor vallalkoztak zaran
doklatra. Az Mra kel6k
zome 30-60 ev kozotti. A
csoport els6 nap 34, maso-

11

dik nap 32, hannadik nap
37 kilometert tett meg.
Visszafele busszal vagy
aut6val utaztak, de olya
nok is akadtak, akik szin
ten vallaltak gyalog az
utat.

A megnyit6 iinnepsegen Toldi
Balazs, Gyomaendr6d varos poI
garmestere, Dank6 Bela, Gyo
maendr6d orszaggyiilesi kepvi
sel6je sz6laltak fel. A f6vednok
Fazekas Sandor foldmuveles-

iigyi mmlszter kepviseleteben
Roman Istvan helyettes allamtit
kar nyitotta meg a rendezvenyt.
Kovacs Laszl6, az Agnir
vaIla1koz6k, Sajtkeszitok Egye
siiletenek elnoke, valamint

Davidovics Laszl6, a Bethlen
Gabor Iskola igazgat6ja es egy
ben a sajtverseny hazigazdaja
mondott koszonto beszedet.

A szakmai programok mellett
felleptek a lengyel es erdetyi

testvervarosaink tancegyiittesei
IS.

A sajtfesztiv{t! fOzoversenyen a
zsuri elnoke a gyomaendrodi
Timar Attila mesterszakacs,
olimpiai bajnok szakacs volt.

'=
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A nyoleadikos esapa tagjai:
Deli-Nagy Dzsenifer 8.a
Siili Luea 8.a
Bottlik Dominik 8.a
A hetedikes esapat tagjai:
Deli Boglarka 7.b
Nemeth Regina 7.b
Varju Gergo 7.a
Mindket korosztaly 3 fos

esapatokban oldotta meg az
egy6ras, igen nehez kerdeseket
tartalmaz6 feladatlapokat.
Minden termeszettudomanyos
tantargyb61 sok-sok feladatot
kaptak, ennek ellenere ugy veg
zett mindket egyiittes a masodik
helyen, hogy esak fel pont hat
ranyuk volt az elso helyezett
esapatokhoz kepest.
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Kereset es munkanelkuliseg
az egyes megyekben
es Budapesten

Az Emberi ErOforrasok
Miniszteriuma, a Kazinezy-dij
Alapitvany, Kisujszallas Varos
Onkormanyzata es a M6riez
Zsigmond Reformatus Kolle
gium, Girnnazium, Szakkozep
iskola es Altalanos Iskola ren
dezte meg az Orszagos "Szep
magyar beszect versenyt" aprilis
8-10. kozott Kisujszallason. A
helyi es teriileti fordu16k utan a
legmagasabb fokon mertek
ossze tudasukat, kepessegeiket
a 7-8. osztalyos tanu16k orsza
gos szinten. A szabadon valasz
tott sz6veg elolvasasa utan a
k6telezo szoveget mondta el a
76 versenyzo. Legfontosabb jel
lernzoje a megmerettetesnek: az
erto, erteto es termeszetes olva
sas.

A Gyomaendrodi Kis Balint
Altalanos Iskolab61: Nagy
Noemi 7. a osztatyos tanul6 a
Kazinezy-jelveny bronz fokoza
tat kapta. Felkeszitoje: Hunya
Jolan tanamo. Noemi, gratula
lunk! Biiszkek vagyunk rad!

"Az okos emberek megold
jak a problemakat, a zsenik
pedig megelozik oket." A Va
nyai Ambrus Altalanos Iskola
ezzel az Einstein idezettel jelle
mezte termeszettudomanyos ve
telkedojet, melyre iskolankb61
ket esapatot neveztiink be.

H.J.

nos tanaesokat,
gondolatokat.

Bizunk benne,
hogy minden 6vo
das es szii16 j6l
erezte magilt isko
lankban es szeptem
berben sok els6s
gyermeket avatha
tunk "Kisbalintos"
diaknak

Szarvas Peter, Bekescsaba yaros
polgarmestere adta at.

Kormos Mihaly eln6k besza
mo16jaban meltatta kolleganknak
Bekes megye diaksport eleteben tett
aktivitasar az elmult 20 evben: a
R6zsahegyi Kalman Altalanos
Iskoia szineiben tanitvanyai ath~ti

kaban t6bb mint 50 alkalommal
nyertek orszagos bajnoksagot es
k6zel 200 dobog6s helyezest ertek
el, de kiemelkedtek uszas sporrag
ban elert eredmenyei is.

Eredmenyes felkeszit6 munka
jan kiviil a megye sporteletenek is
aktiv resztvev6je, a Gyomaendr6di
varosi Diaksport Bizottsag korzet
felel6sekent nagy Ietszamban moz
gatta meg az ifjusagot a kiiIonb6z6
k6rzeti szintii versenyeken, de a
megyeszekhelyen megrendezesre
keriil6 fut6galakra is mindig Iegne
pesebb videki telepiileskent utazott
el tanitv<'myaival.

~

'4'.

es izgalmas sport
eszkozei segitsege
vel. A vidam, moz
galmas delutant a
gyerekeknek szend
vies es iidito zarta,
mig a sziilok az in
tezmenyvezeto elo
adasat hallgathattak
meg, amelyben az
6romteli iskolakez
desrol kaptak hasz-

Vaszkan Gabort kitiintettek

ISkOla

A beiskolazasi so
rozat utols6 alloma
sakent 2016. aprilis
8-an, pentek delutim
a Kis Balint Alta
lanos Iskola Iskola
nyitogat6 rendez
venyt szervezett,
melyre a varos tobb
6vodajab61 erkeztek
6vodas gyerekek
sziileikkel egyiitt.

A j6 hangulatu
deIutanon kezmu
yes foglalkozason
vettek reszt a kiesik,
ahol eeruzaval rop
tetheto g6lyat es
egyenileg megter
vezett iskolataskilt
keszitettek a tanit6
nenik segitsegevel.
A kreativ, alkot6
tevekenyseg mellett
sportos, mozgasos
akadalypalyan is ki
pr6balhattak iigyes
segiiket az ovisok a
tbmaterem modem

Rangos elismeresben reszesiilt
vaszkim Gabor testnevel6 tanar,
ath~tika szakedz6! 2016. aprilis lI
en a Csabagyongye Kultunilis
Parkban megtartott Diakolimpiai
Bajnokok Onnepsegen a Bekes
Megyei Diaksport EgyesUlett61
"Bekes Megye Diaksportjaert"
kitiintetesben reszesiiIt. A dijat
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butorlapb61
vakumf61iazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

Konyhabutorok,
gardr6bszekrenyek.

keszltese egyedi
meretben

Stancolt

es hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!
Szitazas,
sZitaforma
keszites, kaslrozels!

Telefon:
0620/9142-122

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

Elsa osztalyu
borovi fenyab61
ajt6k, ablakok

keszftese!

nekiink, csak latnunk kel
lene az iizenetet!

Hamarosan bekoszon a
kanikulai nyar. Ilyenkor
megno szervezetiink viz
igenye es kiparolgasa.
Nagyon fontos lenne hogy
megfelel6 minosegii es
tisztasagli vizzel lassuk el
szervezetiinket az viz ivasa
altaI.

Minden kedves Sz6
Beszed 0lvas6nak kivanok
iigyes es eredmenyes ki
serletezest a vizprogramo
zas altaI az eletiik jobba
teteIe erdekeben!

Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz

70-80 szazaleka viz. Ha
bels61eg ez a vizszint nem
megfelel6, egy ido utan
miikodesi zavarokat okoz
minden szervben, szerv
rendszerben. Gondoljunk
csak a szobanovenyeinkre.
Ha nem megfelel6en
6ntozziik azt megsinyli
vagy kipusztul. A terme
szet mindent megmutat

Pozitiv erzelmeknek kitett
vizkristaly

hiszen mar ket eve tarsta
Ian volt.

Olyanj6 lenne, hatobb
vizet fogyasztanank,
mennyivel konnyebb le
hetne az eletiink es talan
meg egeszsegesebbek is
maradhatnank. A testiink

hogy egyediila1l6kent na
gyon szeretne mar parkap
csolatba elni, eleg volt a
szingli eletb61. Harom
h6napos vizprogramozas
utan megjelent elete sze
relme es az6ta is egyiitt
vannak. Ez a pelda ujra fel
Yeti a kerdest hogy a hite
vonzotta be vagy mas?
Mindegy 6 erre eskiiszik,

tal. A hitem vagy a raolva
sott ima tette, azt nem
tudom, de az eredmeny a
lenyeg. A k6h6gesem
elmult minden mas beavat
kozas nelkiil! Pr6baljak ki
talan Onoknek is segit'

Az egyik kedves bara
tom meselte, hogy 6 is
kiserletezett a viz olyan
m6du programozasaval,

Negativ erzelmeknek kitett
vizkristaly

betegen fog miikodni to
vabb a sejtek szintjen.

A kozelmultban egy
el6adason hallottam egy
osztrak viztechno16gia ku
tat6t61, hogy a fcildiink viz
keszlete magaban hordoz
za a bolyg6 4,5 milliard
eves tortenetenek minden
pozitiv es negativ rezgeset,
a j 6t es rosszat egyarant.

Gondoltam minden tu
domanyos tudas annyit er
mint a puding pr6baja
vagy megeszem vagy nem.
Minden ev okt6ber kor
nyeken a paras, hideg ido
bekoszontevel evek 6ta
fels61egliti hurutos proble
maval kiiszkodok. Tavaly
osszel is szembe kellett
neznem a kohogessel. Mi
vel nem vagyok tlilzottan
gy6gyszerfogyaszt6, in
kabb az erre a celra alkal
mas gy6gynovenyeket
vagy homeopatias szereket
hasznaltam korabban, ugy
gondoltam kipr6balom az
iv6vizem programozasat.
Naponta haromszor prog
ramoztam 1-1 pohar vizet
a kohoges enyhitesere. Egy
het alatt megsziint a k6h6
gesem a programozott viz-

16giai e16lenyekre igy az
emberre is. A negativ rez
gesii programmal a viz
ugyan ezt teszi, progra
mozza. Magaba zarja az
informaci6t es azt fogja
atadni az el6 szervezet
sejtjeinek. A szervezetre
gyakorolt hatasa csak
annyi e ket peldanak, hogy
vagy egeszsegesen vagy

Szeretettel koszontom
a Szo-Beszed minden
kedves olvasojM majus
ban, az elet kibontakoza
sanak a hOnapjaban. Az
elmult hOnapban az eIet
et ado vizrol irtam
nehany gondolatot es
meg ebben az irasban is
tovabb fejtegetnenk a viz
es a vizivas fontossagM.

"A betegseg az egesz
seggel egyid6s" filoz6fiai
gondolattal szeretnem to
vabb folytatnia vizr61 val6
ismereteinket.

Az el6z6 mondat ideze
te azt jelenti, hogy az
egeszseget mint testi, lelki
es mentalis allapotot csak
akkor tudjuk erezni vagy
ertekelni, ha a betegseget
is megtapasztaljuk. Az
ezoterikus tanitasok szerint
ebben a vilagegyetemben
mindennek van polarita
sa,ellen p6lusa. A nappal
nak az ejszaka, az 6rornnek
a banat, az ehsegek a j611a
kottsag, a kilegzesnek a
belegzes, a betegsegnek az
egeszseg es az eletnek a
halal. A polaritas teszi
lehet6ve az erzekelesiin
kon keresztiil a dolgok, a
tortenesek megeleset,
tapasztalasat. Vannak dol
gok, amelyeket j6nak vagy
eppen rossznak iteliink
meg. Ez a bizonyos fiktiv
polaris- bazis teszi lehet6
ve szamunkra az eseme
nyek ertekrendbe val6
sorolasat, polaritasat.

No, de terjiink vissza a
vizhez! Soha sem gondol
tuk volna, hogy a viznek
iizenete van a szamunkra,
pedig van es nagyon
komoly! A vilagon senki
nek sem jutott meg eszebe
eddig, hogy fagyos k6riil
menyek kozott vizkIista
Iyokat fot6zzon es azokkal
kiserletezzen. Dr. Masaro
Emoto megis ezt tettees
milyen j6 hogy igy csele
kedett. A vlzkristaly fot6k
altai deriilt ki, hogy a viz
programozhat6, akar egy
imaval, egy pozitiv abrat
tartalmaz6 fenykeppel
vagy a zene altaI. Az
egeszseggel, j6saggal, sze
retettel programozott fa
gyott vizkristalyoknak
gy6gyit6 hatasa van a bio-
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apijegyek, hetijegyek valthat6kl
El6csalik, horgaszfelszerelesek,
etet6anyagok szeles valasztekban.

Telefon: 0670/261·0472

EGYEB

~~gjTw ;l(i{;Jai~~~\::ir,i
a C;, 41mat!lIIlriidi' ,h

1\ Icui l'ialal),ih ;ill),'!

Nem hasznalt, elrom
lott, feleslegesse valt hiito,
vagy fagyasztoszekrenyet
ingyen elfogadom. Hivjon,
hazhoz megyek. Egyez
tetni telefonon lehet: +36
66/789-189

Elad6 5/4" elektromos
szivattyli, Simson motor
blokk (Turb6s), ki:izep
szonyeg, ir6asztal, gyer
mekhevero. ErdeklOdni:
0630/523-1544

Kiskerekii elektromos
kerekpar elad6. Szine:
bord6-feber. 'OJ, alig
hasznalt. Iranyar: 140 ezer.
Erdeklodni lehet telefonon:
0666/285-894

220 V-os szivattyli,
BRX 4 iitemii motoros szi
vattyli es rotakapa elad6.
Erdeklodni telefonon:
0630/6 I3-4608

.~va.BOLT

Gyomaendrod, Hidfo u. 12.
(Az Endr6di hid labanal)

Nyitva:
hetkoznap 8-17,
szombat, 8-12,
szezonban vasarnap 8-11.

lakas akar butorozottan
garazzsal egyiitt elado.
Iranyar: megegyezes
szerint. Erd.: 0630/548
1633 vagy 0630/354-4166

KERT, TELEK
Gyoman Kecseges-

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

Vizparti ingatlan,
felujitott epitmennyel a
Fiizfas-zugban elado. Pesti
esere is erdekel. Erd.:
0620/964-5260

Gyomaendrodi:in a Ki:ir
gat uteaban (13. szammal
szemben) 895 negyzetme
ter teriiletii ki:izmii nelkiili
epitesi telek elado. Telefon:
+41/798996468

Gyoman a Banom kert
mi:igi:itt 150 negyszi:igi:il
vetemenyes elado. Iranyar:
150 ezer Ft. 0666/787-273

eIad6. 4 kiili:in nyilo szoba,
reszleges felujitas volt,
azonnal, ki:iIti:izheto. Irany
ar: 6,8 milli6 Ft. Erd.:
0670/932-5645

Okt6ber 6. ltp-en 3
szobas erkelyes 2. emeleti
lakas elado vagy kisebb
kertes hazra eserelheto
ertekegyeztetessel. Erd.:
0630/590-43-45

Extrakkal felszerelt 2
szoba i:isszkomfortos telje
sen felujitott szep lakaso
mat a Vasarteri Itp-en
eladom. Iranyar: mege-
gyezes szerint. Erd.:
0670/279-8615 vagy
0666/282-702

Keletinel, uj epitesii
hazban 2 szoba, hallos
lakas hosszU tavra kiado
megbizhat6 egyennek.
Iranyar: 120 ezer Ft/h6.
Erd.: 0630/477-7163

Endrodi:in 4 lakasos
tarsashazban I . emeleti

Zrinyi Mikl6s 15. sz. alatt.
Erd.: 0630/488-4394

Gyoman az Arany
Janos lit 16. sz. alatti 4 szo
bas i:isszkomfortos haz
elad6. Ar: megegyezes sze
rint. Erdeklodni lehet:
0620/526-6573

Gyomaendrodi:in, a Ra
k6ezi u. 29. sz. alatt nagy
esaladi haz elad6. Erdek
lodni lehet: 0630/367
0840, 0630/998-5096

Gyoman a Petofi lit 17.
szam alatti paraszthaz
elado. Ar megegyezes sze
rint. Erd.: a helyszinen ill. a
0630/493-5314 szamon.

Gyomaendrodi:in a
Ki:irgat u. 15. sz. alatt 705
negyzetmeter teriiletii i:issz
ki:izmiives belteriileti ingat
Ian elad6. Az uteafronton
ramos parasztbiz mellek
epiilette1, a telek vegeben
lij epitesii kettes disznool
es takarmanytarolo van.
Tel.: +41/798996468

Gyoman a varoski:iz
pontban iizlethelyiseg es
telephely kiado. Gyoma
endrod Hosi:ik u. 51. Erd.:
0630/627-8234

Kertes esaladi biz
elado a Ztinyi Miklos utea
1/5. szam alatt! Iranyar: 7,5
millio Ft. Telefonszam:
0630/4884-394

LAMS
Endrodi:in 4 lakasos

tarsashazban 1. emeleti
lakas akar butorazottan
garazzsal egyiitt elad6.
Iranyar: megegyezes sze
rint. Erd.: 0630/548-1633
vagy 0630/354-4166

Oktober 6.,ltp-en laMs

3 szobas tetoteres hiz
elad6 Gyomaendrodi:in a
Bethlen Gabor utcaban.
Iranyar: 12 milli6 Ft. Erd.:
0670/545-3558

Gyoman az Ipari Park
mellett tanya elad6 gaz
dasagi epii1ettel, gyiimi:ilcs
fakkal 5832 m2 gyep
teriilettel. Erd.: 0620/400
7004

Gyoman a ki:izpontban
csaladi biz elad6. Iranyar:
megegyezes szerint. Erd.:
0630/544-4641

Endrodi:in, a Selyem
uton 2 szobas, gazos, i:issz
komfortos haz elad6.
Iranyar: 2,9 milli6 Ft. Erd.:
0630/935-3594

Gyoman a R6zsa F. u.
14. sz. alatt 4 szoba, nap
pali+etkezo, padlasteres
esaladi haz e1ad6. Kisebb
csere erdekel. Iranyar:
megegyezes szerint. Erd.:
0630/249-7622

Bethlen Gabor uteaban
3 szobas, tetoteres biz
elad6. Iranyar: 12 milli6 Ft.
Erd.: 0670/545-3558

Gyoman 3 s2OM.s
i:isszkomfortos, gaz es ve
gyes tiizelesii, ki:izponti ru
teses esaladi haz elad6.
Iranyar: 3,5 milli6 Ft. Erd.:
0630/852-0591, 16 6ra
utan.

Gyoman fellijitasra
szorul6 parasztbiz elad6.
Erd.: 0630/853-5602

Nagylaposon 2,5
szobas haz csaladi okokb61
siirgosen elad6. Iranyar:
megegyezes szerint. Erd.:
0630/968-3219

Haz elad6 Gyoman a

.Amb.ru~z Laszlo
tavol-keleti masszazs es mozgas terapeuta,

osi nepi gy6gyito, ,csontkovacs

o'o,1S4g~
Pap(,Go8t

WEBARUHAZUNK:
www.gyomacolorshop.hu
Folyamatosan bovUlo valasztekkal!
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Iranyar:

Kner Imre tar I wUiw.gellai.hu

06 66 285 840 I 06 30 627 8234 fitness klub E szolarium

Az aprohirdetes szovege:

Cfme:

Ingyenes a lakossagi apro!
A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azok

nak az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit,
akik ezen a szelvenyen kOldik be megjelentetes
celjab61! A szelvenyen a megjelblt helyre kell bermi
a kfvant szbveget es a szelvenyt levelez61apon
vagy borftekban elkuldeni a kbvetkez6 cfmre:

Sz6-Beszed Szerkeszt6sege 5500 Gyoma
endr6d, H6sbk utja 51.

Egy apr6hirdetes szovege lehet61eg ne tartal
mazzon 15 sz6nal tobbet! A hrrdetesek szovegeert
felel6sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

Felad6 neve:

.,. .,.

KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap

fitness & edzoterem
teremberles IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body Ihastanc Izsireget6 aerobik

tarsastanc Ij6ga Ipreventiv gerinc gimnasztika

--------------------------------------------------------~
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Az ENKSZ Eszak-Del
Regionalis F6ldgazszol
galtat6 Zrt. iigyfelszolga
lati irodaja a varoshaza
f6ldszintjen. Nyitva tartas:
hetfo 14-18 6raig, kedden
8-12 oraig. A szemelyes
iigyfelszolgalaton igenybe
veheto szolgaltatasok: gaz
meroallas bejelentese, mu
szaki szolgaltatasok meg
rendelese, illetve lemon
dasa, fogyaszt6i adat- es
cimvaltozas bejelentese,
fogyasztasmero atirasa, fo
gyasztasi hely ki- es be
kapcsolasa, szamlazassal
kapcsolatos infoill1aci6 ke
[ese, bankkartyas befizetes
lehetosege, stb.

Az aramszolgaltat6
heti ket alkalommal tart
iigyfelszolgalatot a Selyem
uti varoshaza epiiletenek
fOldszintjen leva iroda

jaban. Keddi napokon
delelott 8-12 oraig, csiit6r
t6k6nkent pedig 15-18

6raig varjak az iigyfeleket
a szemelyes iigyintezesre.

I §(ffil I
~~

Ervenyes: 11 :00 - 14:00 oraig!
Etkezesi utalvanyokat es SZEP kartyat is elfogadunk!

980 Ft/adag

Telefon/fax: 0666/386-444
Mobil: 0620/9808842, 0670/3655360
E-mail:info@timarpanzio.hu
www.timarpanzio.hu

(5sa!adi Vasmw
Gyomaendr6don,
a Dreher Soroz6-Etteremben!

2016. majus 8. vasamap
Leves: Oszibarack kremleves
Menu: Marhapbrkblt, pirftott tarhonya,

kaposztasalata.

2016. majus 15. vasarnap
Leves: Majgaluska leves
Menu Ciganypecsenye, tepsis burgonya,

kovaszos uborka. Nutellas palacsinta.

2016. majus 22. vasarnap
Leves: Csontleves daragaluskaval
Menu Pulyka cordon bleu, franciaburgonya,

tsatsiki salata. Tiramisu szelet.

2016. majus 29. vasarnap
Leves: Orjaleves eperlevellel
Menu Rantott csirkemellfile, rizi-bizi,

6szibarack bef6tt. Mandul'as szelet.

Alafras:

Erdeklodni:

rL _

eDF
DtMASZ

-.:

TELEFONKARTVA FELTOLTE
t
@~e



kedvenc eteleit, sot a
kiilonbozo hazias izeket
felvonultat6 etelek, italok
keszitesenek titkait es sok
mas erdekesseget is.

A konyv masodik,
bOvitett kiadasa 2016 jUni
usabanjelenik meg.

Amennyiben onnek is
van kiilonleges, regi koro
kat is idezo etelreceptje es
szivesen megosztana
orszaggal-vilaggal, akkor
hivja telefonon a Koros
menti izek cimii konyv
szerzojet Hornok Ern6t
(0670/2263299), vagy
kiildjon elektronikus leve
let erre az e-mail cimre
szobeszed@gmail.com!

GaszlronOnl,a, kalanrJozasok a Harmas-KOrOs vid~ken

, Hornok Ern6 I

emellett az Olvaso megis
merhette hires embereink

ertekeit, a rna is do gaszt
ronomiai hagyomanyait is
az olvaso ele tirta.

Ettennek specialitisa
it, a szakacsok ajanlatait
szines kepekkel es recep
tekkel tette kozze, s nem
feledkeztiink meg azokr6l
az eteleinkrol sem, amit
nagymamaink, edesanya
ink keszitenek, keszitettek
kiilonbozo alkalmakkor.

Bemutattuk a halfozo
mestereink es szakacs
olirnpikonjaink tudoma
nyit, a gasztronomiai ren
dezvenyeink dijazott ete
leit, a regi6 elelrniszeripa
ranak kiilonlegessegeit, s

Koros menti izek
cimmel a Harmas-Koros
videkenek, ill. annak
gasztronomiai neveze
tessegeit bemutato szines
recept-utikonyvet jelen
tetett meg 2012. majusa
ban a Szo-Beszed kiado
ja, a Rekline StUdio.

A "Gasztronomi ka
landozasok a Hannas
Koros videken" alcimet
viselo szines konyv, nem
csak a videkre jellernzo
etelek receptjeit, hanem
Gyomaendrod, Szarvas,
Mezotlir, Bekesszentand
ras, Korosladany neveze
tessegeit, tiji- es kulturalis

Az eLet olyan, mint a
biciklizes. Ha meg akarod
tartani az egyensulyt, moz
gasban kell maradnod.

A nagy szellemek mindig
is ellenkezest v61tottak lei a
kazepszeru elmekbOl. A
kazepszerii elme ugyanis
kipteLen megerteni azt, alei
nem hajland6 vakon meg
hajolni a konvencionalis
eloiteIetek e!ott, hanem
batran es oszinten kimond
ja a sajat vilemenyit.

Albert Einstein
Nobel-dijas fIzikus, a relati

vitaselmelet megalkotoja

A kepzeLet sokkaL fonto
sabb, mint a tudas. A tudas
veges. A kepzelet felaleli
az egesz vilagot.

Az idonek egyetlen oka
van: minden nem tartenhet
egyszerre.

A vilagon kid doLog veg
telen: a vilagegyetem es az
emberi hiilyeseg. Bar az
eLsoben nem vagyok biz
tos.

A keyes tudas veszeIyes.
A sok is.

Katona Gyorgy
gumijavito

SzerelEis, javitas,

centirozasl

OJ
GUMIKI

Gyomaendr6d,
Bajcsy u. 107.

Telefon: 0666/285-127

Szamlanyitasi akci6: Most csokkentheti banki koltsegeit l
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Zold yarOS

Gyomaendrod ket
varosk6zpontja is meg
erdemli, hogy meglijul
jon - mondta Toldi Ba
lazs polgarmester. A va
ros ezert ket palyazatot
nytijtott be a Z6ld Yaros
elnevezesii programba,
ahonnan a maximalisan
elnyerheto 6sszeget, 700
mi11i6 forint vissza nem
teritendo tamogatast
remelnek a gyomai Sza
badsag ter es az endrodi
Bos6k tere diszburkola
sahoz esatepitesehez.

Toldi Balazs polgar
mester szerint nehezen
kivitelezheto az az el
kepzeles, hogy a Selyem
uti varoshaza k6myeken
uj varosk6zpontot ala
kitsanak ki. Mint mond
ta, ehhez rengeteg penz
re lenne sziikseg.

A gyomai es az end
rodi terekre mar korab
ban elkeszitett latvany
terveket egyenlore a pol
garmester nem kivanja
nyilvanossagra hozni,
legalabbis a Sz6-Beszed
nem kaphatta meg eze
ket.

Toldi Balazs kerde
sunkre azt mondta, hogy
ezek egyreszt nem veg
leges tervek, masreszt
pedig ha nem nyer a
palyazat, akkor nines
jelentosege annak, hogy
milyen terveik elkepze
leseink voltak.

- Arnennyiben a pa
lyazatok nyemek, akkor
egy lakossagi f6rumot
mindenkeppen tartunk a
beruhazasr61 - tette hoz
za a Gyomaendrod pol
garmestere.

A Szechenyi 2020 kere!(~ben

megjelent a "Z61d yaros kialakita
sa" elsosorban olyan infrastruktli
ra-fejleszteseket tamogat, ame
lyek javitjak a telepiilesek altaIa
nos k6myezeti a11apotat, segitik a
telepules fenntarthat6 fejloctesi
palyara aIlitasat, a beruhazasok
soran olyan technol6giak, m6d
szerek keriilnek alkalmazasra,
amelyek k6myezet- es termeszet
vedo m6don biztositjak a megepi
tett infrastruktlira es a telepiiles
miik6deset, elosegitik a fenntart
hat6 fejl6dest, tovabba hozzaja
rulnak a telepiilesek lakossaganak
megtartasahoz.

eel a kijel6lt akci6teriileten
talalhat6 z6ldfelUietek es a hozza-

juk kapcsol6d6 6nkormanyzati
tulajdonban leva, sokszor haszna
laton kiviili, de akar j6vedelemter
melesre alkalmas infrastruktlirae
lemek meglijitasa.

A fejlesztesek megva16sitasa
soran elsadleges tekintettel kell
lenni a varosi k6zteriiletek k6r
nyezettudatos, esalad- es klimaba
rat megujitasara, azaz arra, hogy a
beavatkozasok teriilete alkalmas
legyen a csaladok es a fiatalok
szamara szabadidejuk hasznos
elt6ltesehez, mindekozben a fej
lesztesek a komyezeti fenntartha
t6sag kovetelmenyeit szolgaIjak, a
varosi zold komyezet megterem
tesehez, ezek gazdasagos fenntar
tasahoz jaruljanak hozza.

A kerekparut endrOdi
tervezett epitese kapcsan
volt a Bidfo etteremben
egy k6zmeghallgatas es
ott David Istvan endrodi
ember felvetette, hogy
Gyoma foterenek kor
szeriisitesere miert k61
tenek szazmi11i6kat, mi
k6zben Endrod volt
piacteret alig nehany
milli6b61 diszkoveznek
Ie. Megjegyezte, hogy
neki egy gyomai azt
mondta, hogy az endro
diek esak ne nagyon
fieankoljanak, mert ak
kor Gyoma kezdeme
nyezi a levalast...

Az alabbiakban a k6
z6ssegi oldalakon ezzel
a temaval kapcsolatos
gyomaendrodi veleme
nyekbOl valogattunk.

tl:rJ Tenyleg el akar
valni Endrod Gyomat61?
Faeebookon kerdezett
Szab6 Laszl6 ur mi a
velemenyem a Sz6
Beszedben megjelent
eikkrol. En elmondtam a
velemenyemet, ugy mint
gyomaendrodi, de gyo
mai sziiletesii. Erre azt
mondta, hogy 0 endr6di,
majd k6z6lte velem:
Endr6d vaIni akar. Most
mi az igazsag?

tl:rJ Az igazi endrodi
eknek, akik itt eltek Ie az
eletiiket, elege van az
ilyen visszatero, vilag
megvalt6 lelkekbol. Lcit
tam a kisfilmjet, pr6balta
bemutatni az endrodi
reszt. Na es, ilyet barme
lyik gyomai elszarma-

zott tud esinalni. Engem
is bejel6lt ismerosenek,
gondolom szinte min
denkit, aki elerheto es
endrodi. Gondoltam,
legyen, visszaigazolom.
De ezek utan semmilyen
kapcsolatot nem szeret
nek fenntartani erne j6a
kar6nkkal.

tl:rJ Ezzel en is igy va
gyok, hogy aki nem
tudja hogy Endrad6n
nem all meg a vonat, az
ne akarja ezt a telepiilest
megvaltani! 6 otthagyta
a sziilOfalujat, elment a
Malevhez es mas nagy
eegeknek dolgozni,
majd vilagmegva!t6kent
akar visszaj6nni evtize
dekkel kesobb. Inkabb
hagyjuk! Szab6 Laszl6

Faeebook profiljan a
mott6: "Endrod a Szii
IOfalum. Most segitsegre
szorul. Istenem! De j6
lenne, ha ismet 6na116
k6zseg lehetne!" Szab6
umak erdemes lenne az
endrOdi volt viragboltos
David Istvant (Munkas
part) felkeresnie, igy
legalabb lenne ket ember
aki egyetert EndrOd
levalasztasaban.

tl:rJ Valaki k6nnyen
kiszamolhatna, hogy egy
szetvalas eseten mennyi
ipariizesi ad6 maradna
Gyomanak es mennyi
EndrOdnek. Gyoma
szazszorjobbanjama,ha
a szomszed k6zseg jama
a maga utjeit egyedul...

(Forras: facebook)
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Ismeretes, bogy Gyomaendrod onkor

manyzata palyazatot nyujtott be a gyomai
Szabadsag ter es az endrodi Hosok tere fel
ujitasara, a teriiletfejlesztesi program Zold
Varos elnevezesu kiirasara. Eloszor ugy volt,
bogy e ket belyszinre egy palyazatot ad be a
Yaros, am kesobb kideriilt, bogy egy palya
zaton beliil csak egy belyszint lebet megjelOl
ni. Eppen ezert Gyomaendrod kepviselO-tes
tiilete majus 12-en rendkiviili iilest tartott,
melyen arrol dontottek, bogy a ket varoskoz
pontra kiilon-kiilon ad be palyazatot a Yaros.

A rendkiviili Ulesen
reszt vett Vam Andras
Gyomaendrod volt pol
garmestere, aki jelenleg
a Bekes Megyei Onkor
manyzat alelnokekent
dolgozik a kozeletben.
Elmondta, hogy nem
kozeleti szereplokent,
hanem Gyomaendrod
polgarakent kivan ker
deseket feltenni a palya
zattal kapcsolatban. Ki
jelentette, hogy nem
akar ujra a varos polgar
mestere lenni, viszont a
varos polgarakent es
kozeleti szereplokent
tovabbra is Gyomaend
rod erdekeben kivan
tevekenykedni.

Varfi Andrast az
Ulest kovetoen lapunk
nak elmondta, hogy a
mar emlitett Zold Varos
elnevezesii palyazatra
Bekes megyeben min
tegy 2 milliard forint all
rendelkezesre. Ebbol az
osszegbol a mezoko
vacshazi jaras 880 milli6
forintra jogosult, mint
lemaradott terseg. A
maradek penzre tobb
varos is benytijtott pa
lyazatokat, am a rendel
kezesre a116 osszeg nem

fedezi az igenyeket.
Jarasonkent 137,5 milli6
forint jut a megyenek.
Megkerdeztem a varos
vezeteset, a polgarmes
tert, hogy milyen eselyt
lat arra, hogy Gyoma
endrod mindket varos
kozpontjara beadott pa
lyazat nyerjen. Mekkora
osszeget remel a yaros a
ket palyazatra. Erre·nem
kaptam valaszt. Megker
deztem tovabba, hogy
miert nem a Gyoma es
EndrOd kozotti teriilet
kiepitesere palyazik
inkabb a varos egy pro
jektotlettel? Vagy arr6l
van-e sz6, hogy a varos
vezetes es a Korosok
VidekMrt egyesiilet kep
viseloi veglegesen letet
tek arr6l, hogy itt a mos
tani varoshaza kornye
ken egy uj varoskozpont
epUljon. Ha burkoltan is,
de megkaptam a valaszt,
nevezetesen, hogy a je
lenlegi varosvezetes
nem tervezi a jelenlegi
varoshaza, tehat az egy
kori Gyoma es Endrod
kozotti resz beepiteset.
Mellesleg meg kell je
gyeznem, hogy ha a
gyomaendroi lakosok

Varfi Andras

koziil barki kerdest tesz
fel, akkor a polgarmes
tertol elvarhat6, hogy
megfelelo tisztelettel
adjon valaszt, s ne le
gyen senkivel szemben
kioktat6.

- Ha mar a varoskoz
pontokr61 van sz6, hal
lani olyan tervrol is,
hogy a varoshazat visz
szakoltoztetik a regi
helyere a jarasi hivatal
epuletebe, ahonnan ne
hany hivatali reszleget
mas epiiletbe koltoztet
nenek. ...

- En ilyen szandekr61
nem tudok, bar az em
berek beszelnek errol is.
Teny hogy a konyvtarat
a Selyem uti varoshaza
foldszintjerol most visz
szakoltoztetik Gyomara
es ujra lesz egy fi6k
konyvtar az Endrodi
Nephazban is. Ez Toldi
Balazsnak a kampany
soran tett valasztasi ige
rete volt, igaz ez a lepes
most 30-40 milli6 forint
jaba keriil majd a varos
nak, amely mar most is
18 milli6 forintot fizet
azert, hogy a konyvtar
epiiletenek kinezett egy-

kori mezozgadasagi
iskolai irodaepUlet visz
szakeriiljon a varoshoz.
A Hosok ut es Fo ut sar
kan leva iskolai iroda
epUletbOl kell majd
konyvtarat kialakitani
tobb milli6 forintb61.

- Az ut6bbi hetekben
egyes f6rumokon ujra
sz6ba keriilt Gyoma es
Endrod esetleges szhva
lasa. Onnek mi a vele
menye errol?

Olvastam errol
kiilonbozo velemenye
ket internetes oldalakon,
tudom, hogy vannak
olyanok akik erre a
lepesre komolyan ke
sziilnek, sot tudok
olyanr6l, aki az endrodi
polgarmesterseget is
vallalna. Magam resze
rol Gyomat es Endrodot
csak Gyomendrodkent
tudom elkepzelni. Pol
garmestersegem 8 eve
alatt is arra torekedtem,
hogy Gyomaendrodnek
kozponti szerepe legyen
a tersegben. Sokat dol
goztam kollegaimmal
azert is, hogy Gyo
maendrod jarasi szek
hely lehessen,' ezzel
megmaradjanak a hiva
tali munkahelyek es a
lakossag is helyben
intezhesse iigyeit.

Tehat On nem
tamogatna egy olyan
lakossagi kezdemenye
zet amely a kh telepu
lesresz szhvalasat kez
demenyezne?

- Nem tamogatnam a
szetvalast. Ugyanakkor
a jelenlegi varosvezetest
felelmet indokolatlan
nak tartom azzal, hogy a
helyi nepszavazasi kez-

demenyezeshez a szava
z6polgarok alairasanak
szamat megemeltek 3
ezer koriilire. Ezzel gya
korlatilag ellehetetleni
tettek barmilyen tema
ban egy helyi nepszava
zasi kezdemenyezest.
Hiszen nem csak peldaul
Gyoma es Endrod szet
valasa temajaban lehet
nepszavazat kezdeme
nyezesere alairast gyiij
teni, hanem sok mas, a
lakossagot erinto dolog
r6l, arr6l peldaul, hogy
epitsenek-e bortont
Gyomaendrodon. Az
eddigi ezer alairas helyet
most 3 ezer alairast kell
osszegyiijtenie annak,
aki helyi nepszavazast
akar kezdemenyezni. En
ezt a varosvezetes resze
rol batortalan lepesnek
tartom.

H.E.

Dr. Kerekes
Attila

fogorvos
Gyomaendr6d,

Fa lit 3.
Rendeh~si ida:

Hetfa: 8-12
Kedd: 14-18
Szerda: 8-12

Csutbrtbk: 14-18
Pentek: 8-11

BejeJentkezes
telefonon:

0670/389-64-11
vagy

rendelesi idaben:

0666/283-566

-----..
~--
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Logot kapnclnak a Bekes megyei
ertektclrba bekeriilt termekek

IiIlI

Katona Gyorgy
gumijavito

flU

Szereh~s, javitas,

centirozas!

Gyomaendr6d,
Bajcsy u. 107.

Telefon: 0666/285-127

OJ
GUMIKI

nernzetisegi ertekeket is
el6terbe kell helyezni a
jovoben. Felhivta a
figyelmet, hogy a nem
zetisegi kulmra, az erte
kek is a hungarikum 16r
veny hataly ala tartoz
nak. Fontosnak nevezte,
hogy minel tobb nernze
tisegi erteket tartsanak
szamon Bekes megye
ben, hiszen a terseg egy
reszt a nemzetisegek
reven valt olyan sokszi
nu amilyen.

Agrarkalauz

taraknak. Ott azt java
solta az elnok, hogy az
ertektarak meglete je
lentsen elonyt az egyes
palyazatok - mint pelda
ul a turisztikai palyaza
tok - elbirasanal.

A rendezvenyen az is
elhangzott, hogy a jovo
ben is lesznek palyaza
tok, melyek a hungari
kumok iskolai nepszeru
siteset, ujabb ertektarak
letrehozasat, vetelkedok
szervezeset celozzak
meg. A megyei onk:or
manyzat megragadna
ezt a lehetoseget, kezde
menyezo lesz.

Elmondta, hogy az
Elo Erdely EgyesUlettel
egy szekelyfoldi ertektar
letrehozasara nyertek
forrast egy palyazaton,
ezzel kapcsolatban mar
egyeztetett is ket erdelyi
elnokkel nelllieg Sepsi
szentgyorgyon, illetve
Kolozsvaron is volt mar
egy talalkoz6.

A Bekes Megyei
Ertektar Bizottsagra
visszaterve: az elnok a
kovetkezo Ulesre beter
jeszt egy javaslatot. Ha
arra rab6lintanak, akkor
a megyei ertekek egy
olyan 10g6t viselhetnek
majd, ami egyertelmuen
Bekes megyere utal,
mikozben hungarikum
vectjegye elemeit is hor
dozza magan. Ezzel
kapcsolatban arra is
kitert Zalai Mihaly: a
hungarikumokkal es a
vectjegyekkel kapcsola
tos torvenyt egymashoz
kellene igazitani, mert
olykor egymas ellen hat
nak.

Az elnok szerint a

Zalai Mihaly

sag mukodik, azaz min
den negyedik telepUle
sen mar megalakult.
Bekes megyeben ez az
arany az orszagos ata
lagnal jobb, hiszen 75
hOI 43 telepUlesen mar
letrejottek a bizottsagok.
Ebben nagy szerepe van
a ket ertektarakkal kap
csolatos palyazatnak, az
egyikben a megyei
onkorrnanyzat megyeja
rast, turat szervezett,
hogy nepszerusitse az
ertektarat, bemutassa
azok mukodeset.

Zalai Mihaly meg
osztotta, hogy nelllieg a
Foldmuvelesiigyi Mi
niszterium szervezett
f6rumot Bekes megye
ben es hataron mli ertek-

kapcsol6dik Bekes
megyehez: ilyen lehet a
palinka mellett a szilrke
marha, az akacmez, a
hizott liba es a kacsa, de
akar a magyar tanya is.

Jelenleg Magyaror
szagon 800 ertekbizott-

ta, hogy a rendszer
egyebkent atjarhat6.
Nem feltetlen kell tele
pulesi erteknek is lennie
annak, ami megyei er
tek, sot akar egy-egy
ertek azonnal nernzetive
vagy hungarikumma
lephet eW. Tehat az
egyes lepcsOfokok ki
hagyhat6k, atugorhat6k.
Erdekes peldaul az,
hogy a palinka hungari
kum, ugyanakkor nem
szerepel a megyei erte
kek kozott.

- Arra kertem az al
bizottsagokat, hogy le
gyenek kreativak - ecse
telte. Az albizottsagok
akar telepulesi ertekeket
is meghatarozhatnak,
javaslatot tehetnek a
helyi ertektarbizottsa
gok fele, hogy vegyek
azokat fel, de akar az is
meglehet, hogy egybol
megyei ertektarba kernl
az adott ertek. Zalai
Mihaly szerint fontos,
hogy teljesen szabad
legyen az ertekgyiijtes.

Elmondta, hogy kU
Ion internetes oldal
kesziilt a Bekes megyei
ertektamak. Ott kUlon
fejeztet szannak azok
nak a hungarikumoknak,
amelyek termesztese,
eloallitasa - vagy egy
szernen csak jelenlete -

Az egyik legna
gyobb kerdes az, hogy
hoI van a hatch a telepu
lesi es a megyei ertek
kOzott. Errol nem ren
delkezik a hungarikum
torveny, igy nagy sza
badsagot biztositanak az
egyes bizottsagoknak 
folytatta Zalai Mihaly.
Hozzatette, egyes me
gyekben ugy dontottek,
hogy szinte minden tele
pUles ertekeit megyeive
avanzsaltak, am Bekes
megyeben nem ezt az
utat valasztottak, meg
keyes telepulesi erteket
nyilvanitottak megyeive
IS.

- Az albizottsagok
kertek, hogy legyen egy
ely, egy szempont, hogy
melyik ertek lehet nem
csak telepulesi, hanem
megyei is. Nem biztos
azonban, hogy ezt meg
kell adni. A szemelyes
velemenyem az, hogy
ket fo elvnek kell erve
nyesUlnie. Egyreszt az
adott ertek minel tobb
telepUlesen legyen fon
tos, masreszt pedig latni
kell, hogy mi az, amit
Bekes megye sajat ma
gar61 a kUlvilag fele sze
retne kozolni. Az albi
zottsagok is igy gondol
kodnak.

Az elnok megosztot-

(Jjja.:;tlak!:,It.ak a: BekesMegyei' Er,tektar.

\' ,~~~onsag,~lbizottsagai,amc)yel{ ~~bb.tem3:

( ,'!)'an>\'~szik ,gorcsoal.3 .a,z egyeS,!3 ~~lepii.lesi

II ,. htektarbol a. me~eibe ajanl~tt, j avasolt
; ,e~'tekd{et;~s ame)yekbe neves szakembef~;'

: ,ket sikeriiit .meg~yerni ~'ismertette Zalai'
!, . • •. .', .
: ,Mihaly, a bizottsag es; a mCg)'ei kozgyliles'

I~ :elnoke.
l,;:" '
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- A KornyezetvCdelmi Vihignapot minden
evben egyiitt iinnepeljiik a Pedagogusnappal,
ami jo alkalmat teremt arra, hogy nivihigit
sunk az oktato-nevelo munka kornyezetvCde-
lemben betoltott szerepere - jelentette ki
koszonto beszCdeben V. Nemeth Zsolt, a kor
nyezetiigyert, agnirfejlesztesert es hungariku
mokert felelos aUamtitkar a Pedagogusnap es
a KornyezetvCdelmi Vilagnap alkalmabol tar
tott kitiintetesi iinnepsegen. A Foldmu
velesiigyi Miniszteriumban megrendezett ese
menyen Gulyas Andrea kozigazgatasi aUam
titkar adta at az elismero dijakat. Bekes
megyebol Davidovics Angela, a gyomaendrOdi
Bethlen Gabor szakkepzo iskola mesterpeda
gogusa reszesiilt Tessedik Samuel Dijban kie
melkedo pedag6giai tevekenysege elismerese
kent. megyeben

ki.....taa

velemenyet Gyoma
endr6d onkonnanyzata
val.

"A kerd6iv kitoltese
vel hozzajarulhat Gyo
maendr6d fejl6desehez,
ezert amennyiben fon
tosnak tartja a telepule
sunk fejlodeset, kerjuk
valaszadasaval segitse
munkankat. Minel tob
ben toltik ki a kerd6ivet,
annal pontosabb kepet
kaphatunk a fejlesztesi
elkepzeleseink helyesse
ger61!" - irja a varos
honlapja, ahol a kerd6iv
is kitoltheto.

Keresse a
Gyomaendrodi
Szo-Beszedet
a Facebook-on is!

13 szakasz lijulhat meg 27
kilometeren 3,6 milliard
forintb61, k6zte peldaul a
Naggyante-Sarkadkereszt
lir es a Devavanya-Gyo
maendrOd szakasz egy-egy
resze. A celok k6z6tt szere
pel a munkaero mobilitasa
nak elosegitese, a megk6
zelithetosegjavitasa, a gaz
dasag fejlesztese, 6ssz
hangban a TOP elvarasai
val.

A masi!< projekt a j6va
evi megyei litfejlesztesi
program, ennek soran hlisz
szakasz 33 kilometeret ten
nek rendbe 4,3 milliard
forintb61. A jelenlegi el
kepzelesek szerint meg
ujulhat a 44-es gyulai elke
riilo szakaszanak, valamint
a bekesszentandrasi, az
6rmenykliti, a telekgeren
dasi es a muronyi bek6to
utak egy resze.

Otfelujititsok
GvomaendrOCl

Megkerdezik
a lakossagot

Kormanyzati es euro
pai unios forrasb61 ossze
sen 77 kilomHernyi
utszakasz ujul meg Bekes
megyeben - hangzott el
majus 26-ao egy Kondo
roson megrendezett saj
t6tajekoztaton.

Dank6 Bela orszag
gylilesi kepviselo, Bekes
megyei utiigyi biztos
elmondta, hogy munkala
tok lesznek a 44-es ket sza
kaszan: egyreszt Kondoros
belteriileten, valamint kiil
teriileten Szarvas iranyaba,
masreszt pedig a Szarvasra
bevezeto szakaszon. Emel
lett a 47-est korszerusitik
K6r6sladany belteriileten
1,6 kilometeren, illetve az
Okanyt es Vesztot 6ssze
k6to k6zutat 1,8 kilomete
ren -irta a beol.hu.

Vantara Gyula orszag
gylilesi kepvise10, Bekes
megyei fejlesztesi biztos
megosztotta, hogy ezen
feliil lesz 2017-ben ket
tovabbi program, melyek
kereteben 60 kilometeren 8
milliard forintb61 korszeru
sitenek t6bb szakaszt. A
munkalatok j6vore kez
dodnek es ernek veget.

A Teriilet- es Telepii
Iesfejlesztesi Operativ
Program (TOP) reszekent

Gyomaendr6d Varos
Onkonnanyzata a 2014
2020-as Eur6pai Uni6s
ciklusban a yaros sokre
ill fejleszteset tervezi.
Ahhoz, hogy a fejleszte
sekkel elerje celjat az
Onkormanyzat, szeles
korii osszefogasra es
velemenycserere van
szukseg. Ahhoz, hogy
kepet kaphassunk a
lakossag elkepzeleseir6l
az egyiittmiikodes elso
lepcs6jekent osszealli
tottak egy kerd6ivet,
melynek kitoltesevel a
lakossag megoszthatja

pedag6gusok munkajat,
latogatja 6raikat. Eszre
veteleit es problemait az
erintett nevel6kkel meg
beszeli.

Aktiv pedag6giai
kapcsolatot tart fenn az
osztaly sziiloi munkako
zossegevel, a tanul6k
tanulmanyit segito sze
melyekkel (GYIVI,
pszichol6gus).

A munkajahoz kap
csol6d6 adminisztraci6t
hatarid6re vegzi el.
Folyamatosan kepezi
magat. 2015. november
II-en mesterpedag6gus
fokozatba lepett.

A jovoben mentor
tanari tevekenyseggel
szeretne foglalkozni, aki
elhivatott, elkotelezett a
mentori feladatok, a
paIyakezdo-tanar kolle
gai tamogatasa, segitese
mellett, aki nyitott a

kUlonbozo, alternativ
pedag6giai tevekenyse
gek ertelmezesere, befo
gadasara. A mostani
nebez helyzetben segite
ni kell a fiatal mUnkae
r6t, kUlonben nem
maradnak meg ezen a
csodalatos palyan. Most
vegez junius 10-en az
ELTE Pedag6gia es
Pszichol6gia Karan,
melynek eredmenye a
mentortanar kepesites
megszerzese.

pedag6giai m6dszereit,
reszt vesz tovabbkepze
si, felkeszito, szakm6d
szertani rendezvenye
ken, bemutat6 tanitaso
kon. Aktivan reszt vesz a
nevelotestiileti ertekez-

leteken es minden neve
lessel es oktatassal
osszefUgg6 intezmenyi
osszejovetelen, eset
megbeszelesen.

Az intezmenyben
megalakul6 bels6 ellen
6rzesi csoport vezet6je.
Februart61 minden beten
a csoporttagokkal es
szakos kollegaval, 6ra
kat latogat az eves ellen
orzesi terv szerint.
Osszehangolja es segiti
az osztaIyaban tanit6

Davidovics Angela
hannincegy eve dolgo
zik pedag6gus munka-
korben. A Bethlen
Gabor Szakkepz6
Iskolaban 21 eve oktatja
a diakokat matematikara
es infonnatikara. Min
den evben erettsegizteti
a tanul6kat. A kozisme
reti munkakozosseg
vezet6je tobb even
keresztiil. Iranyitasaval
a munkakozossegben
letrejott csoportok tartal
mas versenyeket, bemu
tat6kat szerveznek a
tanul6knak. A tan6rakra
celtudatosan kesziil fel,
m6dszertanilag atgon
doltan jar el. Folya
matosan koveti es erte
keli a tanul6k teljesitrne
nyet.

Figyelemmel kiseri a
sajatos nevelesi igenyii
tanul6k el6menetelet,
megkulonboztetett fi
gyelmet tanusit a hatra
nyos, halmozottan hatra
nyos helyzetii tanul6k
irant. Koveti a szakma
janak es szakjainak
megfelel6 szaktudoma
nyi fejlodeset, fejleszti
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Harom telepiih~s mar
csatlakozott a Bekes Me
gyeert Vallalkozasfejlesz
tesi Alapitvany alapja
hoz, amivel az adott tele
pUles vallalkozasainak
hiteleibez nytijtanak ka
mattamogatast. Mind
errol a megyehlizan kap
tak tajekoztatast a sajto
kepviselOi.

A Vallalkozasfejlesz
tesi Alapitvany (BMVA)
mar 22 eve foglalkozik
mikrohitelek kihelyezese
vel, amely kezdo es
miik6do vallalkozasok
nak ad lehetoseget beru
hazasaik megvalositasa
hoz, kamata mind6ssze
4,9 szazalek.

20 15. ev vegen me
ruit fel otletkent, hogy a
BMVA es a telepiilesi
onkonnanyzatok osszefo
gasaval kedvezo kamato
zasu hiteleket lehetne
kiajanlani bekes megyei
kezdo-, kis- es kozepval
lalkozasoknak.

- Megkerestiik vala
mennyi Bekes megyei
onkormanyzatot, kivan
nak-e elni a lehetoseggel,
szeretnek-e ilyen modon
tamogatni a telepiilesii
kon vallalkozni szande
kozokat, vallalkozasukat
fejlesztoket. Hamm on
konnanyzat dontott eddig
ugy, hogy segitene a helyi
vallalkozasokat, ezek:
Ujkigyos, Szeghalom es
Oroshaza. A jelen ossze
fogas lenyege, hogy a
telepiilesi onkonnanyza
tok egy bizonyos keret
6sszeget biztositanak az
Alapitvany altaI kezelt
alapba, amelyMI kizaro
lag csak az adott telepiile
sen fejlesztest letrehozo
vallalkozasok hiteleihez
nylijthat kamattamogatast
- tudatta Zalai Mihaly, a
Bekes Megyei Onkor
manyzat Kozgyiilesenek
elnoke.

A kamattamogatas
merteke 1,4 es 3 szazalek

kozott lehet, a mmogatas
ban reszesiilo vallalkozo
igy akar 1,9 szazalekos
kamatra is vehet fel hitelt.
A kamattamogatas merte
kenek meghatarozasara
harom konstrukcio ke
sziilt. Alap esetben 1,4
szazalekos kamattamoga
tasrol beszeliink, ekkor a
kriterium csak az, hogy
az adott telepiilesen kell
megvalosulnia a beruha
zasnak.

Ha helyi vallalkozotol
tortenik a beszerzes,
akkor 2 szazalek a kamat
tamogatas. 3 szazalekos
kamattamogatas pedig
akkor igenyelheto, ha a
beruhazni kivano vallal
kozas 6 honapnal nem
regebben alakult vagy 35
ev alatti a tobbsegi tulaj
donosa es csak ugy mint,
a 2 szazalekos kamatta
mogatas eseten itt is egy
helyi vallalkozotol torte
nik a beszerzes - mondta
Szasz Zsolt, a BMVA

iigyvezeto igazgatoja.
A telepiilesek jo kez

demenyezesnek tartjak a
BMVA tamogatott kama
tozasu hitelkonstrukcio
jat. Fontosnak tartjak,
hogy vallalkozasaikat
lehetosegeikhez merten
tamogassak, ezzel mun
kahelyeket orizzenek
meg vagy uj munkahelye
ket teremtsenek.

- A februari iilesen
egyhanglian dontottiink a
csatlakozasrol. Telepiile
siink agrar jellegii, de sze
retnenk, ha a szolgaltata
sok es az ipar teruleten
vallalkozok is erosodne
nek. Ugyanakkor az is
fontos, hogy a fiatalokat
helyben tartsuk, itt bizto
sitsunk szamukra munka
helyet, megelhetest - taje
koztatta a resztvevoket
Bozo Jozsef, Ujkigyos
alpolgannestere.

- Minden telepiiles
nek fontos feladata a fia
talok megtartasa, a mun-

kahelyteremtes. Orultiink
a lehetosegnek, amellyel
a helyben vallalkozast
osztonozziik, ehhez a
dunk segitseget. Koteles
segiink a vallalkozasok
tamogatasa, amihez kiva
10 lehetoseg a kamatta
mogatott hitel biztositasa
- koz6lte David Zoltan,
Oroshaza polgannestere.

- Onkonnanyzatunk
teljes Ietszamban tamo
gatta a csatlakozast, ko
moly lehetoseget latunk a
programban. Segitsege
vel tamogatni tudjuk a
vallalkozasokat, a foglal
koztamsban elore tudunk
lepni, es a munkanelkiili
segen is enyhiteni tudunk
- mondta Bartis Marton
szeghalmi kepviselo,
penziigyi bizottsagi el
nok.

A kamattamogatasi a
laphoz tovabbra is lehet
csatlakozni, a BMVA var
ja a telepiilesek jelentke
zeset.

, . '.. • - .J

Bejarhatol\llagyarorszag: :1
Viziturazoknak epulhet megallo aifjusagitabor es a gat kozott

A vizi turisztikai megallobe
lyek kialakitasanak projektgaz
dajakent it Magyar Kajak-Kenu
Szovetseg (MKKSZ) Szolnokon,
sajtotajekoztaton mutatta be a
Bejarbato Magyarorszag Prog
ram keretrendszerebe iUeszkedo,
az also-Tiszara es a Korosokre
vonatkozo fejlesztesi program
jato A projekt reszekent Bekes
megyeben bat helyszinen valo-,
sulhatnak meg kiilonbOzo beru
hlizasok - irja beol.hu.

A Nemzetgazdasagi Minisz
terium a Gazdasagfejlesztesi es
Imlovaci6s Operativ Programban
10' milliard forint uni6s forrast
kiilonitett el turisztikai non-profit
szervezetek reszere az aktiv turisz
tikai haJ6zatok infrastruktilrajanak
fej lesztesere.

A fejlesztesek soran most
majusban ujabb tizenket heIyszint,
Szolnokot, Tiszakecsket, Mind-

szentet, Szegedet, Kunszentmar
tont, Csongradot es a hat megyei
telepulest, Gyulat, Doboz
Szanazugot, B~kest, Korostarcsat,
Gyomaendrodot, Sarkadot kap
csolta be az, MKKSZ a Bejarhat6
Magyarorszag Programba.

A bemhazasok reszekent meg
a1l6helyek epitese es felujitasa,
vizi mrazashoz kapcsol6d6 eszko
zok beszerzese es a fenntarthat6
miikodeshez smkseges szolgalta
tasfejlesztes val6sul meg. A fej
lesztes kiemelt m6don jaml hozza
a hazai es nernzetkozi turizmus
b6Viilesehez a Tisza-parti telepUle
seken es a Korosok menten.

Dr. Barath :Stele, a Magyar
Kajak-Kenu Szovetseg elnoke
hangsulyozta, az elsport kiemelke
doen fontos, hiszen a kajak-kenu
sport presztizset, ismertseget az
olimpiaigy6zelmek hatarozzak
meg, de mig ez negyevente vissza-

ter6 csodaJatos esemeny, addig a
turizmus minden evben, minden
h6napban, ejjel-nappal fontos aga
a kajak-kenu sportignak. Az igazi
hatteret az egeszseges emberek
jelentik, ezzel a projekttel pedig·
tamogat6java tudunk valni ezek
nek a torekveseknek. Peldaul
annak, hogy a vizi tUrazas keretein
belUl minel tobb gyerek tanulja
meg a vizi kozlekedes kepesseget,
s lephessen tovabb akar a ver
senysport fele.

A Bekes megyet kepvisel6
Gajda R6bert, a Bekes Megyei
Kormanyhivatalt vezet6 kormany
megbizott a sajt6tajekoztat6n
hangsulyozta, rendkiViili lehet6se
get jelent ez a fejlesztes a terseg
szamara. A 12 fejlesztesi helyb61
hat erinti Bekes megyet, igy terme
szetesen 6rommel csatlakoztak a
kozos palyazathoz. Kiemelte,
Bekes megye kUlonleges termesze-

ti adottsagokkal rendelkezik, arne
lyek komi a Korosok nylijtjak az
egyik legfontosabb attrakci6t.

- Foly6ink idealis lehet6seget
teremtenek a vizi turizmus szama
ra, egyben lehet6seget adnak arra,
hogy mikent lehet egy terseget
hal6zatszeruen fejleszteni - hang
sulyozta Gajda R6bert. Gyoma
endr6d es Doboz-Szanazug a kon
zorcium tagjakent - ott lennenek uj
mega1l6pontok kialakitva -, a tobbi
negy telepUles pedig partnerkent
vesz reszt a palyazat beadasaban.

Toldi Balazs polgarmester
lapunknak elmondta, hogy a gyo
mai ifjusagi tabor es a Koros gatja
kozotti varosi tulajdonban lev6
teruletre epUlhetne egy tilrahely,
melyet a vizisportok kedvel6i mel
lett a kerekparos tUraz6k is igeny
be vehetnenek, s6t az ifjusagi tabor
faMzaiban szallast is igenybe
vehetnenek.
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Mig a naszajandek a
meghivottaknak okozhat
fejt6rest, addig a hazasulan
d6k a hazassagk6tessel jar6
anyagiak miatt rancolhaljak
a homlokukat. Egyharrna
duk 100 es 500 ezer forint
k6z6tti, tovabbi 30 szazale
kuk pedig fel- es masfelmil
li6 forint k6z6tti osszeget
tervez elkolteni az eskiivo
jere. Neha azonban elOfor
dul, hogy az elare tervezett
koltsegek megszaladnak.
Szamukra lehet nagy segit
seg, ha az egyszeri plusz
terhet tobb h6napra vagy
akar egy eYre elare, j61 ter
vezheto torleszto reszletek
kel eloszthatjak - mondja az
OTP Bank igazgat6ja.

Minden egyes evtized
hez kotheto egy-egy jelleg
zetes eskiivoi ajandek.
Korabban robotgepekbol
halmozhatott fel az ifju par
nehany darabot, majd a
mikrohullamu siito es a
kavegep kovetkezett.
Manapsag azonban egyre
inkabb a penz domina!.
Legtobbszor maga a par
keri boritekban az ajanctek
ra forditand6 osszeget. "Az
osszegyiljtott penzbol jel
lernzoen a kozos elet elkez
deset, a naszutat vagy a rnl
koltekezesbol ad6d6 hia
nyokat finanszirozzak az
ujdonsiilt hazasok" - emelte
ki dr. Rajmonne Veres

Ibolya, az OTP Bank
Fogyasztasi Hitelek Foosz
talyanak igazgat6ja.

Legtobben megtakari
tasb61, illetve csaladi segit
seggel allnak neki az eskii
voszervezesnek. Egy korab
bi, online portallal kozos
banki felmeres szerint min
den harmadik hazasuland6
100 es 500 ezer forint
k6zotti, tovabbi harmada
pedig fel- es masfelmilli6
forint kozotti osszeget ter
vez elkolteni az eskiivajere.
Ehhez a penziigyi fedezetet
a valaszad6k 65 szazaleka
csak tobb mint egy, masfel
ev alatt tudja osszesp6rolni.

"Onmagaban ezek sem
kis osszegek - lathat6, hogy
a parok elore kesziilnek rei 
neha azonban elOfordul,
hogy a k6ltsegek megsza
ladnak. Ilyenkor sokan for
dulnak hozzank, hogy a
nagy nap kiadasait finanszi
rozni tudjak, es mindezt
gyors iigyintezessel - tette
hozza dr. Rajmonne Veres
Ibolya.

A kutatasb61 az is latha
t6, hogy a 35 ev alattiak
harornnegyede 50 es 100 f6
kozotti vencteget lama szi
vesen az eskiivojen, de
tovabbi 30 szazalekuk akar
150 foig is bovitene ezt a
kort. A nasznep nagysaga
azonban szinten egy jelen
tos koltsegn6vela tete!.
Akar masfelszer nagyobb

Szo-Beszed

koltseget is jelenthet ez az
amugy is kifeszitett eskiivoi
kOitsegvetesben.

"Szamukra az jelenti az
igazi segitseget, ha ezt az
egyszeri plusz terhet tobb
h6napra vagy akar egy eYre
elore, j61 tervezheto torlesz
to reszletekkel eloszthatjak"
- mondta el az eskiivoi kolt
segek szemelyi kolcsonb61
finanszirozasa kapcsan az
igazgat6.

Amennyiben az ifju par
anyagi tamogatast ker ajan
dekkent, az alabbi harom
kreativ tippet adjuk ehhez:

1. Keszpenzt nem csu
pan boritekban lehet ajan
dekozni, erdemes eljatszani
a csomagolassal is. A nasz
ajandeknak szant 6sszeget
peldaul luftballon-kreaci6
ba (pI. lufi-penzrnalac) rejt
ve is at lehet nylijtani.

2. J6 otlet lehet az ajan
dekutalvany is - peldaul
babaholmira, utazasra, lak
berendezesre fordithat6
voucher formajaban.

3. Ugyancsak k6nnyen
keszpenzze teheto, es emel
lett h6napr61 h6napra nye
remenyeselyt is biztosit az
ifju pamak az orok klasszi
kus, a gepkocsinyeremeny
betetkonyv. Emellett sz61
peldaul az is, hogy tobb
cirnletben is kaphat6, igy
k6nnyen varialhat6 az adha
t6osszeg.

2016. junius

I Office Trio Kft.
Konyvelo, palyazatiro es vallalkozasi
tanacsado tarsasag
Gyomaendrodon es kornyeken a kovetkezo

tevekenysegekkel varja iigyfeleit:

• Konyveles - szukseg eseten k6nyvvizsgal6
egyiittmiik6desevel
• Berszamfejtes, TB iigyintezes
• Vallalkozasi es penziigyi tanacsadas
• Jogi tanacsadas, azonnali cegalapiras es
cegm6dosiras - ligyved egyiittmiik6desevel
• Szekhelyszolgaltatas
• PilyazatfigyeIes, paIyazatiras,
projekt-menedzseles
• Biztositas kozvetites
• SegitsegnyiIjras hivatalos levelek, beadvanyok
elkesziteseben, nyomtatvanyok kit61teseben

• 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 Gyomaendrod, Szabadsag ter 4.
5500 Gyomaendrod, Kossuth L. u. 33.

Gyomaszolg Kft.
Temetkezessel
kapcsolatos ugyintezes

•

S.,amlanyitasi akcio: Most csokkentheti banki ko(!segeit!

Hetf6-pentek: 7-15 6raig!

Telefon: 0666/386-233

Az iigye/et ideje a/att
(hetvegen es iinnepnapokon is
ejje/-nappa/) hivhat6:
Cs6ke Janos:
06661285-065, 06301630-8097

Temetkezesi iroda:
Gyomaendr6d, Ipartelep u. 2.

..
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Onnek sz61

es Magaert beszel!

REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETBOLI

Kedvez6 arakkal varja vasarl6it a BALUVILU
l'Jyitva: Hetf6-pentek: 7.30-17.30 8zo.: 7.30-12.00

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

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mezot.:ir, Rakoczi .:it 12.

Kfnalatunkb61:

Villanyszerelesi anyagok,
vilagitastechnika,
gazkeszulekek- es alkatreszek!

Munkaruhazat:
acelbetetes es betet nelkiili cipok 36-48 meretben!

Dzsekik 4XL meretig. Munkasnadragok!

G6zan Sandor
kepvisel6 javasolta,
hogy a sebessegkorla
toz6 60-as tabla kap
jon sarga keretet.

A kepvisel6k a
polgarmester kezde
menyezesere ugy don
tottek, hogy javaslatot
kernek a hivatalos
szervekt61, a komtke
ze16t61, a vizugyt61,
hogy mikent lehetne
biztonsagosabba tenni
ezt a gyomaendr6di
utszakaszt.

5 Da,lese
rodi hidnal

beszorult semltet sza
baditottak ki a teher
aut6b61. A kisteherau
t6 utasa olyan sulyos
serUleseket szenve
dett, hogy a helyszi
nen eletet vesztette.

A majusi onkor
manyzati iilesen ezzel
a baiesettel kapcsolat
ban tett fel kerdest
Leh6czkine Timar
Iren alpolgarmester,
hogy mikent lehetne
biztonsagosabba tenni
ezt az utszakaszt.

Halalos kozuti
kozlekedesi baleset
tortent majus 17-en 7
6ra koro1 a 46-os
szamu fOuton, Gyo
maendr6don az endr6
di hid es a gat kozott, a
Nagylapos fele vezet6
uton. Egy kisteheraut6
egy szembOl kozleke
d6 tehergepkocsival
utkozott ossze. A
miiszaki mentest, a
gyomaendr6di onkor
manyzati tiizolt6k
vegeztek, akik ket

a

Makita keziszeJ'szamok, kisgepek
es alkaueszelc AKCI0S JiRON!

Verso Biztositasi Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes kbrG ugyintezese.

AUTOSOK
FIGYELEM!

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:
22.000 Ft

1
1
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Magyar ken!kparok akcios aron!
26" noi kerekpar: 46.100 Ft·ta!!

Konyhai eszkoz6k, felszerehesek, konyhai kisgepek!

Dinya Imre Vas- Miiszaki Boltja
Gyornaendr6d, Bajcsy lit 98. Tel.: 0630/6384-690

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes, ,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kbtelez6 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

Eredetisegvizsgalatl

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

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

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.
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Mintegy 29 milli6
forintb6l a gyomai sport
palyan, a regi salakpalya
helyen uj miifiives palya
epi.i1t. A koltsegek 70 sza
zalekat a Magyar Lab
darug6 Szovetseg allta,
30 szazalekat pedig Gyo
maendrod fizette, illetve
a yaros ket labdarug6
egyesulete is beszallt
egy-egy milli6 forintta!.

A juniusi muszaki
atadast kovetoen varhat6
an szeptemberben rende
zik meg a palya unnepe-

lyes atadasat - tudtuk meg
Toldi Balazs polgarmes
terto!.

- A miifiives palya meg
epiteset tobbek kozott az
indokolta, hogy varo
sunknak van ket labdaru
g6 egyesi.i1ete, akik ezt
kUlonosen a teli idoszak
ban tudjak majd hasznal
ni, masreszt a Kiss Balint
altalanos iskola diakjai es
a gimnazistak is birtokba
vehetik - mondta Toldi
Balazs polgarmester la
punknak.

_._J

Ballagasra
ergon6mikus szerb es cseh

iskolataskakat
ajanlunk.

Kiva/6 minoseg, 2 ev garancitwal!

E
til

.~

iil
Q
o

Tavaszi
kinalatunkb61
Lemos6 permetszerek

N6vemyved6szerek
Tapoldatok

Permetezogepek
Vet6magok

Ragcsal6irt6 szerek
F'6Iiak, toml6k

Funyir6k. kerti kisgepek

Munkavedelmi ruhazat

Gyomaendrod, Kossuth u. 31
Telefoo: 0670n70-5528PAPIR
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A kepviselO-testiilet
majusi i.ilesen ujra tar
gyalta a Liget Fiird6 fej
lesztesi lehet6segeit.
Gera Krisztian igazgato
javasolta egy csuszda
rendszer megepiteset,
amellyel elkepzelesei
szerint tobb vendeget
lehetne vonzani a fiirdo
be.

Toldi Balazs polgar
mester elrnondta, hogy
a fiird6 szamara a leg
celszeriibb fej lesztesi
lehet6seg a kiilso elme
nyelemek epitese, azaz
egy csuszdapark,
amelyre mar tobb cegt61
is hrt arajanlatot a
fiirdo vezetese.

A csuszdapark
megepitesenek pontos
koltsegeit kell latnunk,
miel6tt dontiink a beru
hazasrol- mondta a pol
garmester az elso sza
mitasok szerint is min
tegy 100 millio forintba
kerii16 terv megval6si
tasarol. A polgarmester
hozzMett meg:

- Egy olyan csuszda
parkot szeretnenk fel
epiteni, amely bevetel
novekedest hoz, gazda
sagi elonyt jelent a fiir
d6nek. Egy olyan csusz
daparkot szeretnenk,
ami miatt 100-200 kilo
meterrol is elutaznak
Gyomaendr6dre a ven
degek. Nyar vegeig
remelhetoleg talalunk
olyan palyazati lehet6
segeket is, amelynek
igenybevetelevel nem a
varosnak kell oner6b61
megepitenie a csuszda
parkot - tette hozza
Toldi Balazs polgarmes
ter.

(Kepeinken a csusz
dapark latwinytervei.)
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Idezetek
az eletrol

Mindenki elni akar.
En megis lattam embert
meghalni azert, mert az
indul6 villamos lepcs6
jen nem a korlathoz
kapott el6szor, hanem a
taskiljahoz, amelyben a
penze volt. Az volt a
fontos neki.

Muller Peter

Az embeJ; amig igaz
sagos Llton halad, addig
batran mehet minden
veszedelemmel szem
ben. De mihelyt a ra
vaszsaggal, az elfogult
saggal, az egyeni becs
vaggyal akarja magat
el6bbre helyezni masok
nat: elObb-ut6bb elbu
kik.

Wass Albert

Viharban meg me
lyebb gyokeret vernek a
tolgyek.

George Herbert

Az elet a legritkabb
dolog a vi/agon, mert a
legtabb ember csak
letezik, es kesz.

Oscar Wi/de

Aki tobb evtizede el a
fold hatan, az elObb
ut6bb tanuja lesz min
den szornyiisegnek es
badarsagnak, melyre
valaha gondolt, vagy
talan nem is gondolt.

Kosztolanyi Dezso

Azert vagyunk itt a
Faldon, hogy lelkileg
fej16djiink. Ami sokszor
nem konnyii, sOt nagyon
fajdalmas, de ez a le
nyege a tartenetunknek.
De kazben meg kelt
tanulni otthonosan mo
zogni a fizikai vi/agban
is. Az sem jo, ha valaki
jOldhoz ragadt, es csak
azt hiszi, amit lat, ami
nek szaga van, amit
meg tud fogni, de azt
sem tartom jonak, ha
valaki elvarazsolt figu
ra, egesz nap csak al
modozik, bambuI, es
kozben csetlik-botlik az
anyagi vilagban.

Domjan Laszlo
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kozponti
irodaepiilet
egyuttese

elad6

A Korosi Halasz
Szovetkezet
Gyomaendrod,

Kossuth u. 27. szam alatti

A legeredmenyesebb diakok
a Kis Balint altalanos iskolab6l
a kovetkez6k:

2. osztalyosok:
T6th David, Fekecs Gyula,

Molnar Marcell, Halasz Adam,
Timar Fanni, Szilagyi Peter,
Velo Barnabas, Gyuricza
Tamas, VaIju Zeteny

3. osztalyosok:
Medve Dorka, Molnar N6ra,

Kakati Lili, Kun Zsombor,
T6dor Mos, Almasi Levente

4. osztalyosok:
Putnoki Csenge, Fitos Mar

tin, Sebestyen Mate, Csontos
Levente, Fekecs Noemi, Medve
Gerg6, Kezi Zoltan, Uhrin
Andor, Bu1a Boglarka, Gubucz
Petra, Hidasi Zs6fia, Szunyog
Hanna, Sz6ke Gyula, Olah
Hanna, Jancs6 Renata, Timar
Csanad, Feher David, Szu
rovecz Benjamin, T6gyi Anna

5. osztaIyosok:
Kun Norbert, Nun J6zsef,

Fodor Napsugar, Kovacs Ad
rian, Farkas Dorina

Ovegezes
ok!

Majus 19-en es 20-an ren
deztek meg a Hatar Gy6z6
Varosi Konyvtarban a Szo
vege16 cimu verseny dont6jet.

Gyomaendr6d harom altaIa
nos iskolajab61 azokat a kis- es
nagydiakokat hivtak be, akik a
tanev soran bekiildott feladatla
pok alapjan legalabb 90 szaza
lekos eredmenyt ertek el.

A Gyomaendr6di Kis Balint
Altalanos Iskolat: 15 fa 2-3.
osztalyos, es 24 f6 4-5. oszta
lyos tanu16 kepviselte. A tanev
folyaman minden korcsoport
egy-egy szepirodalmi muvel
ismerkedhetett meg, amelyhez
5 fordu16n keresztiil kiilonboz6
feladatokat oldott meg. A ket
napon a vegyes csoportokba
rendezett tanu16k, korcsoport
juknak megfele16en, tobb erde
kes feladat megoldasaban ismet
osszemerhertek tudasukat. A j6
hangulam, jatekos verseny
eredmenyekent mindenki okle
velet kaport es konyvjutalom
ban reszesiilt.

0620/55-73·923

T.Sandor
GyomaendrOd

lomasunk komyeke is siirg6s
beavatkozast kivan mar evek
6ta.

Allit6lag mar a tervek is
keszek az endr6di volt piacter
atalakitasara. Ne tegyek! Ez egy
ernlekhely! Ernleksziink a vilag
haborlikban elhalt h6seinkre
rokonainkra a kulakka nyilvani
tort szorgalmas gazdakra. Az
1935-os sortu.z artatlan aldozata
ira... Ugye a gyomai reformatus
templom e16tti haborlis ernlek
muvet sem kivanja senki onnan
athelyezni.

Ismetlem, a ket varosresz
osszetartozik, mint a ket karonk
is. A hasznossag nem magyara
zatot var, hanem erzelrni belamst
IS.

Nem ficankolunk
gondolkodunk

FORD FOCUS TREND 1,6i 125le 5 aitos
Ford Credit finanszirozassal

mar 3 999000,- Ft-ert!*

~A jelen hirdetesben foglaltak nem minosOlnek k6telezo ervenyu ajanlatflak es nem tartalmazoak teljes k6r(j l3jekoztatast a
finanszir02Bsi konstrukci6 felteteleir6J.

Felszereltseg t6bbek k6z6tt: ABS, ESP, fedelzeti computer, 6
legzsak, manualis klima, elektromos elsa ablak, elektromos

fUt6tt tUkr6k integralt iranyjelzavel, kormanyr61 vezerelheta CD
s radio USB-vel 6 hangsz6r6val, ISOFIX elakeszites,

elektronikus fekasszisztens, visszagurulas gatl6, taviranyftasu
k6zpontizar, kereknyomasfigyela rendszer

Mint a helyi lakossag ertel
mes resze, a gyomaendr6diseg
mellett voksolok. Minden pisz
ka16das - barmelyik 01dalr61
erkezik - pusztaba kialtott sz6
marad!

Emlekszem, hogy j6nehany
evtizeddel eze16tt egy budapesti
kiallitason a leend6 Gyoma
endr6d tervezett centrumat veti
tettek ki egy nagy kepemy6re.
Az ismertetest az endr6di sziile
tesu ir6, Timar Mate tartotta. Ezt
a gyonyorU tervet hamarosan
sirba tettek! Ha megva16sult
volna, akkor egy Szarvas nagy
sagli es szepsegii varos lehet
nenk.

Ha GyomaendrOdr6l
beszeliink rna, akkor annak
mindket resze messze van a
tokeletest61. Raadasul a vasuml-

Sandor Service Kft.
5310 KisLijszallas, Deak F. u. 69-75.
Tel: 59/321-134
Fax: 59/322-300
e-mail: fsandor@sandorservice.t-online.hu
web: www.fordsandorservice.hu

Go Further

Erdeklodni:
0630/9554-569
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butorlapb61
vakumf6liazott
felLilettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

Konyhabutorok,
gardr6bszekremyek,

keszitese egyedi
meretben

Stancolt

es hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!
Szitazas,
szitaforma
keszites, kasirozas!

Telefon:
0620/9142-122

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

Elsa osztalyu
borovi feny6b61
ajt6k, ablakok

keszitese!

arra "hogy valami nines
rendben".

Gyakran szoktam
idezni Dr. Joel W. Wal
lack nevet es tudoma
nyos ertekezeset az as
vanyi anyagok, vitami
nok vonatkozasaban. Ez
mu azt mondja, hogy "a
hosszU elet fenntamsa
hoz 60 fele asvanyi
anyag 17 fele vitamin es
3 fele aminosav sziikse
ges". Nagyon sok tanul
many erheto el rna mar
arr61, hogy a rna ter
mesztett z6ldsegek, gyii
m6les6k mennyivel ke
vesebb beltartalmi ertek
kel rendelkeznek, mint a
20-40 evvel ezelottiek a
letfontossagu, elteto
anyagokb6I. K6vetkezes
kepen vagy sOkkal t6b
bet kellene fogyaszta
nunk, vagy mas m6don
kell kiegesziteni a taplal
kozasunkat.

Mindazonaltal azt
javaslom, hogy batrab
ban fogyasszanak ked
yes olvas6im idenyjelle
gil z6ldseget, gyiim61
es6t az egeszsegiik meg
orzese erdekeben.

Ha ez nem megval6
sithat6, ugy gondoskod
janak megfelelo taplalek
kiegeszitok rendszeres
fogyasztasar6I. Terme
szetesen kerjek ki orvo
suk velemenyet is! De
mielott ehhez a 1eheto
seghez folyamodnanak
azert fogyasszanak a
kertjiikben megtermelt
z6ldsegeket es gyiim61
es6ket saj<it etvagyuk es
allapotuk szerint. Nap
sugaras jliniust kivanok
On6knek!

Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz

nyianyag problema mi
vel az allat sem tudja fel
venni a hianyz6 asvanyi
anyagokat abbOl, ami
ben nines vagy egyre
kevesebb talalhat6. A
taplakozasi lane tetejen
pedig ott all az ember
aki n6venyi es allati ere
detii taplalekb61 szeretne
biztositani a muk6dese
hez sziikseges anyago
kat, de esak reszben ta
lalja meg benne. Ez a
tart6s asvanyi anyag hi
any elobb-ut6bb az
egyensulyi allapot vesz
tesehez vezet es beteg
segszerii tiinetekkel hiv
ja fel a figyelmiinket

helyzetet. A biol6giai
elet fenntartasahoz sziik
seges szervetlen asvanyi
anyagok hianyoznak
mar rna a termofoldbOi.
Ha viszont hianyzik ak
kor az abban termelt
n6veny nem tudja fel
venni az asvanyi anya
gok egesz sorat. A n6
veny mar egy hianyalla
pottal kiiszk6dik. Az
allati takarmanyozassal
tovabb gyUriizik az asva-

meszetes n6veny es gyii
m6les kulmrak rendje
nek ember altali felbori
tasa. Tegyiik nagyit6 ala
az elobbi allitast!

A bolyg6 termeszeti
t6rvenyeinek figyelembe
vete1evel l<ithat6, hogy
az osi, fejlett kulmnik az
edesvizii foly6k menten
alakultak ki. Nem esak
az iv6viz biztositasanak
volt ez esupan k6sz6n
heto, hanem annak is

hogy a foly6k a foly6
mederben olyan szervet
len asvanyi anyagokat
hoztak magUkkal akar
t6bb szaz vagy ezer ki1o
meterrol, amelyek az
arvizek altaI telitettek
asvanyi anyagokkal a
termofoldet. Ezen a terii
leteken bOseges termes
hozam volt k6sz6nheto
en az asvimyi-anyagok
nak. A foly6szabalyoza
sok miatt ez a termesze
tes allapota a termofol
deknek jelentosen meg
valtozott. A mezogazda
sagi teriiletek ista1l6tra
gya mentes talajjavitasa
esak tovabb rontja a

anyatermeszet is, de ez
az allapot sokaig nem
szolgalja az egeszsegiin
ket. A testiink egyensu
lyi allapotahoz sziikseg
van a termeszet altaI
kinalt "svedaszta1"-hoz,
amely biztositja az ertel
mi, erzelmi es testi j6le
tet. Ez az allapot nem
mas mint amikor az
ember j61 erzi magat a
sajat bOreben.

Alapjaban veve a
z6ldsegek, gyiim6les6k
szerepe lenne t6bbnyire
az egeszseg megorzes es
fenntartas feladata. Kb.
egy ember6ltore (70 ev)
nyli1ik vissza a nem ter-

Petofi Sandor Janos
vitez dmu versenek so
raival k6sz6nt6m a Sz6
beszed minden kedves
olvas6j<it jliniusban.

"Melegen siit Ie a
nyari nap sugara..."
ahogy a k6lto mondja es
ez mi1yen j6tekony ha
tassa1 van a teremtett
elolenyek fejlOdesere
igy a n6veny, az allatvi
lagra es termeszetesen
az emberre.

Juniusban mar az ele
dezo termeszet ellat ben
niinket olyan elelmisze
rekkel, amelyek biztosit
jak a testiink taplalas<it
az etkezes altaI. A hosz
szU oszi-teli-kora tavaszi
idoszakban a testiink is
pihent, mint ahogyan az
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HORGASZBOL:

Napijegyek, hetijegyek valthat6kl
El6csalik, horgaszfelszerelesek,
etet6anyagok szeles valasztekban.

Telefon: 0670/261·0472

Gyomaendrod, Hidfo u. 12.
(Az Endr6di hid labanal)

Nyitva:
hetkoznap 8-17,
szombat, 8-12,
szezonban vasarnap 8-11.

EGVES

WEBARUHAzuNK:
www.gyomacolorshop.hu
Folyamatosan b6vUl6 valasztekkal!

0620/964-5260 megyek. Egyeztetni tele-
A Mez6tUr-Peresi fonon lehet: +36-

holtag mellett elado egy 661789-189
vizparti telek 30 negy- Harom keeskegida
zetmeteres fahazzal es elado vagy termenyre
15 negyzetmeteres fedett eserelheto. ErdeklOdni:
terasszal. Viz, villany 0630/480-7548
van! Iranyar 2 millio Ft. Negy db Continental
Erdekl6dni telefonon: nyari autogumi, merete
0620/213-9465 (195/60115), megkimelt

Gyomaendr6don a allapotban elado. Ar: 5
Korgat utciban (13. ezer Ft/db Erdeklodni
szammal szemben) 895 lehet: 0630/613-4608
negyzetmeter teriiletu Haram kereku Tor
kozmu nelkuli epitesi nado motor elado. Irany
telek elado. Telefon: ar: 100 ezer Ft. Erd.:
+411798996468 0630/579-0660

Elado Simson 51, 4
sebessegli es egy 120, es
egy 160 literes hUto. A
hUtok joszagra is eserel
het6k. Iranyar: A Simson
70 ezer Ft, a ket hUto 60

Nem hasznaIt, elram
lott, feleslegesse valt
hUto, vagy fagyaszto
szekrenyet ingyen eIfo
gadom. Hivjon, hazhoz

Gyomaendrodon az
Oktober 6. ltp-en 2 szo
Ms Iakas elado. Kertes
haz esere is erdekel.
Erd.: 0620/5767-879

KERT, TELEK
Gyomaendrodon a

Templom-zugban viz
parti ingatlan elado.
Epitkezesre kivaloan
alkalmas, szep komye
zet, vi Ilany, rurott ktit
van. 0670/943-8212

A korosladanyi titon
komfortos tanya elado (a
Mamutee-kel szemben)
1,1 ha f6lddel, ontozo
rendszerrel, ipari aram
mal. Erdeklodni: 8-18
odig, 0620/352-8042

Vizparti rendezett
nyaralo elado, vagy bu
dapesti lakasra eserelhe
to. Erdeklodni Iehet:

LAKAs
Endr6don 4 lakasos

tarsashazban 1. emeleti
lakas akar btitorozottan
garazzsal egylitt elado.
Erd.: 0630/548-1633
vagy 0630/354-4166

kertes csaladi haz elado.
Ar.: megegyezes szerint.
Erd.: 0630/544-4641

Gyomaendrodon a
Juhasz Gyula u. 17.
szam alatt 3 szoMs,
osszkomfortos esaladi
haz mellekepUletekkel
elado. Erdeklodni:
0670/637-5461

Gyomaendrodon a
Korgat u. 15. sz. alatt
705 negyzetmeter terule
tii osszkozmuves belte
ruleti ingatlan elado. Az
uteafronton romos pa
raszthaz mellekepUletteI,
a telek vegeben tij epite
su kettes disznool es
takarmanytarolo van.
Tel.: +411798996468

Gyoman koekahaz
elado az Erkel Ferenc tit
17. sz. alatt. Ket szoba,
konyha, kamra, furdo
szoba, eloszoba, also
konyha, konvektoros
fiites. Ininya: 3,8 millio
Ft. Erd.: 06301237-0801
vagy 0670/428-6984

Kertes esaladi haz
elado a Zrinyi Miklos
utea 1/5. szam alatt!
Iranyar: 7,5 millio Ft.
Telefon: 0630/4884-394

HAz
Gyomaendrodon 60

m2-es paraszthaz oszt
hato sarki telken, fiatal
bo termu gyumolcs
fakkal, teIekaran elado.
Nagyobb csere is
erdekeI. Idnyar: 1,5 mil
lio Ft. ErdekIodni:
06301710-4620

Gyoman, a Boeskai
utca 17. szam alatt 100
negyzetmeteres kertes
esaIadi haz elado, vagy
berbeado. Ininyar: 8,5
millio Ft. Erdeklodni:
0670/409-8985.

Nagylaposon 2,5
szoMs koekahaz elado,
azonnaI bekoltozheto es
allattartasa is alkamas.
Megtekinhet6 barmikor.
Iranyar: 2,2 millio Ft.
Erd.: 0630/968-3219

Csendes utdban,
Gyomaendrodon eIado
egy 3 szoba osszkomfor
tos, kertes esaladi haz.
Ar: megegyezes szerint.
Erdeklodni: 0670/297
3885

Haz elado Gyoman, a
Zrinyi Miklos u. 1/5. sz.
aIatt. Erd.: 0630/488
4394

Gyoman az Arany Ja
nos tit 16. sz. alatti 4 szo
bas osszkomfortos, kon
vektoras haz elado. Ar:
megegyezes szerint. Er
dekIOdni lehet telefonon:
0620/526-6573

Gyoma kozpontjaban
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KORlATlAN EDZES
4.500 Ft / h6nap

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

Az aprohirdetes szovege:
.............. ~ .. ~ . ~ ..
Cime:

Iranyar:

Kner Imre ter Iwww.gellaLhu
06 66 285 840 I06 30 627 8234 fitness klub E szol<§rium

Ingyenes a lakossiigi 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 megjel61t helyre kell befrni
a kfvant sz6veget es a szelvenyt levelez61apon
vagy boritekban elkuldeni a k6vetkez6 cimre:

Sz6-Beszed Szerkeszt6sege 5500 Gyoma
endr6d, H6s6k utja 51.

Egy apr6hirdetes szovege lehet61eg ne tartal
mazzon 15 sz6nal t6bbet! A hirdetesek sz6vegeert
felel6sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

Felad6 neve:

fitness & edzoterem
teremberles IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body Ihastimc Izsireget6 aerobik

tarsastanc Ijoga Ipreventiv gerinc gimnasztika

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

E-ON
i.igyfelszolgalat

Az ENKSZ Eszak-Del
Regionalis Foldgazszol
galtato Zrt. iigyfelszolga
lati irodaja a varoshaza
f61dszintjen. Nyitva tartas:
hetfO 14-18 6raig, kedden
8-12 6raig. A szemelyes
iigyfelszolgalaton igenybe
veheto szolgaltatasok: gaz
meroallas bejelentese, mu
szaki szolgaltatasok meg
rendelese, illetve lemon
dasa, fogyaszt6i adat- es
cimvaltozas bejelentese,
fogyasztasmero atinisa, fo
gyaszt<isi hely ki- es be
kapcsolasa, szamlazassal
kapcsolatos informaci6 ke
rese, bankkartyas befizetes
lehetosege, stb.

Az aramszolgaltat6
heti ket alkalommal tart
iigyfelszolgalatot a Selyem
uti varoshaza epiiletenek
fcildszintjen levo iroda
jaban. Keddi napokon
delelott 8-12 6raig, csiitor
tokonkent pedig 15-18
oraig varjak az iigyfeleket
a szemelyes iigyintezesre.
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2016. junius 12. vasarnap
Leves: Csontleves csigatesztaval
Menu: Milan6i sertesborda, makar6nival,

Gesztenyepure.

2016. junius 19. vasarnap
Leves: Vegyes gyumolcsleves
Menu: Csabai serteskaraj, tepsis burgonya,

Kovaszos uborka, Nutellas palacsinta.

2016. junius 26. vasarnap
Leves: Babgulyas fUstolt csulokkel
Menu: Grillezett csirkemellfile, sajtmartas,

Csoki mousse.
Ervenyes: 11 :00 - 14:00 6raig!

kezesi utaJ.vanyokat es SZEP kartyat is elfogadunk!

(5solat1i vasmwojF
Gyomaendrodon,
a Dreher Sorozo-Etteremben!

TELEFONKARTYA FELTOLTES

e ~... .....-eDF l
-.", ~.,. DEMAsz ~f')

ARAMFELTOLTES ~~e
ld_C_CS

Erdeklodni:

Alairas:

I
Lo- -_"_- -_- -__- 1



A 20l2-ben meg(ljult, kibOvitett
kisujszaIIasi fiirdo egy vadonatUj
szallodaval gazdagodott. A
Magyar Turizmus Minosegi Dijas,
haromcsillagos hotel 30 szobaval

Varja vendegeit egyagyas, ketagyas, haromagyas,
akadaIymentesitett kivitelben, standard, vagy superior
felszereltseggeI. A szobakban teve, minibar,
legkondicionalo es hajszarit6is talalhat6.Bar es 80 fos
etterem szolgalja meg igenyszerinta teljes eHatast.

A hotel kozvetlen osszekottetesben van a Kumania
Gyogy- es Strandfiirdovel, igy a vendegek kontosben is
atsetalhatnak a fiirdobe, ahol wellness-szolgaItatasok
szeles skalaja, 6riascsuszda, szaunavilag, masszazs,
CaracaJla-kad, halpediklir, pedikiir, valamint het
kiilOnbozo homersekletu, nagysagu medence
elmenyelemekkel varja a kikapcsol6dni, pihenni,
vagy epp gy6gyulni vagyo vendegeket. A gyogyviz
kivaloan alkalmazhato mozgasszervi, degenerativ
megbetegedesek, izuleti es gerincbantalmak
kezelesere, seriilesek, balesetek utokezeIesere,
k r 6 n i k u s m 0 z gas s z e r v i g Yu II a d a so s
megbetegedesek kezell~sere, rehabilitaciora.
Hohatasa kovetkezteben ertagito,
vernyomascsokkento, gorcsoldo, nyakoldo,
vegetativ idegrendszert szabalyozo hatasa van.
Asvanyi osszetevoi j6tekony hatassal vannak
csontrendszeri, emesztorendszeri, errendszeri,
legzoszervi, mozgasszervi, nogy6gyaszati, epe-,
pajzsmirigy-megbetegedesek gy6gyitasi
folyamataira.

Aregionalis minositessel rendelkezo gyogyaszati
reszleg fiirdogyogyaszati, fizioterapicis,
elektrotenlpias kezelesek szeles skalajaval varja
a gyogyulni vagy6kat a bet minden napjan,
meg(ljult kornyezetben, modern felszerelessel.
Ultrahang-diagnosztikai es ortopediai
szakrendeles. Onkoltseges kezelesek: McKenzie
es Schrothgyogytornclk, gerinctorna, vizitorna,
Hivamat-kezeles.

2010-ben erdelyi acsok kozremukodesevel kesziilt el a Kumania Ifjusagi SzaIlashely. Az ot, tora nylil6 fahaz ket-ket szobcija negy
vendegnek nyUjt szallaslehetoseget - amely potagyakkal tovabbi kettovel novelbeto.. A fahazak teljesen felszerelt konyhcival es
fiirdoszobaval rendelkeznek. Emellett lak6kocsiaHascikkal, ket 15 fos telepitett satorral es kempinggel varjak a KisujszaHasra
erkezoket.Afoeptiletben mosasi es fozesi lehetoseg is van, a kozossegi terpedigkisebb rendezvenyek, kepzesek helyszine is lehet.
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25. evf. 6. Slim FUGGETLEN VAROSI LAP 2016. juliUS
Felelus szerkesztu: Hornok Emu • Szerkesztuseg: 5500 Gyomaendrud, Hosiik iitja 51.

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

Junius 26-an az esti 6rakban afelhoszaka
das miatt jelentos mennyisegif csapadek hul
lott a varosra, melynek kovetkezteben a
telepOlas tebb utcaj&ban is megteltek avizel
vezeto arkok.

Egy hatre ra julius 3-an egy Ojabb zivatar
miatt a jelentos mennyisegu eso elarasztotta
a 46-os szamu foutona gyomaendrodi alul
jar6t is. 4. aldal

•

6-7. aldal8Z,
ontes ugy is felfoghato, hogy az a demokracia diadala

raDai biirokrat8k zsarnoksaga" felett.
rit
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•

A Teriilet- es Teiepiiles
fejlesztesi Operativ Program
(TOP) palyazataira 3-4-szeres
tUljelentkezes van, ami mutat
ja, hogy a telepiilesek nagyon
aktivak. De ez azt is jelenti,
hogy csupan a beadott palyaza
tok harmada nyerhet el tamo
gatast. A Bekes Megyei Onkor
manyzat a telepiiIesekkel kozo
sen 133 palyazatot nyujtott be
22 milliard forint ertekben.

Gyomaendrod ket varosk6z
pontja is megerdemli, hogy meg
ujuljon - mondta korabban Toldi
Balazs polgarmester. A varos
ezert ket palyazatot nyiljtott be a
Z6ld Varos elnevezesu program
ba, ahonnan a maximalisan
elnyerheto 6sszeget, 700 milli6
forint vissza nem teritendo tamo
gatast remelnek a gyomai Sza
badsag ter es az endrodi Hos6k
tere diszburkolasahoz es atepite
sehez. A gyomai varosresz k6z
pontjanak rehabilitaci6jara 499

mill6 forintot szannanak, erre
nyiljtott be palyazatot a Yaros, az
endrodi varosresz k6zpontjara
pedig 199,5 milli6 forintot szan
nak.

Gyomaendrod az idei elso
felevben a fentieken kiviil t6bb
palyazatot is beadott elsosorban a
teriilet- es telepUlesfej lesztes i
operativ program (TOP) kerete
ben, 6sszessegeben mintegy 3
milliard forintnyi tamogatasi
6sszegre szamitva.

A Gyomaendrodi Ipari Park
infrastruktUralis fejlesztesere 470
milli6 forint k6ltsegre palyazik a
Yaros, s ennek kereteben ujabb
teriileteket k6zmuvesitenenek es
egy kb. 1 kilometer hosszU bek6
toutat is epitenenek.

A Fuzfas-zugi holtag turiszti
kai fejlesztesere, horgaszhazak
es utak epitesere, valamint part
rendezesre 233 milli6 forintos
palyazatot nyiljtottak be.

A helyi termekek piacra juta
sanak elosegitese erdekeben

piackorszeriisitesre 58,6 milli6
forintra keszitettek el palyazatot.

Az 6vodai minosegi neveles
megteremtesere, a gyermek ella
tasi szolgaltatasok minosegenek
fejlesztesere 194 milli6 forintos
tervet alkotott a varos. A
Szazszorszep 6vodat bovitenek,
kialakitananak intezmenyvezetoi
irodM, 6vodatitkari irodat, neve
loi szoMt, felnott 61t6zot, tala16
konyhM, logopediai helyiseget es
egy tomaszobat. A Csemetekert
Ovodaban egy tomaszobM es egy
szertarat epitenenek. Mindket
6vodaban korszeriisitenek a
rutest is.

A belteriileti vizrendezes 9.
iitemeben a vizelvezeto csator
nak rendezese t6rtenne meg
243,5 millio forintos palyazati
penzbOl, amennyiben a palyazat
nyer.

206 milli6 forintba keriilne
az az 1 kilometer hosszU kerek
parut Endrod6n, amely a Kodaly
utcat6l epUlne meg a Hidfo utca-

ig, valamint egy kerekparsav
kije161ese a Selyem lit mindket
oldalan.

Az egeszsegiigyi alapellatas
kereteben 60 milli6 forintra sza
mit a yaros a Fo ut 3. szam alatti
orvosi rendelo felujitasara, vala
mint bOvitesere. Ugyanennyi
penzre szamit a yaros a gyomai
reszen a Dr. Pik6 Bela utca 3.
szam alatti orvosi rendelo feluji
tasara es az ehhez kapcsol6d6
eszk6zbeszerzesekre.

A gondozasi k6zpont Blaha
utcai egyseget is modemizalnak,
valamint garazst epitenenek 61,6
milli6 forintos 6sszk6ltseggel.

A varos szeretlle fellijitani a
varoshaza epiiletet, ugyanigy a
R6zsahegyi iskola energetikai
felujHasara is nyujtanak be
palyazatot.

Gyomaendrod varosvezetese
egy napelemparkot is tervez epi
teni, amellyel az 6nkormanyzat
intezmenyeit latnanak el villa
mos energiaval.
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dasagfejlesztesre. A ke
relmet a Bekes Megyei
Onkormanyzat megsza
vazta. Toldi Balazs, 
mint mondta - furcsanak
tartja, hogy eppen a
megye legfejlettebb
regi6i kernek penzt
tovabbi iparfejlesztesre.

- GyomaendrOd, il

letve a Gyomaendrodi
Jaras eppen a fejletlense
gere hivatkozva nylijtott

be ezt kovetoen kerelmet
a gyulai a bekesi es a
szeghalmi jarasokkal
k6zosen gazdasagelenki
test segito penzekre.
Amennyiben az erintett
jarasok szeptemberig el
keszitik iparfejlesztesi
terveiket, akkor ezt a

temat lijratargyalja majd
a Bekes Megyei On
kormanyzat - tajekozta
tott Toldi Balazs.

l11illia
arvasnak

Toldi Balazs polgar
mester legutobbi kepvi
selO-testiileti iilesen
elmondta, hogy a szarva
si es az oroshazi jaras
kerte, hogy a Bekes
megyei onkormanyzat
amely a teriiletfejleszte
si palyazati forrasok

.kezel6je, hataroljon Ie 4
4 milliard forintot gaz-

lehatarolasr6l dontott a
testiilet, valamint arrol,
hogy a gyulai, a gyoma
endrodi, a bekesi es
szeghalmi kistersegnek
is - amennyiben elke
sziilnek a dontes szak
mai alatamasztasahoz
sziikseges dokumentu
mok - teriileti lehatarola
sokat hoznak majd letre.

anejlesztesre
Oroshilzilnak es S

I

M6dositotta a testii
let Bekes Megye Integ
ralt Teriileti Programjat.
Korabban a hatranyos
helyzetii mezokovacsha
zi es sarkadi kisterseg
elvezett elonyt a palya
zatok teren, most a legi
parosodottabb oroshazi
es szarvasi kisterseg sza
mara ket 4 milliardos
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Dr. Kerekes
Attila

fogorvos
Gyomaendr6d,

Fa ut 3.
Rendelesi ido:

Hetfa: 8-12
Kedd: 14-18
Szerda: 8-12

Csutortok: 14-18
Pentek: 8-11

Bejelentkezes
telefonon:

0670/389-64-11
vagy

rendelesi idoben:

valasztotta. Kis Balint
36 evig nevelt es tanitott
celtudatosan, mintegy
1500 tanitvanya szerette
es tisztelte ot. Egyike
volt azoknak, akik a
modern pedagogia elve
it elfogadta. Az ertelem
fejlesztesere helyezte a
fo hangsulyt, nem volt
hwe a konyv nBkuli
magoltatasnak. Gyak
ran 0 maga keszitette a
szukseges eszkozoket.
Tanitvanyait az olvasas
szeretetere, az erkolcsos
eleire nevelte.

A gyomai reforma
tussag egyhazi, iskolai,
kulturalis felemelkede
senek viragkorat elte
tevekenysege idejen. Kis
Balint nem alapitott
csaltidot, de magahoz
vette szegenysegben elif
rokonait es gondosko
dott roluk. Az iskola volt
az otthona, akkor volt
boldog, ha tanitvanyai
kozott lehetett.

0666/283·566

Latorcai-Ujhazi Aranka
mintegy 600 jcitekbaba
b6l a1l6 gyiijtemenyet
adomanyozta a varos
nak. A babakiallitason
Toldi Balazs megko
szonte az adomanyt, a
tarlatot pedig Semjen
Gabriella, a Szent An
gela Gimnazium mii
vesztanara, kamagya
nyitotta meg.

A gyomai iskola nev
adoja, Kis Balint (1828
1896) Josvafon szule
tett, Losoncon, majd
Debrecenben vegezte
tanulmanyait. Az 1848
49-es szabadsagharc
ban honvedkent har
colt; 1851-ben Debre
cenben erte a gyomai
reformatus egyhaz meg
hivasa a tanit6i allasra.

Kis Balint 1863-tol
1885-ig tanitott a fel
sobb fiuoszttilyokban,
majd 1885-ben gyakori
betegeskedesei miatt
megvtilt allasat61, es
ebbol az alkalomb61
erdemei elismereseul a
gyomai reformatus egy
haz orokos presbiterre

Latorcai-Ujh3.zi Aranka
a kilillitas megnyitojan

A harom napos ren
dezvenysorozatot meg
nyit6 junius 12-i unnep
segen beszedet mondott
Agostonne Farkas Ma
ria, az iskola vezetoje is,
aki felidezte, hogy az
intezmeny 15 eve vette
fel Kis Balint tanit6
nevet, akinek hetfOn
jubileumi emlekUnnep
seget is szentelnek - irja
Harrach Peter honlap
jan.

A program ezutan a
gyomai Koros Latogat6
kozpontban folytat6dott.

A kiallitas megnyitojat kOveto fogadason a helyi keresztenydemokratak
fenykepezkednek a vendegekkel

A gyomai szliletesii
muveszno, Latorcai
Ujhazi Aranka a tarlat
megnyit6jan hangsu
lyozta: ° csak eszkoz,
muveszetehez Isten adja
az impulzusokat.

tovabbra is a kozosseg, a
hagyomany es az enge
delmesseg maradt a
centrumban. J6l mutatja
ezt a Szent Istvanr6l
keszlilt ikon, akit - addig
egyedulikent - a keleti es
a nyugati keresztenyseg
is szentjekent ismert el.

Dank6 Bela, orszag
gyiilesi kepvise16 kie
melte, hogy az ikonok a
kereszteny gyokerekhez
va16 visszateres erteket
kozvetitik.

A gyomai sziiletesii
Latorcai-Ujhazi Aran
ka ikonjaib61 a gyoma
endrodi Kis Balint
Altalanos Iskola nev
ad6janak szentelt ha
rom napos jubileumi
iinnepsegsorozat kere
teben, Kepbe foglalt
imadsag cimmel nyilt
tarlat.

Semjen Zsolt a
KDNP orszagos elnoke,
miniszterelnok-helyettes
megnyit6 beszedeben

kiemelte: Latorcai Ja
nosnak, az Orszaggyiiles
alelnokenek felesege
miiveszeteben a keleti es
a nyugati keresztenyseg
hagyomanyai, valamint
a miivesz akarata es a
misztikus alazata egy
szerre jelenik meg. A
Keresztenydemokrata
Neppart elnoke szerint
az ikonok j6l erzekelte
tik, hogy csak Kozep
Eur6paban, azon belul is
csak Magyarorszagon
keszlilhettek.

Mint mondta, a 11.
szazadig a kelet es a
nyugat teo16giaja es
miiveszete "egyben
volt", am a 13. szazadt6l
a nyugati vilagon a moz
gas, a formabontas, az
egyen es a szabadsag
kernlt a kozeppontba,
mig keleten megmaradt
a mozdulatlansag, es
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Ket tankeriilet
lesz a megyeben

Egyenetlen uttest,
csuszos uttest - ilyen
tabhikkal, valamint
burkolati jelekkel
igyekszik felhivni a
figyelmet a burkolati
hibakra a Magyar
KozUt Nonprofit Zrt.

A kozutkezelonel el
mondtak, hogy tavaly
orszagosan tobb mint
felezer, Bekes megyeben
pedig 27 olyan karese
menyt jelentettek a koz
lekedok, ami szerintiik
az aszfaltcsik allapota
miatt kovetkezett be. A
tarsasag ezek mindegyi
ket nyilvantartasba vette
es kivizsgalta. (Ahelyett,
hogy az aszfaltot megja
vitattak valna - ezt mar
mi tessziik hozza meg
jegyzeskent.) Altalanos
sagban elmondhato - irja

Junius 26-<'m este
kezdodott az a felhOsza
kadas, amelyben rovid
ida alatt rekordmennyi
segti csapadek hullott a
varosra. A nagymennyi
segu - 97,2 mrn - hirtelen
lezlidul6 esoben a vizel
vezeto arkok megteltek,
hazakat veszelyeztetett a
belviz. Fokent az endro
di varosreszen, az Ap
ponyi uton alakult ki
aggodalornra, beavatko
zasra okot ado veszely
helyzet. Toldi Balazs
polgarrnester a varos

a beol.hu - , hogy amikor
a balesetben csak egy
kerekparos van jelen,
akkor ahhoz leggyakrab
ban ittassag, illetve fi
gyelmetlenseg vezet.
Emellett rendszerint ido
sekkel fordul elo, hogy
elveszitik az egyensu
lyukat vagy betegsegiik
miatt biciklizes kozben
rosszul lesznek es eles
nek - fogalmaztak a
rendorsegnel.

Volt mar pelda arra
is, hogy egy kerekparos
olyan meretii dolgot vitt,
ami zavarta a kormany
zasban, egyensulya meg
tartasaban, es ezert esett
el. Fontos tehat, hogy a
biciklisek ne szallitsanak
olyan targyakat, amelyek
a kullok koze beakadhat
nak, illetve nem rogzit-

honlapjan arrol tajekoz
tatott, hogy az elso riasz
tast kovetoena kataszt
r6favedelem es a varos
osszehangolt munkaja
nak koszonhetoen azon
nal megkezdodott az
ertekmentes, karelhari
tas.

- A helyi tuzolt6k
mellett a kozmunka
program dolgoz6i, vala
mint a szarvasi, mezobe
renyi es szeghalmi tiizol
t6sag is reszt vettek a
mentesi munkalatokban.
A helyiek mellett uzem-

hetok biztonsagosan a
csomagtartora, igy me
net kozben elmozdulhat
nak, leeshetnek. A kor
manyra sem szabad
olyan sulyli, meretii tas
kat akasztani, ami akada
lyozza a kormanyzast.

(A gyomaendrodiek
nek kiilonos gonddal kelt
figyelniiik a melegvizes
kUtrol biciklivel szl:dlitott
20-40 liternyi termalviz
sulyara is - plusz a kan
nakas!)

A KRESZ szerint
egyebkent jarrnuvel az
utviszonyoknak, vagyis
az ut vonalvezetesenek,
az utburkolat minosege
nek es a11apotanak meg
feleloen ke11 kozlekedni.
Figyelemrnel kell lenni a
forgalmi, az idojarasi es
a liitasi viszonyokra is.

be helyeztek a szarvasi
es szeghalmi szivattyli
kat is, igy osszesen
tizenegy szivattyli mu
kodott. Ot atereszt kel
lett felbontani, hogy viz
akadalytalanul folyhas
son el. Sajnos csatorna
ink allapota nem megfe
lelo. Erzodik az is, hogy
mely teriiletek azok,
amelyek a belvizprog
ramban mar mentesitet
tek, es hogy hoi van meg
szukseg a folytatasra.
EIs6sorban az endrodi
varosreszen alakult ki
veszelyhelyzet. A belviz
rendezes 9. utemenek,
tervei - amelyek erintik
ezt a teriiletet is - elke
sziiltek, remeljuk, hogy
TOP-os forrasb61 tamo
gatast nyeriink, ezaltal
novelni tudjuk a varos
biztonsagat. Latni kel1
azt is, hogy ez a belviz
elvezeto rendszer nem
alkalmas arra, hogy par

Fel evbe is beletelik,
mire teljesen iitszervezik
a Klebelsberg 1ntez
menyfenntarto Koz
pontot (KL1K-et), es a
mostani kilenc tankerii
let helyett ket tankeriile
ti kozpont lesz, Bekes
csaban es Gyulan.

Ezek ona110 jogi sze
melykent ona116 gazdal
kodast folytatnak majd.
Hogy mennyibOl, meg
nem tudni pontosan, de
varhat6an nagyjab6l evi
8 milliard forintbol.

Hatvanharom intez
meny tartozik jelenleg a
KL1K fenntartasa ala.
Ezekben az aItalanos es
kozepiskolakban majd'
24 ezer diak tanul, a
pedag6gusok szama pe
dig tobb mint ket es fele
zerre teheto - deriilt ki

ora alatt lehu1l6 extrem
mennyisegu csapadekot
elvezessen. Az ilyen ter
meszeti jelensegekre
sem mi, sem mas nem
tud felkesziilni. A ve
szelyhelyzetet megszii
neset 27-en reggel fel
kilenckor mondtuk ki.

"Julius 3-an az esti
6rakban a 46-os uton
talalhat6, gyomai vasuti
aluljarot elarasztotta a
viz a hirtelen lezlidulo
nagy mennyisegu csapa
dek hatasara. Bar az
elmult napoban folya
matosan voltak zivata
rok es nem ad6dott prob-

dr. Malatyinszki Anita
bekescsabai tankeriileti
igazgato tajekoztatasa
b61, ami nernreg keriilt a
megyei kozgyiiles ele.

Mint irta, a KL1K a
jelenlegi formaban meg
sziinik, es julius I-jetol
teljesen mas felepitesu
szervezeti struktlira jon
letre.

Mint ismert, megje
lent a vonatkozo kor
manyrendelet, igy ket
tankeriileti kozpont ala
kul meg, megpedig Be
kescsaban es Gyulan.

E16bbi illetekessegi
teriilete lesz a bekescsa
bai, a szarvasi es az
oroshizi, utobbie pedig
a gyulai, a bekesi, a gyo
maendrOdi, a szeghalmi,
a mezokovacshizi es a
sarkadi jaras.

lema, sajnos ezlittal a 4
szivattyub61 egy sem
mukodott, igy a lezlidul6
eso hatasara gyorsan
megtelt a gyomaendrOdi
aluljaro legrnelyebb sza
kasza vizzel.

Tudomasunk szerint,
ha 2 szivattyli mukodott
volna a 4-bOl, az mar
elegend6 lett volna,
hogy ne legyen fennaka
das. A felgyiilemlett
vizet az este folyaman
szivattyliztak ki a a helyi
onkonnanyzati tiizolt6k,
addig a forgalom egy
savon haladhatott" - irta
az egyik gyomaendrodi
internetes oldal.
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A brit biroda/om kiterjedese 1914-ben.
Meg az Anktartiszon is kije/Oltek egy fe/-Europa nagystigll jegdarabot

nekilltek a britek a TTIP-tol is es a
Kanadaval ratifikalas alatt levo szin
ten titkosan, az EU tagok hata
mogott letargyalt szabadkereskedel
mi megallapodast61, a CETA-t61 is.
Barcsak mi is meg tudnank uszni a
mezogazdasagunk szetvereset a
GMO-os USA dompinggel.

Ez a ket titkos paktum az ISDS
el, a valasztott bir6sagok harmadik
villigban szokasos rendszerevel
semmi mas eeIt nem szolgalt, mint
azt, hogy az USA ad6ssag hegyeit az
EU tagorszagokkal, mint rabszol
gakkal hordassak e!. A Brexit utan
felgyorsulhatnak a TTIP targyala
sok. Ezert nem sajnalkozott az ame
rikai elnok a britek uni6b61lelepese
utan. Eur6pa gyengitese USA erdek:
a Brexit vegre gyengit. Legfeljebb a

Az 1920.-as evekben a nernzet
kozi kereskedesre tanito dobOkoc
kas tarsasjlitekkal jatszottak a
brit gyerekek. Nalunk, szegeny
magyaroknal ennek a jateknak a
dme: "Foglaljuk vissza Nagy
Magyarorszagot" volt. Kis 610m
biciklikkel lehetett elvben-Ielekben
vegig kerekparozni az elcsatolt es a
meghagyott magyar varosokat. Ki
huzhat6 kartyakon megszallt varo
saink nevezetessegei szerepeltek. A
magyarokat ki kell irtani kenyszer
betelepitessel es f6ldjet, orszagat
szet kell osztani, erre j6 az EU f6de
raci6. Eur6pa mit sem valtozott
1920.6ta.

A sorsunk az, hogy mig az
angol gyerek a vilag-gazdasag
meghOditlisara kesziilt, addig a
magyar gyerek mar az 1920.-as
eveiben is csak sajlit hazajanak
visszaszerzesen gondolkodhatott.
A gazdagok, a globalistak "nagy
areai" kampanyoltak az EU-ban
bennmaradas mellett, holott ok - ezt
minden brit tudta - a Kajman szige
teken ad6znak. A globalizaci6 miatt
a britek hazai cegei mar reg ad6pa
radiesomokbanad6znak. A munka
vallal6k beret mar reg lenyomtak, a
minimaIberhez kozel keresnek, ami
a magyar ehberekhez kepes meg
mindig esillagaszatiak. A nyugdijas
brit mel6sok leesusztak anyagilag.

Az a joleti allam, arnely hUsz 
huszonot eve meg meg volt nyugat
Europaban, rna csak alom. Erre a
joleti allam-alomra vagynak a
bevandorl6k. Kisse elkestek. Jo
beleiilni ingyen a keszbe. De a
j6leti aUarn rnegsziint. Az olcs6
amerikai es kinai domping bejott a
nyugati orszagokba, sajnos hozzank
IS.

A nemetek tudasukkal, szorgal
mukkal, preeizitasukkal lenyomtak
Eur6pa gazdasagat. Kohl idejeben
Nemetorszag meg onmagat mersek
10 hegem6n volt. Ma mar kapzsi
hegem6n: Del-Eur6pa Nemetorszag
ad6s rabszolgaja es a tobbi uni6s
orszagt61 is a nemetek szivjak ki
kamatok formajaban a penzt az eur6
bevezetese 6ta. Del-Eur6pa, amely a
nemet turistakb61 el, ismet "naeiz
za" a mit sem sejto, iidiilni vagy6,
massag hivoket. Mar megint elvesz
tettek volna a realitas erzekilket a
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segiinkre! Tehat tudatosan es tome
gesen mergeznek? Akinek nem tet
szik es vonakodik beengedni aMon
santo GMO vetomagjat, azt elme
szelik a "valasztott bir6sagokon", az
ISDS rendszerre!. VeszeIyben van
nak az eur6pai eIelrniszer bizton
sagi elOirasok! A Kozponti
Bizottsag nem az europai nep,
hanem a multik oldalan all.

ABrexit utan is ez a nemet-fran
cia diktatum-politika megy: a mag
orszagok osszeiiltek es dontottek
peldaul az orosz embarg6 meghosz
szabbitasaban, a muszlim invazi6
elosegiteseben es most a ket nagy
Brexit iigyben. Dontottek, a f6dera
ci6t gyorsan lenyomjak a tobbi EU
tagallam torkan. Ebbol lett elege a
videki Nagy Britannianak.

nemet aut6ipar futhat fel a transzat
ianti megallapodas utan, de az ame
rikai gy6gyszer, novenyvedoszer es
elelmiszer lobbi ezek utan mar nem
esak az amerikaiakat, hanem egesz
eur6pai lakossagot nagy haszonnal
mergezhetne. ATTIP va16jaban nem
a kereskedelernrol sz6l, hanem a
szabalyozasi rendszer egysegesite
sero!. A Greenpeaee megszerezte 12
lezart fejezet - egyelore titkositott 
vegleges valtozamt. An6l szamolt
be 2016. jUnius 26.-an a tv1R1 
Vasamapi ujsagban, hogy a hormon
rendszert karosit6 vegyi anyag defi
niei6ja kimaradt, puhult az EU sza
baIyozas, a kl6rozott csirke bejohet,
a marhahUsba pumpalt betablokko
16k, amelyek a vemyomasra, szivrit
musra hathatnak, benne maradhat az
USA import marhahusban. Egesz-
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ezt egykonnyen nem fogjak hagyni.
A briteknek lesz harom nehez eviik,
de umna megl6dulnak, mint Bucifal
ur, hatan a sonldval a "Bambini di
Praga" cimu Hrabal alap-regenyben.

ABrexit hosszlitavon megterill0
befektetes. Rovid tavon ki fogjak
tudni hasznalni a britek azt, hogy az
ostoba EU vezetes blokkolta az
eurazsiai osszefogast es meghosz
szabbitotta a szankci6kat az oroszok
ellen. Most majd a szigetorszag Iep
Nemetorszag helyebe es gyilrnol
esozo kapesolatokat epithet ki az
Orosz Foderaei6va!. Az olajar eme
leseben is kozosek az erdekeik.
Nagy Britannia eddig az amerika
iak lehorgonyzott anyahajoja volt
Europa partjainal. Most rnajd
arnyaltabb lesz a kep.

Az utols6 pillanatban megme-

A kivUlrol in'myitott, media
vezerelt ember yak es silket: inger
szegeny. Szegeny nem reagal arra,
ami korillotte tortenik fejen a ful
hallgat6val, ezert a fek esikorog es
hopp - eli.itik. Az EU, a SzU es alta
laban a nagy, f6lottebb magasztos
eszmekre alapitott iranyitasi rend
szerek az eszme diadalat jelentik az
esz felett. Sziiksegszeruen nem
demokratikusak, mert egy bizonyos
nagysagrend felett mar nem lehet a
demokraeia jatekszabalyait raeiona
lisan vegigvinni. A wi nagy biro
dalmaknak Nagy Sandor, Cezar,
Nap6leon, car atyuska, Hitler,
Szalin, Mao es Juneker kel!. Ezert a
brit dontes ugy is felfoghato, hogy
az a demoknicia diadala az "euro
pai biirokratak zsarnoksaga"
felett - velik az euro-szkeptikusok.
A nernzeti szoeializmus, amely a
szocializmus egyik valfaja, a kom
munizmus es az EU vezetes ideol6
giaja a liberaI-fasizmus mind nagy
rendszerek kezi vezerlesii iranyim
sara val6k. De egy olyan fekezhetet
len agyveleju politikus, mint
Juncker nem a esuesvezetonek val6.
Nem strategiai zseni, esak egy smr
ke eger. Felkapta a vizet a Brexit
miatt. Zsebes iizletekre Juncker
nagyon j6: piesi-pacsi az asztal alatt,
azutan saller a sajt6konferencian.
Egy birodalom vezetesehez viszont
mar tehetseg kell. Mig Hitler a gaz
karnrakkal, addig Juneker es Merkel
Eur6pa iszlam megszallasaval es a
mindennapi migrans-terrorizmussal
olt. Ettol a beozonlo, torvenytelen
migrans megszallasi fenyegetestol
menekillt meg Nagy Britannia. Ezert
2016. junius 23.-a ilnnep a britek
szamara: a Fiiggetlenseg Napja.

Karinthy Frigyes a britek 43
eves EU tagsaganak torteneterol is
irhatta volna "halkan belelepett"
kezdetii verset: Thatcher mindent
megtett a nemet egyseg megtorpe
d6zasara. A geopolitikai bekotottse
ge a briteknek megmaradt fuggetle
nUl att61, hogy formalisan meg tud
jak-e tartani szigetiik fuggetlenseget
a kiIepes utan. A Brexittel az USA
transzatlanti politikaja gyengiilt es

Motto: "Mint aki halkan bele
lepett/ Valamibe, ... s most tiiszkOl s
fintorog" (Karinthy Frigyes)
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Tarsasjatek gyerekeknek 1920-as evekb{f[; mar a gyerlllek is birodalomban,
teMt globQlisan gondolkodjon!

nemetek? Konintsem. A rendszer
valt<isunk idejeben, 1989.-ben gyil
koltak meg azt a Deutsche Bank
elnokot, Alfred Herrhausent, aki a
Kelet-Europai volt szocialista orsza
gok Marshall segely-szeru megsegi
teset akarta elemi. Anemet bankar a
volt szocialista orszagok adossagai
nak elengedeset szorgalmazta.

Herrhausent pelda statualas keppen
siman kivegeztek. A rendszervaltas
nem a nemet forgatokonyv szerint
ment vegbe!

Kelet-Europa ipara, mezogaz
dasaga egy vilaghaboruval felero
pusztitason ment at. Egesz ipari aga
zatok mntek el es munkavallalok 10
millioi lettek munkanelkUliek. Nem
a nemeteken mult a volt szocialista
orszagok privatizacioval megtortent
kifosztasa, ujra gyarrnatosit<isa.

Nemetorszag, akar milyen
furcsa, nem szuveren orszag,
hanem egy zombi. Az ED ipari
zombija. De az ED Nagy
Britaoniabol is hi 30 milliard
eurot szivattyuzott ki. Mikozben a
Nemetorszagnak nevezett gazda
sagi-hatalmi gigasz ugyanazt eler
te mara gazdasagilag, mint annak
idejen a Wehrmacht a Parduccal
es a Kiralytigris pancelosaival,
akozben sajat nepet, magat a
nemet nepet felszamolta a mig
rans invazioval es az orokke tarto
holokausztert-vezekles kultusszal.
Nemetorszag mai tortenelme egy
meghasonlas, egy nemzeti tudat
vesztes es a lelki oncsonkitas horror
film-forgatokonyve. Nemetorszag
kivlilr6l vezerelt arulo - valoszinu
leg zsarolt - vezetese rna fizikailag is
felszamolja a nemet nernzetet: a
nemet zoldek ifjusagi szervezete - a
mai kor Hitle~ugend-je kis liberalis-

bolsevik beutessel - meg a nernzeti
zaszlok hasznalatat is betiltana a
foci EB-en, pedig ha valami meg
maradt a nemeteknek az a foci. Meg
Nemetorszagnak nevezik, de mar
semmi koze a nemet nephez, uram
bocsa a nemet nernzethez. Olyan
szo, hogy nernzet nem is Ietezik a
nemeteknel. Ezt a nernzetietlenseget

vaIjak el a nemet politikusok mas
europai neptol is, a britektol is.

A Hitler bajuszt Merkel orra
ala rajzolo diihOs gorogok jol
erzik es igazuk van abban, hogy a
nemet bankok fosztottak ki oket,
de a nemet bankok mitol neme
tek? Az a Nemetorszag, amely mint
egy reszvenyffirsasag-orszag gyar
matositja es bedolgozova teszi
Europat vajon nemet-e meg? Aligha.
A nemeteknek mar nines gerince.
Nines nernzeti tartasa. Mint nep,
nemzet megsziint Ietezni es ontudat
lanul elo-halott zombikent vegre
hajtja a parancsokat: Frankfurt lett a
vilag penzligyi kozpontja. A penz
iigyi vilaghatalom koltozkodik.
Londonnak lealdozott.

Mivel a britek kiieptek nem
marad ellensuly a nemet-fraocia
hegemoniaval szemben. Ez nagy
baj a periferian, azaz nalunk.
Ezert hirdetett a brit lapokban
Orban a bennmaradasuk mellett,
mert Kelet Europat gyengiti a
Brexit. A V4 - ez a spontan, a nem
zeti erdekek menten kialakult 100
millios orszag csoport - nem tehet
mast, minthogy osszezar. A visegra
diak egye16re nem erik el a blokko
10 kisebbseg meretet. De inog az az
EU-ban maradas kerdeseben Fran
ciaorszag, Hollandia es Csehorszag.

A modem media egy iranyitott
kommunikacio. A kommunista sza-

badnep felorakon nevelkedett ma
gyar ujsagolvas6 megtanulta a sorok
kozott olvasast. Ma sines maskep
pen, mint volt az 50-es evekben
Rakosi alatt. Az un. Nyugat sajt6ja 
ugy ahogy van - egy nagy rakas 
hazugsag Udo Ulfkotte szerint. Ez a
sajto, azt kommunikalja, hogy vege
a vilagnak, az EU osszecsuklott a
Brexit miatt. De val6ban az EU
osszeomlasat hozza a Brexit? Sz6
sines rola, csak az elonyere valhatna
ez a megtisztulas: Junckernek es
komiszar tarsainak Ie kell mondania.

A Brexit Europa iszlam meg
szallasa miatt kovetkezett be.
H:iboru van: retteg a szurkolo a
foci EB-en. Moziban IOvoldoznek
Nemetorszagban. Kessel rabolt ki
fenyes nappal egy not Budapest
belvarosaban egy pakisztani mig
rans. Minden napra jut egy iszlam
terror-horror, egy megismetlodo
szilveszteri muszlim migrans
porno, a svedeknel a nemi eroszak
dzsibad!

Meddig m~iik ezt? Mikor love
tUnk mar a hatarainkat megserto
dr6tvag6kra? Ha reggeli hullam
elfekUdne egy rovid sorozatt6l a
szerb oldalon, a senki fcildjen, del
ben mar egy ISIS harcos se jonne at
a magyar hat<iron. Legfciljebb visz
szalonek. Na es?!

Nagy-Britanniaban peldaul egy
"Muszlimok a keresztesek ellen"
nevu csoport kampanyolt annak
erdekeben, hogy tizenket brit yaros 
beleeltve a "Londonismn" nevlit is
- fuggetlen iszlam allamma valjek."
Amuszlim polgarrnester megvalasz
tasaval a muszlimok gy6ztek a
keresztenyek ellen.

A brit kilepesi alkudozast a
Kelet-Europa volt szocialista orsza
gai folytathatjak es csikarhatnak ki
elonyos felteteleket a mag-orsza
gokbOl. Mi lesz a lehivhat6 penzek
kel peldaul, amellyel a keleti, volt
szocialista tagorszagokat kitartjak?
Osszeomlik a koltsegvetesiik a
tamogatasok elmaradasaval? Ha
talan rovid-tavon nem kell tartanunk
a penzcsapok kiszaradasatol - mert a
valoperek alkuk, amelyben a felek
egyike tartasdijat fizet meg egy
darabig - akkor is hosszu tavon
kemeny vilag lesz.

A Da Capo zenei miiszo a
zene-irasban, amely felszolit: a
kezdettol! Azt jelzi, hogy valamely
zenedarab kezdetet ismetelni kell,
es pedig odaig, ahol a Fine, azaz a
vege szo all, de neha a Fine helyett

nyugvo jelet is hasznalhatunk. A
Brexit esak egy utasit<is az EU uj
karrnesterenek: vissza a kezdetek
hez, az EU eredeti ertelmehez: a
kozos piachoz meg a veg elott. A
muszlim honfoglalas helyett, a
koz6s pusztulas es leepules, a min
dennapos veres terror helyett, az isz
lam elleniink vivott haboruja helyett
kozos erokoncentracionak kell
kovetkeznie: ellenallas es vedekezes
az iszlam agressziv teIjeszkedesevel
szemben Hunyadi Janos emlekere!

Abritek az egesz nyugati politi
kai rendszerre, az un. "establish
ment"-re, a vezeto retegre mondtak
nemet. Undorodnak az elmUlt 30 ev
EU vesztesi modszereit61. A GDP
nyugaton a ketszeresere nott, mig a
munkaer6 ara a felere csokkent,
ezzel a kizsakrnanyolas fajlagosan is
nott. Ez a "munka alkonya", amely
egyben az EU alkonya is.

A valsagtanacskozasra csak hat
tagallamot, az un. mag-orszagok
vezetoit hivt<ik ossze, akikkel kozol
tek a nemet-francia dontest a brexit
rol. Mit jelen ez? Azt, hogy az
"establishment"- semmit sem tanult.
Sertett es biintetni akar. Sot versze
met kaptak a fcideralistak. A legna
gyobb EU-s integracios-gat, Nagy
Britannia kiesesevel, ledolt. Merkel
alig leplezi orome!, mert most mar
johet a "nemet erdekek" menten, a
nernzeti szuverenitas teljes felsza
molasa Europaban. Johet a fcideraci
os hadsereg, felallitasa, amellyel
nem megvedik majd Europa hat<ir
ait, hanem megszalljak a kenyszer
betelepitesnek ellenallokat.

Eldurvult a jatek. A triumvira
tus mar a romai csaszarkorban sem
muk6dott j61, az egyik mindig
leswrta a masikat, maradt kett6.
Most eppen a francia-nemet tengely
gyozott. Briisszelben nem azt a
kovetkeztetest vontak Ie a Brexitbol,
hogy valtoztatni kell, hanem elkezd
tek vadul kemenykedni. A Brexit 
valljuk be - fiasko. ABrexitre szava
zas a briteknek a Fiiggetlenseg
Napja es a hajdani gyarrnatosito
EU-nemet gyarrnatositasa most
veget is ert. De vajon vegleg veget
ert-e? Harom geopolitikai fcildren
ges volt masfel evtized alatt: szep
tember 11., a 2008.-as CDS csalas es
penziigyi osszeomlas es most a
Brexit. Mikol' lep ki a V4, mikor
lesz Hexit, Szexit, Csehxit es Plexit?

Janossy Peter Samuel
epiteszmernok

Europa Hangja Alapitvany
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Tobb szaz nevezo
koziil az OTP Fay Andras
Alapitvany altalanos isko
lasoknak szolo Sulibank
Elmenyportal programja
nyerte Nemetorszag leg
rangosabb, nemzetkozi
szintii oktatas innovacios
dijlit, a COMENIUS
EduMedia Awardot.

JUnius vegenvehettek at
Berlinben az aTP Fay
Andras Alapitvany munka
tarsai a Comenills Edll
Media Siegel 2016. dijat,
amit az ev legjobb gazdasa
gi oktatasi programjakent
nyert el.

A Sulibank Elmeny
portal iden aprilisban indult
utjara. Az aTP Fay Andras
Alapitvany altaI letrehozott,
altahinos iskolasoknak sz6
16 weboldal celja az, hogy
online komyezetben az e-

learning es a gamificition
(jatekositas) elemeit, eszko
zeit felhasznalva kozelebb
hozza a penzligyi, gazdasa
gi, gazdalkodasi ismerete
ket a gyerekekhez. A web
oldal els6sorban diakoknak
sz61, eppen ezert az aktualis
hireket olyan nyelven,
magyarazatokkal irja Ie,
hogy a 7 es 14 eves korosz
taly szamara is erthet6
legyen.

A program bemutat6jan
a zsiiri kiilon kiemelte,
hogy a Sulibank Elmeny
portal oktatilsi koncepci6 es
program, milyen hatekony
es fontos szerepet tolthet be
a XXI. szazad oktatasaban 
nyilatkozta Schrank6 Peter.

Az aTP Fay Andras
Alapitvany iigyviv6je hoz
zatette, a program letreho
zasakor fontos cel volt egy

Szo-Beszed

olyan ujdonsag beemelese
az elektronikus gazdasagi
kepzesbe, ami a hetkoznapi
tapasztalatokat is bemutatva
magas szinvonalon hozza
jaml a kamaszgyerekek
penzligyi kulttirajanak hate
kony javitasahoz

Az 1995-ben alapitott
nemzetkozi dij mara az
egyik legnagyobb elisme
rest jelenti a multimedias
termekek nemzetkozi pia
can. A Comenius kitiintetest
1995-ben hozta Jetre a GPI
(Gesellschaft fur Pedagogik
und Information e.V), a 40
eve multimediaval, kepzesi
technol6giaval es mediadi
daktikaval foglalkoz6 tudo
manyos szervezet, es nem
zetkozi zsiiri dontese alap
jan itelik oda evr61-evre a
legkival6bb oktatasi alkal
mazasoknak.

2016. julius

IOffice Trio KEt.
KonyvelO, palyazatir6 es vallalkozasi
tanacsad6 tarsasag
Gyomaendrodon es kornyeken a kovetkezo
tevekenysegekkel varja iigyfeleit:
• Konyveles - sziikseg eseten konyvvizsgal6
egyiittmiikodesevel
• Berszamfejtes, TB iigyintezes
• Vallalkozasi es penzugyi tanaesadas
• Jogi tanacsadas, azonnali cegalapitas es
cegm6dositas - iigyved egyiittmiikodesevel
• Szekhelyszolgaltatas
• PalyazatfigyeIes, palyazatiras,
projekt-menedzseles
• Biztositas kozvetites
• Segitsegnytijtas hivatalos levelek, beadvanyok
elkeszlteseben, nyomtatvanyok kitoIteseben

• Forditas, tolmaesolas

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.
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Penz a vizi t'
, ,
zasra BALUVILL

A Magyar-Kajak Kenu
Szovetseg palyazatanak koszon
het6en, mintegy 160 milli6 forin
tos forrasb61 hat Bekes megyei
telepUlesen va16sulhatnak meg
infrastrukturalis fejlesztesek a
Korosok-videken - jelentette be a
t6maval kapcsolatban Bekes
Danfokon megtartott junius 26-i
sajt6tajekoztat6n Gajda R6bert, a
B6kes Megyei Kormanyhivatalt
vezet6 kormanymegbizott.

- A Gazdasagfejlesztesi es
Innovaci6s Operativ Program
kereteben varhat6an iden 6sszel
elkezd6d6 es 2017 vegeig befeje
z6d6 beruhazassorozat kiemelt
m6don jarulhat hozza a hazai es
nemzetkozi turizmus b6viilese
hez, illetve ezzel parhuzamosan a

megyei osszefogas er6sodesehez.
- A telepiilesek ha16zatba kap

csolasaval a Bekes megyei vizi
tUrazas egy uj szakasza kezd6dhet
el - hangsulyozta.

Toldi Balazs, Gyomaendr6d
polgarmestere elmondta, varosuk
ban a Halasz Istvan cs6nakhaz
szomszedsagaban val6sitanak
meg fejlesztest. A meglev6 erteke
ket mobilsteggel, konteneres zu
hanyz6val bovitik.

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mezotlir, Rakoczi lit 12.

Kfm3latunkb61:

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

VILlJ.ANYSZERELES
UNKAK

REGISZTRALT VILLANYSZERELOVEL
SAJAT ARUKESZLETBOLI

Kedvez6 arakkal varja vasarl6it a BALUVIL
Nyitva: Hetf6-pentek: 7.30-17.30 Szo.: 7.30-12.00

elefon: 0620/9777-946
Telefon/fax: 0656/354-S

MunkaruMzat:
acelbeteteses betet.nelkii/i cipok36-48 meretben!.

Dzsekik 4XL meretig.Munkasna~rago~!

Eseti megbizassal

olasz nyelven beszelCS
munkatarsat keres

a gyomaendr6di Italiamilk Kft.
Jelentkezni;

Takacs Zoltan, 0670/432-2334'

SZ6-BESZED..
Onnek szal

esMagaert beszel!
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Verso Biztositasi AlkuSl Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosrtasok teljes k6rG ugyintezese,

AUTOSOK
FIGYELEM!

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

22.000 Ft

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

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37,

Eredetisegvizsgalatl

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

0666/610-650,
0630/600-42-30
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- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes"
- vagyonbiztosrtas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kotelez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztosftas
- eletbiztositas
- nyugdfj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet:

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

,,~$T'-H~·

~fi~~ ~~.f·.~~,~'-"".i;:~ f'/~
~<~: ~~lj:';\¥'~l:~' '<I'"l"l'! .:"'~:-r.;!,\
".'> ;-:; ~ ·~t~'~~.l~ .~;.~ , i<'if.~ •. '~
,-,~, t! ~:~,_~;L""J/r "'\1' t ....-::" ~
-' 4"c_~ '-''''~l . !, ~ ,
-~..~~~ "'7'A

I
', \~-.~

~.,~..~..~~l --:.{~ ~_~

Magyar kerekparok akci6s aron!
,26" "oi kerekpar: 46.100 Ft-tol!

Konyhai eszk6z6k, felszerelesek,konyhai kisgepek!

Dinya Imre Vas- Muszaki Boltja
Gyomaendrod, Bajcsy Lit 98. Tel..: 0630/6384·690
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bal hats6 kerek a levega
ben volt. A jarrniivek
nagyon osszetortek, elsa
ranezesre valamennyi
totalkarosnak runt.

A balesetben erintett
harrnadik aut6, azt ame
lyiket a treleren szallitot
tak, haromszor fordult at
a tengelye komi, majd a
haz falanak dalve alit
meg. A baleset utan a fa
lombjai kozott meg-meg
bUv6 stop tablat "kisza
baditottak" es azt sarga
kerettel is ellattak.

csap6dott, egy masik
alvaza pedig annyira
megcsavarodott, hogy a

ztiltik ketten sulyosan. Az
titkozes kovetkezteben
egy aut6 egy haz falanak

Nyari
kinalatunkb61
Lemos6 permetszerek

N6venyvedoszerek
Tapoldatok

Permetezogepek
Vetomagok

Ragcsal6irt6 szerek
F6liak, t6mlok

Funyir6k, kerti kisgepek

Munkavedelmi ruhazat

balesetben negyen seml
tek meg az elsa helyszini
informaci6k szerint, ko-

Gyomaendriid, Kossuth u. 31
Telefon: 0670n70-5528PAPIR

lQtogasson czl houank!
5500 Gyomaendrod. 
Paszlor Janos o. 39.
Tel.: 06-66/386-359

"""'"JOl':'I__

Ket aut6 rohant egy
masba, de egy harrnadik
is erintett volt abban a
balesetben, amely junius
IS-en kora este tortent
Gyomaendradon, a Se
lyem ut es az Apponyi
utca keresztezadeseben.

Trelert vontat6 sze
melygepkocsi titkozott
egy masik szemelyaut6
val Gyomaendradon, az
Apponyi utcaban, a
Selyem ut keresztezade
senel - kozolte honlapjan
a katasztr6favedelem. A

Minden 9yomaendr6di kisdiak
a bizonyftvannyal kapott egy

10%-os beiskolazasi kedvezmenyre
jogosit6

ZOLD KUPONT!
Ezzel kerekpart is nyerhet!

Az onkormanyzati beiskolazasi utalvanyokat is sorsoljuk!
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Kaposztas lepenyt
lehet tabb We modon
kesziteni, Kner lzidor
nyomdasz imadta a dio
palinkat, R6zsahegyi
Kalman endrodi sziilete
su szineszunk pedig
"fe1vitte" Pestre azt az
endrodi asszonyt, aki a
Korona Vendegloben azt
a remekbeszabott tyUk
hUslevest fOzte.

A szarvasi szii1etesu
Melis Gyorgy operaene
kes pedig haza1atogatva
mindig a szokasost ren
de1te a vendeg1oben...
Petofi Sandor is vegig
zatyko10dott a saros
pusztasagban, s a gyo
mai csardaban paprikas
csirket kert.

Van csabai, de van
igen kiva16 endrodi kol
basz recept is, nl.adasul a
mezoturi pusztaban
megnyilt egy kivalo hol
tagparti gardenszall6
egy dijazott bisztr6kony
haval.

Megemlitendoek a
mezoruri etkek es a hires
fazekasedenyek, a szar
vasiak ha1as- es szilvas
gasztronomiai ete1ei
eppugy, mint a gyomai-

ak es endrodiek egyedi
etel- es ital remekei es a
kenyersiites titkai. A
konyv a he1ybelieknek
es azoknak sz61, akik
nem a gyorsetkezdekben
mulatjak az idot es nem
csak enni, hanem fozni
is szeretnek!

A konyv - ame1ynek

Szo-Beszed

1. kiadasa 2012-ben
jelent meg - a Harmas
Koras videkenek kony
hajat mutatja be az olva
sonak. Sokan nem is
gondolnak, hogy ezen a
viszonylag kis teriileten
milyen vaItozatos,
ugyanakkor egyedi,
masho1 nem fellelheto
gasztron6mia alakult ki
a taj adottsagainak es az
itt elt, itt e10 vegyes 
magyar, szlovak, svab 
nepessegnek koszonhe
toen.

Napjainkban az
emberek egyre inkabb
kezdik ujra fe1fedezni a
hazi keszitesu eteleket, a
hazi izeket, az adalek
anyagokt61, szinezekek
to1 mentes ele1miszert, a
sajM termesztesu zoldse
geket, gyiimolcsoket, s
az ezekbOl keszitett ete
leket. Nekik is sz61 ez a
kanyv, ame1y a Koros-

videk hagyomanyos
konyhamiiveszetenek
rna is e10 erdekessegeit
teszi k6zze.

A Gasztron6miai ka
landozasok a Harmas
Karas videken alcimet
vise10 kanyv, nem csak
a videkre jellernzo etelek
receptjeit, hanem Bekes
szentandras, Szarvas,
Mezorur, Gyomaendrod,
Koras1adany nevezetes
segeit, taji- es kulturalis
ertekeit, a rna is elo nepi
hagyomanyait is az olva
s6 eJe tarja.

llymodon nem egy
hagyomanyos szakacs
kanyvet lapozgathat az
olvaso, hanem egy olyan
- divatos kifejezessel
e1ve - gasztroku1turalis
turisztikai kanyvet,
amely minden bizonnyal
- a fOzes mellett - kedvet
csina1 egy Karas menti
utazashoz is.

11

Idezetek
az e/etrol

Azt mondjak, hogy
minden emberben rejto
zik egy regeny. Nos, en
szamos emberrel talcil
koztam, akiben meg egy
novella, sot, egyetlen ep
mondat se rejtozott.

Irwin Shaw

A minket rossz iranyba
vivo dolgok - vagy, jele
lem, hillsag, moh6sag 
kereszeletiiek. Azok
azonban, melyeket jelle
mepitonek tartunk
bcitorsag, oszinteseg,
alazat -, hossILI tavra
rendezkednek be. A jelle
mes emberek kepesek
ugyanazon iranyba hosz
SILl tavon elkotelezodni,
kitartani mas emberek,
iigyek es hivatasok mel
lett, j6ban-rosszban.

David Brooks

Amikor kit ember
talalkozik, val6jaban hat
szemely van Jelen. Ketto,
ahogyan latjak ol1l11agu
kat; ketto, a/lOgyan latjak
egymast; es ketto, ami
lyenek val6jaban.

William James

Eletiink nemcsak csele
kedetek, de talan meg
inkabb a varakozas isko
laja.

Pilinszky Janos

Nines erosebb, mint ez
a ker hareos: a turelem
meg az ido; ezek minden
re kepesek.

Lev Toisztoj

A szokiJs az szokas,
nem az ablakon kell kiha
jitani, hanem aprankent
kell letessekelni a lep
cson.

Mark Twain

Maradj nyugodtan,
amidon az asztalodhoz iii
az angyal, kezed simitsa
fell-e halkan a rimeokat a
teriton...

Rainer Maria Rilke

Az emberek mind fel
nonek egy napon. Es
mindig a megfelelo pilla
natban.

Wass Albert
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Szejkefiirdo, Orban Balazs sirhelyenet

-

H.J.

reszesiilt. A Gyomaendrodi Kis
Balint Altalanos Iskola 31 hete
dik osztalyos diakja es 4 peda
gogusa Erdely magyarok lakta
teriileteire latogatott 2016. juni
us 4-8. kozott. A Hatartalanul!
program celja az, hogy szoro
sabbra fiizzek kapcsolataikat a
magyarorszagi es a kiilhoni
magyar fiatalok.

~

...~-~~

Ismet aIiami tamogatassal
jarhattak be a SzekeIyfOid es a
Keleti Karpatok Iegtavolabbi
videkeit a "kisbalintos" hetedi
kesek. Az Emberi ErOforrasok
Miniszteriuma Hatartalanul!
cimu programjanak felhivasara
"Hegyen at, vizen at..." - orok
segiink nyomaban cimmel nytij
tottak be palyazati anyagot,
mely 774 ezer Ft tamogatasban

NviLT HETVEGE
A SUZUKI SANDOR-NAL!

2016. JULIUS 08-09-10.

a dolgom vegeztevel 11 ora koriiI
mentem ki Edesapamhoz, csak
hogy ekkor mar a ket csokor
viragnak Milt helyet taialtam.

Ezt elmeseItem anyunak, aki
ujabb csokrot vett az ellopott
helyebe. Ekkor jott az ujabb dob
benet, a virag, amit fel oraja tet
tern az apukam sirjara - az is
eitiint! Harom csokor ket ora
alatt. Nem tudom nyomdafeste
ket tUro szavakkal illetni azt az
"embert", aki ilyet tesz.

Nem ertem miert nem Iep
mar az arra illetekes? Miert nem
tesznek fel mar mukodo kamera
kat, vagy mint a vasutallomason
is alkalmaznanak kozmunkaso
kat omek? Talan Ienne visszatar
to ereje az oroknek es a kamerak
nak!

Tisztelettel:
Nemetne T6th Angelika,

Gyomaendrod

Sajnalattal hallottam tobb
ismerosomtol, hogy lopasok van
nak az EndrOdi Temetoben.
Viragcsokrok tiinnek el a sirok
rol, ellopjak a viragvazakat, sot
meg tovestol is kiszedik a vira
gokat, orokzoldeket a sirokrol,
sirok mellol.

Tobben jeleztek ezt a tiirhe
tetlen helyzetet; volt aki a
GyomaszolgnaI jelezte ezt a
szomyii tettet, volt aki az onkor
manyzatnal tett panaszt, mas a
rendorsegen tett feljelentest
tobbszori alkalommal is, tobb
ismerosom a Facebook-on tette
kozze az ilyen eseteket, meg
mindig nem tortent semmi, hogy
ezt meg akadalyozzak.

A mai napon tortenteket mar
en sem tudom lenyelni! Edes
apamrol emlekeztUnk nevnapjan.
Anyuldm a sogomojevel ment ki
a temetobe reggel 9 ora koriil, en

..
ON

Amig aut6jiln elvegezzUk a 12 pontos atvizsgalast,

PROBALHATJA A SUZUKI OSSZES TipusA ,.
Tesztvezetesre elozetes idopont egyeztetes szukseges. Keressen minket elerhetosegeinken!

SUZUKI Sandor
5310 Kisujszallas, Kozraktar u. 4.
Tel: +36(59) 520-750
e-mail: suzukiertekesites@sandorservice.t-online.hu
web: www.suzukisandor.hu

$
SUZUKI
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A Kis Balint Napok
masodik estejen az iden
harmadik alkalommal
keriilt megrendezesre a
nagy nepszeriisegnek
6rvendo szi.ilo-gyermek
parosok galaestje.

A szinvonalas, valto
zatos miisorban magyar
es nemet nyelv'J mese
mond6k, zeneszek, tor
naszlanyok, nep- es tar
sastaneosok, mazsoret
tek, versmond6k, eneke
sek szerepeltek.

i.

butorlapb61
vakumf61iazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

KonyhabutoroK,
gardr6bszakrElnyek,

keszitese egyedi
meretben

Elsa osztalyu
borovi fenyabal
ajt6k, ablakok

keslltese!

A tehetseges gyer
mekek, sziileikkel k6z6
sen nylijtottak felhotlen,
vidam pereeket az er
deklado kozonseg sza
mara.

Mind6ssze csak arr61
van sz6 hogy tudjak azt,
hogy ha a testhOmersek
letunktol melegebbet
iszunk vagy esziink,
akkor a szervezetiinket
arra kenyszeritjiik, hogy
hiitse Ie a tole melegeb
bet es ha hideget iszunk
pedig melegitse fel.

Tehat ha meleget
fogyasztunk akkor hiites
t6rtenik testszerte ha
pedig hideget a ffites.
Ezert izzadunk pI. ennyi
re a hideg fogyasztasa
utan. Masoljuk Ie az osi
tudast es hasznaljuk fel
az egeszsegmegorzes
erdekeben!

Pihenjenek sokat a
nyaron es szivleljek meg
a fentieket!

Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz

16 lenne ha keriilnek
a tlilzott hideg helyek es
elelmiszerereket a nagy
forr6sag idejen. A Keleti
kultlirakban is ismerik a
fentiekben taglalt hOsok
kot. A forr6 tea az udito,
nem pedig a jeghideg
k6la. Az nem mondhat
juk hogy ezen videken
eloknek elment az

......:, 1,'esL.U1\..

egyeb bakterium t6rzsei
tol. Feladatuk az elfo
gyasztott elelmiszerek
elokeszitese arra, hogy
az emesztorendszeren
keresztiil haladva taplal
jak az egesz szerveze
tiinket, fenntartva az
egeszseget, mint terme
szetes allapotot. Na mar
most ha megkapja a
szajureg a mar emlitett
hosokkot, a szervezet
szabalyz6 rendszere
keptelen szabalyozni a
bakteriumok idealis
aranyat es azok pedig az
elszaporodasuk miatt
okozhatnak majd idovel
anyagesere betegsege
ket. Amikor az esetleges
betegseg megjelenik
nem igazan jut eszi.inkbe
ez az apr6sagnak tiino
dolog a hOsokk.

tiinkre. VizsgaUuk meg
pI. a fagyi nyalast.
Amikor a testhomersek
let es a fogyasztasra
szant hideg tahilkozik
keletkezik egy ugyneve
zett hOsokk. Ekkor kez
dadnek a problemak. A
szaj iiregben t6bb mint
500 fele bakteriumt6rzs
talalhat6 ki.i16n eletet
elve a szervezetiink

emberi faj tovabbi fejla
deset, sorsM! Mi mar
nem 16gatjuk a nyelviin
ket, mint a kutyusaink es
a szorzetiink sem tud
megvedeni a kiilsa
homerseklett6l. Mit te
sziink ilyenkor? Meg
fele16 ruhazatnak velt
ruhaval, klimaval es
egyeb teehnikai arzenal
lal pr6baUuk kivedeni a

kulso artalmakat. Fel
remlik gyermekkorom
juhaszainak a nyari es
teli viselete: a suba.
Erdekes m6don volt
kepes ez a ruhadarab a
teli hideg es a nyari
meleg ellen is vedelmet
nyujtani a juhasznak,
hogy nem izzadt nyaron
es nem fazott telen sem.

Nehany evtizede meg
j6val kevesebb hideg
folyadekkal pr6baltuk
elviselhetove tenni a
nyari kanikulat. Sajnos
mara mar ez is megval
tozott. Vagy erzeki teve
des aldozatai vagyunk
vagy esak a media es
egymas masolasa az ok
azt nem tudom, de teny
hogy ilyenkor keressiik a
minel hidegebb italok es
etelek fogyasztasat vesz-

Szeretettel koszon
tom ebben a jo meleg
ben a Szo-BeszM min
den kedves olvasojat.
Tekintettel az idenyre
egy nagyon gyakori
jelensegre szeretnem
felhivni a figyelmiiket.
Lehetseges hogy nem
fog velem mindenki
egyeterteni,de nem az
egyetertesiiket szere
tetnem elnyerni hanem
az egeszsegiiket megve
denio

Az e havi t6rtenet
nem tudom mennyire
nylilik vissza az idobe,de
szerintem az evoluci6 es
az ertelem valamint a
technikai fejlodes min
denkori hatanin mozog
hat.

Mirol is lesz tulaj
donkeppen? Szeretnem
ha sokan megertenek az
alabbiakat. Egy kicsit
ugorjunk messzebbrol
neki a lecnek. Az allati
es az emberi testnek van
egy hOszabalyz6 meeha
nizmusa. A kedvene
kutyusaink peldaul ugy
pr6balnak vedekezni a
tlilzott kiilso es ezaltal a
belsaleg is megemelke
dett homerseklet miatt,
hogy ki16gatjak a nyel
viiket, hiszen itt tudnak
leadni belsa hot a ki16g6
nyelviik segitsegevel es
tlilelni a forr6sagot. To
vabba a szapora legzes is
ezt szolgalja va16szinii
leg. A kutyusaink biol6
giai t6rzsfejlOdese meg
tartotta a testszarzetet,
amely vedelmet nylijt a
rekkena hOseg es a der
meszto hideg ellen. A
tudomanyos allasfogla
las szerint az evoluei6s
t6rzsfej lOdes alatt az
emberi faj szorzete
hason16 lehetett a kutya
eval vagy a majomeval.
Azutan egy bolha ferto
zesnek k6sz6nhetoen
elveszitette fajunk a
kiilso testszorzet jelentos
reszet. Ez a fertozes
megvaltoztatta az egesz
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Masszazs mesterfokon!

Elozetes tele.foAQSabejmintkezes: 0670/551·4430

------ Ambrusz Laszlo
tavo\okeleti masszazs esm~ terapeuta,

osi nepi gyogyitO, csontkovaes

ene•.
0620/2426077

Siild6k, es kis slilyli
hiz6k elad6k. Erdekl6dni:
0670/531-5402

Eserny6s babakocsi
elad6. 4500 Ft. J<itek-ba
bakocsi 1500 Ft, kerekpar
ra gyerekiiles 1500 Ft, gye
rekrubak kislanyra 100
Ft/db. Erdekl6dni: hetk6z
nap 17 6ra utan vagy het
vegen egesz nap. Tel:
0666/787-341

Tornad6 3 kerekii mo
tor elad6. Iranyar: 100 ezer
Ft. Erd.: 0630/5790-660

Elad6 3 db hUt6 es egy
51-es Simson, 4 sebesse
ges. Iranyar: megegyezes
szerint a hiit6 j6szagra is
cserelheto. Erdeklodni:
0630/3722-2624

Nyaron el6keszit6, fel
zark6ztat6, p6tvizsgara,
felvetelire felkeszit6 fog
lalkozasok indulnak heti
rendszeresseggel altalanos
iskolasoknak. Telefon:

o
HORGASZSOLT

Gyomaendrod, Hidfo u. 12.
(Az. Endr6di hid labanal)
Nyitva:
hetkoznap 8-17,
szombat, 8-12,
szezonban vasarnap 8-11.

Napijegyek, hetijegyek valthat6kl
Elocsalik, horgaszfelszerelesek,
etetoanyagok szeles valasztekban!

Telefon: 0670/261-0472

EGYEB
Nem hasznalt, elrom

lott, feleslegesse valt hiit6,
vagy fagyaszt6szekrenyet
ingyen elfogadom. Hivjon,
hazhoz megyek. Telefon:
+36-66/789-189

Golden Rottweiler 4
eves szuka kutya ingyen
elvihet6. Elad6 2 db fej6s
kecske 22 ezer Ft/ db. Erd.:
0630/480-7548

Szep viragz6 2-3 eves
feher, r6zsaszin leanderek
elad6k. Iranyar: megegye
zes szerint. Erdekl6dni:
0666/285-351

Udiil6k, hetvegi hazak,
egyeb telkek funyirasat,
karbantartasat funyir6trak
torral valla10m. Erd.: 06
31/781-1638

Kaposztagyalu, sz616
pres, hlisdaral6 22-es ke
nyersiit6 Bomann, teszta
nylijt6gep Maiker, Sperim6
Karcher. Erdekl6dni:
0630/613-4608

300 litereses fagyasz
t61ada elad6. ErdeklOdni:
0630/613-4608

KERT, TELEK
Gyomaendr6don a

Templom-zugban vizparti
ingatlan elad6. Epitkezesre
kivaI6an alkalmas, szep
kornyezet, villany, fUrott
kUt van. 0670/943-8212

A korosladanyi uton
komfortos tanya elad6 (a
Mamutec-kel szemben) 1,1
ha folddel, ontozorendszer
rei, ipari arammal. Er
dekl6dni: 8-18 6raig,
0620/352-8042

Pocosban bekeritett
vizparti telek elad6. Er
dekl6dni 30/6769790

A Mez6tlir-Peresi hol
tag mellett elad6 egy viz
parti telek 30 negyzetmete
res fahazzal es 15 negyzet
meteres fedett terasszal.
Viz, villany van! Iranyar: 2
milli6 Ft. Erdekl6dni:
06201213 -9465

Gyomaendr6don a Kor
gat utcaban (13. szammal
szemben) 895 negyzetme
ter teriileru kozmii nelki.ili
epitesi telek elad6. Tel.:
+41/798-996468Endr6don 4 lakasos

tarsashazban I. emeleti
lakas akar blitorozottan
garazzsal egyiitt elad6.
Erd.: 0630/548-1633 vagy
0630/354-4166

Okt6ber 6. Itp-en 3
szobas 2 erkelyes 2. emele
ti lakas elad6, vagy kisebb
kertes bazra cserelhet6,
ertekegyeztetessel. Erd.:
0630/590-4345

Gyomaendr6don az
Okt6ber 6. Itp-en 2 szobas
lakas elad6. Kertes haz
csere is erdekel. Er
dekl6dni lehet: 0620/5767
879

LAMS

egyezes szerint. Erdek
16dni: 06701297-3885

Haz elad6 Gyoman, a
Zrinyi Mikl6s u. 1/5. sz.
alatt. Erd.: 0630/488-4394

Gyoman az Arany Ja
nos lit 16. sz. alatti 4 szobas
osszkomfortos, konvekto
ros haz elad6. Ar: meg
egyezes szerint. Erdek
16dni: 0620/526-6573

Gyomaendr6don a
Korg<it u. 15. sz. alatt 705
negyzetmeter teriileru ossz
kozmiives belteriileti ingat
Ian elad6. Az utcafronton
romos paraszthaz mellek
epiilettel, a telek vegeben
lij epitesii kettes diszn661
es takarmanytarol6 van.
Telefonszam: +41/798
996468

Kertes csaladi haz
elad6 Gyoman, a Zrinyi
Mikl6s utca 1/5. szam
alatt! Iranyar: 7,5 milli6 Ft.
Telefon: 0630/4884-394

HAz
GyomaendrOdon 60

m2-es paraszthaz oszthat6
sarki telken, fiatal b6 termu
gylimolcsfakkal, telekaron
elad6. Nagyobb csere is
erdekel. Iranyar: 1,5 milli6
Ft. Erd.: 0630/710-4620

Gyoman az Erkel
Ferenc lit 17. sz. alatt koc
kabaz elad6. 2 szoba,
konyha, kamra, fiird6szo
ba, als6konyha, konvekto
ros futes. Alapteriilet: 100
m2, telek kb.: 800 m2,
Iranyar: 3,8 milli6 Ft.
Erdekl6dni: 0630/237
080 I vagy 0670/428-6984

Gyoman a Bocskai
utcaban ikerhaz fele, 2
szoba osszkomfort, es 4x5
helyiseg hozzaepitve ami
harminek kialakithat6.
Ujonnan epiilet mellekepii
let, kicsi udvarral elad6.
Iranyar: 4,2 milli6 Ft. Erd.:
0620/928-7173

Gyoma kozpontjaban
kertes csaladi haz elad6.
Iranyar: megegyezes sze
rint. Erd.: 0630/544-4641

Gyoman a Wesselenyi
utca 14. szam alatt harom
szobas csaladi haz siirg6
sen elad6. Iranyar: meg
egyezes szerint. Erd.:
0630/516-0781

Nagylaposon 2,5 szo
bas kockahaz elad6, azon
nal bekoltozhet6 es allattar
tasa is alkalmas. Meg
tekinhet6 barmikor. Irany
ar: 2,2 milli6 Ft. Erd.:
0630/968-3219

Csendes utcaban, Gyo
maendr6don elad6 egy 3
szoba osszkomfortos, ker
tes csaladi haz. Ar: meg-
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Kner Imre ter I www.gellaLhu r Sziluet
06 66285840 I 06 30 6278234 Fitness klub e szolanufTI

fitness & edzoterem
terember"~sIAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body Ihastanc Izsireget6 aerobik

tarsastanc I)oga Ipreventiv gerinc gimnasztika

Alafras:

Az aprohirdetes szovege:

Erdeklodni:

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

Iranyar:

... ...
KORLATLAN EDZES

.500 Ft / h6nap

f------I~;;~~~-~--~-I~k;~~~-;i-~;-;6!---1

: A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azok- :
: nak az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, :
! akik ezen a szelvenyen kuldik be megjelentetes i
I I

: celjab61! A szelvenyen a megjelolt helyre kell befrni :
! a kfvant szoveget es a szelvenyt levelez61apon :
!' vagy boritekban elkuldeni a kovetkezo cimre: !
: Sz6-Beszed Szerkeszt6sege 5500 Gyoma-
: endr6d, Hosok utja 51.
i Egy apr6hirdetes szovege lehet61eg ne tartal
: mazzon 15 sz6nal tobbet! A hirdetesek szovegeert
: felel6sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

Felad6 neve:

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

Cfme:

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

E-ON
iigyfelszolgalat

Az ENKSZ Eszak-Del
Regionalis Foldgazszol
galtat6 Zrt. ugyfelszolga
lati irodaja a varoshaza
foldszintjen. Nyitva tartas:
hetf6 14-18 6raig, kedden
8-12 6raig. A szemelyes
ugyfelszolgalaton igenybe
vehet6 szolgaltatasok: gaz
meroallas bejelentese, mu
szaki szolgaltatasok meg
rendelese, illetve lemon
dasa, fogyaszt6i adat- es
cimvaltozas bejelentese,
fogyasztasmer6 atirasa, fo
gyaszt<isi hely ki- es be
kapcsolasa, szarnJazassal
kapcsolatos informaci6 ke
rese, bankkartyas befizetes
lehetasege, stb.

Gazszolgaftato
~gYfelszolgalat

Az aramszolgaltat6
heti ket alkalomrnal tart

ugyfelszolgalatot a Selyem
uti varoshaza epuletenek
foldszintjen leva iroda
jaban. HetfOi napokon
delelott 8-13 oniig,
szerdankent pedig 15-19

oraig varjak az ugyfeleket
a szemelyes ugyintezesre.

ELTOLTES
l
@~~

eDF
DEMAsz

~.

~

Ovegezes
ok!

0620/55-73-923

I"~~~I

ARAMFELTOLTES
,_. -'_0_'

SlA~OtJO' S40p
Ptlpi,Goet

WEBARUH
www.gyofTIacolorshop.hU
Folyamatosan b6viil6 valaszh~kkal!

TELEFONKARTYA

Erdeklodni:
0630/9554-569

kozponti
irodaepiilet
egyiittese

elado

A Korosi Halasz
Szovetkezet

Gyomaendrod,
Kossuth u. 27. sz. alatti
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NEZZUK EGYUTT!
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URAM!
VARJUK A FORDO NYITVA TARTAsI IDEJEBEN,
A KULTERI EB TERASZON, A BOFENEL. 2016. 06. 10-07. 10.

.---'
HOLGYEM! A pARJA A TV ELOTT fiL? ON PEDIG KIMOZDULNA?

MIT SZOLNA EGY EB WELLNESSPROGRAMHOZ?

ajanlatunk: relaxalas teljes testmasszirozassal a caracalla-kadunkban
gy6gyvizzel es fenyterapiaval, majd csokoladekremes masszazs kenyeztetes,

ezutan halpedikur a selymes labakert,
a szaunaban pedig teljes ellazulas, es megertoen ter haza a focidrukkerhez.

Mindez egyiitt 25 % kedvezmennyel, 7 300 Ft helyett 5 500 Ft!

2016.06.10-07.10. Szerdat61 vasarnapig! Elozetes idopont-egyeztetes sziikseges!

'S
WIll WIll

Varjuk a jelentkezeseket 2016. julius 20-ig. A jelentkezesi lap letolthet6
a www.kumania.hu oldalr61. Ertekes nyeremenyek varj'ak a nyerteseket;

a fodij wellness hetvege, a kiilondij 2 db 3 fa reszere sz616
7 ejszakas szallas a gorogorszagi MAKRYGIALOSON,

AZ ANDROMEDA TRAVEL
FELAJANLASAVAL!



Felelils szerkesztil: Hornok Ernil • Szerkesztiiseg: 5500 Gyomaendrild, Hilsiik utja 51.
Telefon: 06-70/22-632-99. Kiadja: Rekline Studio Egyeni Ceg • Felelils kiado: Hornok Ernil. E-mail: szobeszed@gmail.com
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Nem akar a nep
embernevu utcakat!

Gyomaendr6d6n ker olyan utcanev

maradt meg, amely k6thel6 az 6n.kenYural

mi, kommunisra rendszerekhez: (iZ egyik a
Dobi Istvan utea, amasik pedig a Miesurin

urea. A. kepviselo-tesriiletai .eriinett:lak6k-'

nak javaslatottett; bogy a Dobi uteal. keresz

'teljek el Csernus Mihaly egykon endr6di

apatplebanos neverc, vagy egyszl;:rueYi esak

Dob utcara. A lakoknak szava;zolapokat

kGldtek ki, s ennek alapjan a Dobi utca 52
'lak6janak t6bbsegea Dob uteat valasztotta,

Nen] kell csodalkozni azoi1 sem, hogy a

Miesurin.ulea lakoinak se clf:Tolh Elekegy
kori szilvanemesit6,sempedig Tirriar J\tlate

endr6di sziiletesu iro, varosurU< diszpolgani

nak neve sem tetszett. Ehelyett 42 lako: iit

egy ken·eny: hogya Miesurin ute? inkapb

legyen elnevezve ugy,hogy Borostyan utea.

A kepvisel6-testiilet tagjai nagyivii vitth

folyrattak arrol, hogy mikem dontsenek;

mig Betko Jozsef (Fide5z) azl javasolta,

hogy-.domson en-6laz erintett utea lakossa

ga., A Miesurin utcaiak rovidesen egyujabb

szavazolapot kapnak: esker nev kozLiI

vala.<;;zthatnak: Timar Mine vagy- Borostyan

Ulea.

kaval illette Benene
munkajat. Teny hogy az
augusztus 13-an meg
rendezett halfozo ver
seny az elmult evekhez
kepest is kritikan aluli
lMogatottsagot mutatott,
sot a Benenere bizott
augusztus 20-i varosi
unnepseg is hagyott
kivannival6t maga utan.

Agostonne Farkas
Maria kepviselOno kriti
kaja nem esett j6l Bene
ne Szereto Hajnalkaoak,
aki az augusztus 31-i
kepviselo-testilleti Ule
sen kerte, hogy vezetoi
megbizatasat az onkor
maoyzat sziintesse meg.

ideo tavasszal epitettek meg. A szep
tember 10-i gyomai sportesemenyre
sz6l6 meghiv6t Gyomaendrod yaros
polgarmestere es Gyomaendrodi
Gyermek Labdarug6 EgyesUlet kUldte
ki.

,

Renene SzeretO Hajnalka

elnoke Agostonne Far
kas Maria, aki a legut6b
bi bizottsagi uIesen kriti-

A Magyar Parlamenti VaIogatott, a
Magyar Polgarmester Valogatott, a
Bekescsabai Elore Oregfiuk es a
Gyomaendrodi Oregfiuk csapata jM
szik focimerkozest a gyomai sportpa
lyan azon a mufuves palyan, melyet

Iden febrmir elseje
vel neveztek ki Benene
SzeretO Hajnalkat a
gyomai miivelodesi haz
igazgat6java. Egy evig
sz616 megbizatasa le
jarta eloU, augusztus
31-en lemondott poszt
jarol.

Benene Szereto Haj
nalkc:it p31yazat utjan
februar l-el neveztek ki
a gyomaendrodi muve
lodesi haz, a Kallai
Ferenc Kulturalis Koz
pont elere.

Benene munkajaval
azonban nem volt elege
dett a kepviselo-testiilet
kulturalis bizottsaganak

Dr. Kerekes
Attila

fogorvos
Gyomaendrad,

Fa ut 3.
Rendeles- ido:

Hetf6: 8-12
Kedd: 14-18
Szerda: 8-12

Csut6rt6k: 14-18
Pentek: 8-11

Bejelentkezes
telefonon:

0670/389-64-11
vagy

rendelesi id6ben:

0666/283-566

'.">'--
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RE.

kenti 2,70 Ft. Ez a kap
csolat a kesobbiekben
arra is lehetoseget te
remt, hogy a szemetszal
lititshoz kapcsol6d6 on
kormanyzati tamogata
sok id6vel csokkenje
nek, esetleg megsziinje
nek - mondta Fekete
J6zsef, akitol megker
deztiik azt is, hogy miert
tavozott posztjar61?

- Fekete J6zsef la
punknak elmondta, hogy
donteseben reszben
egeszsegiigyi okok jat
szottak k6zre, reszben
pedig a sajat es csabidja
elethelyzetehez egy ked
vez6bb munkalehetoseg
kinalkozott szamara.

- Mindezek mellett
pr6balok az elmult 5
evben Gyomaendr6d6n
elvegzett tevekenyse
gemhez k6zel maradni,
es amennyiben igenylik,
akkor segitseget is tudok
majd nylijtani. Ewton is
megkoszonom Gyoma
endrod lakossaganak a
sikeres egyiittmiikodest
es termeszetesen a tulaj
donos onkorm<.'myzatnak
is, hogy az elmult esz
tendok soran ke1l6
figyelmet tanusitott az
altalam vezetett cegek
miikodesenek fenntarta
sahoz, meg akkor is, ha
olykor vitak jellemeztek
kozos munkankat
mondta vegiil Fekete
J6zsef, akinek 5 eves
munkajitt emlelplakettel
k6sz6nte meg a gyoma
endr6di kepviselo-testii
let.

A lekoszono Fekete
J6zsef helyet Vaszk6
Anik6, a Gyomakoz
szolg szolgaltatas iranyi
t6ja vette at szeptember
elsejetol.

vel sikeriilt biztositani a
miikodest. Gyomaend
rodon kiviil jelenleg
Ketsoprony, Kardos,
Hunya, OrmenykUt,
Csardaszallas, Deva
vanya a ceg tulajdonosa
es j elenleg csatlakozas
alatt all Ecsegfalva. Ez
azt is jelenti, hogy a gyo
maendrodi Gyomakoz
szolg szolgaltatasi terii
lete boviilt, tehat a felso
roIt telepiilesekrol szal
litja el a kommunalis
hulladakot. Ezzel egy
idoben palyazati uton
nyert penziigyi lehetose
geknek koszonhetoen
bOviiltek a kft. szallitasi
kapacitasai. A ceg az
elmult 5 evben folyama
tosan kiilonosebb
lakossagi panasz nelkiil 
elatta feladatat. Iden
aprilis elejevel megala
kult a Nemzeti Hulla
dekgazdalkodasi Koor
dinal6 es Vagyonkezelo
Zrt., amely azonban
augusztus vegeig nem
tudott szamlazni a lakos
sag fere. Emiatt az
orszag szemetszallititssal
foglakoz6 szolgaltat6i,
koztiik a Gyomakoz
szolg Kft. is arbevetel
nelkiil maradt. Ez felve
tette annak veszelyet is,
hogy Gyomaendrodon
es k6myeken is miiko
deskeptelenne valik a
szemetszallitas. Mindezt
sikeriilt elkeriilni meg
augusztusban, amikor
szerzodest kotottiink a
Felsobil.cskai Hulladek
gazdalkodasi Kft-vel. Ez
a ceg tette a legjobb gaz
dasagi ajanlatot es a
Gyomak6zszolg Kft
altai begyiijt6tt hulladek
utan ez a ceg tobbet tud
fizetni, mint az allamilag
meghatarozott literen-

Fekete Jozsef, a tavozo
ugyvezeto

Kft. tobb komyezo tele
pUles onkormanyzati tu
lajdonaba keriiljon, ami-

A mezoberenyi Fe
kete J6zsef azt mondja,
hogy az 5 eves mill<:ode
se ideje alatt a rabizott
onkormanyzati cegek
szolgaltatasi szinvonala
a korabbi evekhez ke
pest nagymertekben ja
vult.

- Amikor idekeriil
tern, 2011-ben ezen
onkormanyzati kft.-k a
miikodokepessegiik ha
taran mozogtak. Az
akkori onkormanyzat
teret engedett annak az
elkepzelesnek, hogy a
szemetszallitassal fogla
koz6 Gyomakozszolg

Fekete Jozsef, aki
2011. szeptembere ota
igazgatta a harom on
kormanyzati kft.-t elo
szor a Gyomaszolg-ot
es a Gyomakozszolg-ot,
majd egy evvel kesobb
a Zoldpark Kft-t. A
cegek idei atszervezeset
kovetoen Fekete Jozsef
kapta a Gyomakoz
szolg Kft. vezeteset,
ahonnan szeptember
elsejevel tavozott.

(A Gyomaszolg Kft.
es a Zoldpark Kft. veze
tesevel a varoshitza ez ev
tavaszan Dinya J6zsefet
bizta meg.)
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Bursa
Hungarica
osztondij

a felsooktatasban
A Bekes Megyei Onkor

manyzat Kozgyillese 2015.
szeptember 10-i Ulesen dontott
arr61, hogy csatlakozik a Bursa
Hungarica Fels60ktatasi Osz
tondijrendszer 2016. evi palya
zati fordul6jahoz.

A megyei onkormanyzat a
korabbi evek gyakorlata alap
jim a megyei kiegeszit6 tamo
gatast egysegesen, minden tele
pUiesi onkormanyzat altai
tamogatott Bursa-A kateg6ria
ban palyaz6 diaknak 1.000
forint/f61h6 osszegben allapi
totta meg. Osszesen 3.125.000
forintot utalt tovabb a fels60k
tatasi intezmenyek fele a Bekes
Megyei Onkonnanyzat altaI
tamogatott hallgat6k reszere a
2015/2016. tanev masodik fele
veben az Emberi ErOforras
Tamogataskezel6 az osztondij
rendszer kereteben.

Bursa Hungariea osztondi
jat raszorul6 hallgat6k igenyel
hetnek, a tanulmanyi ered
menyt nem veszik figyelembe.
Kizar61ag azok a felsooktatasi
hallgat6k reszesUlhetnek az
osztondijban, akik fels60ktatasi
intezmenyben (fels60ktatasi
hallgat6i jogviszony kereteben)
teljes ideju (nappali tagozatos),
alapfokozatot es szakkepzettse
get eredmenyez6 alapkepzes
ben, mesterfokozatot es szak
kepzettseget eredmenyez6 mes
terkepzesben, osztatlan kepzes
ben vagy fels60ktatasi szakkep
zesben folytatjak tanulmanyai
kat. Allami osztondijasok es
onkoltseges hallgat6k IS

palyazhatnak.
Az osztondij harom forras

b6l tev6dik ossze, egyik reszet
a telepulesi onkormanyzat es a
megyei onkormanyzat adja,
masik reszet - az Emberi
ErOforrasok Miniszteriuma
finanszirozasaval - a fels60kta
tasi intezmeny, osszege havon
ta 5-10 ezer forint tiz h6napon
at. Bekes megyeben 59 telepu
les esatlakozott a 2016. evi for
dul6hoz, ezek kozott Gyoma
endr6d is.
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A TOP reszekent a korzet
ben a Devavanya-Gyomaend
rod iit ket szakaszon iijul meg
4,6 kilometer hossziisagban,
817 millio 245 ezer forintos
osszegbol.

Dank6 Bela hozzatette, a
BelUgyminiszterium onkor
manyzati feladatellatast szolga
16 fejlesztesekre kiirt paiyazatan
osszesen tizenegy Bekes me
gyei telepUies nyert. Ezekb61
nyole szakmai anyag ugyancsak
utfej lesztesre vonatkozik. A
korzetben Korosladanyban es
Kardoson val6sulhatnak meg
ilyen jellegii munkalatok.

kaszat Torokszentmikl6s
Endrod-Mezobereny teriileten.
Tovabba a 32-es szeimu elsorendu
fout Hatvan es Szolnok kozotti
kiilteriileti szakaszat, a 44-es
szamu elsorendu fout kiilteriileti
szakaszan a 44-es es 45-os szamu
fouti csom6pontot Kecskemet
Bekescsaba-Gyula vonalon, ve
gill a 4628 j, Tiszafcildvar es
Mezot:Ur kozotti osszekoto ut kiil
teriileti szakaszat. A projekt meg
val6sitasanak vegso hatarideje
2016. november 22 - irta az MTI.

Sill-bd

Gyuia

triul~n r~l~piil~s

forrasb61 fmanszirozott mintegy
3,2 milliard forintos projektre,
amelynek kereteben Jasz
Nagykun-Szolnok megyeben
26,6 kilometeren 6 utat ujitanak
fel.

A beruhazas ennti a 4-es
szamu elsorendu fout ket szaka
szat, valamint a 46-os szamu
masodrendu fout kiilteriileti sza-

1\..~·\·Cl111~£:-l'\'ledgy~s;;;gyl13Z2

O:'os!nza

Dt','a·,'ci:l)'J-GyOll;'1t::drod

A szomszed
meg e

!\.CY<':1m~s-?l;dgY;;S~J':Z2S-

Oro511:lZ~, :\~~clgy~~bc ..has

meteren 55 milli6 forintb61,
valamint az Ormenyklit-Kardos
szakaszon 3529 meteren 530
milli6 forintb61.

A tartaleklistan a korzetet
erint6en a Mez6bereny-Szarvas
ut ket szakasza szerepel 1323
meter hosszUsagban, ami szinte
jarhatatlan. Hozzatette: j6va
hagytak a Terulet- es Tele
pUlesfejlesztesi Operativ Prog
ram (TOP) kereteb61 megval6
sul6 utfejlesztesek listajat is,
azon Bekesb61 13 utszakasz,
24,6 kilometer hosszon szere
pel, osszesen 3,6 milliard forint
ertekben.

A vanyai. Lit egy reszet felLijitjak

Mintegy H:lmilliard forintb61
ujult meg a 4-es szamu fout Jasz
Nagykun-Szolnok megyei Ken
derest keresztezo, kt~t es fel kilo
meteres szakasza. A komplex
utfelujitasi program kereten bellil
megval6sult beruhazast nenrregi
ben adtak at - kozolte a Magyar
Kowt Nonprofit Zrt. kommuni
kaci6s osztalyvezetoje az MTI
vel. Az epitesi munka koltsege
brutt6 492 milli6 663 ezer forint.
A Magyar Kowt Zrt, elinditotta a
kozbeszerzesi eljarast a magyar

Unios es koltsegvetesi for
nisbol csaknem 8 milliard
forintot szannak Bekes megye
iitjainak feliijitasara 2017-ben
- tajekoztatta a Bekes Megyei
Hirlapot Danko Bela, megyei
iitiigyi biztos, orszaggyiilesi
kepviselo.

Dank6 Bela elmondta, a ter
vek szerint 2017-ben f6kent
als6bbrendu utakat erintenek a
fejlesztesek. A bels6 fomisok
b61 finanszirozott komplex
utfelujitasi program reszekent
2017-ben Bekes megyeben 12
utszakasz, osszesen 28,5 kilo
meter bosszon ujulbat meg 4,3
milliard forintbol. Tartalek
listan szerepel tovabbi 6,4 kilo
meter szakasz felujitasa egymil
liard forint ertekben, a kepvise
16 remenyei szerint erre a 7 sza
kaszra is tudnak majd forrast
szerezni. A 2017-es Komplex
Utfelujitasi Program kapesan
kiemelte, valaszt6keruleteben
negy utszakasz ujul majd meg
7,3 kilometer hosszan, 1,09 mil
liard forint ertekben. A reszle
tekkel kapesolatban kifejtette, a
projekt kereteben a Szarvas
Oroshaza ut szarvasi belteruleti
szakasza 900 meteren, varhat6
an 135 milli6 forintb61, a
bekesszentandrasi bekot6 ut, a
telepUles f6 uteaja, a regi 44-es
neven "elbiresult" szakasz 2523
meter hosszan 370 milli6 forint
b61 ujulhat meg.

Ugyanesak rekonstrukei6s
munkaIatok folynak majd a
Bekes-Kondoros uton, meg
pedig Murony belteruleten 371
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Gyoman lenne a vigalmi negyed,
Endrodon az emlekpark

A gyomai varosresz kozpontjanak atepitese

A projekt ceUa a Szabadsag ter
alkalmassa tetele nagyobb rendez
venyek, jelentosebb k6z6ssegi ese
menyek lebonyolitasara, melyek
vonzask6rzete tlilterjed a k6zvet
len k6zelben levo lak6teriileteken.
A teriiletet ket egysegre bontja a
telepulesen atfut6, 46-os szamu ut.
A meglevo sz6kokUt k6myezete
megujulna, igy a szokokUt kisebb
feliijitasa is szlikseges. A Z61d
Varos Projekt szellemisegeben

t6reksziink a meglevo n6venyallo
many vedelmere, az arra erdemes
egyedek arultetesere.

A deli teriiletreszen az eddig 2
iranyli forgalmat bonyolit6
Szabadsag ter sportcsamokt61
eszaknyugatra eso resze a forga
lorn elol elzart, gyalogos haszna
latii terre valtozik. A megtevo faJ<
alatti amyas reszeken alakitbat6k
ki padokkal ellatott pihenoterule
tek, es a rendezvenyter, melynek

deli reszeben egy nagymeretii
szinpad elektromos ellatasat bizto
sit6 rendezvenycsatlakoz6 kiepite
se szUkseges.

A ter eszaki vegeben, a temp
lorn elott diszmedence keriil kiala
kitasra. A szolgaltatasok bovitese
erdekeben a jarasi hivatal bejarata
nM i1I6 epulet atalakitasa kisebb
vendegl:it6 egysegge. A templom
k6z jardajanak kiszelesitesevel,
egy setany kialakitasa biztositja a

Szabadsag ter es a Hos6k utja gya
logos 6sszek6teset.

A jarasi hivatal udvarat meg
nyitnak, ahol a holtaghoz levezeto
setany mellett egy uj, 22 ferohe
lyes, az iskola bejarata elott egy 12
ferohelyes parkol6 lenne. A par
ko16k es az iskola mellett fut6
setany k6zt vidam, szines burko
lat lesz.

A projekt osszkoltsege: 499
057540 Ft.

Az endrodi varosresz kozpontjanak atepitese
~

k- Az endrOdi fOter terve
emlekmiivekkel

A projekt kereteben a Hosok tere
rehabilitaci6jara, valamint a piac
ter fejlesztesere keriilne sor. A terii
let felujitasanak ceUa egy, a varos
resz szamara pihenest, rekreaci6s
lehetoseget biztosit6 korszerii
varosi park letrehozasa, mely a
meglevo adottsagokra epit, azon
ban a funkci6 bovitesevel, uj ter
epiteszeti elemek elhelyezesevel
(pI. sz6kokUt) a mainal magasabb
esztetikai-muszaki szinvonalat
kepvisel. A tervezesi teriilet nagy
saga 6.300 m2. A teriilet z6ldfelu
letei j6 allapotban vannak, burkolt

reszei azonban leromlottak, egyko
ri funkci6juk reszben elveszett, igy
a park hasznalata alacsony intenzi
tasu, leginkabb az emlekmuvekbez
kapcs016d6 rendezvenyek es a jat
sz6ter latogatisara korlatoz6dik. A
tervezesi koncepci6 szerint a meg
levo emlekmiivek koziil a 3 leg
nagyobb a jelenlegi helyen
marad (csendorsortiiz aldozatai
nak emlekmuve, 1. es II. vilagha
borUs emlekmu), a kisebbek az uj
terrendszer szerint athelyezesre
keriilnek. (Ide tervezik az 1956-os
emlekmu letesiteset is.)

Az utak iranyaib61 a1akul ki az
uj terrendszer, mely definialja az
uj ter, egy uj jatsz6ter es az egyko
ri es remelhet61eg majdani cuk
raszda fogyaszt6teraszanak he1yet.
A di6fak alatt talalhat6 beton bur
kolat elbontasra keriil, ugyanigy a
meglevo terko es egyeb burkolatok
is. Aj:itszOteren ontott gumibur
kolat kialakitisa javasolt.

A Hosok tere karaktere marad
alapvetoen pihenopark, (noveny
zet is dus es valtozatos, az amye
kot ad6 nagyobb lombos fak mel
lett viragz6 cserjek es ude evelo-

foltok teszik hangulatossa). A
Hosok tere szomszedsagaban az
endrodi piacteren csutortokon
kent piacot tartanak, sajnos
egyre kisebb ertekesitesi aktivitas
sal. Ennek a tendencianak a meg
forditasara a piacteriileten talalhat6
fedett reszek kibOviteset, vala
mint a piac szomszedsagaban talal
hat6 mintegy 400 m2 alapteriiletii
tomacsarnok atalakitasab61 egy
kereskedelmi haz kialakitasat ter
vezzUk gazdasagelenkito cellal.

A projekt 6sszkoltsege: 199 570
365 Ft.
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Motto: "A vi/ag kezd olyan
bolondokhazava lenni, amelyet a
bolondok igazgatnak. " (Lloyd
George)

A britek EU-bol va\o kilepese
lenullazta az EU-t: globalis hatalom
bol jelentelctelen regionalis jittekos lett
- utalt az EU feldarabolasara Orban
miniszterelniikiink a V4-ek varsoi val
sagiilesen. A britek vilagbirodalma,
ahol sohasem nyugszik Ie a nap, kultu
ralis, iizleti kapcsolatokban, pen.zligyi
befolyas formajaban vigan tovabb el
rna is. A ravasz britek kiszalltak a
pokerpartibol es rutinosan figyelik a
gerinciiket vesztett nemetek kapitula
ciojat Allah baborujaban. Az EU pro
vincialis vezetese, aka-r az Amerikaba
bevandorlok az indianokat, a muszli
mokkal akarja kiirtatni az iisbonos
europai nepeket. Minden hetre harom,
negy iszlam tiimeggyilkossag jut nem
veletleniil. Azert "valtottak" Ie oly
gyorsan - betegsegre hivatkozva a
nemetpapat, mert XVI. Benedek alatt
a muszlim megszallast nem lehetett
jol kivitelezni: ezert kellett helyere az
aruM Ferenc! A kereszteny gyilkos
muszlim terrort mentegette Ferenc
papa hazafeli a Vatikanba
Krakkob61. Ferenc az "Irgalom
evet" hirdette meg keresztes haboru
helyett. Videkezes helyett irgalom a
muszlim tomeggyilkosoknak!

A "Ferenc takarodj" molinot meg
nem lobogtatjak a hivek az Urbi et
Orbi aldaskor, de az katolikus egyhaz
szetverese mar jo uton balad, ahogy az
EU feldarabolasa is. A francia es
angol, igazi kiitenyes szabadk6muves
bankarok szervezetek meg Europabol
a XIX. szazadi amerikai polgarhabo
rut.

Europa megsenunisitese egy szer
vezett muszlim invazioval Soros es
penziigyi guru barittainak a muve
Amerikabol: egyszeriien lekoppintot
tak az Eszak Del elleni baboru mod
szereit. Gyanusan sok a momentum
azonos. 151 eve megrendszabalyoztak
Amerikat. Most a joleti kapitalizmus
ba eltunyult Nyugat megrendszaba
lyozasa folyik. Eszak harca az Unio
szkeptikus Del ellen kipusztitotta a
feher lakossag 3%-itt, belerokkant a
masik 5% az akkor 31 millios orszag
ban. Az ember vesztesegnel karosabb
volt a lelki sokk. 22 millios volt Eszak,
9 millios Del, amelyb61 3,5 millio volt
a neger rabszolgak letszama. A politi
ka es ahaboru csak egy er6jatek. Del
mar akkor veszitett, amikor Eszak

allamok feletti, kozponti vezetese a
48% vammal sarcolta meg Lincoln
megvalasztasakor a gyapotot termellf
deli allamokat - irta Sinkovies Laszlo
"Betiltottak a Zaszlot" a Magyar
Demokrata 2016. julius 20.-iszama
ban. A migrans-haborut megellfzlfen
pontosan igy bUnt el az EU mag az
euro zonaba terelt Del europai aLla
mokkal, a PIGS-el. Az angol roviditis
disznot jelent. A nemet midifLban
lusta "diszno"-nak allitottak be a szi
esztazo gorogoket, olaszokat, spanyo
lokat es portugalokat.

A nemet gazdasag robusztus
kereskedelmi tiibblete es a penzkibo
csajtis monopoliumanak elvonasa a
magantulajdonu Europai Kiizponti
Bank altal nyomtatott euroval, gatyara
vetk6zette az europal Delt.
Amerikaban is Eszakon volt az ipar, a
nagy iizemi gabonat tennel6 mez6gaz
dasag es az erOfolTasok tiibbsege. A
600 ezer kek es smrke egyenruhas fia
tal halt h6si halalt 4 riipke ev alatt.
E16sziir alkalmaztak az ujkori hadvise
lesbe a puha celpontok elleni tama
dast, tehat a polgari lakossag elleni ter
rort, ami a jelenlegi europaiak elleni
migrans-haboru gyakorlata.

Ahogy az arulokbol allo EU
"Politikai" Bizottsag tudatosan hasz
nalja a muszlim terrort az europai
lakossag ellen, bogy megpuhuljanak,
ugy alkalmazta korat messze megel6z
ve a "puha celpont" strategiat az esza
ki Sherman tabomok az vilag els6
"demokracia export" badjarataban.
Del farmergazdasagai, nagybirtokosai
a rabszolgasaggal integraltak a behur
colt feketeket. Tamas batyja kunyhoja
meg romantikus menedek volt.

A wiirzburgi vonatbol meszarsze
ket varazslo 17 eves pakisztani iszlam
baltis gyilkos beilleszkedesere Merkel
bevandorlasi bivatala 50 ezer eurot
kiiltiitt. Fotrol megsziikiitt, miutan
ujlenyomatot vette Ie rola, Regens
burgban lekapcsoltak a nemetek.
megis bejutott Nemetorszagban. Fela
data volt. Pek tanonc volt. Jol elt. Lat
szolag sikeres volt az integracioja. De
a tavolbol iranyitottak, ahogy az
Ansbach-i robbantot Szaud-Arabiabol.

Az amerikai Delen szinte farnilia
ris volt tobbnyire az egyiitteles: a feher
gyerekek dadai nagy sejhaju fekete
asszonysagok voltak, szepen kiiiltiizve
a templomba jartak egyiitt. Negemek
fegyvert se Del, sem eszak nem adott a
kezebe. "Georgia nepet es javai el
kell pusztitani, es uvolteni fognak

mindenhol, ahol en elhaladok" 
idezi Sherman hirhedt szavait FOldi
Pal Eszak Del ellen cimu konyveben.
A "rlft szakallu" a hadsereget kisirlf,
ellatmany potyadekra leslf, felszaba
ditott neger terrorcsapatokkal erlfsza
koltatta meg a fehir fOldbirtokosok
Lanyait, felesegeit, elevenen gyujtot
tak fel Ifket. Ezirt neveztek el rola
haLabol tankot.

innen eredeztethet6 a Ku Klux
Klan (KKK) bosszuja es az eg6
kereszt. Porra egett deli varosok, a
feketek altai megkinzott feher polga
rok, felkoncolt feber faldbirtokosok,
elpusztitott hidak vasutvonalak
maradtak az l865.-os yankee bosszU
utan. Dellegy6zese utan Eszak uj cet
pontot talalt es kiirtotta az indianok
maradekat is. Az indianok maradek
maradeka lakja rna a rezervatumokat.

A bevandoroltatas volt a megol
das Amerikaban a MborU utini mun
kaer6-bianyra: meg tobb fekete es
europai feber migrans ozonlott be az
uj vilagba. Minel tobb rassz, faj es
nernzetiseg keveredik egy orszagban,
annal nagyobb az eselye a faji villon
gasoknak. Ezt peldazza a mindennapi
iszlam terror Europaban.

A torok kor muszlim pusztitisai
utan telepitette be Magyarorszagra az
osztrak batalom tudatosan a ciganyo
kat ugy, bogy Habsburgok diplomatcii
meg a letszamot is leegyeztettek az
akkori embercsempeszekkel. Maria
Terezia meg egy cigany torveny is
bozott, amelyben megtiltotta a rnig
ransoknak a dogevest. A muzsikus
ciganyok, a romugrok, a legjobb lelkes
magyarok. De egyes cigany nepcso
portok maig nem integralhatoak. A
Cosma gyilkossag, az olaszliszkai lin
cseJes mutatja az az allati kegyetlense
get, amelynek oka a tiibbsegi, befoga
do nernzet elleni izzo gytiliilet.

1865. ota, amiota Grant el6tt Lee
tabomok letette a fegyver, mindossze
151 ev telt el es Dallasban es mashol
feMr rend6roket vadasznak Ie feketek.
A negerek gyiilolik a latinokat es a
fehereket es viszont. Sberman eszaki
tabomok georgiai hadjarata ota, arni
kor is a yankee-k altai felszabaditott
negerekb61 allo fegyvertelen seged
csapatok bestialis tiimeg-meszarlaso
kat hajtottak vegre a Deliek eleskam
rajaban, Georgiaban allamban maig
ftusztralja Amerikat. Nem felejtenek.
Ezert kirivoan aljas Jarred Huffman
demokrata kepvisel6 altai beterjesztett
es elfogadott tiirveny a Del tiirtenelmi

zaszlajanak a betiltasarol. Tengeri-,
katonai- es politikai blokad - ez volt
az amerikai Eszak vatasza Del kivata
sara az Uniobol az 1860. februar 8.-an
az Amerikai Konfaderalt Allamok
altai elfogadott ideiglenes alkotmany
ra. A Brexitre az EU vezetese biszteri
kusan reagatt: "Nagy Britannia azOD
nal lepjen ki l " - mondta a sert6diitt
f6komiszar a masodik reggeli konyak
utan a Brexit masnapjan: takarodja
nak! Akar 6 evig is eltarthat a kivalas,
volt a britek vatasza.

Az amerikai Eszak altaI 1860.
januarban megvalasztott Lincoln elle
neben 1. Davis lett az onallo deli
Konfaderacio elnoke. Zaszlojuk a
viiriis alapon kek andraskereszt 13
feher csillaggal, az kivalt iinatlosulo
allamokjelkepevel. [gaz, hogy csak 11
deli aJlam Jepett ki az angol szabadk6
muvesek pen.zligyi hatter timogatisa
val az Uniobol, de a 13-as szam sza
badk6muves szimbolum. A szponzor
kerese szent! Ezert 13 feher iitcigli csil
lagot kellett basznaJni.

Amerika feldarabolasa egylittal a
fussen megvalasztott nyakiglab pio
nirbol lett elnok, Lincoln megfenyite
set celozta: Lincoln elnok az amerikai
allam kezebe vonta a penzkibocsajtis
monopoliumM es penzt nyomatott, a
"greenback"-et, a zoldharu dollart. Ez
merhetetleniil diibbe guritotta a New
Yorkban es Londonban seftel6 szabad
k6muves bankarokat. Ok el akartak
adositani Amerikat 28-32%-os uzsora
kamatra adott allamkiilcsiinnel. Pont
ugy, ahogy Soros az EU tagallamait a
migrans-eltarto devizahitellel szeret
ne. A nagyvonalu adakozo spekulans
CEU-val kikepeztette a narancsos,
szegfiis, szines-viragos forradalmakat
szervez6 iigynokeit, a civil mozgalma
in keresztiil a migrans invaziot, ugy
epitettek fa\ az Europabol rajuk kiil
dott szabadk6muvesek az amerikai
polgarbaborut es a vegen Lincoln
elnok celzott likvidalasat. 1861. apri
lis 12-en a beavatott szabadk6muves
P.T. Beauregard tabornok - a szepara
tista deli Golden Circle Lovagrend
tagja, megkapta az ukazt a Del
Karolina atlamban fekv6 Fort Sumter
er6d megtamadasara, tehat Del 16tt
el6bb. Ezzel megkezd6dott a 4 eves
polgarhaboru.

Ahogy az EU-nak, ugy Ameri
kanak is nylilfarknyi a tiirtenelme, de
ez a keyes, mindossze 223 eves ameri
kai historia is bazugsagokra, az elhall
gatasra, titkositott elnokgyilkossagok-



2016. szeptember Sz6-Beszed 7

ra, az oslakos indianok kiiJtisara es a
rabszolgasagra epult. A mese demok
ratikus Eszakr61 es a fajuldozo, dikta
torok uralta Delrol sz61t.

A "demokratikus es liberalis"
amerikai Eszak, az Uni6 eur6pai meg
feleloje a mai Eur6paban Brlisszel es a
mag orszagok, Nemetorszag, Fran
ciaorszag es a Benelux allamok. A
"gonosz, am felettebb rasszista" Del, a
Konfoderaci6 szerepet pedig a mai
EU-ban a "Iusta, munkakerlilo, sziesz
taz6" deli orszagokkal, a PIGS-el jat
szatjak el. Az ujonnan beleptetett
"rasszista, xenof6b, kirekeszto, il-libe
ralis" Kelet Kozep-eur6pai orszagok,
azaz mi vagyunk a nyugati kozvele
menyben a fo-gonoszok, akik csak a
nett6 befizeto mag orszagok altaI
kipengetett "tamogatisokb61 eloskod
nek" a fejlett Nyugat Eur6pa nyabln.

Mi, europaiak mindannyian,
magyarok, totok, csehek es lengyelek
jtitsszuk az inditinok szerepet - ahogy
a miniszterelnok "Tusvtinyoson"
beszolt Brusszelnek, Washingtonnak,
hogy ok is megertsek. Ezek lennenk
mi a sotet oldalon: "Gut gegen Bose"
- Jo a Gonosz ellen, ahogy egy oszt
rtik lap cimlapjim a magyar-osztrtik
EB selejtezo elott a magyar miniszter
elnok es az osztrtik elnok portre pro
filjtival megjelent cimlapja hirdeti.

De vajon az indian-nyar var e
Kozep Eur6para is? Korantsem. A
Standford egyetem kutat6intezete
eddig csodaba illoen elore megjoven
dolte az arab tavaszt, a migraci6t.

Aamerikai Del ellen inditott gyar
matosit6 rab16haborut a rabszolgak
felszabaditasaval ideologizaltak meg a
kepmutat6k. Ut61ag Eszak lett a j6fiu
es Del a sotet oldal, Lincoln pedig a
maganyos hos, aki megmenti a vila
got. Azonban az Afrikab61 es
Braziliab61 importilt negerek sorsa,
szabadsaga mit sem szamitott. A mai
holokauszt-ipar sem a KZ ltigerekben
elpusztitott szegeny zsidokrol szol. A
valOdi cil nem a kegyelet, hanem a
biintudat-keltes a jOvo nemzedekben,
elsosorban Nemetorsztigban es
Magyarorszagon. A generticiokon tit
"heted-iziglen" rtink eroltetett vezek
les-kult/lra a biintudat-keltes kisebb
rendiisegi erzest general. A kisebb
rendiisegi erzes benito szorongtissal
jar egyutt. A bilntudat a megsemmisi
tesre kiszemelt nep elriyomasanak,
lelki megnyomoritisanak es a gazda
sagi kifosztasanakaz eszkoze.

A vegtelenitett, orok idokre sz616
holokauszt vezeklest biintudatkeltesi
cellal tovabb fejlesztette az amerikai
ir6 es eszteta, Susan Sontag
Rosenblatt, aki szerint "a feher faj a
rak a tortenelemben" kijelentesevel uj

eugenetikai fejezetet nyitott a liberal
fasizmus torteneteben. A liberalis min
denkiben fasisztak lat, kiveve, ha a
tiikorbe nez: Sontag ugy latta, hogy
akkor is fasiszta az ember, ha nem
ismeri el a feketek termeszetes j6sa
gat, s a lenyiikbol fakad6 felsobbren
diisegliket, az eroszakhoz val6 jogu
kat.

Az 1950.-es evekben is kulon
hely volt kijelolve a negereknek a
buszokon Amerikaban: 1862. szep
tember 22.-en - amikor Lee tabomok
vezette Del hadserege meg nyeresre
alIt a haboruban - Lincoln kiadta hires
proklamaci6jat, amelyben az Uni6
ellen kiizdo Konfoderaci6 rabszolgai
1863. januar l.-to1 szabadok lesznek,
de meghagyta a rabszoJgasagot az
Eszak ellenorzese alatt all6 allamok
ban. Tebat a gesztus Del gyengiteset
szolgalta, mig Eszak allamok viszo
lyogtak befogadni a felszabaditott
feketeket. Az eszaki Uni6 tehat kiter
jesztette joghat6sagat az altala nem
ellenorzott, fuggetlenseget "demokra
tikusan" kikialt6 amerikai Delre.

Ez ugyanaz az a nernzetkozi jogi
abszurd, amit a magallamok altai
vezerelt EU bizottsag miiveJ a migrans
szetosztasi kv6takkal es befogadast
megtagad6k migransonkent negyed
milli6 eur6s buntetesenek ki1atisba
helyezesevel. Az idegen, identitis nel
kiiJi iszlam nepesseg tomeges beteJe
pitese szuveren orszagokba, azok
nemzetisegi osszetetelenek megval
toztatasa nem szerepelt az EU-ba val6
belepeskor alairt szerzodesben.

Zrinyi Mikl6s ban a jovobe latott:
uj Torok - azaz iszlam-fasiszta 
Afium fenyeget. Gazdasagi EU-r61
volt sz6 a beleptetesiink idejen, sza
bad, atjarhat6 hatirokr61, vammene
tessegr61. Folzark6zasr61 volt sz6. Ha
be lehet bl'usszeli kenyszeritessel tele
piteni idegeneket egy szuvel'en EU
tag orsztigba, akkor nem kiztirhato,
hogy a kovetkezo fipes az EU bizott
stig riszero1 az oshonos nemzetek
nepessegenek deportatasa es likvidti
ltisa lesz. Az indianok, a mai USA
foldjenek tulajdonosai utban voltak.
Nem iJtik ala a "termofold, mint toke
szabad aramlasa" amerikai Uni6hoz
csatlakozasi fejezetet, tehat kiirtottik
oket a betelepiilo eur6pai migransok.

Egy nep kitelepitise eppen olyan
jogtalan, mint kenyszer-betelepitese
egy jUggetlen orszagba. Ha betelepi
tes valosagga vtilik, akkor a kitelepi-

. tis is. Ha a kitelepitesre suint nep
nem hajlando onkent elhagyni hazti
jtit, akkol' ki lehet irtani, mint az indi
ill/okat a mai amel'ikaiak felmenoi?

Az Egyesiilt Allamok megalapiti
sa biinben fogant: ezert a legnagyobb

unnep a Halaadas unnepe az USA
ban. Hala Istennek, hogy szemet hunyt
egy kontinensnyi indian m6dszeres,
ipari meretii megsemmisitese felett.
Az Eur6pab61 beozonlo pionir migran
sok hittek a rezb6rlieket alacsonyabb
rendtisegeben: a neger rabszolgasag
eltorlese nem jar a rezborliek rehabili
taci6javal: "a halott indian a legjobb
indian" - volt a jelsz6 a XIX. szazad
Amerikajaban. Ez alapozta meg a mai
amerikai demokraciM. 1791. ota alkot
manyos jog Amerikaban a fegyvervi
seles. 300 milli6 kezi 16fegyver van a
lakossag kezeben. 48-50 milliard dol
lar a kezifegyvereket gyart6 cegek
bevetele. Bolondok lennenek lemon
dani errol. Mi lesz, ha a feherek es
negerek egymasnak esnek? A faji ker
des, a negerek integraci6ja maig akut
problema az USA-ban!

Az Eszak Del elleni haboruja
ugyan Eszak totalis gyozelmevel
zarult, de a lakossag faji is osszetetele
markansan megvattozott, mert a nege
rek nem harcoltak. Eletben maradtak.
Fiatal feherek haltak meg. Latsz61ag
az ipari allamok gyoztek a mezogaz
dasagon alapul6 szakratis deli allamok
folott. Val6jaban a New York es
London szabadkomtives bankarai
gyoztek Lincoln fuggetlen penziigy
politikaja felett. Az amerikai gazdasag
a haboruval padl6t fogott es hitelre
szorult. Enel a bankarok nagy lepest
tettek elore, a dollar kibocsajtas mono
p6liumanak megkaparintisert, ami az
akkori celjuk volt.

A deliek elnoket, 1. Davis-t elo
szor halalra iteltek, majd anmesztiat
kapott. Csak a gyoztes elnoknek kellet
elpusztulnia:1865. aprilis 14.-en az
elnoki paholyban eloadas kozben fejbe
lotte egy Booth nevil szinesz. Aterror
timadast a deliekre fogtik, de a val6di
ok mas: Lincoln makacs ember kven
nem volt hajland6 Madni az amerikai
allam alapjogat maganbankaroknak,
nem volt hajlando lemondani a dollar
r61, az allam penzkibocsajtas jogar61.
Mint amerikai elnok nem is tehetett
mast. Ezert oltek meg, mint 1. F.
Kennedy elnokot kes6bb.

A j61 tapinthat6 gazdasagi es a
hatterb61 iranyit6 penziigyi hatalom
mar nem akmja j61etben megtartani a
birka-turelmti tomeget. Az iszlam
bevandoroltatas es a terror haboru
Eur6paban eszkoz a bizottsag keze
ben. AceUuk lakossagcsere nepirtassal
a nernzetallamok eltorlese: allambata
lorn helyebe a szolgaltat6 allam szerep
lep, amely vegrehajtja a kiilfoldi brlis
szeli arctalan kozpont utasitisait.

Sot a szolgaltatisokat is privati
zalnak a TTIP es TISA transzatlanti
partnerseggel es az egeszsegligy,

nyugdij, minden multi szolgaltat6k
kezebe kerliLhet. fgy az allamra mar
nem is lesz sziikseg. Ezert illuz6rikus
a kollektiv kissebsegi jogok ervenye
sitese az Eur6pai Uni6ban, hiszen a
tobbsegi nemzetek fizikai kiirtasa,
nemzeti kozossegkent val6 megsem
misitese az EU Bizottsag aktualis
celja. Bolond az, aki a - mint a kep
mutat6 baloldal - eur6pai kozos meg
oldasra var. Ilyen nines. Megszallas
van gazdasagilag, penziigyileg es
katonailag.

A liberat-fasizmus es az iszlam
fasizmus ideol6giailag egymasra
talalt. Egy uj vilagrend kesziil puccsra,
amelynek elteto eleme a haboru. Az
iszlam behivasa Europaba azert satini
an jo eszkoz, mert demonizalja - mint
Hitler tette - a mas fajuakat, vallasua
kat, minket, oslakos eur6paiakat. A
befogadasi paranccsal jott az eugeneti
ka. A fasizmus es a kommunizmus a
maguk idejeben meg szep jovot igero
az emberi jogokat, a szabadsagot igero
ideol6giaknak tiinhettek. Ilyen rna az
amerikai es eur6pai baloldal liberal
fasizmusa.

A Konint szo szerint veve az
iszlam migninsok klirtjak az eltar
tasukert balabol az oket szeretettel
befogado bitetleneket: csak bOdit, es
egyre bodit a muszlim vilag. Bogy
mi lesz Mobameddel, ha mar egyet
len kereszteny szomszedja sem
maradt es neld dolgozni keU?

A britek kiugrasa a migrans-habo
rub61 magaval ranthatja Delt, mert az
olaszoknak, gorogoknek is elege van.
KivaLhat, ezzel megerosod.het a V4
formaci6 a balti atlamokkal, Horvat
orszaggal es Szloveniaval. Mi marad:
egy szen es acelkozosseg? Miert lett
az EU globalis politikai rones. Miert
jobb a migraci6 eur6pai gyermekaldas
helyett?

Europa meggyenglil, kiilonosen, a
nemetek az olasz bankok bed6lese
utan, amely magaval rantja a nemet
bankrendszert is. A torokok Erdo
gannal, lrannal es Oroszorszaggal szo
vetsegben regional is kozephatalomma
fejlodnek, amely degeszre tolti az
allamkasszajat Sziria es Irak ujra epi
teseve1 es integralasaval. Ukrajna szet
esik es terliletet a nernzetisegek: 1en
gyelek, zsidok, oroszok, magyarok,
ruszinok es ukranok kozott osz~ak fel.
A lengyelek a kibovitett V4-el globalis
jatekosok lehetnek europai Nagy
Falkent megsziirve a kereskedelmet
Eurazsia es a maradek, az iszlam altai
kipusztitott, Nyugat- es Del-Eur6pa
kozott. A bontasi terv kesz.

Janossy Peter Samuel
epiteszmernok

Europa Bangja Alapitvany
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5310 Kisujszalhis, Rakoczi u. 12. bttps:/iw~"W.facebook.com!Kum8niaGyogyfurdo
Tel.: +36-59/887-711
E-mail: kumania@kumania.hu, boteI@kumania.hu, fm"do@kumania.hu, www.kunlania.hu

TAJEKOZTATJUK KEDVES VENDEGEINKET,
HOGY A BELTERI SZAUNAVIUGUNK KARBANTARTAs MlATT

2016. 09. 05-18-IG NEM UZEMEL.
EZIDG ALATT A KULTERI SZAUNA ALL RENDELKEZESUKRE.

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.

I Ko~!.~:a~:ti:~~~lk~t.
tamicsad6 tarsasag
Gyomaendrodon es kornyeken a kovetkezo
tevekenysegekkel varja iigyfeleit:
• K6nyvetes - szlikseg eseten k6nyvvizsgal6
egytittrnuk6desevel
• Berszamfejtes, TB iigyintezes
• Vallalkozasi es penziigyi tanacsadas
• Jogi tanacsadas, azonnali cegalapitas es
cegm6dositas - iigyved egyiittmuk6deseve!
• Szekhelyszolgaltatas
• Palyazatfigyeles, palyazatiras,
projekt-menedzseles
• Biztositas k6zvetites
• Segitsegnylijtas hivatalos levelek, beadvanyok
elkesziteseben, nyomtatvanyok kit61teseben
• Forditas, tolmacsolas

KonyhabCJtorol<,
gardr6bszekrenyek,

keszftese egyedi
meretben

Elsa osztalyu
borovi fenyabal
ajt6k, ablakok

keszftese!

bl.Jtorlapb61
vakumf61iazott

felOlettel vagy tamar
fab61!

Telefon:
0630/9554-571

Oszi
kinalatun bol
Lemos6 permetszerek

N6venyvect6szerek
Tapoldatok

Permetez6gepek
Vet6magok

Ragcsaloirt6 szerek
Foliak, t6ml6k

Funyir6k, kerti kisgepek

Munkavedelmi ruhazat

Lot asso I hou .nk!
5500 Gyomaendrod.
Pasztor Janos u. 39.
Tel.: 06-66/386-359

lOS

Elerhetosegeink.:

OKTOBERTOL UJRA HETI 3 SZAUNAPROGRAMMAL VARJUK ONOKET!
vALTOZATLAN A ON: 300 FTjFELONTES

A MAGYAR FURDGKULrURA NAPJA SZAUNAMARATONNAL
2016.10. 08-AN, 14:00 ORATOL 8 FELONTESSEL!

• ••
10 perc halpedikiir mar 1200 Ft-t6l!
Javallott: ekcema, pikkelysomor, reuma,

koszveny, magas vernyomas,
cukorbetegseg, varand6ssag eseten.

PEDIKUR
(kb. lora - a lab allapotatol fUgg6en)

2 400 Ft, karam vagasa 900 Ft

Nyitvatartas: h.: zarva;
k. - cS.: 9:00-14:00; p. - v.: 9:00-19:00
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0666/610-650,
0630/600-42-30

AUT'S K
FIGYELEM!

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

22. 00 t

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

Ereoe Isegvizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

Kft.

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes',
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kbtelez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztosftas
- eletbiztosftas
- nyugd fj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet:

Ki ... Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d Madach u. 2/2.

Generali , Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
iztosftasok teljes k"ru uyintezes .

Telefon: 0666/284-989,
0620/35 ·6842

\Ii r 0 izto i asi I u

- ---
I
I

.St'IHL~

_'.J

Di.,ya lmre Vas- Miiszaki Boltja
Gyomaendrod, Bajcsy ut 98. Tel.: 0630/6384-690

- 'Magyar kerE!kparok akcios aron!
26" noi·kerekpar: 46.100 Fl·lal!

Konyhat eszkozok. felszerelesek, I,onyhai kisgepekl
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Holttest a Korosben

munkakoroe.

felvetelre keres uj mu katai"sakat

be anitott szerel6

mentok mar csak a holt
testet tudtak kiemelni. A
szemeJyes targyak kozott
rengeteg gy6gyszert talal
tak, aminek egy reszet
feltehetoleg bevette. Mint
irjak, a no mar t6bbsz6r is
kishelt meg 6ngyilkossa
got. A Szarvasi Rendor
kapitanysag Gyomaend
rodi Rendororse kozigaz
gatasi elj aras kereteben
vizsgalta a halaleset
k6rillmenyeit. Biincselek
meny, idegenkezilsegre
utal6 jel nem merillt fel.

----- ... -- ~ - T - -- - -- --. -

-.=-.,., . - ~ • "----- - %..- - - ~.... -

RAFI

A kes beleallt a sertett
mellkasaba, k6zvetlen
eletveszelyes serilleseket
okozva ezzel. A hazaspar
egyebkent az6ta bekeben
egyiitt eJ. - Egesz eletem
ben banni fogom, amit
tettem - mondta a bir6sag
elott az asszony, aki az
ital miatt nem sokra, illet
ve nem mindenre emJek
szik vissza a tortentekbol.
Ferje pedig megbocsittott
neki, hiszen - mint fogal
mazott - szeretik egy
mast. (beol.hu)

Jelentkezes szernelyesen v. e-Il ailben
Szabo Patricia Renat2. R rnunkate~snal.

H-5400 Mez6tllf. Szol oki lit 35
Teiefcn.: +3556/351-352/125 mell., Fax: 56/551-971

E-n~ail: patricia.szabo@rafLh·

Elvaras: 3 muszakos rnunkarend vallalasa
El6ny: 1'2son16 un:~akbrbsn szerzett szakmai

tapasztalat

A RA I Hu.ngaria Kft.

Ferje ellkasaba
vagta a kest,

de allitja: 5zereti

Feltehetoleg 6ngyilkos
sagi szandekkal ugrott a
foly6ba egy no Gyoma
endrod6n. A szemeIyes
targyai k6z6tt rengeteg
gy6gyszert talaltak.

A Harrnas-K6r6s foly6
ba ugrott feltehetoleg
6ngyilkossagi szandekkal
egy 31 eves fiatal no
Gyomaendrod6n - irta a
Keleten.hu. A portal
inforrnaci6i szerint a no a
motorjitt es a szemelyes
targyait a parton hagyva
ugrott a vizbe. A speciaIis

Eletveszelyt okoz6
sulyos testi sertes miatt
talaIta biinosnek, es ket
evre bortonben letoltendo
szabadsagvesztesre itelte,
harom ev pr6baidore fel
fuggesztve a Gyulai
Torvenyszek dr. Mazor
R6bert vezette bir6i tana
csa julius 5-en azt a gyo
maendrodi not, aki iden
februarban, mikozben
ferjevel veszekedett, a
ferfihoz vagott egy 19,5
centimeter penge-hosszti
sagti kest.
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KSI kajakos eredmenyek

Harom eves fennallasa 6ta a
legnagyobb sikeret erte el a KSI
Gyomaendrodi csapata. Az
Orszagos Gyermek, Kolyok es
Serdlil6 Orszagos Bajnoksagon tiz
arany, egy ezlist es hat bronzerrnet
szereztek a KSI fiatal sportoloi.
Terrnesztesen tovabbi ertekes
helyezesek: negyedik, otodik es
hatodik helyezesek is szlilettek. Az
errnek nagyreszet a gyomaendr6di
fiatalok szereztek, de nehol buda
pesti gyerekekkel kiegeszlilve
alkottak egy csapatot. Osszesen
tizenegy versenyz6 nyert bajnoki

aranyerrnet es tizenheten valami
lyen eremmel a nyakukban terhet
tek haza.

A fantasztikus szereples ered
menyekent Szanto Milan bekerlilt a
szegedi Olimpiai Remenysegek
versenyere keszlil6 csapatba.

Ket paros versenyszamban is
kiharcolta az indulas jogat. Ez a
verseny tulajdonkeppen a serdlil6
korU versenyz6k nem hivatalos
vilagbajnoksaga.

Tovabbi negy versenyz6:
Dekany Gerg6, Varkonyi Sarolta,
Fodor Napsugar es Sagi Aliz
Orszagos bajnoki dme jutalmakent
bekerlilt a Magyar Kolyok vatoga
tott keretbe. Berta Bence nehany
centivel maradt Ie dobogorol, de az
oktoberi keretfeltolt6n meg nagy
eselye van a valogatott keretbe
jutasra. A fent emlitett versenyz6k
edz6je Kovacs Gabor, aki az olim
piara kijutott Totka Sandor edz6je
is volt.

1. helyezettek
Szanto Milan 3 x 200 m valto

ban Redl Andras, Vekassy
Bendegliz Budapest. Szanto Milan
K-2 1000 m Karnok Marcell
Szeged. Varkonyi Sarolta MK-l
2000 m Ki::ilyi::ik valogatott lett.
Sagi Aliz, Fodor Napsugar MK-2

2000 m Kolyok valogatott lett.
Dekany Gerg6 MK-l 4000 m
Kolyok valogatott lett. Wagner
Anna MK-l 2000 m. llyes Inez,
Varkonyi Sarolta, Fodor Napsugar,
Sagi Aliz MK-l 4 x 300 m. Rau
Zsolt, Nagy KristOf, Dekany Gerg6
MK-l 3 x 200 m valto. Gyetvai
Mate, MK-l 4 x 300 m Sleisz
Bulcsu Budapest, Bako Peter
Budapest, Szakacs Botond
Budapest. Berta Bence, MK-I 4 x
300 m Fekete Patrik Budapest,
Fejer Bence Budapest, Revesz
Almos Budapest.

2. helyezettek
Szanto Milan K-2 500 m Pentz

Mos Budapest.
3. helyezettek
Fodor Bence, K-2 4000 m

Molnar David Budapest. Fodor
Bence, K-4 1000 m Molnar Davod
Budapest, Fejer Adam Budapest,
Osvar Andras Budapest. Szanto
Milan K-I 4000 ill. Wagner Anna,
MK-I 4 x 300m Ti::ilgyesi Flora
Budapest, Bankuti Zsombor
Budapest, Kiss Vince Budapest.
olah Zsombor, Gyetvai Csongor,
Gerg6 Barna, Fodor Attila MK-I 4
x 300 m. Hajko Kata, K-4 ki::ilyi::ik
1000 m Kenyo Laura Budapest,
Lovasz Reka Budapest, Borsos
Bianka Budapest.

4. helyezettek
Berta Bence MK-l 2000 m.

Fodor Bence, K-2 1000 m Molnar
David Budapest.

5. helyezettek
Ozvald Maja, Rau Mariann,

Dekany Yanda K-l 3 x 200m valto.
6. helyezettek
Kalmar Lilla, K-l 3 x 200 m

valto Kovacs Mercedes Budapest,
Ember Natalia Budapest. Strausz
Balazs, Kis Balint, Hajko Janos,
Horvath Zalan Mk-l 4x300 mete
reno

A gyomaendr6di Boz6ki
Laszl6 fenykepeket toltott fel
augusztus 21-en a kozossegi
port<ilra a kovetkez6 megjegy
zessel: Ma reggel a Hantoskerti
holtag! A helyzet katasztraJalis!
ValamU tenni kellene, mert hal
pusztulas varhata, ha nem csere
lik a vizet! Ugy nez ki, rosszabb
a helyzet mint 20 eve!

Egy hozzasz616 velemenye:
- A holtagnal lakom mar

tobb eve es sajnos minden nya
ron ezt latom. Elszomorit, hogy
a vizet hagyjak ilyen gondozatla
nul. Kerdezem az illetekeseket,
hogyan lehet az, hogy az ilyen
rossz vizeket Gyomaendrod
varosa a turizmus szamara hor
gaszparadicsom cimen rekla
mozza. Az ideerkezo nyaralak
nak a horgaszas csak mergelo
des. Csaladottan tavoznak mert
a draga napijegy megvetele utan
meg egy halaszlere vala sem
akad a horogra. Nem valaszinii,
hogy ide visszaterjenek.
Siirgosen javitani kell a vizek
minosegen az algasodas miatt,
mert ez igy egy rothada Para
dicsom. (Talan csak a szivattyLI
kat kellene idonkent iizemeltet
nil) Szerintem az onkormanyzat
nak az iigyben lepni kene!

"Ez van a Siratai holtagon
is! Hal nulla! Hinarral van tele!
A horgaszengedely: 27500 Ft.
KatasztraJa!" - teszi hozza egy
masik olvas6.

A yaros belterlileti holt<igai
nak vizcserejet a Gyomaszolg
Kft. vegzi. Dinya J6zsef, a kft.
igazgat6ja lapunk kerdesere
elmondta, hogy a kezelesiikbe
tartoz6 5 holtagat rendszeresen
frissitik a Harrnas-Koros vize
b61. Szivomyaval emelik be a
vizet a holtagakba, az egyik
vegen, mig a meder masik vegen
szivattyUval szivjak at az "allott"
vizet, igy miikodik a vizcsere.
Am ez a muvelet nem folyama
tosan zajlik, hanem - mint Dinya
J6zsef elmondta - a berendezese
ket altalaban kethavonta inditjak
be es akkor ugy 3 napig miikod
nek, viszont a lehullott csapadek
fUggvenyeben akar gyakrabban
is beinditjak a berendezeseket.

- A Hantoskerti holt<ig esete
ben is iden mar harom alkalom
mal csereltiik a vizet, legut6bb
augusztus vegen. A holtagak
algasodasast nem a vizcsere hia
nya, hanem a csapadekos id6ja-

ras es a sok oxigen hozta maga
val - mondta lapunknak Dinya
J6zsef, a Gyomaszolg uj igazga
t6ja.

Az iiggyel kapcsolatban
lapunk szamara egy viziigyi
szakert6 is nyilatkozott, aki
elrnondta, hogy az eliszaposo
dott holtagak igen magas szer
vesanyag tartalommal rendel-

keznek. A vizben lev6 novenyzet
folyamatos, alland6 lebomlasa a
vizparti nyaral6k szennyvizeb6l
bekerlil6 kommunalis szennye
z6des folyamatosan rontja a viz
min6seget. Raadasul a vizp6tlas
a Harmas-Koros vizeb61 torte
nik, amely szinten magas szer
vesanyag tartalommal bir, tudtuk
meg szakert6nkt61.

Az er6s napsugarzas, a nyari
meleg beinditja az algak burjan
zasat. Megkiilonboztethetiink a
vizek felszinen zold alg:it, kek
alg:it (ami szinten zoldes szinu),
valamint feher fatyolt kepezhet
nek a vizek tetejen a novenyek
lehu1l6 viragpora es az elhalt
algak is. Leginkabb a kekalga
okozhat egeszsegiigyi gondokat,
a fUrdes soran a szajba kerlilve
hasmenest okozhat. A szembe
kerlilve pedig gyulladassal me
hetiink orvoshoz. Az algasodast
megakadalyozni nem lehet,
csokkenteni viszont egetett mesz
kl6rrnesz, esetleg rezgalic
besz6rasaval lehet. Amennyiben
vegyszert nem alkalrnazunk, ugy
a folyamatos vizcsere kepes
csokkenteni az algasodas merte
ket.

Szakert6nk hozzatatte azt is,
hogy az algak es mas viz alatti
novenyek nappal ugyan oxigen
termel6k, am ejjel oxigenfo
gyaszt6k, ezert nyari napokon
hajnalra elOfordulhat a vizekben
olyan mertekii oxigenhiany,
amely akar halpusztulashoz is
vezethet.



12 Szo-Beszed 2016. szeptember

HulIadekszilllitas

FELHIVAs

HAVONTA KETSZER

Bizva mcgtisztel6 egyiittmiik6desiikben:

HETFO. KEDD gyiijlesi korzetnek:

PaDir hulladek kOlegelve:

Szeptember 22. CSUTORTOK

Okt6ber 5. ' Szerda

Okt6ber 19. Szerda

No"ember 4. Szerda

November 23. Szerda
December 7. Szerda

December 2J . Szerda

Papir hulladek kotegelve:

Szeplember 20. Kedd
Okt6ber4. Kedd
Okt6ber 18. Kedd
November 3. CSUTQRTQK

November 22. Kedd
, December 6. Kedd
December 20. Kedd

Gyomak6zszo1g Nonprofit Kft.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

9:00-14:00
9:00-14:00

Bio hulladekgyiijlo edeny iuenylese'

o 1db 120 lileres bio hulladekgyiljlo o 1db 240lilercs bio hulladekgyiljto
edenv cden;-

Komposzlal6 edenv igenylese**

o I db 400 lileres haztartasi I db 400 lileres haztartasi
komposztlil6 komposztal6
Nev:

Gm:

•A kCl lehetoseg valamclyiket kotel.ezo mcgjelolni
"Igeny szerint, a kcszlel ercjeig!

Tovabbi feltctelek:
Az igenylonek rendelke7..nie kell hulladekszallitasi szcrzodessel,
Az igenvlonek nines hulladckszalJitasi szamla tartozasa.

SZERDA, CSGTQRTQK. PENTEK gyiijtesi k6rzemck:

Kerjilk a zsakokal, illetvc kOlegekcl reggel7 6rara sziveskedjenek kihelyezni ezeken a napokon l

Koszonettel: FBIl·NP Nonprofit Kft.

Kerjiik, hogy edenyzet igenylese eseten az alabbi igenylolapot kit61tve hozza be
magaval.

Az FBH·Np Nonprofit Kft. ertesiti aTisztclliakossagot, hogy 2016. Szeplember Ol-tol a szelektiv
zsakok bcgyiijlese az alabbi napokon l6rtenik:

A Gyomak6zszo1g Nonprofit Kft ertesiti a Tisztelt Lakossagot, hogy Sio
hulladekgyujt6 edeny igenyelhet6 a Kft ceghelyen (5500 Gyomaendr6d,
Ipartelep utca 2. Tel.: 66-386-233) az alabbi id6pontokban:

Kedd:
Csut6rt6k:

Az igenyl6nek edenyhaszmilati szerz6dest kell alaimia, majd clviheti a kukat,
aki raszorul6, annak a kiszallitasban a Gyomak6zszo1g Kft segitseget nyujt.

Miianyag hulladek a szelektiv zsakban:

Szeptcmber 21. Szerda

Okt6ber 5. Szerda
Okl6ber 19. Szerda
November 4. Szerda

November 23. Szerda
December 7. Szerda

December 21. Szerda

Miianyag hullactek a szelekll\' zsakban:

Szeptember 19. Herfo
Okt6ber 3. [Hctfo

Ok16ber 17. Hctfo
NOl'cmbcr2. SZERDA
November 21. Hetfii
December 5. Hetfii

Dccember 19. HClfo

K6sz6nettel:

A szelektiv huUadekgyiijto
zsakba az alabbi huUadekok
keriilhetnek:

miianyag (pI. PET
palack, tejf610s, miianyag zacs
ko, rekJam taska, mososzeres,
mosogatoszeres, kozmetikai
szeres flakonok (tusfiirdos, sam
ponos), tejf610s-, joghurtos-,
vajas, stb. dobozok, tejes-, gyii
molcsles, stb. Tetra Pack dobo
zok (italos karton) , csomagolo
folia, folia, miianyag szek,
miianyag eszkozok, miianyag
jatekok, hungarocell)

papir (pI. ujsagpapir,
szorolap, fuzetek, konyvek, iro
dai papirhulladek, csomagolopa
pir, hullampapir, kartondoboz),

Jem (aluminiumos
soros, uditos doboz, alufolia,
fern konzerves doboz, haztartasi
femhullactekok (pI. evoeszko
zok, kotyogos kavefozo, fern
fOzoedeny)

Kerjuk a feh6r- es szines
uveget a szelektiv hulladekgyiij
to szigeteken helyezzek el!

A szelektiv hulladekgyiijto
zsakba kernlo hulladekok elkU
lorutesere utolagosan a Gyoma
endredi Hulladekudvarban k6zi
valogatas utjan kernl sor.

Keresse a
Gyomaendrodi
Szo-Beszedet
a Facebook-on is!

zsa!< telepUlesi szilard hullade
kot is tartalmaz, a hulladek nem
keriil a szelektiv gyiijtes kerete
ben elszallitasra, ennek tenyerol
az ingatlantulajdonos irasbeli
rajekoztatast kap.

Az FBH-NP Nonprofit
KFT, mint a terseg huUadek
gazdalkodasi kozszolgaltat6ja
ezuton tajekoztatja a Tisztelt
Lakossagot, hogy folytatja a
hazhozmeno szelektiv hulla
dekgyiijtest, annak erdekeben,
hogy a Mztartasokban kepzo
dott hulladek mennyisege
minel magasabb aranyban
hasznosuljon, csokkentve
ezzel a lerakoba keriilo huUa
dekmennyiseget. A szolgalta
tas tovabbra sem jelent tovab
bi koltseget az iigyfelek sza
mara.

A2 eddig megszokott mod
szerrel a hulladekgyLijto ecteny
zetekbe kevert telepUlesi hulla
dek keriil gyiijtesre, ezen edeny
zetbe szelektiv hulladek nem
keverbetO. A szelektiv hulladek
gyiijtese erdekeben 1 db csere
gyiijtozsa!<ot tovabbra is biztosit
a szolgaltato, kerjill< a Tisztelt
Lakossagot, hogy ebben a lsak
ban helyezzek ki a szelektiv hul
ladekot, amennyiben a szolgil
tato altai biztositott zsak meny
nyisegen felUl keletkezik szelek
tiv hulladeka, az barrnilyen,
atlatszo zsakban kihelyezheto.

Az elkiilonitett gyiijtes
ideje: a bavi egyszeri gyiijtes
rol, havi 2 gyiijtesre modosul,
melyrol kiilon gyiijtesi naptart
kap a lakossag.

A hazhoz meno szelektiv
hulladekgyiijtes keretein beWI
lehetoseg van korilltlan meny
nyisegu szelektiv huUadek dij
mentes elszallitatasara az alab
bi feltetelek mellett:

A szelektiv hulladekot, a
kiilon naptar szerinti iiritesi
napon (reggel 7 oratot az ilrites
idopontjaig) kerjuk kihelyezni,
papir, karton hulladek eseteben
lapra hajtogatva, osszekotozve,
vagy egyeb szelektiv hulladek
eseteben atlarszo zsakban, hogy
az untest vegzo gepjarrnii sze
melyzete meg tudja allapitani,
hogy az valoban szelektiv hulla
dekot tartalmaz. Amennyiben a



2016. szeptember

Koszontom a Szo
Beszed minden kedves
olvasojat szeptember
ben. Ebben a cikkben
aktualitasat tekintve
kicsit visszalapozunk
az idoben augusztusra,
Szent Istvanra es az Uj
kenyerre.

A "mindennapi ke
nyeriinkrol" sok torte
nelmi ertekii teny kering
a konyvekben. Az alta
lunk ismert kenyer mint
elelmiszer kb. a XIII.
XlV. szazadb6l maradt
fenn az irasokban. Az ezt
megelozo idokben a
gabonafeleket fott, piri
tOtt kasakent vagy pepe
sitve, szabad tUzon su
tottek meg oseink.

Egyik 01dalr6l azt
mondjak a tortenetir6k,
hogy a mai kenyer mint
hadaszati fegyver jelent
meg a haborukban. A
tortenet roviden igy sz6l:
A folyamatos esataroza
sok eveiben volt amikor
nem volt elegendo gabo
na feleseg, amit kasakent
etettek a katonakkal.
Ehinseg, betegsegek,
erotlenseg utotte fel a
fejet a keyes gabona
kasa fogyasztasa miatt,
igy elvesztettek a esata
kat.

Ekkor keriilt f6kusz
ba a kovasz es a kemen
ee, amely kevesebb ga
bonab6l is kepes volt
tomeg-novelokent tobb
katonM j6l lakatni es
esatakat nyemi a j6ltap
laltsagon keresztiil.

Egy masik kenyerrol
sz6l6 tortenet szerint a
fouraknak sutottek elo
szor kenyeret a jobb
minosegii lisztbOi. A
gyengebb minosegii ga
bonaMl sult kenyeret az
uralkod6i hierarehia ala
esonyabb osztalyti reszt
vevoi kaptak.

A kenyer sutesehez
kiilonbozo misztikus tor
tenetek keriiltek j egyzes
re az evszazadok alatt.A
hiedelmek szerint, ha j6

idoben sutott egy
asszony kenyeret, akkor
elhfuult a rontas a haza
r6l es annak neperol.
Egyes teriileteken pente
ken nem siitottek kenye
ret, mert az veresse valt
vagy kove kemenyedett.
Mashol a penteki siitesii
kenyer magikus erovel
rendelkezett. Ha a beteg
ember feje felett eltortek
a kenyeret az biztos
hogy meggy6gyult. A
misztikus magia tudasa
szerint a gabonanak es
igy a kenyemek egy lat
hatatlan emst szine van,
amely fajdalomesillapit6
hatasu.

Engedtessek meg egy
szemelyes vonatkozasu
tapasztalat Amikor meg
gyerek voltam es fajt
valamim, oreganyam azt
mondta hogy "egyel
esak meg fiam egy kis

. kenyeret es meglasd
elmulik". En j6 tanit
vany vagyok es mai
napig is alkalmazom
mert nekem bevalt. A
hitem miikodteti vagy
va16ban letezik a kenyer
ben ez az emlitett emst
feny azt nem tudom, de
pr6baljak ki talan onok
nek is miikodik!

Es most terjunk visz
sza egy kiesit az "uj
kenyer iinnepehez". A
napokban yettem egy
kenyeret a boltban, sze
letelve, bezaesk6zva. A
kenyer eseteben ritkan
talalkozunk olyan ter
mekkel amely feltiinteti
az osszetevoket. Gon
doltam elolvasom mar
hogy mit is eszek a
"mindennapi kenye
riinkben"? Az alabbi
osszetevoket talaltam

Sz6-Beszed

egy kovaszos szeletelt
kenyerben: buzaliszt,
viz, eleszto, s6, komplex
hatasu adalek-anyag
(buzaliszt, buzafeherje,
buza-malata- liszt, kuko
riea-pehelyliszt, emulga
l6szer E-471, esom6so
dast gat16 E-341, lisztja
vit6 szer E-300, enzi
mek). Ipari kovasz
(savanytisagot szabalyz6

E-260, E-270, buzakor
pa, rozskovasz (rozs
liszt, viz, kovaszmag),
s6, emulgal6szer E-322,
malata kivonat (arpa
malMa, viz). A termek
nyomokban tejet, tojast,
fOldimogyor6t, mandu
lat, di6t, mogyor6t, sz6
jM, mustart es szezam
magot tartalmazhat.
Amikor kibontottam a
zaesk6t es megszagol
tam vegleg elment a
kedvem a vaesorat6l.
Szent Istvan kiralyunk
szerintem forog a siIja
ban, hogy az 0 nevevel
femjelezik rna a "min
dennapi kenyeriinket".

Oseink nem voltak
mindannyian tud6sok,
abogyan rna sem va
gyunk azok, de ha a ked
yes olvas6 utana nez a
fenti kenyer osszetevoi
nek, talan elgondolkozik
azon, hogy mi tortenik
veliink es koriilOttiink e
vilagban.

Elgondolkoztam
azon, hogy azok pekek,
akik sutik a kenyeret
tudjak-e, hogy mit esi
nalnak akarva vagy aka
ratlanul. Szerintem nem
tudjak, hiszen ok sem
tud6sok.

Felmeriilt bennem,
hogy megkerdezhetne
mar egyszer valaki a
peksegeket iranyit6 val
lalkoz6kat, hogy ok
vajon tudjak-e, hogy mit
es mennyit artanak a ter
mekek gyartasi szaba
lyozasai miatt az ember
ek egeszsegenek amikor
68,2 ev az atlag eletkor.
Amikor nem smletnek
gyerekek, ut6dok, ami
kor meg soha nem IMott
veszelyben vagyunk.
Nem azt mondom, hogy
a mindennapi kenyeriink
tehet errol a helyzetrol,
de hitelesen meg tudja
valaki mondani azt,
bogy ez igy rendjen van?

Az olvas6k koziil
biztosan nagyon sokan
ettek meg olyan kenye
ret amelyet az edesany
juk vagy a nagymama
juk sutott. Emlekeim
szerint a kenyer osszete
voi liszt, viz, s6 es a
kovasz. Nem szeretnek
iinnepront6 lenni hiszen
az iinnep az iinnep es
Szent Istvan kiralyunk
tisztelete kotelez! Va
lakinek eszebe jut hogy
a "mindennapi kenye
riinket" olyanna tegye
gyartasteehno16giailag
amellyel visszaterve az
osi gyokerekhez vedi a
sajM maga es masok leg
dragabb kineset: az
egeszseget!

Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz

13

Tisztelt
Szer.kesztoseg!

A 2015. januan
szam 12. olda1<'m megje
lent "Haledt okozo segit
segnyujtas elmulaszta
sa ... " dmii irasban alul
irottak: dr. Farkasinszky
Erzsebet es Farkasinszki
Sandor - mindketten
gyomaendrodi lakosok 
kozoljiik, hogy az alta
lunk jegyzett irasunkkal
megsertettiik dr. Krizsan
Anett j6 himevbez va16
jogat azzal a va16tlan
allitassal, hogy a Far
kasinszki Sandor halale
setenek kivizsgalasara
iranyu16 eljarasban dr.
Krizsan Anettel szem
ben osszeferhetetlensegi
ok allt fenn, amit nem
jelentett be, tovabba
annak a va16tlan teny
nek a sugalmazasaval,
hogy a felperesnek a
vele szemben fenn,ill6
osszeferhetetlensegi ok
bejelentesenek az elmu
lasztasa miatt kellett
tavoznia 2013-ban a
Gyomaendrodi Rendor
kapitanysag koteleke
bol.

Ezen fenti kozle
meny megtetelere ben
nunket a Szegedi lte
lotabla Pf.I1. 20.556/
2015/5. szamu itelete
ben kotelezett.

Dr. Farkasinszky
Erzsebet

is Farkasinszki Sandor,
az ellenunk a dr. Krizsan

Anett felperes altai
inditott per alperesei
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Masszizs mesterfokon!

mbrusz Laszlo
tavol·keleti masszazs es mozgas terapeuta,

OsineplgyOgyfto.csontkov3cs

Uvegezest
vallalok!

Telefon:

0620/55-73-923

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mez6tt:Jr, Rak6czi ut 12.

Nyitva: hetf6-pentek 7.30-17.30.
Szombat: 7.30-12.00
Telefon: 0656/354-544, 0620/9777-946

AFI

H-5400 MezotUr, Szolnoki ut 35
Te/efon.: +3620-/431-6455

E- ai: patricia.szabo@rafi.hu
www. afLhu

Villanyszerelesi anyagok, vilag rtastechnika
gazkeszUlekek es alkatreszek!

ILLANYSZEREL ' 81 MUNKAK
regisztra/t villanyszerel6vel
sajat arukeszletb61!

MU KARUHAzATI

A mezoturi RAFt Hungaria Kft.

nyllt napot szervez
a gyomaendr6di Kallai Ferenc

Kultura is Kozpontban

2016. szeptember 23-an 9-12 6raig.
A nyilt nap celja, a ceg bemutatasa,

valamint uj munkatarsak toborzasa.

Az esernennyel kapcsolatosan tovabbi

informaci6kat kaphat
Szabo atricia Renata HR munkatarsunkt61

hoz automata vezerles,
adagol6, szabalyozhat6
ventillator, napi tartily, stb.
tartozik. Iranyar: 300 ezer
Ft. Erd.: 06305120477

Szeretne, ha altalanos
iskolas korU gyermeke job
ban tanulna? Hivjon
magantanart! 06 20 460 11
43

BALUVI

ingatlan surgosen elad6.
Villany furott kut van!
Erd.: 0670/9438-212

A korosladanyi uton
komfortos tanya elad6 (a
Mamutee-kel szemben) 1,1
ha folddel, ontoz6rendszer
rel, ipari arammal. Er
dekl6dni: 8-18 6raig,
0620/352-8042

Gyomaendr6don a K6r
gat utcaban (13. szammal
szemben) 895 negyzetme
ter teruleru kozmu nelki.ili
epitesi telek elad6. Tel.:
+41/798-996468

EGYEB

kozponti
irodaepulet
egyiitte e

lado

Erdeklodni:
0630/9554-569

A Korosi Halasz
Szovetkezet

Gyomaendrod,
Kossuth u. 27. sz. alatti

Nem hasznalt, elrom
lott, feleslegesse valt hiit6,
vagy fagyaszt6szekrenyet
ingyen elfogadom. Hivjon,
hazhoz megyek. Telefon:
+36-66/789-189

Harom kereku Tornad6
motor elad6. Iranyar: 100
ezer Ft. Erdekl6dni:
0630/5790-660

Singel varr6gep kova
esolt vas talppal, valamint
1 daral6 es egy gazpalaek
elad6. Erd.: 0666/282-905

Simson 4 sebesseges
hut6 elad6. 150 literes a
hilt6, j6szagra is eserelem.
Erdekl6dni: 0630/372
2624,0630/4685019

OJ 4 meteres faes6nak,
es Terra 125 em3 kistraktor
(felujitasra szorul) elad6.
Erd.: 0670/283-0347

Pezsma (nema) kiska
esak elad6k. Erdekl6dni:
0620/805-4421

Futson oles6n! Atala
kitott kazanomat, mely
oesuval, pellettel lizemel
tethet6, eladom. A kazan-

Okt6ber 6 ltp-en els6
emeleti 3 szobas, 2 erke
Iyes 85 m2 j6 allaporu
lakas elad6. Erd.: 30/346
7885

Endr6don 4 lakasos
tarsashazban 1. emeleti
lakas, akar butorozottan
garazzsal egyiitt elad6. Ar.:
megegyezes szerint. Tel.:
0630/548-1633, 0630/354
4166

A Vasarteri ltp-en 2
szobas, erkelyes, harmadik
emeleti, felujitand6 lakas
elad6. Erd.: 0620/805-4421

Okt6ber 6. ltp-en 2
szobas erkelyes foldszinti
lakas elad6 megegyezes
szerint. Erd.: 0670/313
4861

LAKAs

KERT, TELEK
Vizparti nyaral6 a

Fiizfas-zugban elad6. Erd.:
0620/9645-260

Gyomaendr6don a
Poeos kertben 1925 m2
bekeritett kert elad6.
Furott, asott kut, pinee,
tarol6, villany, 35 db gyli
molcsfa. Erd.: 0670/602
7332,0670/271-8146

Endr6don, a Templom
zugban vizpartra men6

eplilettel, a telek vegeben
uj epitesii kettes diszn661
es takarmanytarol6 van.
Telefonszam: +41/798
996468

Kertes esaladi haz
elad6 Gyoman, a Zrinyi
Mikl6s utea 1/5. szam
alatt! Iranyar: 7,5 milli6 Ft.
Telefon: 0630/4884-394

Komfortos tanya elad6
a Korosladanyi uton a
Mamutee Hungary Kft-vel
szemben, I hektar vegyes
erd6vel, de ki.i16n-ki.ilon is
elad6. Erd.:0620/352-8042

Endr6don, a Szabadsag
uton tatarozasra vagy bon
tasra haz elad6 oles6n.
Villany beveztve, a viz, a
gaz, a szennyviz, a kapun
bellil van. TeI.:0620/488
4899

Budapesten 2 szoba,
hallos, 60 negyzetmeteres
lakas uj epitesii hazban a
Keletinel hosszu tavra
kiad6. Ininyar: 150 ezer Ft.
+ rezsi / h6. Telefon:
0630/477-7163

Gyoman, az Arany
Janos utea 16. sz. alatt 4
szobas konvektoros haz
elad6. Erd.: 0620/526-6573

Gyoman, a Wesselenyi
utea 14. szam alatt 3 szobas
esaladi haz siirg6sen elad6.
Ar: megegyezes szerint.
Erd.: 0630/516-0781

Gyoma kozpontjaban
kertes esaladi haz elad6.
Ugyanott sz6l6pres es sz6
16dani16 elad6, valamint 5
literes borosuvegek. Erd.:
0630/544-4641

Gyoman 2 szobas etke
z6s esaladi haz gaz es
vegyesruzelessel elad6.
Iranyar: 7,5 milIi6. Erd.:
0630/433-9216

Gyomaendr6don a
K6rgat u. 15. sz. alatt 705
negyzetmeter teruleru ossz
kozmiives belteruleti ingat
Ian elad6. Az uteafronton
mmos paraszthaz mellek-
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Az aprohirdetes szovege:

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

nak az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit,
akik ezen a szelvenyen kQldik be megjetentetes
celjabol! A szelvenyen a megjel61t helyre kell befrni
a kfvant sz6veget es a szelvenyt levelez61apon
vagy borftekban elkOldeni a k6vetkez6 cfmre:

Sz6-Beszed Szerkeszt6sege 5500 Gyoma
endr6d, H6s6k utja 51.

Egy apr6hirdetes sz6vege lehet61eg ne tartal
mazzon 15 szonal t6bbet! A hirdetesek sz6vegeert '
felel6sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

Felad6 neve:

Cime:

~ ~

KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap

- • • """'l

~tllIl:Ii5l+l,p,e.a Sm:14-a1 Vr:J4.018 ,

fitness & edzoterem
teremberles IAtlasz kondigepek

kangoo Iaercblk Istep aerobik
power body Ihastime 'zsiregeto aerobik

tarsastime Ij6ga Ipreventiv gerine gimnasztika

Kner Imre ter Iwww.gellaLhu
06 66 285 840 I06 30 627 8234

Az ENKSZ Eszak-Del
Regionalis Foldgazszol
galtat6 Zrt. ugyfelszolga
lati irodaja a varoshaza
foldszintjen. Nyitva tartas:
hetfo 14-18 6raig, kedden
8-12 6raig. A szemelyes
ugyfelszolgalaton igenybe
veheto szolgaltatasok: gaz
meroallas bejelentese, mu
szaki szolgaltatasok meg
rendelese, iIletve lemon
dasa, fogyaszt6i adat- es
cimvaltozas bejelentese,
fogyasztasmero atirasa, fo
gyasztasi hely ki- es be
kapcsolasa, szamlazassal
kapcsolatos informaci6 ke
rese, bankkartyas befizetes
lehet6sege, stb.

Az aramszolgaltat6
heti ket alkalommal tart
ugyfelszo(galatot a Selyem
uti varoshaza epiiletenek
foldszintjen levo iroda
jaban. HHfOi napokon
dele)ott 8-13 oraig,
szerdankent pedig 15-19
oraig vcirjak az ugyfeleket
a szemelyes iigyintezesre.
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SUZUKI Sandor
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Suzuki Markakereskedes es
Markaszerviz

Garancia.s es garancian tali gepkocsik szervizelese,
javitasa

- Ingyenes allapotfelvetel
- Visszahivasi kampany elvegzese

(~az::ir:e;:: olaj.:ot olaj=(Jro {sa munlQdiJ~rfJr: ttrlama:l:z:a)

.-

.r ...

SUZUKI Sandor

Varjuk hivasat az alabbi elerhetosegeken!

SZERVlZAK..C !

Olajcsere lDar 12.350,- Ft-t6 *

5310 KisUjsz alias, Deak F. u. 69-75.
+36-691321-134 2O-as melle!<
e-mail: 5u2u1<lszervl:Kb53ndotsetVl(.1l!.t·online.hu
web: www.5uzukisandor.hu
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telenor

Erdeklodni:

Alafras:

I Iranyar:
,
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Gyomaendrod, Szabadsag ter, a buszallomasnal!



Suzuki alena 1,2 GL keszletrol brutto

3.25 . 0 ,. F -ert
ASS ESO-vel, ESP, manucilis klima, taviri!nyitoskozponti zar, else> elektromos
ablak, 6 higzscik, sz~rvokormany, kr6m diszek, COos radio, elektromos tiikor

\

-. I I I'. ,
ft.z 0

A • _ I I wi. • .1 w I

Gyomaendrad, Fa ut 33.
I I I • •

Tel: 06-66-581-520 -.- • I I I •••
www.szujokft.hu .. .



Felellis szerkesztli: Hornok Ernli • Szerkesztliseg: 5500 Gyomaendrlid, Hlisiik utja 51.
Telefon: 06-70/22-632-99· Kiadja: Rekline Studio Egyeni Ceg • Felelos kiado: Hornok Ernil· E-mail: szobeszed@gmail.com
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A polgarmester elsa ket eve
Toldi Bahizst 2014.

oktobereben vaIasztot
tak Gyomaendrod pol
garmestereve. Az azota
eltelt ket esztendo torte
neseirol, eredmenyeirol
kerdeztiik a varosveze
tOt.

- Polgimnestersege
elsa lepesekent latvimyos
es kevesbe latvanyos sze
metycserek tortentek a
varoshitzan es az onkor
manyzati intezmenyek
elen.

- Val6ban, a fUrd6
elere Gera Krisztian
keriilt, a varosi egeszseg
iigyi intezmeny igazgat6
ja dr. Torma Eva ugy don
tott, hogy nem kivan
veliink egyiitt dolgozni,
helyere - egy eves meg
biztassal - dr. Lemak
Gyorgy keriilt. A meglev6
egyb61 ket kulturalis
intezmenyt hoztunk letre.
A gyomai Kallai Ferenc
MuvelOdesi Kozpont
elere Benene Szeret6
Hajnalka keriilt, aki fel ev
utan lemondott a munka
jat ert kepvisel6-testiileti
kritikak miatt. Az intez
meny elere ideiglenesen
Weigertne Gubucz Editet
neveztiik ki, amig a veze
t6i posztra kiirt palyazat
Ie nem zarul. A ketteva
lasztott muvel6desi intez
meny endrOdi reszen, a
Szent Antal Nephaz veze
t6je dr. Szonda Istvan lett.
Az onkormanyzati 6voda
vezet6jevel megvalaszta
som utan kozoltem, hogy
nem fogunk tudni egyiitt
dolgozni, 6 elkoszont,
helyet Kovacs Peteme
foglalta el. A gazdasgai
tarsasagaink atszervezese
is megt6rtent: a Gyoma
szolg Ipari Park Kft. elere
egy gyakorlatias szakem
bert kerestem es talaltam
Dinya J6zsef szemelye
ben. A Gyomakozszolg

Kft. iigyvezet6i posztjar61
Fekete J6zsef lemondott,
helyet Vaszk6 Anik6 fog
lalta el. Tavozott dr.
Csorba Csaba korabbi
jegyz6 is, bar j6magam
szerettem volna, ha mel
lettem marad a nagy
tapasztalottal bir6 szak
ember, am 6 megis ugy
dontott, hogy Budapestre
koltozik. Helyere erkezett
egy fiatal jegyz6, dr.
Uhrin Anna szemelyeben.

- Kit intezmenyvezeta
viszont stabilan tarija a
helyit: Mraucsik Lajosne
a gondozasi kozpont veze
taje es Dinyane Banfi
lbolya, a varosi konyvtar
igazgatoja...

Ok megfelel6en
ellatjak feladatukat.

- A varosepites tekin
teteben milyen eredme
nyekral tud beszamolni?

Megvalasztasom
idejen 2014. 6szen ert
veget a 2007-2013-as
palyaztatasi ciklus. A
2014-2020 kozotti id6
szak palyazati felhivasai
csak 2016 elejen jelentek
meg es az idei nyaron
lehetett benylijtania az
onkormanyzatoknak a
fejlesztesi terveiket tartal
maz6 palyazataikat.
Ezeket szeptember vegeig
meg nem biraltak el.
Gyomaendr6d tobb mint
4 milliard forintnyi
osszegre szamit a benylij
tott 17 palyazataval.
Sajnos az onkormanyzat
ki.i1s6 forras nelki.il nehe
zen tudna barmilyen
varosi fejlesztest megva
16sitani. Egyebkent az
elmult ket evben is nyer
tiink palyazatokat: 200
milli6 forint tamogatasi
penzb61 epitettiik meg
Endr6don a kerekparutat
a hid utan, a toltest61 az
Olajosok utjaig. Nyertiink
penzt egy uj aut6 beszer-

zesere es az endr6di
varosreszen lev6 id6sek
otthonat is sikeriilt 18
milli6 forintb61 felujita
nunk. Nyertiink 20 milli6
forintot a Magyar Lab-

darug6 Szovetsegt61 a
gyomai mufUves palya
megepitesere. A napok
ban kaptam a hirt, hogy a
gondozasi kozpont kony
hajanak felujitasara is
nyertiink 28 milli6 forin
tot. A Bekes megyei koz
gyiiles Gyomaendr6don
tartott i.i1esen dontott
arr61, hogy 9,8 milliard
forintot kiilonit el 5 jaras,
kozruk a Gyomaendr6di
laras reszere, amelyb61
ugy kalkulalunk, hogy
Gyomaendr6dre akar 1
milliardos plusz fejleszte
si forras is juthat.

- Fiiggetlen polgar
mesternek tartom magam
- mondta Toldi Balazs a
megvalasztasa utani elsa
interjuban. Lathatoan jo
viszonyt apol Danko Beta
fideszes orszaggyulesi
kepviselavel, aki szinte
minden varosi esemenyen
tiszteletit teszi. Az egyko
ri kondorosi polgarmes
ter eppen a napokban
adta at a 44-es jaut Kon-

doroson atvezetajelujitott
szakaszitt. A Gyomaend
radon itthalado 46-os
utra is rajerne egy uj asz
jaltboritas. Nem beszelt
errol Danko Betaval?

- J6magam 35 eves
vagyok, de nem emlek
szem arra, hogy Gyo
maenr6d belteriileten
mikor volt felujitva a 46
os ut, a yaros F6 utja.
Egyebkent mar sokat
beszelgettem err61 a kep
visel6 urral. Bekes me
gyeben egyebkent a szak
emberek szerint az utak
helyrehozatalara tobb
mint 600 milliard forintra
lenne szi.ikseg.

- Amig Danko Belaval
viragzo a kapcsolata,
addig petdaul a Bekes
Megyei Kozgyules vezete
sevel nem jelhatlen a
viszony. Mi ennek az oka?

- Dank6 Belaval heti
rendszeresseggel egyez
tetek a varosunkat erint6
kerdesekben, hiszen a mi
gondjainkat 6 tudja meg
felel6 m6don kepviselni
es segiteni. Ugyanilyenj6
kapcsolatban allok Van
tara Gyulaval, a megyei
fejlesztesi biztossal is. A
Bekes Megyei Kozgyiiles
elnokevel Zalai Mihallyal
munkakapcsolatban va
gyok, de hozza kell ten
nem azt is, hogy a koz
gyiiles megitelese bizo
nyos donteseik miatt ket
t6s. Amikor arr61 besze
liink, hogy bizonyos le
szakadt tersegeket fel kell
zark6ztatunk es ezzel
mindenki egyetert, es a
Sarkadi Jaras felzark6zta
tasara lehatarolnak 3,5
milliardot. Majd azt lat
juk, hogy az egyebkent is
fejlett Oroshazi Jarasnak
es a Szarvasi Jarasnak a
teriiletfej lesztesi penzek
hOI 4-4 milliard forintot
kiilonit el a megyegyiiles.

Ilyenkor felvet6dik ben
nem a kerdes, hogy ki es
mit akar felzark6ztatni?!
Bekes megyeben 2020-ig
58 milliard fej lesztesi
penz erkezik, ezekre a
penzekre palyaznak a
telepiilesek. Ha ezt a
penzt esszeriien hasznal
nank fel, akkor a megye is
jobban fejl6dne. Most az
van, hogy minden telepii
les mindenre palyazik, es
majd nyer, ami nyer.

- Kit ev polgarmes
terseg utan On milyen
jovat litt Gyomaendrad
eMtt?

- Amennyiben a kor
nyekiinkon megepiilnek
az uj utak: az M44-es
gyorsforgalmi ut, es a 4
es szamu ut, akkor azt
gondolom, hogy ez Bekes
megye gazdasagi eletere
is j6 hatassal lesz.
Szerintem megfelel6 ut
hal6zat nelki.il nem lehet
megfelel6 gazdasagot
epiteni.

- Az On altal emlitett
negy savos M44-es ut
Szarvast es Kondorost is
delral, tehitt Gyomaend
radtal meg tavolabb jogja
elkeriilni.

- En azt gondolom,
hogy ez mindegy, de
akkor is 20 kilometeren
beli.i1 lesz egy negysavos
ut, ahonnan Bekescsaba
es Kecskemet is gyorsab
ban megkozelithet6 lesz.
Nekiink azon kell dolgoz
ni, hogy olyan telepi.i1es
kepet alkossunk, amely
vonz6va teszi Gyoma
endr6dot az esetlegesen
idetelpiil6 cegek el6tt.
Ezert is szorgalmazom az
ipari parkunk tovabbi fej
leszteset es emellett ma
gas szinru varosmarke
tingre is sziikseg lenne,
hogy erOforrasainkat, mi
nel szelesebb korben rek
lamozhassuk. Sajnos a
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6tka Sandor diszpolgar lesz
Kitiintetik Kovacs Gabort es ~akus Imret

megye lakosainak szama
evente 3500 fOvel csok
ken. Persze vannak olyan
telepUlesek, ahol a lakos
sag szama emelkedik,
peldaul Szarvas, Oros
haza vagy eppen Bekes
csaba eseteben. A lakos
sagszam emelkedes elso
sorban az odatelepiilt
nagy munkaltatoknak
cegekenk koszonheto,
amelyek vonzzak a mun
kaerot. Mult evben meg
latogattam a legjelento
sebb helyi vallalkozaso
kat, cegeket, ahol a veze
tok elmondtak, hogy
gyakran munkaerohiany
nyal kiiszkodnek. Szak
kepzett dolgozot a szak
kepzes erositesevellehet
ne biztositani. A lakossag
szam csokkenese mellett
fontos lenne helyreallita
ni a munka erteket is,
mert amig a megyeben
egy kepzett szakmunkas
80-90 ezer forintot keres
havonta, addig az elvan
dorlast nehez lesz megal
litani. Mindez azonban
nem az onkormanyzat
feladata, hanem az al
lame.

- Onnek mi a veleme
nye az oktober 2-i nep
szavazas kerdeserel?

- Azt gondolom, hogy
ha valaki elolvassa es
ertelmezi a kerdest, akkor
az raj on, hogy az nem fel
tetleniil a migransok
befogadasar61, vagy be
nem fogadasarol szol,
hanem arrol is, hogy a
magyar kormanynak az
Europai Union beliil
milyen lehet6segei van
nak es lesznek.

- Danko Bela orszag
gyiilesi kepviselo szep
tember 26-an megjelent
nepszavazasi ujsagjaban
a korzet minden polgar
mestere, -koztiik On is 
nyilatkozott, hogy nem
mel fog szavazni. Ezek
szerint reszt vett a szava
zason?

- Igen.
H.E.

Iden, az 1956-os
Magyar Forradalom
60. evfordul6ja alkal
mahOl, az okt6ber 23
an rendezett onkor
manyzati iilesen adjak
at a diszpolgari cimet
T6tka Sandor sportol6
oak, az idei olimpia
resztvevojenek.

Ugyanezen az ese
menyen Gyomaendrod
ert Kitiinteto Emlekpla
kett elismeresben resze
siil Kovacs Gabor nyug
dijas iskolaigazgat6 es
Jakus Imre a Korosok
Videkeert Egyesiilet volt
onkormanyzati kepvise
loje.

TOTKAsANnOR
A Gyomai Sziilofald

Barati Kor javasolta ifj.
Totka Sandor, sportol6t
a Gyomaendr6d Disz
polgara kitiintet6 cimre.
Halaszne dr. Balogh Er
zsebet elnok indoklasa:

"Totka Sandor 1994.
julius 27-en Mez6tliron
sziiletett. Sziilei Totka
Sandor es Pimperl Ilona.
Ifjabb T6tka Sandor
altalanos iskolai tanul
manyait Gyomaendro
don a Kis Balint Alta
lanos Iskolaban 2009
ben vegezte. Erettsegi
vizsgat 2014-ben a Kner
Imre Gimnaziumban
tett. A varoshoz es a
Koros Kajak Sportegye
siilethez valo kotodeset
bizonyitja, hogy mind
addig, amig a helyi
viszonyok lehetove tet
tek a fejlodeset, nem vaJ
tott egyesUletet. Gyoma
endrodnek hozta az elis
merest, az ismertseget.

Erettsegi utan a
Szent Istvan Egyetem
Gazdasag es Menedzser
szakan folytatta tanul
manyait. Mivel a ver
senysportban a fej lOde
set Budapesten latta biz
tositottnak, ezert tanul
manyait es felkesziileset
a minel jobb eredme-

nyert Budapesten foly
tatta. Az UTE Toma
egylet tagjakent kesziilt
a megmerettetesre, de
megmaradt gyomaend
rodinek, szereny, szim
patikus fiatalembemek.

Kajak-kenu sportag
ban eddigi eredmenyei:
17-szeres magyar baj
nok, 20lO-ben Szinga
purban Ifjusagi Olimpiat
nyert, 20ll-ben Ifjusagi
Vilagbajnok lett, 2012
ben Ifjusagi Eur6pa
Bajnoksagot nyert,
20ll-2012-es evekben a
Magyar Kajak-Kenu
Szovetseg az ev ifjusagi
es ferfi kajakosanak
vaJasztotta meg, 2012
ben Magyarorszag ev
Sportoloja cimet kapta,
Ketszeres Felnott Vilag
bajnok 2014-ben es
2015-ben. 2015-ben az
Ev Ferfi Kajakosa cimet
kapta. 20l6-ban Felnott
Europa Bajnok K4-500
meteren. 20 l6-ban a Rio
de Janeiroban megren
dezett olimpian K-2 200
meteren negyedik helye
zett..."

JAKUSIMRE
A R6zsahegyi Iskola

Diakjaiert Alapitvany
Gyomaendrodert kittin
teto emlekplakett ado
manyozasat javasolja
Jakus Imrenek.

Farkas Zoltanne ku
rat6riumi elnok indokla
saban az alabbiakat irta:

"Jakus Imre 1954.
aprilis 13-an sziiletett
Endrodon. AlapfokU is
kolait helyben vegezte,
majd a szarvasi Vajda
Peter Gimnaziumban
erettsegizett, ami utan
mezogazdasagi techni
kumot vegzett.

Eiso munkahelyi
afesz volt, ahol 1972-tol
1982-ig dolgozott, innen
a Beke Mgtsz-be ment,
ahol 10 evig agazatveze
tokent dolgozott. 1992
ben sajat vallalkozast

alapitott, amelynek
2009-ig iigyvezeto igaz
gat6ja volt. 201 O-tol
megromlott egeszsegi
allapota miatt nyugdijas.
Fiatal korat6l kezdodoen
aktiv kozeleti szemelyi
seg volt. 1972-ben meg
alapitotta Endrod elso
ifjusagi klubjat, amely
nek eveken at vezetoje
volt. 1998-2010. kozott
Gyomaendrod onkor
manyzatanak egyeni va
laszt6keriileti kepviselo
je volt. Nagylapos es 0
regszolo felzark6ztatasa
ert munkalkodott.

Kepviselokent koz
remiikodott az alabb fel
sorolt fejlesztesek kez
demenyezeseben, vegre
hajtasaban: Nagylapos
es Oregszolo iv6vizzel
val6 ellatasa, Oregszo
lobe vezeto kerekparut
letesitese, kozvilagitas
korszeriisitese, a Szent
Imre Idosek Otthonanak
letrehozasa, kiilteriileti
iskolak emlekhelyeinek
letesitese, megemIekezo
iinnepsegek szervezese.

Az 0 nevehez fiizo
dik a Bogracs Napja ren
dezveny, amelyet valla
koz6kent hosszU eveken
at maga szervezett.
Dijai, kitiintetesei: Ki
va16 Ifjusagi Vezeto
(1980), Kival6 Mun
kaert MEM Miniszteri
Kitiintetes (198'6), R6
zsahegyi Emlekplakett
(1999), Borsodnadasdert
Emlekplakett (2005),
Arvizvedelemert erde
merem (2006), Tompa
Emlekplakett (2011),
Elismero Oklevel Gyo
maendrod Yaros Onkor
manyzatat61 (2015).

Jakus Imre sokoldalu
kozeleti tevekenysege
reven kierdemelte a
helyi kozosseg tisztele
tet, ezert javasoljuk a'
Gyomaendrodert kitiin
teto .emlekplakett ado
manyozasat szamara."

KovAcs GABOR
"Kovacs Gabor

Battonyan sziiletett
1934. marcius 25-en.
Matematika-fizika sza
kos tanar, iskolaigazga
to. 1954-ben Szegeden,
a Juhasz Gyula Tanar
kepzo Foiskolan szerez
te diplomajat. 1964
1969-ig tanar es igazga
t6helyettes, 1969-1994
ig iskolaigazgat6 az 1.
szamu Altalanos Iskola
ban, Gyoman. Tehetse
ges tanu16i az orszag
legismertebb girnnaziu
maiban tanultak tovabb.
Munkajaban mindig ko
vetkezetes es igenyes
volt. Permanensen ke
pezte magat. Kival6
szervezo, koordinal6
kepesseggel, hihetetlen
mentalitassal rendelke
zett. Praktikus fizika 6rai
messze faldon hiresek
voltak. Minosegi mun
kajaval az iskola egykori
tanul6i az osztalytalal
kozokon elismeressel es
tisztelettel emlekeznek.

Vezetokent minden
kihez megtalaIta azt az
utat, amellyel elnyertek
bizalmat. Az oktat6i
neveloi munka igazi
elethivatasa volt. Egesz
szemelyisegebol a j6sag,
a 16lkiismeretesseg es a
deriis bolcsesseg arad.

Szamtalan allami
kitiintetes mellett szama
ra a legcsodalatosabb
ajandek a szamtalan volt
tanitvanyanak oszinte
szeretete. Friss szellemi
sege, kitiino kommuni
kaci6s kepessege a mai
napig j6 iranyba befo
lyasolja, formalja a gyo
maendrodiek kozeletet,
velemenyet."

Ezek alapjan jav'asol
ja Kovacs Gabor reszere
a kitiintetest Sipos
Dezso, volt tanitvanya es
kollegaja, valamint Haj
du Lasz16 a Kulturalis
Egyesiilet neveben.
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99,82 szazalekos fel
dolgozottsaga mellett
igennel 1,7, ervenyte
leniil a resztvevok
6,33 szazaleka szava
zott. A szavazas jogi
lag ervenytelen lett,
mert csak a valaszt6k
43,31 szazaleka jarult
az umakhoz, mig az
ervenyesseghez 50
szazalek p1usz 1 erve
nyes szavazat kellett
volna.

"Mi, magyarok
okt6ber 2-an tortenel
mi dontest hoztunk.
Biiszkek lehetUnk ar
ra, hogy az EU elso es
eddig egyetlen tagalla
makent kozvetlenii1
veIemenyt nyi1vanit
hattunk a bevandorlas
kerdeserol.

Modemkori nep
vandorlas zajlik a vi
lagban, ennek hulhi
mai latvanyosan es
fajda1masan elertek
Eur6pat. Az uni6 ja
vaslata az, hogy a
migransokat engedjiik
be es osszuk szet kote
lezo erovel a tagalla
mok kozott, a szetosz
tasr61 pedig Briissze1
dontson. A magyarok
ezt a javaslatot meg
fonto1tak es e1sopro,
98%-os tobbseggel el
utasitottak. Egyertel
miien kinyi1vanitot
tuk: csak mi,. magya
rok donthetiink arr6l,
hogy kikkel kiv{munk
egyiitt elni." - nyilat
kozott a szavazas este
jen Orban Viktor mi
niszterelnok.

REG.
BUTOROKAT,
hasznalati targyakat

V3sillrolok!
Keszp<!nZben a rlel\'Szinen

fizetekl

0630/9·533-594

Gyomaendrod
eddig meg - meguszta
a migransaradatot es
meg azt sem kezdeme
nyezte senki, hogy
befogad6allomas lete
siiljon varosunkban.

Az okt6ber 2-i
nepszavazas elott
csendes kampany zaj
lott Gyomaendrodon:
a baloldal "illegalitas
ba" vonult hada val6
sziniileg otthon ma
radt, hogy meg velet
leniil se kedvezzenek
az Orban Viktor vezet
te fideszes kormany
zatnak, amely a
"nem" vaIaszt szor
galmazta.

Varosunk 11.357
szavaz6polgarab6l ok
t6ber 2-an 4.552-en
(40,08%) jelentek
meg a szavaz6helyise
gekben.

A nepszavazasi
kerdesre 4.235-en
(98,42%) szavaztak
nemmel.

Az igen-t jelolte
be 68 (1,58%) gyo
maendrodi, erveny
teleniil szavazott 247
(5,43%) ember.

Az orszagos ada
tok szerint az erve
nyesen szavazok 98,3
szazaleka, 3.233.536
ember mondott ne
met arra, hogy "az Eu
r6pai Uni6 az Orszag
gyiiles hozzajarulasa
nelkiil is eloirhassa
nem magyar allampol
garok Magyarorszagra
t6rteno kotelezo bete
lepiteset". Az adatok

Zalai Mihaly, a Bekes
Megyei KozgyUIes elniike

TOP megyei penzelosz
tasanak egyes d6ntese
vel. Toldi Balazs polgar
mester nehezmenyezte,
hogy ajelen levo polgar
mesterek nem kaphattak
sz6t velemenyiik, eszre
veteliik tolmacsolasara
annak dacara, hogy min
tegy nyo!cvanezer Bekes
megyei lakos kepvisele
teben voltak jelen a
megyegylilesen - irta a
yaros honlapja.

Szeptember 8-an a
gyomaendrodi varosha
zan tartotta kihelyezett
Uleset a Bekes Megyei
Onkormanyzat Koz
gylilese.

A Zalai Mihaly
elnokletevel iiIesezo
kozgyliles tobbek kozott
m6dositotta ez evi kolt
segveteset, csatlakozott
a Bursa Hungarica felso
oktatasi osztondij rend
szer 2017. evi palyazati
fordul6jahoz es tobb
beszamol6t hallgatott
meg.

Az utols6 napirendi
pont kereteben Toldi Ba
lazs a vendeglat6 polgar
mester mutatta be a Te
lepiilesfejlesztesi Ope
rativ Program (TOP)
gyomaendrodi fejleszte
si elkepzeleseit. Taje
koztat6ja vegen a jelen
leva komyekbeli polgar
mesterek neveben is
sz6lt arr6l, hogy nem ert
egyet a megyegyiiles
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Bula Janos, Timar Imre, Szilagyi Gyula, B. TOth Lajos, Binges Imre, Nyitrai Janos, Kovacs Lajos, Polanyi Tamas,
Szilagyi Lajos, Katona Monika, Beinschroth Margit, Fekete Janka, Csik Gizike, Szakalas Katalin, Timar Etelka,

Hornok Erzsike, TOth Roza, Szanto Erzsebet es Nemeth Piroska tanitono

Szeptember 24-en emlek
tabhit avattak a Kiss Balint
Altalanos Iskola Fo uti epiile
tenek falan. A kiilteriileti
Nyilasi iskola letrehozasanak
90. evfordul6ja alkalmab61
rendeztek az egykori diakok a
megemlekezest.

Ebben az iskolaban kezdte
palyajat 60 evvel ezelott
Hornok Ernone Nemeth Piros
ka tanit6no, aki elmondta, hogy
a Nyilasi iskolaban az elso negy
osztalyt kezdte tanitani, majd
pedag6gushiany miatt mind a 8
osztaly oktatasat rabiztak.

- A vidam, tisztelettud6 gye
rekek nem okoztak gondot az
oktatasban, a tanevet is eredme
nyesen fejeztek be - idezte fel a
regi iskolai eveket Hornok
Ernone, aki k6sz6nt6tte az ese
menyen megjelent vendiakokat,
akik mindannyian tlil vannak
mar a 60-70-80-dik eleteviik6n.

- Mar evek 6ta minden ev
szeptember elejen osztalytalal
koz6n elevenitjuk fel a tanyasi
diakeveket. Sajnos minden ev
ben egy-egy diakot magahoz
sz6lit az Ur. "Dirik marad az
ember, amig el, esak nehezebb

leeket tanul a reginel! - mondta
beszedeben Hornok Ernone,
tanit6no. Az unnepseg resztve
voi megemlekeztek azokr6l a
tanit6kr6l is, akik t6bb evtized
del ezelott a nyilasi iskolaban

tanitottak a diakokat a helyes
utat kivalasztani.

A Kis Balint iskola falan fel
avatott es megkoszorUzott
emlektabla hivja fel a figyelmet
arra is, hogy evtizedekkel

ezelott elheto tanyavilag muk6
d6tt Magyarorszagon olyan
iskolakkal, melyeknek k6sz6n
heWen a tanyan elo gyermekek
is hozzajuthattak a tudomanyo
hoz.

Lesz csiiszdapark, ha marad ra penZ Megujult a tudomany
erdelyi felleavara

sunkba, ahol meg az nap
megbeszelest folytattak
Lorincz Helga alpolgarmes
ten-el. Masnap delelott Oana
Iuliana Badea polgarmester,
Lorincz Helga alpolgarmes
ter kiilOn megbeszetesre
hivta Gyomaendrod es Solt
vadkert varosok kiildottse
get. Mindket varos testverva
rosa Nagyenyednek.

Megtijulva varja a dia
kokat a nagyenyedi reforma
tus kollegium. A Feher
megyei sz6rvany legfonto
sabb magyar intezmenyet
szeptember 17-en delben
avattak fel iinnepelyes kere
tek kozott. Az udvaron tartott
halaad6 istentiszteleten Kat6
Bela piispok hirdette az iget.
Az iskolaavat6 esemenyen
resztvett tobbek kozott
Balogh Zoltan az Emberi
ErOforrasok minisztere is.

Nagyenyed yaros veze
tesetol erre a jeles alkalornra
kapott meghivast Toldi
Balazs polgarmester es az
onkormanyzat. A negytagti
kiildottseg szeptember 16-an
este erkezett testvervaro-

A fiird6vezetes masik elkepzelese,
egy ugynevezett Spray Park, megepite
se, amely szinten els6sorban a gyerekek
szorakoztatasit szolgalna. EpUlnenek
elefant, vizilo, csiga es sarkanybebi for
maju vizkop6k valamint tUzoltoautos
vizkop6k es merleghintak, valamint
egyeb elmenyelemek es egy csaladi
csuszda osszesen netto 30,9 millio forin
tos aron. A vizes jitszoter a gyermekes
csaladok szamara jelentene elvezetes
attrakci6t, am ennek hasznalataert kUl6n
penzt nem kemenek a vendegekt61.

A kepvisel6-testlilet ugy d6nt6tt,
hogy a j6v6 evi varosi k6ltsegvetes ter
vezesekor a csuszdapark fejlesztesehez
szliksege 123,5 milli6 forintot elkU16ni
tik erre a celra, amennyiben mas, fonto
sabb dologra nem kell a fenti osszeg.

A Gyomaendrodi Liget Furdo fej
lesztesi elkepzelesei kozott egy csuszda
park epitese szerepel. A fiirdo vezetese
ezzel szeretlle emelni a strand vendege
inek szamat a legut6bbi kepviselo-tesm
leti Ules napirendjen ket elkepzeles
kerlilt az asztalra.

Osszesen 123,5 milli6 forintba
kerlilne az a csuszdapark, amely 5
csuszdatestb6l, egy indit6tomyb6l, vala
mint egy medencebOl allna. A csuszda
park megepitesenek indokai kozott sze
repel, hogy ezzel jelentosen n6ne a
fiird6 vonzereje, szinvonalasabba valna
a fiird6 kinalata. A beruhazas megterli
lesi ideje kb. 8 esztend6. A csuszdajegy
ara a mostani szamitasok szerint 950
fmint lenne es a furd6vendegek 20 sza
zaleka ezt meg is vasarolna.
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Motto:
"A nagy kirdis "em az mit hoz a
ho/nap. Az igazi kerdtfs, mit hoz a
tegnap!"
(Marai SandOl)

Elaszor a lengyeleknel szakadt
el a eema a Beketaborban. Lehullt a
veres csillag Poznanban. Gomulka
nagy paeban volt es zsonglarozott:
ugyanis 1956. junius 28-an Poz
nanban munkasfelkeles tort ki. A
lengyel munkasok poznani eseme
nyek ket napig tartottak, a rendar
seg es a katonasag siman verbe foj
totta a felkelest, igy 58 lengyel fel
kelo eletet vesztette, tobb szaz meg
sebesiilt, sokakat bebOrtonoztek.
Lengyelorszagban junius 28.-a
2006. 6ta nemzeti emleknap.
Februarban a magyar Orszaggyii
les, valamint a lengyel szejm es
szenatus a poznani kommunistael
lenes felkeles es az 1956-os magyar
forradalom 60. evfordul6janak
emleket allitva, a magyar-Iengyel
szolidaritas evenek nyilvanitotta
2016. evet.

1956. junius 30-an a Magyar
DoIgoz6k Partja - MDP immar
Nagy Imre nelkiili Kozponti
Vezetasege olyan rendkiviili iilest
tartott, berezeltek az elvtirsak: a
napirend a lengyel esemenyek es a
Petofi Kor volt. "A marxista szel
lem napvilaga ragyog fel hetr61
hetre a DISZ Pet6fi korenek vitain"
- irta a partlap, a Szabad Nep publi
eistaja meg junius 24-en az iiles
el6tt. Dery Tibor ir6 a Vaei uteai
tiszti kaszin6 nagytermeben igy
beszelt: "Azt hiszem, bajaink rut
forrasa a szabadsag hianya... amig
ezeket a hibakat sz6ban es f6kepp
gyakorlatban megtestesit6 szeme
Iyek a helyiikon maradnak, addig a
politikai biraIatnak az a dolga, hogy
a lehet6 leggyorsabban tavozasra
birja."

A tiszti kaszin6t az 6ta elseftel
tek, az MKB banke lett a magyar
katonatisztek szekhaza. A Pet6fi
korosok Rakosi hatalomb61 torten6
eltavolitasit koveteltek. 1956. juli
us 17-18-i a Kozponti Vezet6seg
iilesere, Rakosi elvtirs levaItasara
Budapestre erkezett Anasztasz
Mikojan elvtars.

Mikozben forroogott Buda
pest, az orszag az olimpian vett
reszt: 1956. november 22. es dec
ember 8. kozott a XVI. nyari
olimpiM Melbourne-ben es
Stockholmban tartottak. Az
1956-os ev politikai esemenyei, a
szuezi valsag es a magyar forra
dalom miatt tobb orszag igy
Hollandia, Spanyolorszag, Svajc
lemondta a reszvetelt, de a
magyar sportolok Pragan keresz
tiil kijutottak es ott voltak.
Egyiptom, Irak, Libanon azert boj
kottalt, mert a szokasos m6don
Izrael elfoglalta a Sinai felszigetet
es a Szuezi-csatomat.

9 arany, 10 eziist es 7 bronzer
met szereztiink, 199 ponttal az oto
dikek voltunk a vilagon, az erem
tablizaton pedig negyedikek. A len
gyelek voltak az egyetlenek, akik
szolidarisak voltak veliink a szocia
lista orszagok koziil. Segely
csomagokat kiildtek a testveri
magyaroknak. Wladyslaw Go
mulka, a Lengyel Egyesiilt
Munkaspart Kozponti Bizott
saganak els6 titkara volt az egyetlen
a kommunista partvezet6k koziil,
aki ellenezte a katonai intervenei6t,
es aki 1957. majusban Hrusesovnal
sz6t emelt Nagy Irnre vedelmeben.

A forradalom elbukott, mert a
magyar hadsereg lenyegeben
elarulta forradalmat, nem avatko
zott be, az USA pedig el6szor
Tit6val Brioni szigeten targyal6
Hruscsovnak kiildott tavirataban
biztositotta az oroszokat arr61, hogy
nem avatkozik be, majd okt6ber 29
en Tito jugoszlav elnok levelet inte
zett az MDP elnoksegehez, mely
ben iidvozlte donteseiket, de egy
ben aggodalmit is kifejezte.

Az izraeli csapatok Egyiptom
elleni tamadasaval haborUva szele
sedett ki a szuezi vaIsag. A magyar
forradalom sorsat az dontotte el,
amikor Moszkvaban Bohlen ameri
kai nagykovet a: szovjet vezetes
ertesere adja, hogy az USA korma
nya nem tekinti szovetsegesenek az
uj Magyarorszagot. Eisenhower
elnok mar reg az elnokvalasztasra
kesziilt, mar nem ert ra.

Kadar visszautasitotta a szovjet
csapatok kivonasit hazankb6l: "egy

cseret ajanlottam a szovjet elvtars
aknak - mondta egyszer kedelyesen
- Rakosi elvtars maradjon a
Szovjetuni6ban, a szovjet csapatok
pedig maradjanak Magyarorsza
gon."

Nos, miutan 1956. utan az
osszes becsiiletes hazaszereto
magyar kommunistat kivegeztek,
mar csak valoban az alja, a sze
metje maradt es volt hatalmon 34
evig. A puritan, "kromplilevest"
es grizes tesztat kedvelo Kadarrol
nem is tudtuk, csak most, hogy
megnyiltak a katonai archivu
mok vaIt ismertte, hogy mire
szantak benniinket a kommunis
tak: 15 celpont volt Magyar
orszagon, amelyre atomcsapast
mert volna a Nyugat. Az atomcsa
pas hatasM "bearazta a piac".
Kb. 5 millio magyar elte volna tul
a villanasokat, a Karpat medence
lakhatatlanna vaIt volna es
nekiink egy teriiletet jelOltek ki
Ukrajnaban. Ez aztan a migni
cio!

A szovjet csapatok okt6ber 23
an este 22 6rakor megkezdtek a
tamadast Budapest ellen. Okt6ber
24-re Magyarorszagra rendeltek
tovabbi 3 hadosztilyt. A riad6ke
sziiltsegbe helyezett, es "rendesina
las" celjab61 bevetett ot hadosztaly
allomanyaba nagyjab6131500 kato
na, 1130 harckocsi- es onjar610veg,
616 tiizersegi loveg es aknavet6,
185 legvedelrni 16veg, 380 panedo
zott szallit6 harejarmu es 3830 gep
koesi tartozott. A Szovjetunio
tulajdonkeppen haborut viselt
Magyarorszag ellen. A Magyar
orszagon lho szovjet csapatokat
Ivan Sztyepanovics Konyev mar
sail vezette. 1956. november 4-eo
5 orakor kezdodott a "Forgosze1"
nevu hadmuvelet. Ebben az akei6
ban 17 szovjet hadosztaly mintegy
60 ezer katonaval esatlakozott a
mar itt leva erakhoz. 5 6ra 20 perc
kor hangzott el a radi6ban Nagy
Imre segelyhivasa: "Csapataink
harcban allnak, a kormany a helyen
van..." Kiraly Bela vezeramagy
egyszeruen negligalta a miniszterel
nok ellenallast megtilt6 paranesit
es felvette a hareot az oroszokkal.
Mar Sztalingrad is bebizonyitotta,

hogy a gyalogsagi fedezet nelkiil
egy szlik varosi utcaba benyomul6
T-34-es tank esak egy ostoba,
ongyilkosje16lt. Vajon gy6zhetett
volna-e a magyar forradalom?

A porcelanjarol hires Sevres
ben, Parizs belvarosatol tiz kilo
meterre 1956. oktober 24-en izra
eli - francia - brit osszeeskiives
gyakorlat volt: mikozben ha
zankban kitort a forradalom, a
felek titkos megallapodast kotot
tek. Guy Mollet francia kor
manyfo atomtechnologiM es dusi
tott urant, azaz atombomba gyar
tasi technologiM ajanlott fel
Izraelnek. Cserebe Izrael okt6ber
29-en megtamadta Egyiptomot a
esatoma vedelmenek iimgyen. J6
regen kesziilt ra..

Ehhez a tamadishoz esatlako
zott Franciaorszag es Nagy
Britannia Sir Anthony Eden brit
miniszterelnok vezetesevel. Ez volt
Eur6pa utols6 eselye a Foldkozi
tenger medenceje feletti ellenarzes
megtartasara, amely az eur6pai biz
tonsag kulesa, ahogy azt a mai
muszlim migrans tamadas is bizo
nyitja. Akkor meg 1 millio francia
elt Algeriaban es Thnezia is fran
cia befolyas alatt alIt. Libanon, a
kelet Svajca meg vinigzo penziigy
bank-kozpont volt, nem menekiilt
lerakotabor. Akkor meg nem
oltek halomra a sziriai Keleti
Keresztenyeket.

A Nilus egyik torkolata es a
Voros-tenger kozott az egyiptomi
XII. dinasztia fara6i astak esator
nat. Ezt a csatoma beruhazast
Dareiosz perzsa kiraly fejeztette be
i.e. 490 koml. Akorcs ut6dok hagy
tak betemet6dni a haj6z6 csatomat.
A nagyvonalu Napoleon vetette fel
ismet a Suezi csatoma gondolatat,
mignem 1869. november 17.-en
itadtak a forgalornnak a Szuezi
esatomat, amelyet 1859. aprilisa
ban kezdett el tervezni es epiteni
Lesseps Ferdinand francia memok.

A XIX. szazadban meg az
Ottoman birodalom uralta az egesz
Kozel Keletet Libiaig. Atorok szul
tan uralmat a mameluk helytart6k
biztositottak es a fez. Nem vice,
val6jaban a voros henger alakU tok
f<:ida tartotta egyben a birodalmat.
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Az elad6sitis volt az az altalunk is
j6l ismert m6dszer, amivel kiesinal
tak a torokoket. A torok birodalom
az 1. Vilaghaborirval zsugorodott
mai meretere, de a vegs6 esapas
Gallipolinal elakadt: az egyesiilt
franeia es brit esapatok esUfos vere
seget szenvedtek a torokokt61. Igaz,
ebbe a nemet tiizerek is belel-bele
sz6ltak Gallipolinal.

1952-ben meg angolokhoz hu
torok dinasztia uralkodott Egyip
tomban. Faruk kiralyt6l a fiatal
Gamal Abd en-Naszer, azaz
Nasszer ezredes vezette Szabad
Tisztek katonai pueesal 1954-ben
atvettek a hatalmat es az angolok
feladtak katonailag Egyiptomot.
Nem birtak el a koltsegeket.
Nasszer, arab nacionalista volt es
termeszetesen fejlett ipari gazdasa
got, villanyvonatot akart, ehhez
aram kellett: nagy alma az Asszuani
gat es vizi er6mu finanszirozasat
el6szor az USA iranyitotta
Vilagbank vallalta. De Nasszer a
szocialista orszagok es a nepi
Kina fele nyitott ezert a rovidlato
katona, Eisenhower e1nok betar
tott neki es megvonta a hitelt.
Erre Nasszer allamosltotta a
francia-brit tobbsegi tulajdonu
Szuezi-csatornat, ami akkor hi
100 millio dollart hozott. Ez akkor
nagy penz volt.

A kozvetlen francia-brit inter
venci6 Egyiptom ellen nagy, vilag
szerte terjed6 ellenallast valtott
volna ki. Ezert kozbeiktattak
Izraelt. "Beke es prosperitas" - volt
Eisenhower valasztasi jelszava,
ezert semmi sem hianyzott jobban
az amerikai elnoknek, mint egy
habom a legnepesebb arab orszag
gal, aki a Szovjetuni6 tamogat
fegyven'el, katonai tanacsad6kkal,
Szaudi-Arabia pedig a vilag els6
0lajembarg6javal. Ezert az USA
megakadalyozta, hogy Nagy
Britannia IMF gyorshitelt vegyen
fel es a brit allamkotvenyek piacra
dobasaval leertekelve azokat hatal
mas kamat terhet s6zott a szovetse
gese nyakaba.

1956. december 22-ig az inter
venci6s Nyugat evakualta leharcolt
csapatait Egyiptomb61, Eden es
Mollet megbukott. A franciak feke
te levese, az Algeriai habom csak
ezutan kovetkezett. 1957. marciusa
ban sajnos Izrael is kivonta csapata
it a szinte lakatlan Sinai-felsziget-

r61, helyiikre az ENSZ new s6hiva
tal bekefenntart6 er6i koltoztek be.
Izrael atomhatalomma vaIt. Hcigy
Lavrov, mai orosz kiiliigyminiszter
kifejezesevel eljek: "a Nyugat
labon lotte onmagat" mar 1956.
ban. ,,0 tempora oh mores" 
mondana Marcus Tullius Cicero:
micsoda idok, micsoda erkolcsok.
Hruscsov azt hitte kettos gyoze1
met aratott: legyozte a magyaro
kat es betette a lahat az arab
vilagba. De 1956. a veg kezdete
volt a kommunistaknak: a Nyugat
kommunistai teljesen lejarattak
magukat a magyar forradalom le
fasiszt<izasaval, ahogy rna a kerites
epitesekor az osztrak kancellar es
az Amnesty International - AI new
titkos szolgalati fed6ceg tette.

Ma, amikor a vizkincsert
olnek, Etiopia es Del-Szudan is
gatat epit. A Nilus felvizi orszagai
elszipkazzak es elOntozik az
egyiptomiak elM a Nilus vizet. Ha
80-90 millios Egyiptom ehezik es
szomjazik, akkor majd megindul
Europa fele, ahogy rna is teszik.
Europa iszlam meghOditasa mar
most is visszafordithatatlan.

1956-ban is elarultak minket a
nagyok Eur6paban. Most fordult a
kocka: mar matematikailag 1ehetet- .
len megallitani a Nyugatra behur
colt muszlimok llilszaporodasat.
Europa meg nem tudja, de mar
elveszett. Nines visszaut. Vegiik
van. A kereszteny Europa immar
a Lengyelorszagtol Horvator
szagig tarto savra es az oroszok
ra, ukranokra korlatozodik. A
nagy tortenelmi kiserlet nem sike
mIt. A kereszteny es zsid6 gyiilol6
Nernzeti Szocializmus es Szovjet
uni6 egy ember kiserlet volt. A eel
az lehetett, hogy a muzsikb61, a
szakralis Kelet Eur6pai vallasos
paraszt szazmilli6kb61 nincstelen
prolit, majd a rendszervaItasok utan
fogyaszt6 konzum-idi6tat faragja
nak. Az 1968-as szexmilis forrada
10m Eur6pa boldogabb, nyugati
felet daraIta be es ziillesztette Ie.

A mai szalonkommunista EU
vezetes es a hazaarulo, kozenk
loveto baloldal "orok es megbont
hatatlan baratsaga" a liberal
fasizmuson, mint kozos ideologi
an alapul. A Szovjetunio az
Europai Unioban eI tovabb, ami
nek arulo vezetoi most az iszlam-

fasizmus szamara keszitik el
Europaban a szallast. Az iszlam
ugyanis nem vaUas, hanem egy
vilaghOdito fasiszta ideologia.

1956-ban a harcol6 magyar
me16sok ezeknek az embertelen
ideo16giakon alapu16 ember-atala
kit6: "subhuman (Untermensch)
ember-alatti-embert" legyart6 pro
jektnek tett keresztbe. Sziikseg
szeriien el kellet buknia, mert a
Kelet kommunizmusa es a
Nyugat liberal-fasizmusa ugyan
annak a hatalmi erdek-kornek az
elagazasai.

1956 utoelete siralmas: ama
gyar kerdes tirgyalasa az ENSZ
ben akar mai is megtortenhetne. Ha
Bogyai Katalin, uj magyar ENSZ
nagykovet eletmuve semmi masb61
nem alina, mint abb61, hogy hiva
taIba j(~pesenek pillanatiban lefujja
a port es el6assa az eddig titkositott
1956-os Magyar Forradalomra es
Szabadsagharcra vonatkoz6 ENSZ
levelezesr61 es kutathat6va tegye,
akkor is teljes lenne a muve. Mi azt
hittiik, az ENSZ kiall a magyaro
kert 1956-ban.

Eltelt 60 h. Miert titkosak az
ENSZ leveltaraban es a
Columbia egyetem archivuma
ban orzott iratok? Miert keUett
meghalnia 1959. november 25..en
Povl Bang-Jensennek, a "Magyar
Kerdessel" foglalkozo ENSZ dip
lomatanak, akit jobb kezeben
fiistolgo pisztoUyal talliltak meg a
kutyasetaltat6k egy New York-i
parkban? Bang Jensen amugy bal
kezes volt. Az kommunikaltak,
ongyilkos lett. De miert bocsajtotta
el az ENSZ adminisztraci6 feje,
Dag Hammarskjold f6titkar, amikor
megtagadta a magyar tanuk nevso
ranak kiadasat? (Nagy Andras: A
Bang-Jensen Dgy, Magvet6 Kiad6,
2005.) Bang-Jensen ballonkabatja
ban, atl6tt fejjel, akar egy pesti srac
is lehetne: koziiliink va16, a mi 56
os h6siink! Gyorsan elhamvasztot
tak, hogy ne maradjon nyom. A
f6titkar 2 ev mUlva kovette kimgott
beosztottjat a halalba...

Mikozben Amerika sz6esove a
Szabad Eur6pa Radi6 a vegs6 hare-.
ra buzditott benniinket, az ENSZ
szembekopve sajat magat es 1945.
junius 26-an San Franeise6ban
elfogadott alapokmanyat, minden
eszkozzel igyekezett elsimitani a

~zovjet intervenci6 miatti nemzet
kozi fOlMborodast. Aljas m6don az
ENSZ atjatszotta a Beesben, a
Wainer Strasse 6. szam alatti
bemikrofonozott ENSZ irodaban az
56-os forradalom tanuinak vallo
masait a szovjet es Kadar fele tit
kosszolgalatoknak. Az ENSZ egy
hatarozott fellepessel megakada
Iyozhatta volna Kadar megtorlasat.
Talan Nagy Imret, Angyal Istvant
es Mansfeld Petert sem kotik fel, ha
nem a tarsutas sved szoeialdemok
ratab61 lesz ENSZ f6titkar. Dag
Hammarskjold elkovette azt a szar
vashibat, hogy alairta a megallapo
dast meg 1943-ban az NKGB-vel (a
KGYB akkori eI6dje). Ezzel zsarol
tak az oroszok. A lelkes szocialista
bankar, a Sved Nernzeti Bank elno
ke, elt-halt a Szovjetunioert. Sved
orszag rna is a nyugati liberalista
ultrak eIharcosa a muszlimok
betelepitesi versenyeben. Van is
eredmenye a sved multi-kultinak:
minden evben ugy 10 ezer musz
lim bevandorlok altaI megerosza
kolt no es kislany. A svedek a
Juncker altaI hangoztatott "verf
rissites" aldozatai, mert ott meg a
bankarok is szocialistak voltak.

Magyarorszagot haromszor
feszitettek keresztre a XX. szazad
bah. 1956. fagyos, sziirke kan'tcso
nyan Marai Sandor a "Mennyb61 az
angyal. 1956" eimu verse igy sz61t:
"MennybOl az angyal - menj sietve
Az uszkos, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Kozott hallgatnak a harangok
Ahol nem esillog a Karaesony
Ninesen aranydio afakon,
Nines mas, esak fagy, diderges, ehseg.
Mondd el nekik, Ltgy, hogy megertsek
Szolj hangosan az ejszahibOl:

, Angyal, vigyel hirt a esodaro!. "

Budapest, 2016. szeptember 27.
Janossy Peter Samuel

Ybl dijas epfteszmernok
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"PEDIKUR
(kb. lora - a lab allapotatol fiiggoen)

2 400 Ft, korom vagasa 900 Ft
Nyitvatartas: h.: zarva; k. - cS.: 9:00-14:00; p. - v.: 9:00-19:00
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KENYEZTESSE MAGAT OJ, GYQGYHATASO AROMATERAplAs MASSzAZSAINKKAU
CITROMFU ILLOOLAJOS MASSzAzs Frissit6, elenkit6, ugyanakkor nyugtato hatasa is van. Vitamin es

~ ~ asvanyi anyag tartamanak koszonhet6en puhava, selymesse varazsolja ab6rt.

EDES NARANCS ILLOOLAJOS MASSzAzs Frissft6, b6rfeszesit6 hatasu, mersekli anarancsb6r tuneteit.

EUKALIPTUSZ ILLOOLAJOS MAsszAzs Az illoanyag atest energiacsatornaiban lev6 elzar6dasokat
(blokkokat) oldja, fgy atest energetikai egyensulyat helyreallitjak. Verboseget fokoz6 hatasu, amely frissft as
elenkft. Abar finom es sima tapintasO lesz.

GYOGYFOVES ILLOOLAJOS MASSzAzs Rozmaringos-mentas aromaval fZUletek as izmok regeneralasara,
sportserUlesek megel6zesere es kezelesere ajanljuk. Ver- es nyirokkeringest stimulal6 hatasa miatt
alkalrnazhat6 labdagadas, duzzanatok, hideg vegtagok kezelesere. Antiszeptikus hatasu.

JAZMIN ILLOOLAJOS MASSZAZS Az afrodiziakumkent ismert jazmin b6rregeneral6, fert6t1enft6,
stresszold6 hatasO. 20 perces - 3 000 FValkalom, 50 perces - 5 500 Ft/alkalom

5310 Kisujszallas, Rakoczi u. 12.
Tel.: +36-59/887-711
E-mail: kumania@kumania.hu, hotel@kumania.hu, furdo@kumania.hu, www.kumania.hu
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Nemzeti
Kozlekedesi
Hat6sag
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'Magyar kerekparok akcios'aron!
'. . 51.800 Ft-toD

Kony.h~.} ~s~.~?z~~. tf:!is.?~r~le~ek: !<onyhai kisgepek! ,

Dinya Imre Vas- Muszaki Boltja
Gyomaendrod, Bajcsy Lit 98. Tel.l 0630/6384-690

Verso Biztositasi Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosrtasok teljes k6rG Ogyintezese.

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes\
- vagyonbiztositas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kotelez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztositas
- eletbiztosftas
- nyugdij-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet:

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

Telefon: 0666/284-989,
0620/359·6842

AUTOSOK
FIGYELEMI

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

22.500 Ft

Eredetisegvizsgalatl

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

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

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.
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Amennyiben az 6n
kit6ltes lehetosegevel
nem elnek, akkor 2016.
okt6ber 10. es november
8. k6z6tt a szamlal6biz
tos keresi fel a haztar
tast, hogy felvegye az
adatokat.

mintegy 440 ezer haztar
tast es kb. egymilli6
embert erinl. A mintaba
keriilt haztartasokban
elok szamara a valasza
das k6telezo.

Csardaszallas, Gyo
maendrOd es Hunya tele
piilesek is bekeriiltek a
2016. evi mikrocenzus
mintajaba..

2016. okt6ber 1. es 9.
k6z6tt a kijelolt cimeken
eloknek lehetosegiik lesz
arra, hogy a kerdoivet
interneten keresztiil 6n
a1l6an t6ltsek ki.

A K6zponti Statisz~

tikai Hivatal 2016-ban
mikrocenzust tart. A
mikrocenzus, mas neven
kis nepszamlalas vegre
hajtasat a 2015. evi X.
t6rveny rendelte el, az
adatfelvetel reszleteit
pediga65/2015 (III. 25.)
kormanyrendelet tartal
mazza.

Az adatfelvetelre
2016. okt6ber I-je es
november 8-a k6z6tt
keriil sor. A minta a
lakasok 10%-ara terjed
ki, es 2148 telepiilesen

A forman meg latsz6d
tak azok a jegyek, amik
a felkesziiles ezen id6
szakara jellernz6ek. D6ri
t6bb hibaval kezdte a
versenyt, a vegere azon
ban sikeriilt annyitjavul
ni, hogy t6bb akci6pon
tot elerve az erem is
meglett. Rebeka a k6te
lezot tudta hozni es a
d6ntoben is t6bbnyire
sikeriilt iranyitani a mer
k6zesl. Sajnos egy feles
leges mozdulat az ellen
fel javara d6nt6tt. Sok
idonk van meg az idei
fOversenyig, igy a hibat
es terrneszetesen az
ellenfelet is elemezve
sikeriilhet az ujabb bra
vUr.

betanitott szerelo

H-54D.O Mezotur. Szolnoki ut 35
Telefon : +36 56/351-352/125 mel!. .. Fax: 56/551-971

E-mail: patricia.szabo@rafU..lu

A RAFI Hungaria Kft.

fe-lvetel,8 keres uj munkatarsakat

Jelentkezes szeme!yesen v. e-l11ailben
Szabo Patricia Renata HR munKatarsnal.

munkakorbe.

Eivaras: 3 mliszakos munkarend vallalasa
E!ony: hasonk) munkak6rben szerzett szakmai

tapaszta!ai

Szeptember 25-en
vasarnap ket jud6s ve~

senyzo kepviselte Gyo
maendrod varosat a ha
gyomanyos paksi Atom
Kupan.

Feher Dora az ifik
k6z6tt a 70 kg-os suly
csoportban bronzermet
szerzett, mig Soczo
Rebeka a serdiilo 63 kg
os mezonyeben lett
eziistermes.

Mindket versenyzo
tOl az eremszerzes volt
az elvaras, amit teljesi
tettek is.

Varga Istvan edzo:
Ez a verseny t6keletes
felkesziilesi lehetoseget
biztositott a k6zelgo
orszagos bajnoksagokra.
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Az FBH-Np Nonprofit Kft. ertes!ti a Tisztelt lakossagot, hogy 2016. Szeptember 01-tol a szelektiv
zsakok begyiijtese az alabbi napokon tortenik:

HAVONTA KETSZER

HErFO, KEDD gyujtesi korzetnek:

SZERDA, CSUTORTOK, PENTEK gyiijtesi korzetnek:

Papir hulladek kote"elve:

Szeptember 22. CSUTORTOK

Okt6ber 5. Szerda

Okt6ber 19. Szerda

November 4. Szerda

November 23. Szerda

December 7. Szerda

December 21. Szerda

Papir hulladek kote"elve:

Szeptember 20. Kedd

Okt6ber 4. Kedd

Okt6be,r 18. Kedd

November 3. CSUTORTOK

November 22. Kedd

December 6. Kedd

December 20. Kedd

Miianyag hulladek a szelektiv zsakban:

Szeptember 21. Szerda

Okt6ber 5. Szerda

Okt6ber 19. Szerda

November 4. Szerda

November 23. Szerda

December 7. Szerda

December 21. Szerda

Miianyag hulladek a szelektiv zsakban:

Szeptember 19. Herfo

Okt6ber 3. Hetro

Okt6ber 17. Hetfo

November 2. SZERDA

November 21. HerfO

December 5. Hetfo

December 19. Hetfo

Kerjiik a zsakokat, illetve kotegeket reggel 7 6rara sziveskedjenek kihelyezni ezeken a napokon l

Koszonettel: FBH-NP Nonprofit Kft.

,.....
... nU:UTe

FELHIVAs

Il~~

'"

A Gyomak6zszo1g Nonprofit Kft ertesiti a Tisztelt Lakossagot, hogy Bio
hulladekgyiijto edeny igenyelheto a Kft ceghelyen (5500 Gyomaendrod,
Ipartelep utca 2. Tel.: 66-386-233) az alabbi idopontokban:

OTP Gyomaendr6d, Szabadsag ter 7. Kedd:
Csiitortok:

9:00-14:00
9:00-14:00

Bizva megtisztel6 egyiittmiik6desiikben:

Kerjiik, hogy edenyzet igenylese eseten az alabbi igenylolapot kitoltve hozza be
magaval.

Az igenylonek edenyhasznalati szerzodest kell alaimia, majd elviheti a kukat,
aki raszorul6, annak a kiszallitasban a Gyomak6zszo1g Kft segitseget ny(tjt.

Gyomakozszolg Nonprofit Kft.

Bio hulladekgyii-ito edeny iaenvlese*

o 1 db 120 literes bio hulladekgyiijto o I db 240 literes bio hulladekgyiijto
edenv edeny

Komposztal6 edeny igenvlese**

o I db 400 literes haztartasi o I db 400 literes haztartasi
komposztal6 komposzta16

Nev:

Clm:

*A ket lehetoseg valamelyiket kotelezo megjelolni
**Igeny szerint, a keszlet erejeig!

Tovabbi feltetelek:
- Az igenylonek rendelkeznie kell hulladekszallitasi szerzodessel,
- Az igenylonek nines hulladekszallitasi szamla tartozasa.

K6szonettel:

NOVEMBER 1. HALOTTAK NAPJA
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Motto:
"Akittek aluJsztof6t
rende/t asors,
az 1lem fill/ad vizbe. "
(Jaroslav Ha.sek)

1956-ban 250 ezer kep
zett fiatalt vesztettiink. 2015
16-ban 500 ezret, aki kitantor
gott Nyugat-Europaba. Akkut
az orvoshiany. Szovjet gyar
matbol EV gyarmat lettiink.
Az 1956. evi magyar forrada
lorn es szabadsagharc egy
teszt volt, amelynek fo kerde
se az, hogy van-e meg a
magyaroknak gerince. Ateszt
sikeriilt. Jol vizsgaztunk. Az
eredmeny kitiino: 1956-ban
meg volt tartasunk, azaz
gerinciink.

Ez a nernzeti tartas, az
6sszetartas roppant meg a kada
ri "gulyaskommunizmusban".
Mar 1957. majus I-en lcitsz61ag
lelkesen iinneplo t6meg eltette
Kadart, az arul6t. 1956-t61
1990-ig 800 ezer parttag eleve
lepaktalt es kiszolgalta az
elnyom6 gyarmati rendszert,
mig a tobbiek tarsadalmi meg
iteleset eleve az 56-hoz val6
viszonyuk hatarozta meg a
kaderlapokon.

Angyal Istvan, aki
Ausehwitzb61 hazaterve - ahol a
nemetek megoltek edesanyjeit
es noveret - hithii kommunistci
va vall. Ahirhedt Avo 90%-a
zsidokbOl aUt es jelmondatuk
az volt, hogy "magyarok feje
vel Iesz kikiivezve" az
Andrassy ut, azaz a
Nepkiiztarsasag utja, ahol a
szekhazuk, a mai Terror Haza
Mtizeum aU.

AMagyar Radi6 szignaija
ra a budapesti kavehazi - zsid6 
humor mond6kat irt: "megj6t
ti.ink Ausehwitzb61, itt vagyunk
mind." ,,10 millio fasisztaval
kell kommunizmust epite
nem" - sohajtozott Rakosi. Az
50-es evek vezetoi egytol egyig
zsidok voltak: Rakosi, Gero,
Peter Gabor es az okos es
miivelt Revai. Sztalin, aki
elvakult zsidogyiiliilO volt,
azert allitott zsidokat a
Magyar Nepkiiztarsasag nevil
gyarmata elere, hogy bosszut
alljanak. Miert is? Mert a
magyar hadsereg ellenallt neki

I945-ben. A Nyugat elozeke
nyen 1945-ben is felaldozta
hazcinkal. Svajeban, Hitler veg
napjai idejen az amerikai had
vezetes Hinunlerrel egyeztetett
es ugy dontottek az amerikaiak
a naeikkal kiegyezve, hogy 13
nemet tankhadosztalyt atdob
nak Magyarorszagra. Ez volt a
II. vilaghaboru legnagyobb pan
eelos iitkozete, a Balatoni
Tankesata. A n. Ukran Front
kijutott volna az Atlanti 6eea
nig, ha a magyar es nemet esa
patok nem tart6ztatjak fel
Sztalin esapatait h6napokig itt a
Dunanrulon.

Budapestet ezert ketszer
lattek romma 1945-ben.
Halab61 azert, hogy megmentet
tiik Nyugat-Eur6pat a szovjet
invazi6t61 meg 5 szinmagyar
falut elesatoltak Pozsonynal
Potsdamban es Benes kovetele
sere bevettek abekeszerzodesbe
a magyarok es nemetek kitele
pitesel.

"Decretum... Vgros elimi
nandos esse..." - " elrendeljiik,
hogy a magyarok kiirtassa
nak" sz61t az EU paranes 906
ban frank - azaz Nemet-R6mai
birodalmi - kiadasban.

907 ev juniusanak kozepen
indult meg hazank ellen az
egyesiilt Eur6pa hadserege.
Elkepeszto erokoneentraei6
volt: 100 ezer fos hadsereget
vonultattak fel az Uni6 agresz
szorai, gr6fok, puspokok es a
Lajos kelet-frank k.i.raly. Arpad
remek kemhal6zatot mUkodte
tett es pontosan tudta a tamadas
idopontjeit, helyet es az eur6pai
hadero nagysagat. 40 ezer fa,
azaz 4 .tomeny honved alit
szemben az ellenseggel. Arpact
es harom fia, Tarhos, 'Olio es
Jutas egy-egy 10 ezer fOs kony
nyiilovasokb61 all6 hadsereget
vezetett. Aesateit julius 4-e es 7
e k6zott vivtuk meg 2,5 szeres
rulerovel szemben es gyoztiink
az EU agresszor ellen: a
Pozsonyi csata tananyag a
Westpoint Katonai Akade
mian, csak a magyar tiirtene
Iem oktatasbOl maradt ki.

1526-ban olasz, azaz
veleneei tengerhaj6zasi 10giszti
kaval hordtcik rank a muszlirn
megszall6kat es akkor modem
franeia fejlesztesii agyUkkallot
tek nemet tiizerek a magyar

kiraly hadsereget Mohacsnal.
Magyarorszag 150 evnyi isz
lam megszaUas utan kipusz
tult azert, hogy megmentse a
kereszteny Europat. 1920-ra
tert magahoz nepessegszam
ban Magyarorszag, ameIy
ledzta magaroI a viiriister
rort es megallitotta a fasiszta
kommunistak terjeszkedeset
Europaban.

Halab61 a Nyugat felsza
molta Trianonban Magyaror
szagot, elvettek tolunk a
nekUnk, Budapestnek igert
olirnpiai rendezesijogot es kitil
tottak sportol6inkat az 1921. evi
Antwerpenbe athelyezett
Olimpiar61. Megalaztak es
kifosztottak. Ma mar egy 40
45 millios kiizephatalom len
nenk, ha nines Trianon.

1945-ben nekUnk koszon
hetoen idot nyert aNyugat, mert
hatalmas veraldozattal megalli
tottuk a Voros Hadseregel.
Halab61 eserbenhagytak minket
1956-ban es I990-ben a nyuga
ti tikos szolgalatok altai szerve
zett rendszer-valtcissal es priva
tizaci6val sz6 szennt lerombol
tak a magyar ipart, felrob
bantottak EV szubvencioval
cukorgyarainkat es nagyiize
mi mezogazdasagot, EV dota
cioval kiirtva szolos kertjein
ket, felszamoltak hadseregiin
ket es az EV-ban valo felvete
lunkkeI ujra gyarmatositot
tak.

ANATO-ba val6 betagoz6
dasunk nem a biztonsagunkat,
hanem ujra atomcsapasnak val6
kitettsegiinket jelentette. Az
SZU nem k6vetelte meg, hogy
Afganisztani kalandjaba
magyar katonak haijanak meg.
Az USA NATO esatl6sakent
viszont kotelezo volt reszt venni
az afganisztani, iraki es most a
sziriai imperialista agresszi6
ban. Magyar verrel fizettiink
azert, hogy gyarmatositottak
kulturalisan, katonailag, penz
ugyileg es gazdasagilag a
Nyugatiak. Most eppen az isz
lam h6ditcisat akarjak elosegite
ill Junekerek a muszlimok bete
lepitesevel az EU eugenetikus
komisszarjai fajelmeleti ideol6
giai alapon. Hitler a zsidokat
pecezte ki kiirtando fajkent,
az antiszemita Soros Junc
kerrel es Merkellel minket,

magyarokat, europaiakat, zsi
dokat es keresztenyeket akar
megsemmisiteni.

ANyugat 1000 eve gyiilol
bennUnket, magyarokal. Mert
segitsiink hat nekik? 1000 ev
6ta most eloszor fordult a
koeka: aNyugat bele fog fullad
ni az iszlafasiszta invazi6ba, rni
pedig - a lenezett Kelet-eur6pai
pcirjak - muszlim fertozes men
tes ovezetkent megmaradunk
annak akik most vagyunk,
Lengyelorszagt61, Csehorsza
gon, Szlovakian, Magyaror
szagon at Horvatorszagig: V4
V5-nek. A Nyugat beesapott
bennUnket: az EU csatlakozasi
szerzodesiinkben nem szerepelt
hazank eroszakos lakossag
osszeteteli megvaltoztatcisa isz
lam rnigrans terroristcik kotele
zo betelepitesevel.

Ki kell lepni az EV-boI,
ameIy a hazank teriiletet meg
csonkito ANTANT es a SZV
utodja lett es a NATO-bOl,
amely a Varsoi SzerzOdes
utodja! 56. kiivetelese volt a
semleges Magyarorszag.

Angyal Istvan 1956-ban a
Tiizolt6 uteai fegyveres felke
10k paranesnoka volt Csongovai
Per Olaffal egyiitt. Kitiinaen tel
jesitett. T6bb mint szaz szovjet
paneelost lott ki osztaga.
Angyal Istvan val6ban angyal
volt. Paranesnokkent nem dijaz
ta az ertelmetlen verontcist. Tul
sok halottal talcilkozott
Ausehwitzban Angyal. Eleg
magyar ver folyt el a vilaghabo
ruban - gondolhatta. Ezert 24
zoldparolis, tehat sorozott
AvO-s kiskatonat mentett meg
a forradalom haragjlit61, ezert
halab61 Kadarek 1958.-ban fel
k6t6ttek. fme, egy reszlet
"buesulevelebol":

"Azt szeretnek, ha nyiIat
koznank a vilagnak, pedig
meg csak az bant, ha bantani
lehet meg minket valamivel,
hogy esetIeg martirt vagy hOst
kreaI beloliink a "halas uto
kor" iinmaga kinzasara. Ha
lesz iIyen, tiItakozz! Tiltakozz!
Mi nem akarjuk ezt, ne turkalja
nak onmaguk szennyeseben,
multjukban, akik netalan mi
lesziink. Nagy rusztikus ko
legyen a nevtelen esoeselek
emleke, amelybol lettiink,
amellyel egyek voltunk, es

akikkel egyiitt terUnk meg. De
ez is ostobasag, mint minden
rag6das a multon. Feledjetek el,
feledjetek el minket, ez a hasz
nos. Az emlekezes k6ti a eselek
vo kart, vagy ostoba, szertelen
tettekre sarkallja. Ti eljetek,
nevessetek teli szajjal, mert rni
is igy akartunk elni. Ne hagyja
tok,hogy Urra legyen rajtatok az
emlekezes." (Beszelo, Eorsi
Istvan: Angyal Istvan buesule
vele, 19. szam 1987/1.)

Angyal Istvan nem az
egyetlen magyar zsid6 hazafi. A
Petofi Korben, az Ir6szovet
segben keszitette elo a baloldali
magyar ertelmiseg - koztiik sok
zsid6nak sziiletett magyar ir6 
a forradalmat. Zelk Zoltant,
Dery Tibort senki sem szarma
zasa szennt itelte meg. 1956
ban, a forradalomban meg senki
sem tartotta szamon a masik
szarmazasat. A"nepi - urbanus"
ellentet a rendszervaltozas, azaz
a "HaborU Magyarorszag
Ellen" talalmanya. Kemeny tit
kosszolgaIati munka eredmenye
es az SZDSZ nevil ugynokpcirt
aknamunkajanak "gyiimolcse"
a magyar-zsid6 es magyar
eigany mestersegesen gerjesz
tett ellentet kialakitasa hazank
gyengitese eeljab61.

A rendszervaltas 40 ev
magyar erOfesziteset, viragzo
magyar iparagakat es a brill
ans magyar mezogazdasagot
semmisitette meg. Ehhez egy
erkiiIcsi rombolas is tarsult:
ez volt az mestersegesen ger
jesztett antiszemitizmus, a
ciganysag az Osszmagyarsag
ellen uszitasa es a kabitoszer
elterjesztese. Az MSZMP,
amelyben 34 evig zsid6ellenes
numerus klausus ervenyesult,
suttog6 propagandaval kikezdte
a lengyel-piaeok miatt a len
gyel-magyar baratsagot. Az
MSZP pedig a hataron ruli
magyarok ellen uszitott az
allampolgarsagi nepszavazason.

A Nyugat, amely utan
annyira ahitoztunk 1956-ban is
elamlt minkel. Biztatott es hite
getett a Szabad Eur6pa Radi6n
at. A Nyugat mindig a volt
kommunistakat tamogatta, es
ma is 1956 60. evfordulojan, a
2006.-ban kiizenk Iiiveto
hazug Gyurcsanyt sztaroljak,
tiimik milliardokkal, EV-us
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szakertOi megbizasokkal.
Miert? Mert Barosso, az EV
volt fo komiszarja maoista,
Juncker trockista volt fiata
Ion. Nosztalgiazo szalon kom
munistak voltak mind es azok
is maradtak.

Pongratz Gergelynek, 1956
hOsenek azt is meg kellett elnie,
hogy az SZDSZ-es Kuncze bel
ugyminisztersege idejen meg
vertek, es megbilincselve von
szoltak el a Hosok terer61, a
magyar term6foldert tartott
Kisgazda parti tiintetesr61 1997
ben.

2006. oktober 23-an ugy
unnepeltek a hatalmon levo
liberal-fasisztak, hogy ujra nagy
elvezettel - rajtunk rohogve 
lejatszottak az 1956-os forrada
10m es szabadsagharc levereset,
a magyarverest. Ahogy Kadar
az oroszokat, ugy Gyurcsany
ismeretlen nyelven beszel6,
azonosito nelkiili kiilfoldi kom
mandosokat hivott be. Az a
Gyurcsany, aki a tomegbelo
vetest, a szemkilovetest es
viperahasznalatot elrendelte,
idegen csapatokat hivott be az
unneplo magyarok ellen,
IDaig biintetlen. Vajon mil~rt

vigyorog a kepiinkbe egy
h:iborus biinos KISL-titkar?

1956-ban 7 eves voltam.
Olliink a pineeben es Nagy
Magyarorszag terkepeket raj
zoltunk iskolai rajzfiizetunkbe
az oesemmel. Hogy honnan jolt
az otlet a terkeprajzolashoz,
mikozben leinn dorogtek az
agyiJk, kerepeltek a geppuskcik,
nem atdom. A lovesek sziinete
ben nagymamammal leimentiink
kenyerert a Karolyi kert sarkcin
leva leis Kozertbe. Megszokott
Ids seta volt ez ajatszoteren at.
A MUzeum korut felol egy nyi
tott szovjet kheld szinii pancel
autob6lleadtak egy sorozatot a
kenyerert sorban allokra. Egy
apuka eppen kijott a boltbol,
hona alatt a szep meleg barna
kerki/os kenyerrel. Elfekudt.
HalQlaban is magahoz szoritot
ta a kenyeret. Az ujjai beleme
lyedtek a ropogos, illatos hejba,
akenyer az elet amagyamak! A
sorban allok letakartak az apu
kat tljsagpapin-al.

Az Egyetem teren, a 4.
emeleten laktunk. Az erkelyunk
1'01 latszottak Papnevelde utea
fele a Gellert hegyi villak. Mivel
a jogi egyetem diakjai az

Egyetemi templom tornyaban
alaldtottak lei egy loallast, a
Gellert hegyrol az oroszok
Id/ottek a tomyot, amelyektelen
robajjal - egyben - zuhant Ie az
Egyetem tel; Kaplony utea sar
kan a maeskakOre.

Edesanyank, khen fogva
ket kisfiat katasztr6fa-turista
kent afon-adalom leverese utan
kOzvetienult setara, kaTjelmero
bejarasra indultunk /956.
novemberben. Csak most erze
kelem, hogy Mesanyam nem
esak igen szep no volt, hanem
igen blJ.tor is. Mindenutt fel nem
robban aknak, halottak, IdlOtt
tankok hevertek. igy a Mikszath
Kalman tel' es a Larine Pap tel'
kOzotti Krudy Gyula uteaban 
mintha ma is elottem volna 
aluminium tejes kannakkal kor
berakva Idlott, de fel nem rob
bant bombak voltak szepen jOl
Mlitva, ugy at-hat darab. A
besiilt legi bombIJ.k es az agyiJ
bol Idlott un. "malaeok" neme
lyike olyan magas volt, mint
akkor en. Uti eelunk Mesanylun
szemorvos hazaspar baratai
nak, Dr Konstantinovies MillJ.n
es D,; Konnos Katalin meglato
gatasa volt a Corvin kOzben.
Kormos Gha, Kati neni oeese
ahelyett, hogy Nyugatra mene
kiilt volna barataival, inkabb
tiizerkent kezelte azt a legvMel
mi agyiJt, amely az Olloi uton a
Nagyvarad fele iranyitva sor
ban lotte lei a beozonlo szovjet
panee/osokat. A Jozsef kOrnt es
(Illoi ut sarkan IdlOtt tank alit,
1m-esre osszeegett orosz kato
na, aid lIJ.thatoan Id akart mene
kulni az ego tankb61. Meg ott
volt a beszaradt vel' a villamos
sinek vcijataban. Asaroktol nem
messze barikadkent keresztbe
forditott villamos koesik alltak.
Az lparmiiveszeti Mllzeumon
belovesek, az elotte allo sarok
haz osszeomlott. Kiesit jOijebb a
Vajdahunyad utea es Olloi ut
sarkan allo sarok lak6haz felso
emeleti lakasanak uteai fala
eltiint es egy szep fekete zongo
ra egyenslilyozott a harmadik
emelet jOdem peremen, hogy
leugoljo17-e.

Budapestet tiz even beliil
masodszor is szetlottek. Vesz
tesnek sziilettiink? Orok
Iijrakezdes - ez a mi sorsunk?

Budapest, 2016. szeptember 27.
Janossy Piter Samuel

fbI Dijas epiteszmernok

Sz6-Beszed

Ebben a honapban az
egyik olyan taplMekunkrol
szeretnek tajekoztatast adni
Onoknek tudomanyos es nep
gyogyaszati szempontbol
,amelyet a javukra fordithat
nak a sziikseg eseten. Ez a
gasztronomiaban hasznMt
ertekes naveny a burgonya. A
tudomanyos vilag is vizsgalo
dott mar a burgonya hatoa
nyainak a vonatkozasaban.
Most meg egy 1975-bol szar
mazo beltartalmi ertek vizsga
latat mutatom meg.

"A burgonya nemcsak
taplMo, hanem gyogyito tulaj
donsagai is vannak - allapitot
tak meg szovjet kutatok.
ValoszinGleg resze volt a bur
gonyanak a skorbut megsziin
teteseben is Europa egyes
orszagaiban. Az Europaba
behozott burgonya ugyanis C
vitamint, karotint, biotint*,
kiilonbozo B vitaminokat,
szerves savakat es egyeb
hasznos anyagokat tartalmaz.
A nepi gyogyaszatban a suit
krumplit a szivbetegsegek
gyogyitasara ajanljak, a fuss
burgonyalevet pedig a feke
Iyek gyogyitasara.

A burgonya kemenyitojet
a gyomor-beirendszer gyulla
dasainak az enyhitesere,
tovabba mergezesek es egesi
serGlesek eseteben hasznal
jak. A burgonyavirag fozete
csokkenti a vemyomast es a
legutak gyulladasai eseteben
is a fussen fozott burgonya
gozeinek belelegzeset ajanlja
a nepi gyogyaszat. A biotin,
mas neven B7-vitamin a viz
oldhato vitaminok kaze tarto
zo bioaktiv vegyiilet. Kemiai
szempontbol kentartalmu
heterociklusos karbonsav.
Jelenlete sziikseges a sejtek
zsir es aminosav anyagcsere
jehez, fontos szerepe van a
zsirsavak szinteziseben"

Milyen hatoanyagokban
bovelkedik a burgonya? Az
elterjedt kulmm6veny tartal
maz A-, B-, valamint C-vita
mint is. Ezenkiviil gazdag

kaliumban, minek koszonhe
toen jo hatassal van a szivmii
kodesre, a benne talalhato
foszforsok pedig serkentik az
idegrendszer miik6deset.
Tovabbi osszetevoi: Citrom
sav, Tejsav, Karotin, Alla
ntoin, Szolanin.

Ha gyakran kiizdesz
emesztesi problemakkal 
szekrekedessel, puffadassal -,
kivalo hazi gyogymod lehet
problemaidra a burgonya. A
meghamozott krumpli fOz6le
vet ne ontsd ki, hanem idd
meg batran. Enyhe hashajto
hatasanak koszonhetoen or
vosolni fogja kellemetlen
probJemaidat.

Amennyiben aranyered
mar nem verzik, csak fajdal
mas, keszits i.ilofurdot a bur
gonya leveb61. Ketharom
maroknyi burgonyaszarat
keverj 6ssze egy maroknyi
rozmaringlevellel, majd az
egeszet forrald fel ket liter
vizben. Szurd Ie, es onts
hozza annyi hideg vizet,
amennyit61 elfogadhato
homersekletii lesz a furd6,
majd i.ilj bele korGlbeli.i1
negyed orara.

Sokaig forgolodsz lefek
yes elott, nehezen alszol el? A
nepi gyogymodok erre a prob
lemara is burgonyat javasol
nak. Fozz - alaposan megtisz
titott - hamozatlan burgonyat
este, majd sziird Ie .a levet, es
lefekves elott fel orava1 idd
meg. A langyos burgonyale
viszonylag hamar elalmosit
majd.

lziileti problemakra elso
sorban reumas iziileti pana
szok ellen hasznalhatod a bur
gonyM. Harom-negy marok
nyi krurnpliszarat fozz 15 per
cig ket liter vizben. Ezutan
hagyd kicsit kihiilni, majd
aztasd bele fajo testreszedet.
A modszer kizarolag kiils61eg
alkalmazhato, mert a burgo
nya szara mergezo.

Ha gyakran idegeskedsz,
es gyomorsavad jellemzoen
tobb a kelletenel, a burgonya-
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let batran fogyaszthatod. Sot,
meg a gyomorfekely terme
szetes gyogymodja is lehet a
lereszelt nyers burgonya
kipreselt leve. Mind6ssze arra
kell i.igyelned, hogy mindig
etkezesek utan fogyaszd. Ha
ugyanis ebed elott iszod, sem
legesiti a gyomorsavat, es
megzavarja az emesztest.

Vizhajto helyett vagy a
kulonboz6 meregtelenito
kUrak reszet is kepezheti a
burgonya. A nyers krumpli
leve ugyanis kivalo vizhajto
hatassal bir, mellyel kiegeszit
heted a dietat. Emellett terme
szetesen akkor is hasznos
lehet a naveny vizhajto hata
sa, ha magas vemyomassal
ki.izdesz.

Felso leguti gyulladasra
inhalalashoz is idealis a
noveny leve. Mosd meg a bur
gonyM, majd apro darabokra
szeleteld fel anelki.il, hogy
meghamoznad. Ilyen forma
ban sok jotekony hatoanyag
szabadul fel. Ezt kovetoen
kezdd el fOzni a feldarabolt
krumplit, majd mikor elkezd
formi, vedd Ie a tiizhelyrol.
Hajolj a fazek fole, tegy egy
taralkoz6t a fejedre, es inha
IMj a gozzel.

Egesi serGlesek es rovar
csipesek kezelesere,kiiI6nb6
z6 hamserGlesek, ellen is
szinten jo gyogymod lehet a
burgonya. Mindez a benne
levo allantoin hatoanyagnak
koszonheto, mely gyulladas
csakkento hatassal bir.

A krumpli lereszelt, majd
kipreselt, nyers levet hasznal
hatod borogataskent egesi
serGlesekre, rovarcsipesre,
esetieg varrati hegekre.

Valosziniileg a felhaszna
lasi terGlete ett61 sokkal szele
sebb korG. Tul az elelmiszer
kent valo ismereteken hasz
nalhato gyogyn6venykent is
a fenti nepgyogyaszati megfi
gyelesek szerint. Egy probM
meger!

Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz
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Uvegezest
vallalok!

Telefon:
0620f55·73-923

Gyomaendrodi
baba

Kiss Adam sziiletett
2016. jLtliUS 14-en.
Edesanyja: Jenei Eva
Evelin.

Nyitva: hetf6-pentek 7.30-17.30.
Szombat: 7.30-12.00

MUNKARUHAzATI

Az aramszolgaltat6
heti ket alkalommal tart
iigyfelszolgalatot a Selyern
uti varoshaza epiiletenek
f61dszintjen leva irodaja
ban. HHfOi napokon del
elott 8-13 6niig, szerdan
kent pedig 15-19 6niig
vaIjak az iigyfeleket a sze
melyes iigyintezesre.

Villanyszerelesi anyagok,
vilag ftastechnika,
gazkeszOlekek es alkatreszek!

VILLANYSZERELESI MUNKAK
regisztralt villanyszerel6vel
sajat arukeszletb61!

Szakilzlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rak6czi ut 12.

azszolgaltato
. gyfelszolgala

E·ON
ugyfelszolgalat

ALUVILL

Az ENKSZ Eszak-De1
Regionalis Foldgazszol
galtato Zrt. iigyfe1sz01gala
ti irodaja a varoshaza f6ld
szintjen. Nyitva tartas:
hetfO 14-18 oraig, kedden
8-12 oraig. A szeme1yes
iigyfelszo1ga1aton igenybe
vehet6 szolgaltamsok: gaz
meroallas bejelentese, mu
szaki szolgaltatasok meg
rendelese, illetve lemonda
sa, fogyasztoi adat- es cim
va1tozas bejelentese, fo
gyasztasmero atirasa, fo
gyasztasi hely ki- es be
kapcsolasa, szarnlazassal
kapcsolatos informacio ke
rese, bankkcirtyas befizetes
lehetosege, stb.

Ket teknoctarka,
szobatiszta kiscica

ingyen elviheto!
[rd.: 0670/318-3102

EGYEB

kozponti
irodaepiilet
egyiittese

elad6

Erdeklodni:
0630/9554-569

A Korosi Halasz
Szovetkezet

Gyomaendr6d,
Kossuth u. 27. sz. alatti

Nem hasznalt, elrom
lott, fe1eslegesse valt huto,
vagy fagyasztoszekrenyet
ingyen e1fogadom. Hivjon,
hazhoz megyek. Te1efon:
+36-66/789-189

Vasaro1nek 100-120
liter jo1 kezelt szi1vacefret.
Brd.: 0670/628-0435

Szereny alberlot kere
sek, masfe1 szobas ossz
komfortos hazba. Ugyanitt
e1adok oszi, teli ruhazatok,
olcsok, alig hasznaItak
(edenyek es bUtorok is)
Iranyar: 500 Ft-toL Brd.:
06-66/280-196

Haromkerekii Tornado
motor e1ado. Iranyar: 100
ezer Ft. 0630/579-0660

2 db futozott Trabant
kerek e1ado. Iranyar: 10
ezer Ft, illetve megegyezes
szerint. Brd.: 0666/284
857 vagy 0630/244-0609

Agyazhato rekamie
p1iiss huzatta1 ko1tozes
miatt e1ad6. Iranyar: 11
ezer Ft. Brdek10dni telefo
non: 20/5198-764

Erika taskair6gep, j6
allapotban e1ad6. Iranyar:
3300 Ft Brdek10dni 1ehet:
20/5198-764

KERT, TELEK
Vizparti nyaralo a

Fuzfas-zugban elado. Erd.:
0620/9645-260

Gyoman, Pocos kert
ben 1925 negyzetmeter
bekeritett kert elado.
Furott, asott kut, pince,
tarolo, villany, 35 db gyii
molcsfa fele resz veteme
nyes Iranyar: megegyezes
szerint. Erdeklodni lehet:
0670/271-81-46

Gyomaendrodon Bo
nom-zugban vizparti telek
elado 500 negyszogol.
lranyar: 1,8 millio Ft. Erd.:
Gellai Miklosne Tel.:
0630/471-9279

A korosladanyi titon
komfortos tanya elado (a
Mamutec-kel szemben) 1,1
ha f6lddel, ontozorendszer
rei, ipari arammal. Er
deklodni lehet 8-18 oraig,
0620/352-8042-as te1efo
non.

Gyomaendrodon a Kor
gat utcaban (13. szammal
szemben) 895 negyzetme
ter teriileru kozmu nelkiili
epitesi telek elado. Telefon:
+41/798-996468

LAKAs
Gyomaendrodon . az

Oktober 6. ltp-en 2 szobas,
jo allapom lakas elado.
Erd.: 0620/576-7879

Endrodon 4 lakasos
tarsashazban 1. emeleti
lakas, akar butorozottan,
garazzsal egyiitt elado.
Iranyar: megegyezes sze
rint. Erdeklodni lehet tele
fonon: 0630/548-1633
vagy 0630/354-4166

HAz
Komfortos tanya elado

a Korosladanyi uton a
Mamutec Hungary Kft-vel
szemben, 1 hektar vegyes
erd6vel, de kiilon-kiilon is
elado. Erd.:0620/352-8042

Gyoma kozpontjaban,
kertes csaladi haz elado.
Erd.: 0630/544-4641

Gyomaendr6don a
Juhasz Gyula u. 17. sz.
alatt csaladi haz elado, 3
szobas osszkomfortos.
Erd.: 0670/637-5461

Endr6d kozpontjaban 3
szobas, osszkomfortos, 2
utcara nyilo pinces, gara
zsos csaladi haz elado.
Iranyar: 3,5 millio Ft. Erd.:
0620/972-9796

Gyoman, az Arany
Janos utca 16. sz. alatt 4
szobas konvektoros haz
elado. Erdekl6dni lehet:
0620/526-6573

Gyoman, a Wesselenyi
utca 14. szam alatt 3 szo
bas csaladi haz siirg6sen
elado. Ar: megegyezes sze
rint. Erdeklodni: 0630/516
0781

Gyom{m 2 szobas etke
zos csaladi haz gaz es
vegyestiizelessel elado.
Iranyar: 7,5 millio.
Erdek16dni telefonon:
0630/433-9216

Gyomaendr6don a
Korgat u. 15. sz. alatt 705
negyzetmeter teriiletu
osszkozmuves belteriileti
ingatlan eladO. Az utca
fronton romos paraszthaz
mellekepiilettel, a telek
vegeben uj epitesu kettes
disznool es takarmanytaro
10 van. Telefonszam:
+41/798-996468
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nem szamit a kor a varas
atmozgatunk n.f.l~ legkomplexebb
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Kner Imre ter Iwww.gellal.hU
06 66 285 840 I 06 30 627 8234 Rtness klub E szolarium
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Erdeklodni:
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INGYENES EDZES
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KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap

Az aprohirdetes szovege:

.....................................................................
Cfme:

r-------------------------------------------------- ----.,
l Ingyenes a lakossagi apr6! !
I Il A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azok- !
:, nak az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, :
I akik ezen a szelvenyen kLildik be megjelentetes !

celjab61! A szelvenyen a megjelolt helyre kell befrni
a kivant szoveget es a szelvenyt levelez61apon
vagy borftekban elkOldeni a kovetkez6 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!
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Garancias es garancian tuli gepkocsik szervizelese,
javitasa

- Ingyenes allapotfelvetel
Visszahivasi kampany elvegzese

(.Ilu<:ilr a:: oJqj, = olajszGro esa munka.dijnrtt ta1:a1miCza)

SUZUKI Sandor

Suzuki Markakereskedes es
Markaszerviz

SUZUKI Sandor

Varjuk hivasat az alabbi elerhetosegeken!

SZEBVJZ4KCIO!

Olajcsere Illar 12.350,- Ft-tol *

5310 KisujsZ3l13.s. De3.k F. u. 69-75.
+36-o9J321-134 2O-as m e1h.k
e·mail: sU2Ukl$.~ervi2fi:t.sandors@:rviCQ.t-onllne.hu

web: www.suzutdsandor.hu
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Szuj6 Kft.
Gyomaendrad, Fa ut 33.

Tel: 06-66-581-520
www.szujokft.hu

~

Ford szemelyaut6k keszletr61,
egyedi ajanlatokkal
ES ajandek teligumi $Zettel'

Az aul6k illuszlJaci6k. Atajekoztalas nem
teljeskorU. tovabbi inlormaci6

markakereskedesunkben.
Vegyes iizemanyag fogyaszt3s 3,6-6,3llkm

vegyes co, ~bOCS3tas 94·115 gtkm.

Sandor SelVice Kft.
5310 Kis'JJszall;!ls, Deak F u.69-75
Tel: 59/321-134
Fax: 59/322-300
e-mail: fsandoriCVsandorservice.t-online.hu
"Neb: www.fordsandorservice.hu

ASS ESD-vel, ESP, manualis klima, taviranyitoskozponti zar, elsa elektromos
ablak, 6 h~gzsak, sz~rvokormany, krom diszek, CD-s radio, elektromos tiikor

\

Suzuki Baleno 1,2 G_L keszletrol brutto

.250.000,. Ft..ert

5310 Kisujszallas, Kiizraktar u.4.
Tel: 59/520·750 web: www.suzukisandor.hu
email:suzukiertekesites@sandorservice.t.online.hu

Teligurni s:;:ttt ajanlalunl, a I:eszlel trtjeig, a I'J'yi~ hel idolartarn a alatt regisllrall, es 201 f,

olctober 10-31 kazoo rntgl:>5latt vtvOs:erwde&:l:re erlenyes, (jj Ford sztmel\,gepl:ocoi
;a"atlas,; tStten. A:!. al:dob~n resll vtvO modtlltl,: FOld Fitsta, Ford Focus, Ford (·Max,
Ford Mondto. p" jtltn hirdeles lajel:ollalo jtlltgu, ntm leljes I:,:'ru es ntm minosiil
ajanlatletelntl:. A kepen lathalo auto!: iIIuszlradok. 80vebb infwnadoerl erdeklodjan a
marka!:eresl,edesOnkben esa w";'Niordsandor&:rvice .hu oldalonl
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Feleliis szerkesztii: Hornok Ernii • Szerkesztiiseg: 5500 Gyomaendriid, Hiisiik iitja 51.
Telefon: 06-70/22-632-99. Kiadja: Rekline Stiidi6Egyeni Ceg • Feleliis kiad6: Hornok Ernii. E-mail: szobeszed@gmail.com
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vehettek at akik akik
t6bb evtizeden at a k6z
szolgalataban (az egesz
segiigyben es az oktatas
ban) tevekenykedtek, az
elmult egy evben aktiv

paIyafutasukat befejez
t6k es nyugallomanyba
vonultak. Egeszsegiigyi
dolgoz6: Pappne Szarka
Emilia Pedagogusok:
Almasi Gergelyne, Ha
dine Juhasz Anna, Honti
Judit, Koloh Imrene,
K6nya Marta, Pappne
Nemeth Hedvig, Sipos
ne Nyilas Eva, Szaba
dosne Horvath Ilona,
Uhrinne Darvas Erzse
bet.

A B6kes Megyei
Onkormanyzat K6z
gyiilese es T6tkoml6s
kepviselo-testiilete az
1956. evi forradalom 60.
evfordul6ja tisztelet6re
koz6s iinnepi k6zgyiilest
tartott. A megemlekeze
sen reszt vett Kubatov
Gabor orszaggyiilesi
kepviselo is.

Az iinnepi megemle
kezes elott Fekete Pal
rendhagy6 tort6nelemo
ran meselt a t6tkoml6si
Jank6 Janos iskola gim
nazistainak az '56-os
esemenyekrol. A gyere
kek erdeklodessel hall
gattak Pali baesi elbe
szeles6t, hiszen egy
olyan szem61ytol kap
hattak hiteles tajekozta
tast, aki maga is reszt
vett az akkori t6rtene
sekben: 1956-ban a Be
kes megyei forradalmi

Az unnepi megemle
kezes 15 orakor szentmi
sevel kezdodott, majd az
onkormanyzat altaI szer
vezett Magyar Szabad
sag eve 1956-2016 dmii

megemlekezessel folyta
todott a Szent Imre
Katolikus Templomban.
Az unnepseg sz6noka
Prof. dr. Latoreai Janos
ill, az orszaggyiiles alel
n6ke volt. Unnepi besze
deben megemlekezett az
1956-os esemenyek end
rodi, gyomai jeles sze
melyeirol, torteneseirol
is. A Hos6k teren levo
1956-os kopjafanal kos
zOrUzassal zarult a meg
eml6kez6s.

Okt6ber 23-an 10
6ratol koszorUzas volt
Gyoman a Szabadsag
teren a Hos6k Emlek
miivenel, valamint a Fo
ut 222. sz. alatti epiilet 
az egykori "sziirkehaz" 
homlokzatan elhelyezett
emlektablaknaL 11 6ra
kor kezdodott a k6pvise
lo-testiilet unnepi iilese a
varoshazan. Itt keriilt sor
a helyi kitiintet6sek
atadasara. Toldi Balazs
polgarmester adta at
Gyomaendrod Diszpol
gara kitiinteto oklevelet
T6tka Sandor olimpikon
kajakosnak - szamolt be
az esemenyekrol a yaros
honlapja.

Gyomaendrodert Ki
tiinteto Emlekplakettet
vehetett at Kovacs Ga
bor ny. iskolaigazgat6 es
Jakus Imre. Emleklapot

Azonnali hatallyal fel
mentette a Mez6gazdasagi es
Videkfejlesztesi Hivatal
(MVH) elniiket, - az endr6di
kiit6desii - Gyuricza Csabat,
valamint e[niikhelyetteset,
Dragovacz Nikolettat a
Miniszterelniikseget vezet6
miniszter, Lazar Janos - t<ije
koztatt<ik az MTI-t okt6ber 28
an. Egyben kiiziiltek, hogy az
MVH elniiki tisztseget 2016.
november l-jet61 Viski J6zsef
tiilti be.

Az mar korabban ismert
volt, hogy az MVH jogut6d
lassal megszlinik januar elseje
t61, feladatai kd tarcahoz
keriilnek: a Miniszterelniik
seghez, illetve a Fiildmiiveles
iigyi Miniszteriumhoz.

Magyarorszagon evi 400
420 milliard forint tamogatast
kapnak a mez6gazdasagi ter
mel6k, ebb61 el61egkent tavaly
mintegy 160-170 milliardot
fizetett ki a hivatal, az id~n a
varakozasok szerint 200 milli
ard forirtthoz kiizelit majd ez
az iisszeg.

EI kell mondanom, hogy
Dank6 Bela meg nem
ajanlott nekem ilyen
allast. Az igaz, hogy mar
jartam a Magyar Lab
darug6 Szovetseg szek
hazaban, de nem azert,
mert ott munkat ajanlot
tak volna. Tehat, nines
errol sz6, nem keresek
mas a11ast, szeretnem
kitolteni az onkormany
zati eiklust, ha mar a
gyomaendrodi emberek
bizalmat szavaztak ne
kern. Nem tervezem,
hogy ido elott lekoszo
nok a polgarmesteri
posztr61 - mondta vegiil
lapunknak Toldi Balazs
polgarmester.

Gyuriczat
menesztettek

H.E.

- Ma meg nines don
tes ezekrol, szerintem
meg a konnany sem
dontotte el, hogy mi
legyen. Azt lehet hallani,
hogy Orban Viktomak
sikeriilt mligemie magat
es a TOP-os palyazatok
ra szant penz fogytan
van - nyilatkozta lapunk
nak Toldi Balazs.

Az elmult hetekben
a varosban elterjedt az a
hir, hogy Dank6 Bela
orszaggyiilesi kepviselo
egy kenyelmes, j61 jove
delmezo allast ajanlott
fel Toldi Balazsnak a
Magyar Labdarug6 Szo
vetsegneL J61 ertesultek
tudni velik, hogy Toldi
elfogadja ezt a munkat
es lemond polgannesteri
szekerol. Emiatt jovore
idokozi polgarmester va
lasztasra keriil sor Gyo
maendrodon, ahol
Dank6 Bela javaslatara 
Agostonne Farkas Maria
keresztenydemokrata
kepviselo indulna a
megfuesedett varosveze
toi szekert.

Megkerdeztiik a pol
garmester, vajon igaz-e a
h' ?II.

- J6magam is hallot
tam ezt az elkepzelest,
mar tobb alkalommal is
megkerdeztek ezt tolem.

Toldi Balazs polgar
mestert a legut6bbi ok
t6beri kepviselo-testii
leti iiles nehany napi
rendi pontjaval kap
csolatban kerdeztiik az
elfogadott dontesekrol.

- Ismeretes, hogy a
yaros es a Gyomaend
rodi Udiiltetesi Sz6vet
seg Turisztikai Egyesu
let meg 20I5-ben kotott
egyiittmiikodesi megaI
lapodast. Ennek alapjan
az egyesiilet evente elke
sziti feladatervet, melyet
a kepviselo-testiilet ele
terjeszt.

A most eloterjesztett
anyagban a turisztikai
egyesiilet javasolta egy
uj varosi idegenforgalmi
koneepei6 kidolgozasM,
amelyben az onkor
manyzat meghatarozhat
na a a turisztikai fejlesz
tesek iranyvonalat.

Toldi Balazs polgar
mester lapunknak el
mondta, hogy az egyesu
let uj marketing tervehez
penziigyi kotelezettseget
nem vallal a Yaros.

- J6magam abban
gondolkodok inkabb,
hogy egy komplex va
rosmarketing tervet ke
szittessUnk el szakembe
rekkel. Ebben a turiz
must kUlon kezelnem, a
f6 resze pedig a Gyoma
endrodben rejlo gazda
sagi lehetosegek feltara
sanak kellene lennie.
Ezzel is szeretnenk a
befektetok figyelmet fel
hivni varosunkra.

Gyomaendrod varo
sa a teriiletfejlesztesi
palyazatokra . tobb ko
moly tervet· is benylij
tott. Toldi Balazs polgar
mestert .. kerdeztiik a
palyazatok elbiralasar6I.
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bizottsag elnoke volt. A
megtorlas soran halalra
iteltek, majd eletfogytig
laura valtoztattak a biin
teteset, az 1963-as koz
kegyelemmel szabadult.

Fekete Pal

Zalai Mihaly, a Be
kes Megyei Onkor
manyzat Kozgyiilesenek
elnoke mondott iinnepi
beszedet kieme1ve azt,
miert fontos em1ekezni
azokra a megyei hosok
re, akik veriiket, e1etiiket
adtak a forradalomert.

A Bekes Megyei
Onkormanyzat Koz
gyiilese minden evben
Bekes megye tarsada1
mi, gazdasagi, tudoma
nyos fej1Odeseert, va1a
mint a ku1turalis e1et,
tovabba a sport terii1eten
kimagasl6 eredmenye
ket elero szemelyek,
kollektivak tevekenyse
ge elismerese erdekeben
"Bekes megyeert" kitiin
tetest adomanyoz. 2016
ban harman vehettek at
e1ismerest:

Fekete Pal a nernzet
es Bekes megye erdeke
ben vegzett kiemelkedo
szolga1ataert, dr. Dancs6
J6zsef, a Magyar AUam
kincst,h elnoke Bekes
megye te1epiileseiert
vegzett tevekenysege
elismeresekent, es Jan
csik Ferenc szinmuvesz
Bekes megye kulturalis
eleteben nylijtott mun
kaja elismeresekent.

A Bekes Megyei On
kormanyzat Po1garokert
dijat ebben az evben
Szabadkigy6s po1gar
mestere, Balogh J6zsef
erdemelte ki.

Jenei Balint az egykori Gyo
ma, majd kesobb az egyesiilt
telepUlespar, Gyomaendrod ta
nacselnoke 80 eves. A Szo
Beszed ez alkalombOl koszontOt
te Jenei Balintot, akivel mun
kassaga elmult evtizedeirol is
beszelgettiink.

Jenei Balint a technikum
e1vegzese utan a Budapesti
Viziigyi Igazgat6sagnal, majd
1958-tol az I. szamu MeIyepito
Vallalatnal dolgozott, 1960-ban
hazatert Oyomara, ahol a Oyomai
Jarasi Tanaes muszaki ellenore
lett, kesobb a Oyoma Epitoipari
Szovetkezetnel elvallalta az epi
tesvezetoi munkakort.

- Kieme1kedo munkaink ko
zott emlithetem Oyoma e1so 60
lakasos lakotelepenek epiteset, az
Ifjusagi lak6telep megepiteset
tobb mas beruhazas mellett.

Jenei Balint e1mondta, hogy
1971-t61 kezdtek Oyoma es
Endrod vezetoi az esetleges egye
siilesrol beszelni, annal is inkabb
mert az akkori jogszaba1yok a ket
nagykozseget telepiilesparkent
jeloltek meg. Emiatt folyamato
san egyeztetni kellett egymassal
Oyoma es Endrod fejlesztesi el
kepzeleseit, hiszen ezzel is hate
konyabban lehetett fejlesztesi
penzekhez jutni. Igazabol azon
ban 1974-t61 eledt ujra az a koor
dinaeios bizottsag, amely a ket
telepiiles egyesiileset volt hivatott
e16kesziteni. Ennek elnoke Varga
Zsigmond, akkori gyomai orszag
gyiilesi kepviselo volt. A het tagli
bizottsagban a ket kozseg parttit
karai, tanaeselnokei es vegrehajto
bizottsagi titkarai kaptak helyet.
Ekkor mar egyertelmu eel volt
Oyomaes Endrod egyesiilese es a
varosi dm elerese. Az egyesiiles
iranti torekvest az is taplaIta, hogy
mihamarabbeleIjiik a varosi ran
got; ugyanis akkoriban a varosok
kozpontilag jelentosebb anyagi
fo.rrasokat kaptak a fejlesztesek
hez - mondja Jenei Balint, aki
1974. majusatol 1981.vegeig
Oyoma nagykozseg partbizottsa
ganak titkara volt.

- Az egyesiilesrol akkoriban,
1981-ben sajMos nepszavazast
tartottak: Oyoman es EndrOdon: a
munkahelyi kozgyiileseken kez
feltartassal szavaztattak meg a
dolgozokat, azaz a lakossagot,
hogy egyetertenek-e a ket telepii
es osszevonasaval. Ezt kovetoen
1981. deeembereben a ket kozseg
tanaesiilesein a tanaestagok sza
vaztak az egyesiilesrol, majd meg
ev vegen egy kozos tanaesiiles
szavazta meg Oyoma es Endrod
egyesiileset es az uj telepiilesne
vet. Kiilonosen Endrodon egyesek
fenntartassal kezeItek az osszevo
nast es kifogasoltak, hogy miert
Oyomaendrod es miert nem
Endrodgyoma lett az uj nagykoz
seg neve... Az atlagember, a tObb
seg azonban egyetertessel volt az
elkepzeIes irant. Persze az endro
di oldal hangad6i nem hagytak
annyiban a dolgot, ennek eredme
nyekent 1987-ben az ENeI nagy-'
termeben rendezett falugyiilesen
mintegy 1200 lakos volt kivanesi
az 1982-es egyesiilest koveto
megvalosult beruhazasok reszle
teire, sot a rendszervaItast koveto
en az akkori MDF helyi szerveze
ie meg egy helyi nepszavazat is

.kezdemenyezett Oyoma es
Endrod egyiittmaradasarol - idezi
fel at akkon torteneseket Jenei
Balint, akit azegyesiilt telepiiles
par, OyomaendrOd tanaeselnoke
nek valasztottak 1981 vegen.

Megkerdeztiik Jenei Balintot
arrol is,hogy mi a velemenye az
e1mult· evtizedek fejleszteseirol,

OyomaendrOd fejlOdeserol.
- Termeszetesen van veleme

nyem a yaros fejlodeserol, mint
mindenki masnak. Szerintem a
rendszervaltast koveto elso negy
evben, dr. Franko Karoly polgar
mestersege idejen kedvezo koz
ponti forraslehetosegek voltak, de
ezzel Oyomaendrod nem tudott
elni. Ugy gondolom, hogy dr.
David Irnre polgarmester idejeben
tortentek olyan varosi fejleszte
sek, amelyek eloremutat6ak vol
tak. Amit nagy problemanak
latok, hogy a rendszervaltozas 6ta
eltelt idoszakban a megsziino
munkahelyek miatt is jelentosen
meggyenglilt a yarOS gazdasagi
ereje, ezzel egyiitt a munkaleheto
segek is esokkentek. Ezzel ossze
fuggesben a yaros lakossaga a
rendszervaltas ota egyharmada
val, mintegy 6 ezer favel esok
kent. Meg kell jegyezni azt is,
hogy ugyanakkor tobb kornyezo
telepiiles - koszonhetoen a nagy
munkaltatoknak - latvanyosabban
fejlodott es a lakossagszam is
megmaradt. Toldi Balazs polgar
mestemek nagyon drukkolok,
hogy sikerii1jon varosunknak elo
relepni, de latom azt is, hogy ez
nem konnyii feladat. Negativan
itelem meg, hogy az egykor nagy
hirU Kner Oirnnaziumunk egyhazi
kezelesbe keriilt, s ezzel a Kner
nevet is elvesztette az intezmeny.
Nem ertek egyet a varoshaza jara
si kezbe torteno adasaval es egy
fajta esusztatasnak tactom a volt
polgarmeseter, Varfi Andras azon
kijelenteset, hogy a varoshaza
atkoltoztetesevel megva16sult az
az egyesiileskor tett igeret, hogy
az uj varoskozpont a k6t telepiiles
kozott lesz majd. Ezzel a lepessel
azonban ez nem valosuIt meg,
hiszen a rendszervaltozas utan az
uj varoskozpont kialakitasaert
senki nem tett semrnit - mondta
vegiil Jenei Balint, aki a yaros fej
lOdesevel kapesolatban hozzatette
meg, hogy optimista Gyoma
endr6d jov6jet tekintve, bar nem
biz~os, hogy megalapozott ez az
optimizmus - tette hozza.

H.E.
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Az elozetes elkepzele
sek szerint 2017. az evfor
dul6 jegyeben fog zajlani,
de a jubileurni megemle
kezesek esemenyei keso
tavaszt61 kora -oszig fog
nak zajlarii. A tervezett
esemenyek kozott szerepel
konyvek kiadasa, emlek
park kialakitilsa, valamint
tobb kulturalis, turisztikai,
es egyeb esemeny is.

Az emlekev emblema
ja a gyomai Erzsebet hidat
abrazolja, ugy, hogy a
Gyoma 300 eves szlogen
G betiije a hid boltozatil
nak ivet koveti.

Az emblema voros
fekete szinvilaga az epit
meny teglaboritilsilt, cime
runk voros mezojet, az
evfordul6s esemeny fume
pelyesseget szimbolizalja,
de a Kner-hagyomanyokat
is felidezi - olvashat6 a
gyomaendrod. hu irasa
ban.

megyevel egyLitt Gyoma
is. Ket ujratelepitesi kiser
let utan vegiil Gyoma uj
telepesei harmadik alka
lommal, de most mar veg
legesen es haboritatlanul,
1717-ben telepedtek Ie.

~
"'" :>'

1717 - 201 7

". .. ismet kezdtek ezen
helyseget meg-ulni 1717-ik
esztend6ben Mindszent
havanak 8-ik napjan" 
olvashatjuk az egyhazi
fomlsokban.

A Bethlen Alapitvany
es a BetWen Nyugdijasok
Kozossege kezdemenye
zesere az onkormanyza
tunk elbatarozta, hogy
2017-ben melt6 m6don
keruljon megiinneplesre
Gyoma ujratelepitesenek
300. evfordul6ja.

Toldi Balazs polgar
mester a 2016 oktoberi
kepviselo-testiileti iilesen
jelentette be, hogy elke
sziilt Gyoma ujratelepii
lese 300 eves evfordulO
janak hivatalos emble
maja. Hevesi-Nagy
Aniko helyi miivesz altai
keszitett logo lesz a jelke
pe 2017 jubileumi eseme
nyeinek - irja a varos
hivatalos honlapja.

A magyar tortenelem
ben jaratosak elott val6szi
niileg ismert az, hogy a
harom reszre szakadt kira
lyi Magyarorszag kozepso
resze, igy az itt talalhat6
Gyoma is, a torokdulast
kovetoen elneptelenedett.
A Rak6ezi fele szabadsag
hare haborUs esemenyei es
a labilis kozallapotok
tovabb rontottak a helyze
ten, igy a XVIII. szazad
elejen gyakorlatilag lakat
lanna villt szinte az egesz

babakkal es egyeb jilte
kokkal. A gyiijtemenyt a
J6kai uti Koros Liltoga
tokozpontban helyeztek el.
A babagyiijtemeny becsiilt
erteke 9 milli6 240 ezer
forint, a kiegeszit6 tar
gyakkal egyiitt pedig
osszesen mintegy 12 mil
li6 forint a gyiijtemeny
erteke.

Az onkormanyzat a
Latorcai hazaspart6l ka
pott gyiijtemenyt legalabb
50 evig koteles meg6rizni.

Devavanyar61 a Liker
Motors es az Ekuna Kft. A
lakatos szakma bemutata
silt a hunyai Magyar Jilt
szoter Kft. vallalta maga
ra. A kozepiskolak kozott
jelen volt a gyomaendr6di
Bethlen iskola is.

Palyavalasztasi vasar
. ~ - -.:....~---..

A J6kai uti Koros Llitogat6kozpontban helyeztek el
a babakiaILitast

Bekescsaban rendez
tek meg a Palyavalasztasi
Vasart okt6ber 13-l4-en a
Csaba Parkban. Az idei
evben a kiallit6 munkalta
t6k koziil a gyomaendr6di
Mamutec Hungary Kft.
bemutatkozasilt itelte a
zsiiri a legszebbnek.

Kiemelked6 szamban
vettek reszt az lnnovativ
Technol6giak utcajaban
bemutatkoz6 munkaltat6k
a gyomaendr6di jarasb61.
A Legszebb Kiallit6 Dijat
elnyert Mamutec Hungary
Kft. mellett tovabbi kialli
t6 volt meg a Skylotec
Hungary Kft., valamint

Meg ez ev juniusaban
dr. Latorcai-Ujhazi Aranka
es dr. Latorcai Janos Gyo
maendr6d vllrosanak ajan
dekozta sajilt babagyiijte
meny6t, valamint a kialli
tashoz sziikseges vitrine
ket es berendezesi targya
kat. A yaros tulajdonaba
keriil6 babagyiijtemeny
560 babab61 all, melyeket
26 iivegtarol6ban helyez
tek el. A gyiijtemenyhez
tartozik egy interaktiv
babasarok, babahazakkal,

:'-Elfog-adtcik-
~a. bab~gyijjt~l11_enyt'
=--- - - .-: ----.. .
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Meg az elOzo onkor
manyzati ciklusban
letesiilt az a jatsz6ter,
melyet okt6ber koze
pen - lakossagi keresre
- a varosvezetes lebon
tort es mintegy 300 me
ternyire odebb helye
zert el.

Az Arpad utca vegenel
leva jatszoter zsivaja a
kozelben lako csaladot
zavarta, ezert tobbszor is
panasszal fordultak a
polgarmesterhez. A
keres meghallgattatott,
ezert a yaros vezetese
ugy dontott, hogy a jat
szoteret atkoltozteti.
Oktober kozepen a jat
szoteret elbontottak es
odebb, a Bajcsy utca
vegen, a hazaktol tavo
labb, a kacsausztato sze
len ujra felepitettek.

Az interneten az egyik
kozossegi oldalon nagy-

Immaron tizenegye
dik alkalommal rendezte
meg a Bekes Megyei
Prima-galM oktober 14
en a VOSZ Bekes megyei
szervezete. A beh:scsabai
Phaedra rendezvenykoz
pontban megtartott prog
ramon a Bekescsabai
Atletikai Club, a nepszerii
zenesz-enekes Hevesi
Tamas es Antali Zoltan
oroshazi tancpedagogus
vehette at az idei Bekes
megyei Prima-dijakat. A
Kivalo Vallalkozo-dijat
heten erdemeItek ki
ebben az evben.

A Kivalo Vallalkozo
dijakat Bernat Ferenc, a
DUAL Autocentrum Kit.
iigyvezetoje, Hati Karoly,

lVU vita bontakozott ki
az iiggyel kapcsolatban.
Volt aki felvetette:

- Miert nem lehet egy
kicsike jatszoteret vala
hoi a yaros kozpontja
ban epiteni? Tobb he
lyen volt alkalmam litni
kis falvakban is modem
jatszoteret. Nalunk ez
miert nem miikodik?

A varoshazi ujsag fele
los szerkesztoje vala
szolt: - Mert minden
utcasarok vegere kell
egy jitszoter. Mert
kiilonben a lakok elege
detlenek. Es mivel keyes
a penz, ezert a yaros
tobb pontjan van kicsi
ke. A kepen lithato jat
szoteret azert helyeztek
it, mert az ott lakok egy
resze tiltakozott a jatszo
ter miatt, most a masik
resze azert til takozik,
hogy miert tettek el...

a szeghalmi Szervall-Plus
Bt. cegvezetoje, Mesza
ros Zoltan az oroshazi
L+M Kft. iigyvezetoje,
Pallag Gabor, a gyulai
Femipari Kit. iigyvezeto
je, Timar Vince a gyoma
endrodi TIVI Technika
Kft. iigyvezetoje, Fodre

Szo-Beszed

Imre, a bekescsabai Be
kes Kas Kit. iigyvezetOje,
Toth Adam, a bekescsa
bai Mezoker Kit. iigyve
zet6je erdemelte ki - irta a
beol.hu. Az oktoberi on
kormanyzati iilesen Toldi
Balazs is gratulalt Timar
Vincenek.

,;:;~~~~.
.... . '. L I

AJATSZ6TER attelepites
·lh... ·111

miatt nerfl haswa 0,0.,'

AZ elifltett teru1e.te
n

tartOzkodni

8ALESEi'lESlELyes!!

T6th Ferenc~ a Szent
Gellert Katolikus Alta
lanos Iskola es Gimml.
zium igazgat6ja az okto
beri onkormanyzati iiIe
sen felsz6lalasaban arra
kerte a helyi aItal{mos
iskolak pegag6gus ko
zosseget, hogy poziti
vabb hozzaallassal ori
entaljak a helyi sziiloket
gyermekiik kozepfoku
nevelesi-oktatasi intez
menyenek kivalasztasa
ban.

Ennek vegkicsenge
se termeszetesen az volt,
hogy a helyi gimnazi-

5

umr6l a tovabbtanulni
vagy6 gyermekek sziilei
pozitivabb kepet kapja
nak az altalanos iskolak
nevel6i kozossegeitol.

A kepviselo-testiilet
ben egyebkent kepvise
lokent is helyet foglal6
ket altalanos iskola igaz
gat6ja nem titkoltan
nehezmenyezte, hogy
egy ilyen f6mmon ka
pott nyilvanossagot ez a
megvitatasra, es altaluk
inkabb negyszemkozti
egyeztetesre szorul6
Hrdes - olvashat6 a
varos honlapjan.
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Motto:
"Lesz-e b6.rka, mely megtelik majd
Minden egi es jOldi lennyel?
Visszaternek-e madarak
Csoriikben oxigi!nnel?"
(Mezei Andras: Lesz-e barka?)

AboI' isteni adomany. Miszterium.
Elo anyag, amely az oltaron a kenyerrel
felmutatva a Megvalt6 testeve es vereve
nemesiil. Az aldozatot bemutat6 ember
lete a hu1l6 falevel sorsahoz basonl6: a
haland6 ember elmulasa esak onmaga
nak tragedia, mig a nagy Termeszet mit
sem tud az egyeni sorsunk vegjatekarol.
6 esak van, oroktol fogva volt es lesz.
Mi magunk is a esillagok porab61 es a
Foldbe beesap6d6 iistokosok altaI szalli
tott vizbol vagyunk. A kozmikus id6ben
pillanatnyi letiink vegen porra lesziink.
Porra, amelybol 6j elet sziiletbet. Ilyen
forman oriilniink kene a halaInak, mert uj
eleteknek ad helyet. A nagy vilagvalla
sok ott emek ossze, ahol a let alapkerde
sei kezd6dnek.

Az ujsziilott altalaban buntelen,
kiveve, ha Jugoszlaviaban magyamak
sziiletettel, mert akkor Tito partizanjai
faihoz vaghattak teged. Kiveve. ba
Csebszlovakiaban sziilettel magyamak,
mert akkor a maig ervenyben lev6 fajve
do, apartbeid politikus, Benes dekretu
mai szerint eseesem6kent baborUs bunos
vagy. MI akkor bat az a biin, ami az ere
dend6?

A biblia paradiesoma az anyameb,
az onnan kiiizetes, a megsziiletes maga.
Az eden elvesztese az ontudatra ebredes,
amely nem mas, mint talalkozas a foldi
val6saggal, a kozmosszal es Istennel. A
mindennapjaink hordaleka elfedi a
Teremt6t. Ahetkoznapokon beletemetke
ziink a gondjainkba, oromeinkbe, nem
torodiink Istennel. Csak a betegsegek, a
halal kozelsege, a nagy, tlilarado orom
erzese juttatja esziinkbe a Teremtot.
Madaeh "Az ember tragediaja" dmii dra
majaban is esak a szerelem es szabadsag
erzese vezetheti Adamot uj utakra. Az
emberpar kezet a Satan fogja, aki a taga
das szelleme. Neve Luciferusz, azaz
fenyhozo. Ma mar nines sziikseg
Lueiferre, ott a liberalis nyugati media,
amely nem fenyt, hanem szellemi sotet
seget boz rad. A Megvalto eletet es adta
ertiink egykor, mi pedig engeszteleskep
pen aldozunk Istennek.

Az esend6 ember evezredek ota
megveszekedetten aldozatokat mutat be
az oltaron. Abraham - akar a gyermek
iiket halalra ehezteto "fenyevo" esalad 
sajat fiat, Izsakot, szamara a legdragab-

bat akarta felaldozni. A Mindenhat6
megis az eletet, a generaei6k tovabbele
set, az eletet valasztotta es megrnentette
Izsakot, megvilagositotta Abraham
elmejet. Angyal szallt Ie es az Isten egy
kost kiildott. Abraham a kost aldozta fel.
A bibliai id6kben meg az elet gy6zott a
halal felett. Ma a baW eivilizaci6ja ural
kodik. Ahogy a mar erz6, mosolygo es
rettego magzatot tepik ki az abortusz
soran az anyamebbol, ugy tarolja Ie es
pusztitja el a fOld-anyaeskankat a kamat
ra epiil6 globalizmus, korunk fasizmusa:
Kain aldozatanak fustje nem szallt fol,
ezert olte meg oeeset. De Kain elt
tovabb. 6 a sikeres. Talan eppen azert
iildozik a keresztenyseget, mert az eletet
birdeti. Az ED mai vezetoinek massag
kultusza es eugenetikai fajkeveresi ideo
logiaja egyfajta satanizrnus.

A micik - akar a mai ED vezet6i 
gyiiloltek a keresztenyeket. Hitler
Himmlerrel egy a german mitol6giara
epiil6 uj vallast gyartott Ie. Akommuniz
mus is egy vallas, de vakhit. PrOfetai vol
tak: a szorm6k Marx-Engels es Lenin,
aki mint tudjuk "elt, el es elni fog".

"Nekiink, kommunistaknak is meg
van a magunk gy6nasa, onkritikanak hiv
jak." - mondta egyszer kedelyeskedve az
56-os h6her, Kadar Janos. Amai "totali
tarianus demokraeiaknak", amely a fajiil
dozo naeizmus es az osztalyhareos kom
munizmus szerves folytatasakent liberal
fasiszta batalomkent uralja a globuszt,
6gy van sziiksege a vallas p6tlekokra,
mint egy falat kenyerre. A megtart6
keresztenyseg rna is olyan belyzetben
van, mint az okeresztenyek idejen. HoI a
media eirkuszanak oroszlanjai tepik szet,
hoI pedig betiltjak a keresztet
Norvegiaban.

Sic transit gloria mundi - igy mulik
el a vilag dies6sege, mondja a romai
mondas. Afelvilagosodas kora veget ert.
Most a megvilagosodas kora van sziilet6
ben. A kijozanodase. Szazezrek tolong
tak a Szent Peter teren, R6maban es
Krakkoban. Jobetnek az 6j es meg iJjabb
"designer drog" vallasok es egyhazak, az
ember a transzeendens vilag iranti sovar
gasa nem miJlik. "A zuhano repiil6n nin
esenek ateistak"- idezte a mondast egy tv
beszelgetes soran Pakh Imre, a hires
Munkaesy kutat6, mugyiijto.

Radnoti verseben a B-24-es
Liberator-ok, az amerikai nehezbombaz6
repiil6k bombavet6i val6ban nem latbat
tak a "sirokat s a sirok kozt any6kat, ki
halkan sirogat". A Hazsongardi temet6
evszazados magyar sirjait kiassa es
kidobja a roman hatalom. Tito partizanja

CsiJrogon a dogtemet6be banytik a leolt
magyarok meggyotort testet, rna pedig
rendszeresen meggyalazzak a szerbek az
emlekiikre allitott keresztet. Pest megye
deli szegleteben leva Tortel falukozpont
ja alig 800 meterre van a dombon, egy
kunhalmon lev6 temet6t61. Az asszonyok
naponta kijamak szeretett balottaikhoz 
a fiatalok is - ami egeszseges neplelekre
vall.

A fovarosban esak Mindenszentek
iinnepen nepesiilnek be a temetok.
Evkozben maganyosak halottaink. Aval
lasos embernek termeszetes az elmiJlas
gondolata. A nemzetet fenntart6 hazi
orvosb61 lett nemzet-vedelmi orvos
kamarai elnok, Eger Istvan mutatott ra
egy graftkonnal, hogy a vallasos ember
ek tovabb elnek. Az "Asszonyok a nem
zetert" mozgalom konfereneiajan tartott
el6adasa ugy hasitott a hallgatosag tuda
taba, mint egy szike az eleven busba.
Statisztikai egy nernzet balaltusajanak
latleletei: ferfi, n6i haland6sag, esuesara
allitott eletfa. Kihalunk. Kivesziink a
vilagb61, ha igy folytatjuk. "Ami bennem
Lelek, veletek megy, ottJog koztetek lenni
mindig. Megtalalsz a viragaid kozotl,
mikor elhervadnak. Megtalalsz aJaleVlil
ben, mikor lehull. Meghallasz az esti
harangszaban, mikor elenyeszik, s mikor
megemlekezel ralam, mindig arccal
szemkozt Jogok veled allani. "- irta a mi
J6kai Morunk a siremleken.

"Ha erd6n veszek el, ki temet el
engem, ha tengeren veszek, ki sirat meg
engem?"- ballik ki a fajdalom Kodaly
"Szekely keservesenek" korusmuvebol.
"Engem ki fog eltemetni?"- Kerdezte a
minap feIje jeltelen, porsz6rasos sirj:inal
egy 47 eves ozvegy, akinek nem lebetett
gyermeke egy ifjUkori abortusz kovet
kezrnenyekeppen. Magany, kiszolgalta
tottsag, lelki kiiiresedes - epp ez a eelja
korunk keresztenyiildozoinek.

Vilagunkra jellemzo a tarsadalmi
meretii inJantilizmus. Ezert terjed az
okkultizmus, a horoszkopok, az ezoteri
kus es meregtelenito modszerek sokasa
ga. Ezert van annyi vallas potlek, a
Hitgyiili, Cientologia, New Age,
Krisnasok es szeLhamos vallas-potlek
tarsai. Ennek kovetkezmenye a hazassa
got helyettesito eLettarsi viszony es a
"szingli" let. Ahogyan Horatius monda
na: Carpe diem - ragadd meg a pillana
tot, elj a manak.

Dobd el - birdeti az Amway Multi
level marketing strategia. Dobd el a fele
segedet, ha mar beleoregedet agyerekne
velesbe. Sot, ne is bazasodj, minek ba
ugyis elvalsz? Az elettarsak kozott

hianyzik az elkotelezettseg. Ezt a ferfi es
no kozotti bizalom hianya okozza. Nem
bizunk a masikban es nem bizunk
magunkban, hogy huek tudunk maradni
bozza. A szingli n6nek nines sziiksege a
ferfITa. A sexhez is bozza Iebet jutni es
sokkal "olcsobban", mint egy bazassag
ban. Mindenki a boldogsagot kergeti, de
a boldogsag nem azonos a komforterzet
tel, amit akar egy szexualis muvegtaggal
is ellebet emi. Akek madar hamar elre
piil, s ami marad az a esomor.

A Liberator-ok igazi eelpontja a
kereszteny hit mellet a esalad, a nukle
usz. A globalizalt vilagban es elodjeben,
a kommunizmusban a sejtnek, a esalad
nak is pusztulnia kell. Minden kis es
nagykozossegnek meg kellett sziinnie.
Ezert irta meg liberal-fasiszta idol, a ver
ese mosolyU Clintonne a "Kell egy falu"
dmu alapveteset arrol, hogy gyerekeket
kommunakban kene folnevelni.
Clintonneban Makarenko reinkamal6d
hatott. De lebet, hogy a naei Lebensborn
program leporolt valtozata eledt ujja az
iszlam semita faji bekeveresi program
ban - ahogy Schauble nemet penziigymi
niszter akaIja - Eur6paban a Kalergi terv
szerint?

Hillary 20 eves utopiajaban az
1968-as ertelmisegi lazad6k, a patkany
nemzedek kommunisztikus kozossegepi
tesi modeHjeiben a szovjet tipusiJ kozos
segi neveles fels6bbrenduseget hirdeti az
elnokjelolt. Bevagjuk a koterba a nebu
16t, hogy "felszabaditsuk a n6ket a szo
cialista alkotomunka szamara". reny,
bogy a esaladban el6k elettartama bosz·
szabb, mint a maganyosoke. Aki a csala
dot pusztitja kedves a Satannak, mert a
halM kulrurajat hirdeti.

Az iszonyatos hetkoznapok sora a
munkahely-otthon napi mozgasu dolgo
z6 ember remalma. Alegtobb ember sza
mara a hetkoznapok laneolata kenyszer
eselekvesek programja, tapos6malom.
"Nem azert eliink, hogy egyiink, banem
azert esziink, bogy eljiink." - mondja a
nepi bolcsesseg.

A Dalai Lama sokat idezett - koz
helyszerii - bolcsessege is, amikor azt
kerdeztek tole, mi az, ami az emberiseg
gel kapesolatban leginkabb meglepi: "Az
el1lbel: Mert Jelilldozza az egeszseget,
hogy penzt keressen. Aztan JeLaldozza a
penzet, hogy visszaszerezze az egeszse
geL Es l1livel olyan izgatott a jOvOjevel
kapcsolatban, hogy elfelejti elvezni a
jelent; az eredl1leny az, hogy nel1l el sel1l

ajelenben, sem ajOwJben; ugy el, mint
ha soha nem /zalna meg, es aztan llgy
hal meg, hogy soha nel1l is elt igazan. "
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A Satan akkor testesiil meg, amikor
hetkiiznapok kenyszeres eselekveseiben
megjelenik a felelem. Felelem a szaba
lyok nem teljesiteset61. A hetkiiznapok
pusztit6 szabaIyrendszereben a "norma
lis ember" fel, reszket, hogy megserti az
el6irt napirendet. Az iinnep mar reg nem
iinnep, hanem sajat magunk iinneplese. A
mulasztasok sora a hetvegekre is athat es
sorra vessziik, hogy kivel es mivel
vagyunk negativ elszamolasban. A Satan
akkor gy6z, amikor minden este el kell
menni valahova, amikor nines megallas,
nines esend. Amikor kizarjuk, hogy a
bels6 beke tiiltsiin el. Arnikor kizarjuk
eletiinkb61 az Istent. A transzeendens
kizarasa a mai eletstrategia nagy hibaja.
Pathmosz szigeten Janosnak jelenesei
voltak. Az apokalipszist elte meg, a
vegs6 elszamolast.

Assisi Szent Ferenc agalamboknak
pridikall. 94 eves nagyapam a meg
beszelni nem tudo kis unokajanak tar
tott tortenelem oral. Elment az esze
nagyaponak, gondolhattak a csaLadta
gok. Dehogy menl. Eppen hogy meg
jott! Akiknek latomasa van annak
elment az esze, az bolond? Ha ez csak
ugyan igy volna, akkor az egesz europai
kereszteny kultilra, amely Latomasokra
epul, elmehdborodottak gyulekezete
lenne. Akkor Mazes nem almodott volna
az ego csipkebokorrof es nem fenne
Jizus sem, aki az kirdezte a keresztfan:
"Atyam, miert hagytat el engem?". A
transzcendens vi/agot csak intuitiv
mOdon erzekelhetjuk, ez a sejtes.

Csak nem katasztr6fa vaksagban
szenvediink? Varatlanul jiinnek a habo
rUk? Csak ugy megtiirtenik minden el6z
meny nelkiil? Tiirtenelmi vaksagban
szenvediink? Arnikor a kiizvetlen tapasz
talas elvalik a eselekvest61, amely diinte
seinket kiiveti, akkor leptiink at a gep
korszak a digitalis korba, a jelenbe.
Valaha a gyerek szetszerelte az 6rajat,
kivanesi volt miert ketyeg. Ma az egeret
mozgatjak a kepemy6n, de mar regen
kiivethetetlen, miert mozog a nyil.

Periklesz, a tiibbi giiriiggel szava
zott es eldiintiitte, hogy lesz haborU. A
rna emberenek nines a kezeben a eserep,
hogy bedobhassa egy kors6ba szavaza
tat. Ismeretlen, megfoghatatlan, lathatat
Ian hatalmak diintenek felette, akar az
ED Bizottsagban a komiszarok. Hat talan
varatlanul jiinnek-e a betegsegek? Az
ember sajat testi allapotat letagadja, nem
hiszi el, hogy rakja van. Az ember leW,
vagy eppen halalM ismeretlen, a testeben
jMsz6d6 vegteleniil bonyolult es nehezen
kiivethet6 folyamatok diintik el. A testet
pusztit6 folyamatokat a tudat aligha tudja
befolyasolni. Vagy megis?

Memento mori, azaz emlekezz, gon
dolj a halalra! II. Janos Pal korunk glo-

balis birodalmanak alapeszmejet a "halal
kultUrajanak" nevezte. A rna el6 nernze
dek viszonya a halalhoz ellenmondasos:
nem vesz tudomast r6la, mintha oriik
lenne az ifjusag. Elfelejti halottait es
Istennek kepzeli magat, amikor "torve
nyesen" embert iiI. Korunk pestise az
abortusz. igy, Mindenszentek napjan,
azaz halottak napja el6tti napon emlekez
ziink a meg sem sziiletett kis halottaink
ra! Her6dias szelleme itt kisert: 1960 6ta
kiize15,82l000 milli6 magyart iiltek meg
az anyamehben. I956-ert eserebe a min
ket gyiiliilii komrnunistak 1960-ban,
bosszlib61 a magyar szabadsaghareert
megalkottak az abortusztorvenyt, amely
Iyel evente lehet egy Szombathely nagy
sagU yaros teljes lakossagat megiilni
"tiirvenyesen". Jiihetett gulyas kommu
nizmus (Hrusesov kifejezese), rendszer
valtas, bal-liberalis kurzus,kereszteny
nernzeti kormany, egyben kiiziisek: az
abortusz - a tiirvennyel fenntartott
tiimeg-gyilkossag - fenntartasaban. Az
abortusz tabu? Minden 15 pereben egy
magyar aldozat! Minden harmadik ter
hesseg abortusszal vegz6dik. A mar e16,
erz6 magzat menekiil a mehbe behatol6
til e161, amellyel mintat vesznek a mag
zatvizb61. Azutan menekiil a sziv6es6
e161, amellyel kitepik a mehb61. Aszette
pett magzat a vegs6 nyughelye a szemet,
vagy egy kozmetikai labor, ahol fiatalit6
kremet gyartanak beliile ugyanugy,
ahogy lampaemy6t a nacik az elgazosi
tott zsid6k b6reb61, zsirjukb61 pedig
szappant. Ahogyan az abortusz tiirveny
rna, Hitler zsid6kat sujt6 "vegs6 megol
das" tiirvenye rendben volt? Miert?

Miert olte meg Istent az ember?
Miert kepzeli, hogy a helyebe lephet?
Miert iilnek a megvalasztott politikusok 
kiiztiik a hipokrita keresztenydemokra
tak is - biintelen, mar tudattal el6 kis
embereket az anyamehben a gyilkossa
got tiirvenyesnek hazudva? Miert kiitele
z6 az abortusz fenntartasa a mindenkori
politikai elit szamara az elet vedelmevel
szemben. A n6k jogainak vedelme erde
keben - hangzik a liberalisok valasza: a
sziil6k, elsiisorban az anya joga, hogy
megtartsa, vagy megszakitsa a nem
kivant terhesseget. A kiiziissegi erkiilcs
megsziint. A privat erkiilcs ervenyesiil:
azt teszem, ami az erdekemben all.

Isten is halott, vagy felre nez, ami
kor arat a nema halal? Beesiilet miert
mulsz? ,,Az en testem az en diintesem"
vagtak oda a feketebe iiltiiziitt lengyel
liberalis n6k az abortuszt betiltani szan
dekoz6 kormanyuknak. "Ez az en testem
es ez az en verem" - volt Jezus szava az
utols6 vaesoran.

"Isten halott" jelentette ki
Nietzsche, a filoz6fus, miel6tt meghabo
rodott. Husvetkor a keresztlit a halalba

vezet, de az eletbe visz. "En vagyok a
kezdet es a veg." - mondta Jezus.

Az "Edent61 Keletre" eirnii regeny
egy modem Kain es Abel tiirtenet. Ebben
is felmeriil a kereszteny- es a zsid6vallas
erkiilcsi alapkerdese: Vajon meddig tart
az ember felel6ssege, es hoI kezd6dik az
Istene? Aregenyben persze Abel j6, Kain
pedig gonosz, de mindenre felrnentest
talal. Azert vagyok ilyen, mert az anyam
prosti volt. 0 az oka. Azt mondja az has:
"Kiiriilvesz a biin6k tengere, de te ural
kodni fogsz rajta!" Mig mas forditasban:
"Kiiriilvesz a biiniik tengere, de te ural
kodjal rajta!"

De egyikertelrnezes sem j6 - hivta
fel a figyelrnet Popper Peter egyik nagy
szerii a biinr61 sz616 el6adasaban: az ere
deti, 6h-eber "tirnsel" sz6 ertelrne az,
hogy megadom a lehet6seget a diintesre
j6 es rossz kiiziitt. TehM a lenyeg a
valasztas. A biin 16nyege a valasztas,
amely megel6zi" a eselekvest. "bntu
datlanul, veletleniil; elkiivetett gonosz
tett nem letezik" - hivja fel a figyelmet a
tud6s. Mindig tudja az ember, hogyj6
vagy eppen gonosz a eselekedete.

A valasztas lehetosegen van teMt d
hangsuly, hiszen Isten is oroklWn orokke
valaszt: "Legyen vilagossag, es Ion vila
gossag. " Ami - tudjuk - a szellem vila
gossaga is egyben. Istell miive a terem
tes. Isten a teremtessel tiszta minosegeket
alwrt alkotni: nem csinalunk kevereke
ket, - mondta eloadasaban Popper tanar
ur - kiilonosem az erkolcsi ertelemben
nem - hirdeti az isten: nem fozziik meg a
kis badmyt az anyja tejeben!

Hogy mi ennek az ertelme? Ennek
az ertelme iinmagaban van: szamodra 
ember - legyen fontos az erkiiIcsi tartas,
az erkiilesi erzek. Popper Peter Morus
Szent Tamas peldajat hozza fel, arnikor
az angol kiraly felsz6litja Morus-t, hogy
valassza el megunt felesegetiil. Nem
lehet, makaesolta meg magM Morus, a
jogtud6s. De kivegeztetlek - igy a kiraly.
De akkor sem lehet, mert amit az Isten
egyesitett, azt ember szet nem valaszt
hatja! Lehet lopni? Lehet. Megis ugy
sz61 a tiirveny: ne lopj! Lehet iilni?
Lehet. Megis ugy sz61 az Isteni paranes:
ne iilj! Haboruban megis lehet iilni!

A biin eredete az Eden elvesztese
volt, aze az Edene, amelyet rna az abor
tusszal meggyalazoft anyameh testesit
meg. Az edenbenallt a "Tudas faja" es a
"Halhatatlansag faja". Ne egyel beliile
ember - sz61t az isteni "mtelem. Hogy
miert is? Mert meg nem kesziiltel fal ra.
Az iirdiig Lucifer unszolasara azonban az
ember kilepett az isteni korlMok kiiziil es
mar intellektussal rendelkezik. Ezzel
elkarhozott, mert atlepte a moralis tiltast
es az eredend6bunbe esett.

Hogy kepes reggelente a tiikiirbe

nezni a nernzet vezet6 retege ugy, hogy
tudvan tudja, az abortusz fenntartasaval
es az abortusz tarsadalombiztositas altali
anyagi tamogatftsaval aniiak a nernzet
nek az elpusztitasaban cinkos, amelynek
megvalasztott politikuskent eppen a
bizalmat elvezi. Hogy hunyhat szemet az
abortusz felett biboros, kiilt6, a kiiretet
vegz6t orvos es valasztott politikus? Hoi
az emberi lelkiismeret? HoI van a
magyar ertelmiseg lelkiismerete? Miert
hallgatnak? Miert nem erneli fel tiltako
z6 szavat egysegesen a magyar kereszte
nyek es a vallastalan, de j6 erzesii ateista
emberek kiiziissege? Mert nepszeriitlen
az abortusz betiltasa? Mert sikit6-fraszt
kap a szovjet ED Kiizponti Bizottsag 68
as szalon-kommunistab61 "demokrata
va" avanzsalt fels6 vezetese? Mert az
abortusz eltiirleset tiltja az a szabadk6
miives paholy, ahova jobb es baloldali
politikai elit egyarant betagoz6dott?

Fiiliisleges arr61 elmelkedni, hogy
az anyamehben ujjat szop6 magzat igazi
ember-e, tehat ,Jogalany"-e es megille
tik-e az elethez val6 jogok. Mar regen
bebizonyitotta az orvos tudomany, hogy
az. EI6 ember. Erez. Gesztusai vannak.
Mosolyog, retteg, rugdal6dzik. Lelke
van. Az elet nem a megsziiletessel kez
d6dik, hanem kilene h6nappal el6bb. Ki
kell mondani, szemt61 szembe: aki tehM
magzatot iii tiirvennyel, vagy fegyverrel,
az gyilkos. Aki tiimegesen iii mehen
beliil gyermeket, az tiimeggyilkos.
"Ramutattunk, hogy 1981 es 2012 kiiziitt
nem csiikkent, hanem n6tt volna a nepes
seg, s ennek kiivetkezteben 2012-ben
Magyarorszag nepessege kb. 13 480 000
f6 lett volna." (Kelecsenyi - Raffai)
20l6-ban 15 milli6an lennenk.

Most Mindenszentekiinnepen a
kiizel 6 milli6 iinzesb61megiilt magyar
aldozat az megemlekezesiink targya.
Halaluk ertelmetlen volt, akar Hunyadi
Laszl6e, vagy Mansfeld petere. Ok, a
soha meg nem sziiletett magzatjaink mil
h6i az ertelmetleniil vertanu-halalt halt
6riik magyar aldozatok. Neviik sines.
Sirjuk nines. Temetesiik sem volt. Nem
lattak a napfenyt. A vakuummal szette
pett kis testiik, esiippnyi szajuk, nema
ajkuk es halaltusajuk eml6ke maradt
rank. Csak eltorzult piei areuk mutatja
sziimyii kinjukat. Ha felniihettek volna
gyerekeik, meg unokaik is lehettek
volna. bini nem esak gazkarnrakkal,
levesporokkal, muszlim bevandoroltatas
sal,'es liberatis drogstrategiavallehet.

Ma 14-15 milli6 magyar elne a
jelenlegi hatarok kiiziitt, ha elve hagyta
tok volna azokat, akik meg akartak szii
letni.

Balatonszarszo, 2016. oktober 31.
Janossy FeteI' Samuel

Ybl-dijas epitiszmernoK
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Remekelt a harom Timar az oli'mpian
Nernzeti Katonaszakacs
Valogatott

REGIONALIS CSA
PATOK:

13. hely/52 - Bikes
Megyei Culinary Team II.
szamu csapata

szAKAcs (hideg
konyhai) kateg6ria:

4. hely/2ll - Szab6
Csaba (T6r6kbalint)

cUKRAsz kateg6ria:
9. hely/27 - Takacs

Bernadett (Zalaegerszeg)
CUKRASZATI

ARTISZTlKA kateg6ria:
7. hely/234 - Erdos

Hanna (Tiszaf61dvar)
szAKAcs ARTISZ

TIKA kateg6ria:
58. hely/97 

Osztrovszki Ildik6
(Szolnok)

Konyvelo, palyazatiro es vaIlalkozasi
tanacsado tarsasag
Gyomaendrodon es kornyeken a kovetkezo
tevekenysegekkel varja iigyfeleit:
• Konyvetes - szUkseg eseten konyvvizsgal6
egyiittmuk6desevel
• Berszamfejtes, TB iigyintezes
• Vallalkozasi es penziigyi tanacsadas
• Jogi tanacsadas, azonnali cegalapitas es
cegm6dositas - iigyved egyiittmUk6desevel
• Szekhelyszolgaltatas
• Palyazatfigyeles, patyazatiras,
projekt-menedzseles
• Biztositas k6zvetites
• Segitsegnylijtas hivatalos levelek, beadvanyok
elkesziteseben, nyomtatvanyok kit6lteseben
• Forditas, tolmacsolas

Office

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.

A Bekes Megyei
Culinary Team olimpiai
reszvetelet Gyomaendrod
Varos Onkormanyzata
anyagilag is tamogatta,
amit a team tagjai a varosi
gasztron6miai rendezve
nyeken nylijtott szakmai
segitsegUkkel is honoral
nak majd.

Osszetett eredmenyek,
valamint azon kateg6riak,
ahol indultak magyarok,
kiemelve a legjobb hazai
versenyzoket helyezesuk
ke!.

NEMZETI VALOGA-
TOTTAK:

1. Szingapu.r
2. Finnorszag
3. Svajc
KOZETKEZTETESI

CSAPATOK:
11. hely/20 - Magyar

Oszi
kinalatunkbol

Lemoso permetszerek
N6venyved6szerek

Tapoldatok
Permetez6gepek

Vet6magok
Ragcsal6irt6 szerek

F6liak. tom10k
FOnyir6k, kerti kisgepek
Munkavedelmi fuhazat

hidegkonyhai disztalakat,
valamint egy 6tfogasos
melegen elkeszitett, de
hidegen talalt etelsort.

A gyomaendrodi Ti
marok csapata ezUsterrnet
kapott, meg a Bekes Me
gyei Culinary Team 1.
szamu csapata bronzermes
lett. Az 6sszesitesben a
gyomaendrodiek az olim
pian versenyzo 52 regiona
lis csapatb61 a 13 helyen
vegeztek.

GAZD~
KISARUHAz
LcitogQsson el hozzcink!
5500 GyomCiencirod,
Pcintor Jonos Q. 39.
Tel.: 06-66/386-359----n____

Tunde, Nagy Akos es
Piatk6 Zsolt k6zremuk6de
seve!. Timar Albin csapat
kapitany elmondta, hogy az
okt6bber 21-25. k6z6tt
megrendezett vilagverse
nyen 52 regionalis csapat
indult a nernzeti valogatot
tak mellett. A gyomaendr6
dieknek, mint regionalis
csapatnak egy kilenc negy
zetrneteres asztalon kellett
felsorakoztatnia cukraszati
terrnekeket, eloeteleket es

Konyhabutorok,
gardr6bszekrenyek,

keszitese egyedi
meretben

Elsa osztalyu
borovi fenyabal
ajt6k, ablakok

keszftese!

butorlapb61
vakumf6liazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

Negy evente a nemet
orszagi Erfurtban rendezik
meg a szakacsolimpiat,
mindig az olimpia eveben.
A rangos versenyen a
Bekes Megyei Culinary
Team ket csapata is indult.
A kettes szamu csapat
gerincet a gyomaendr6diek
adtak: Timar Andras, Ti
mar Albin, es Timar Attila
mutatthata be szakacstudo
many:it Csonka Zsolt,
Fodor Mihaly, Magyar
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A masik uj szabaly
szerint a temetoben sir
emlek allitast olyan gaz
dalkod6 szervezet ve
gezhet, amely kOfarag6
vagy miik6keszito szak
kepesitessel rendelkezo,
szemelyesen kozremii
kodo taggal vagy alkal
mazottal rendelkezik.
Ha egyeni vallalkoz6 az
illeto, akkor neki, vagy
pedig a segito csaladtag
janak kell kOfarag6 vagy
miik6keszito szakkepe
sitessel rendelkeznie.

A yarOS felhagyott temetoit is kitisztittatta
az onkormanyzat

A szovegbol nem
deriil ki, hogy mi a teen
do abban az egyebkent
gyakori esetben, amikor
az eltemetesre kotelezett
hozzatartoz6 magahoz
veszi a hamvakat, majd
haza viszi es nem akarja
eltemettetni azokat. Ek
kor az eltemetesre kote
lezett es a hamvak birto
kosa azonos szemely, aki
nyilvan nem fog elsza
ladni az onkormanyzat
hoz, hogy kezdemenyez
ze a temetest.

Gyomaendrod va
rosa iden oszon netto 4
millio forintot koltott a
yaros ket koztemetoje
nek karbantartasara.
Az endrodi es a gyomai
koztemeto ravatalozoit
ftijitottak eel.

A hamvakat is el kell
temetni a jovoben, meg
pedig 90 napon belUl,
illetve a temetoben sir
kovet csak szakkepzett
szemely allithat - egye
bek mellett ezt tartal
mazza egy beltigymi
niszteriumi rendelet ter
vezete, amelyre a
Napi.hu hivta fel a
figyelmet.

A hamvakat a ham
vasztast koveto 90 na
pon beliil el kell temetni,
vagy az eltemetesre ko
telezett reszere ki kell
adni. Ha az eltemetesre
kotelezett a hamvak
elbelyezeserol nem gon
doskodik, a hamvak bir
tokosa kezdemenyezi az
onkormanyzatnal az
uma temetesi helyre tor
teno elhelyezeset.

..11'
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Makita !<eziszerszarnok, kisgepek
es alkatreszelc AKCIOS ARON!

Verso Biztositasi Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztositasok teljes k6ru Ogyintezese.

AUTOSOK
FIGYELEMI

Muszaki
vizsgaztatiis

akci6s aron:

22.500 Ft

Dinya Imre Vas- Muszaki Bollja
Gyomaendrod, Bajcsy lit 98. Tel.: 063016384-690

,Magyal'" kenf!kpal'"ok akcios al'"on!
51.800 Ft-tol!

Konyhai eszk6z61<, felszerelesek, konyhai kisgepek!

Nemzeti
K6z1ekedesi
Hat6sag

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

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

Eredetisegvizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

- 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

.YII=';[(.611";'"
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munkakbrbe.
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dobasokkal ertek veget.
Rebeka is kiemelkedoen tel
jesitett, f6leg annak tiikre
ben, hogy ez a korosztaly
esak 20 I8-t61lesz az ove. A
sulyesoport is uj volt. Sokat
erosodott es fejlOdott az
ut6bbi id6ben. Afogyasmst
nem akartuk ezen a verse
nyen is bevallalni, de ver
senyzom ismet nem okozott
esal6dast, hiszen nala 5-6
kiI6vai nehezebbek, raada
suI akar 3 evvel is idosebek
kozott tudott d6nt6zni - nyi
latkozta az edz6.

AF

ellenfele dolgit esak meg
neheziteni tudta. Az eziist
erem igy is fantasztikus,
hiszen 0 meg esak elsoeves
serdiil6.

Varga Istvan edzo:
- A megszerzett ket

erem nagyon ertekes.
Mindket lany teljesitrnenye
j6 volt, remek formaban
versenyeztek. D6rit61 min
denkeppen elvaras volt az
eremszerzes a kepessegei es
fizikai adottsagai alapjan. A
kotelezoket hozta es ha
nines pillanatnyi kihagyas,
az extra is meglehetett
vorna. Az biztat6, hogy a
nyert merk6zesek szep

Elvaras: 3 muszakos ll1unkarend vaiialasa
Ei6ny: hasonl6 munkakbrben szerzett szakmai

tapasztalat

Oktober 22-en Ceg
leden, az Ifjusagi "B" kor
osztaly Orszagos Bajnok
sagan vett reszt ket gyo
maendrodi judos. Mind
ketten a 70 kg-os sulycso
portban versenyeztek es
allhattak dobogora. Feher
Dora ujabb bajnokierme
bronz lett, mig Soczo Re
beka a dontoig menetelve
vegiil eziistermet szerzett.

Eloszor (de velhetoen
nem utoljara) fordult elO,.
hogy a ket gyomaendrOdi
versenyzo egy korosztaly
azonos sulyesoportjaban
indult. A sorsolas egyiko
jiiknek sem kedvezett,
hiszen D6ra a kesobbi baj
nokkal, mig Rebeka a masik
branzermessel kezdett. D6ri
j61 inditotta a merkozest es
vezetest is szerzett, am apr6
figyelmetlenseg miatt a
vigaszagra kenyszeriilt. A
hatralevo harom merkozese
azonban mind ido el6tt
vegetert, igy a gyomaendro
di versenyzo ismet bajnoki
dobog6ra allhatott.

Rebeka egeszen a don
toig magabiztosan nyerte a
merk6zeseit. Az aranyert
foly6 kiizdelemben azonban
a nala haram evvel idosebb

Jelentkezes szeillelyesen v. e-Illailben
Szabo Patricia Renata HR hlunkaiarsnal.

A RAFI Hungaria Kft.

betanitott szerelo

felvetelre keres uj rnunkatarsakat
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embemek ertekesitett
kabitoszert. A nyomozok
a lefoglalt anyagot szak
ertavel vizsgaltatjak
meg - irta a police.hu

nek megalapozott gya
nilja miatt hallgatta ki.
Az eljanis adati szerint J.
1. anyagi haszonszerzes
miatt, korabban tobb

A Bekes Megyei
Rendor- fokapitanysag
rendarei egy szemely
gepkocsit vontak ellen
orzes ala Gyomaend
radon, a Fa ilton oktober
14-en del kori.il. A gep
kocsi atvizsgalasakor a
sofar kab<itjanak zsebe
ben 100 gramm kabito
szergyanils kristalyos
anyagot talaltak, ezert az
auto vezetojet elaallitot
tak.

A Bekes Megyei
Rendor-fokapitanysag
Felderita Osztalya a 38
eves szeghalmi ferfit ori
zetbe vette es ilj pszicho
aktiv anyaggal vissza
des buntett elkovetese-

..::::'~"I"
~.:..-

TAPIR PAPIR
Gyomaendr6d, Kossuth u. 31.

Telefon: 0670/770·5528
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Karacsonyi dekoraci6k!

Naptarak, kalendariumok,
hataridonapl6k nagy valasztekban!

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

Stancolt

es hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!
Szitazas,
szitaforma
keszites, kasirozas!

Telefon:
0620/9142-122

Qllo,81'0p
P~p;,6oet ....

WEBARuHAzuNK:
www.gyomacolorshop.hu
Folyamatosan bovUlo valasztekkal!

'Las

otaig

689-0833

Izas

G
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A Gyomaendrodi Kis Balint Altalanos Iskolaban
okt6ber 20-an delutan elso alkalommal rendeztUnk
Sulivaro, iskolaelokeszito foglalkozast, amelyre sok
leend6 elsos gyermek IMogatott el sziileivel. A nagy
csoportos ovisok szivesen vettek reszt a jatekos,
mozgasos, zenes feladatokban.

Gyergy6i-medence, a
Csiki-medence foldrajzi,
termeszeti ertekeit, a
videk t6rtenelmet, hagyo
manyait, kulrurajat, epite
szeti 6r6kseget.

A program celja,
hogy allami tamogatas
segitsegevel minden
gyermek eljuthasson a
hataron rul elo magyarok
hoz, segitse az anyaorsza
gi es a kiilhoni magyarok
k6zotti kapcsolatok kiala
kitasat, a tanul6k megis
merjek a t6rtenelmi Ma
gyarorszag termeszeti es
kulturalis ertekeit.

A GyomaendrOdi Kis
Balint Altalanos Iskola
hetedikes diakjai ot emle
kezetes napot tolthettek
el Szekelyfold legszebb
videkein. Az Emberi Ero
forras Tamogataskezelo
Hatartalanul! dmu felhi
vasara "Csak a szepet
gyujtsed meg magad
ban... " dmmel adott be
palyazatot az intezmeny,
a megitelt tamogatas
osszege: 1.124.000 Ft.

A nyertes projekt
kereteben 45 diak es 5
pedag6gus ismerhette
meg a Keleti-Karpatok, a

resztvesznek, felkeszii
leskent a 60. eves talal
kozora - ami 2018-ban
lesz.

Eiso sor balr61: Fe
kete Laszlo, Timar Etel
ka 1. (Tirnar Karolyne),
Nagy Erzsebet (Veress
Laszlone), Kocsis Ilona
(Falusi Laszlone), Fekecs
Irma (Peso Belane),

Cselei .Piroska (Ga
lambos Gyulane), Nagy
Pal.

Masodik sor: Nyiri
Mihaly, Pataki Balintne
(hozzMartozo), Pataki
Balint, Lapatinszki La
JOs.

A kepen nem szere
pel a fenykepet keszito
Jenei Laszlo.

tarsuk egeszsegi allapota
miatt maradtak el. A
Hatos Bisztro kiilonter
meben a Bisztro altaI
keszitett hagyomanyosan
fmom eteleket az otthon
rol hozott fmom palinkak
segitsegevel jo etvaggyal
fogyasztottak el. A hol
gyek pedig fmom siite
menyekkel koronaztak

meg az ebectet. Terrne
szetesen ez' alkalommal
sem maradt el a 76-77
evesek pezsgovel valo
koszontese sem.

Ebect utan jo hangu
lam beszelgetessel feje
zodott be a talalkozo
azzal . az elhatarozassal,
hogy . jovore ugyanitt·
remelhetoleg tabben

teletbeli osztalyfOnok.
Solymosi Janos tanar ill
az Albertirsai Evangeli
kus Szeretetotthonbol
telefonon koszontotte a
jelenlevoket, Szabo Tibor
tanar ill pedig felesege
sajnalatos halala miatt
maradt tavol.

Sajnos tobben egesz
segi allapotuk, vagy elet-

A Gyomai Gimna
ziumban elsokent, 58 eve
elsokent erettsegizettek
ez evben is megtartott<ik
megszokott randevliju
kat. A 32 fOs osztalybol
26-an meg elnek, a:kik
koziil most csak tizen
tudtak megjelenni, a
negy elo tanarbol pedig
csak Fekete Laszlo tisz"
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Nemet nyelvi tabor
Gyomaendrodon

napra szant teamennyiseget
el6z6 este mar el kell kezdeni
el6kesziteni. Egy cseszehez
egy teaskanal csipke-husra
van sziiksegiink. Olyan
edenyt hasznaljunk, amelyben
melegithet6 lesz a teank.
Elkeszites: Hideg vizbe aztat
juk egy ejszakara a csipke
hUst, majd reggel kb. 40 celsi
us fokig melegitjiik aztan
azonnal lesziirjiik. Izesiteni
lehet mezzel es citrommal.

A fenti harom gyiimolcs,
noveny, gy6gynoveny alkal
mas a C-vitamin p6tlasara es
a meghiileses id6szakok el6tt
megel6zesre.

Ha mar benne vagyunk,
akkor javaslom a mezes,
gyomberes, citromos tea elke
sziteset. Ugy keszitjiik a teat,
hogy fuss gyombert szelete
liink hajszalvekonyra, majd
izles szerint mezet tesziink
hozza es leontjiik forrasban
lev6 vizzel. Lefedjiik 10 perc
re, majd citronunal izesitjiik
es forr6n fogyasztjuk. Na
ponta 2-3 cseszevel fogyaszt
hatunk bel6le, de mindig fus
sen kell elkesziteni.

Amennyiben makacsko
dik a meghiilesiink es nem
akar swni, johet a j6 meleg
fiird6, amely atrnelegiti a vese
teriiletet es meginditja a lera
k6dott siirii nyakok 0ld6dasat.
Lazas allapotokban ez terme
szetesen nem hasznalhat6 '. A
laz a szervezetlink jelzese a
korokoz6 elpusztitasara. A
megemelkedett testh6mersek
letet nem szeretik a "betola
kod6k", ezert nem tudnak tar
t6san szoveti kart okozva es
betegseget fenntartva megma
radni a testlinkben. Merle
gelni kell a lazcsillapitcis mer
teket es eszkozet, de ez mar az
orvos dolga! Soha se kockaz
tassanak az egeszseg meg6r
zesiik erdekeben, nem erde
mes!

Virusokt6l mentes id6sza
kot kivanok Onoknek!

Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz

A masik magas C-vita
min tartalmu elelmiszeriink
a savanyu kaposzta. Kozre
adok egy evek 6ta hasznalt
elkeszitesi m6dot, amely talan
serkenti a fogyasztast. Vagjuk
ossze apr6ra a kaposztat.
Sz6rjuk meg 6roIt fiiszerko
mennyel, majd ontsiink ra par
csepp olivaolajat vagy vala
milyen terrneszetes olajat.
Fokozhat6 meg egy kis lila
hagyma, voroshagyrna vagy
fokhagyma hozzaadasaval.
Pirit6s kenyerrel es egy j6
meleg teaval kival6 reggeli
vagy vacsora.

Kivalo C-vitamin forras
lehet a csipkebogyo. Sokan
nem tudjak hogyan kell elke
sziteni a teat ezert most ezt
kozzeteszem. A kovetkez6

kusan belenylilt az anyater
meszet megalkototta torveny
szeriisegeibe es ennek ez az
ara!

Vizsgaljuk meg, hogy
milyen elelmiszerek vannak,
amelyek megis segithetnek a
teli id6szakok egeszsegme
g6rzeseben. Azt j61 tudjuk,
hogy a megfazasos tlineteket
j61 kezben lehet tartania a C
vitaminnal. Sok olyan hazai
novennyel rendelkeziink,
aminek magasabb a C-vita
min tartalma az atlagosnal.

Az egyik ilyen gyiimiil
csiink az alma. Az' almanak
mas egyeb j6 tulajdonsaga is
ismert nem beszelve arr61
hogy nagyon izletes is. Az al
ma napi fogyasztasanak nin
csenek korlatai annyit fo
gyaszthatunk bel61e amennyi
j61 esik. Sajnos a gyerekeink,
unokaink nem nagyon fo
gyasztjak!

Szeretettel kiisziintiim a
Szo-Beszed minden kedves
olvasojat novemberben.

Elkezd6dik az az id6szak,
amikor gyakrabban szembe
kell nezziink a megfazasos,
meghiileses id6szakokkal.

Amikor meg en gyerek
voltam a hazi orvosunk azt
mondta hogy "ezek a betegse
gek egy het alatt gy6gyulnak
gy6gyszerrel es het nap alatt
pedig gy6gyszer nelldil". Ne
kern az a velemenyem hogy a
megel6zes sziiksegessege a
legfontosabb. Manapsag az
egyik legnagyobb problema
szerintem abban van, hogy a
taplalekaink beltartalma es a
valaszteka egysikU.

J61 tudjuk, hogy sajnala
tos m6don az ipari termeles
kovetkezteben a megtermelt
novenyeinkben jelent6s mer
tekben lecsokkent az asvanyi
anyagok (szerves-szervetlen)
es a vitaminok aranya.

Ez azt jelenti hogy a be
tegsegek tulajdonkeppen egy
ugynevezett hianyallapot
tlinetei. Figyelmeztet6 jelek
arra, hogy a szervezetlink
egyenslilyi allapota megbom
lott, tobb odafigyelest ige
nyel. Az odafigyelest nevez
ziik maskent: hianyp6this. Azt
otthoni koriilmenyek kozott
eleg nebez meghatarozni,
hogy a szervezetlinknek mire
is volna sziiksege, de a valto
zatos t<iplalkozas mellett ez
tobbnyire biztosithat6 es az
egeszseg hosszu ideig fenn
tarthat6.

A tudomany jelen allasa
szerint a hosszU es egeszseges
elethez 60 fele asvanyianyag,
17 fele vitamin, 10 fele ami
nosav es 3 fele zsirsav rend
szeres, szajon at torten6 bevi
telere volna sziiksegiink.
Joggal kerdezhetne a kedves
0lvas6, hogy hova lettek
szamiizve az egeszsegmeg6r
zesiink letelemei? Ebbe a
temaba most nem fogunk
belenylilni, de legyen annyi
eleg, hogy az ember draszti-

nem fogyasztott kalaesot
delutan orommel vittek
haza a testvemek, sziil6
nek.

A tajhazban a eipesz
mesterseget mutatta be
dr. Szonda Istvan, a taj
haz igazgatoja. Szorosan
nem kapesolodik a nem
zetisegi hagyomanyok
hoz, de fontosnak tart-

juk, hogy a gyerrnekek
tudjanak rola, hogy kik
keszltettek es hogyan
fejl6dott a eipesz mes
terseg.

11ez6berenyben, a
nemet tajhazban az on
korrnanyzat altai 6ssze
gyiijtott regi (1800-as
evekb61 valo) viselete
ket, bibliat, hasznalati
eszk6zoket ismerhettek
meg. A nemzetisegi ovo
daba is ellatogattunk. A
nyarra valo tekintettel
nem sok gyerrnek volt
az ovodaban, de orliltek
nekiink. N emet dalokat,
taneokat adtunk e16, a
pieik is viszonoztak. A
jol felszerelt jMszoteret
mindannyian 6r6mmel
vettek birtokba.

A nyelv gyakorlasa
mellett sokfele kikap
esolodast, szorakozast
biztositottunk a gyere
keknek. 11indannyian
jol ereztek magukat, a
het vege fele k6zeledve
faradtabba valtak, de
mindenki hasznosnak
tartotta az eltoltott hetet.

Hack Maria

Evek ota szerveziink
nemet nyelvi tabort a
helyi Kis Balint AI
talanos Iskola diakjai
nak, ezt fOleg a nemzeti
segi nyelvet tanulok
veszik igenybe. Igy volt
ez iden nyaron is, 40
tanulo jelezte szandekM,
miszerint 2016. augusz
tus 8-14. napja kozott
reszt vennenek a meg
hirdetett "Nemet nyelvi
taborban".

A rendelkezesre allo
egy hetet gazdag prog
rammal szinesitettiik; a
jMekos foglalkozasok
mellett kezmuves foglal
kozas, fiird6zes is volt,
valamint seta a szarvasi
arboretumban, ahol kii
lonleges novenyek meg
ismerese volt a eel.

Allatsimogaton vet
tiink reszt, hajoztunk a
Koroson. A Szent Antal
Sut6hazban kelt teszta
keszlteseben vettek reszt
mindannyian. Az elke
szult tesztat peree es
madarforrnara alakitot
tuk, a befiitott kemenee
ben megsutottUk. Az el

Gyomaendr6d Ne
met Nemzetisegi Onkor
manyzata 2016. ev ele
jen palyazatot ny(ljtott
be az Emberi ErOforras
Tamo gataskezel6hoz
nyari tabor szervezesere.
A palyazat nyert, es 650
ezer Ft tamogatasban
reszesitette palyazatun
kat.
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Telefon:
0620/55-73-923

Ovegezest
vallalok!

E-ON
iigyfelszolgalat

Az aramszolgaltat6
heti ket alkalommal tart
iigyfelszolgaIatot a Selyem
uti varoshaza epilletenek
f61dszintjen levo irodaja
ban. HHfoi napokon deI
elott 8-13 oniig, szerdan
kent pedig 15-19 oraig
vfujak az iigyfeleket a sze
melyes ilgyintezesre.

MUNKARUHAzAT!
Nyitva: hetf6-pentek 7.30-17.30.
Szombat: 7.30-12.00

Edesanyad, fiad Tamas,
lanyod Melinda,

testvered Babi es csalactja

Meg ma is itt volna a helyed!
Meg ma is foghatmim a kezed!
Emlekemben orokre velem leszel, s ezt soha senki nem veheti el.

BALUVILL

Villanyszerelesi anyagok,
vilagftastechnika,
gazkeszulekek es alkatreszek!

VILLANYSZERELESI MUNKAK
regisztralt villanyszere/6vel
sajat arukeszletb61!

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mez6tUr, Rak6czi Lit 12.

Kis J6zsef hala.lanak
5. evfordul6jan
faj6 szivvel emlekeztink rad:

Az ENKSZ Eszak-Del
Regionalis F61dgazs201

galtato Zrt. iigyfelszolgala

ti irodaja a varoshaza fOld
szintjen. Nyitva tartas:

hetf6 14-18 oraig, kedden

8-12 oraig. A szemelyes

iigyfelszolgalaton igenybe
veheto s201galtatasok: gaz

meroaIlas bejelentese, mii
szaki szolgaltatasok meg
rendelese, iIletve lemonda
sa, fogyaszt6i adat- es cim

valtozas bejelentese, fo
gyasztasmero atirasa, fo

gyasztisi hely ki- es be
kapesolasa, szamlazassal

kapcsolatos informacio ke

rese, bankkartyas befizetes

lehet6sege, stb.

l::::-~

Alhisajanlat
A Liviel Kft.

Gyomaendrod, Vl. Ker. 540.

keres
1 co lakatost
1 co asztalost

azonnali
munkakezdessel

Erd.: 0670/396-5965

+41/798-996468

EGYEB

Sz6-Beszed

A Korosi Halasz
Szovetkezet

Gyomaendrod,
Kossuth u. 27. sz. alatti

kozponti
irodaepulet
egyiittese

elado

Erdeklodni:
0630/9554-569

Nem hasznalt, elrom
10tt, feles1egesse va1t hiitCS,
vagy fagyasztoszekrenyet
ingyen e1fogadom. Hivjon,
hazhoz megyek. Te1efon:
+36-66/789-189

Vasaro1nek 100-120
liter jo1 keze1t szi1vaeefret.
Erd.: 0666/285-976

80 eves egyedii1 e16
asszony fe1 hazert cserebe
gondozot keres. Telefon:
0666/282-905

Haromkerekii Tornado
motor elado. Ininyar: 100
ezer Ft. 0630/579-0660

Infrav6r6s terapias
1ampa elado. Iranyar: 50
ezer Ft. Te1efon: 0630/303
6584

E1ado ket hizo, 200
220 ki1ogrammos, hagyo
manyos takarmanyon
neve1tek. Ar: 400 Ft/kg
Te1efon: 0670/3342-599

Merleg, to1osu1yos, 40
kg-ig mer elado. Iranyar:
3300 Ft. Erdek16dni:
20/5198-764

Kocak, siild6k, kis
su1yti hizok e1adok. Erd:
0670/531-5402

KERT, TELEK
Vizparti nyaralo a

Fuzfas-zugban elado. Erd.:
0620/9645-260

Gyoman, a Torzsasi
holtagnal karbantartott,
osztatlan vizparti telek
elado. Vi Ilany, gyUm6lcs
fak, szerszamos van.
Iranyar: megegyezes sze
rint. Erdekl6dni lehet:
0630/613-4608

Gyomaendrod6n Bo
nom-zugban vizparti telek
elado 500 negysz6g61.
Iranyar: 1,8 miIlio Ft. Erd.:
Gellai Miklosne Tel.:
0630/471-9279

A k6r6s1adanyi uton
komfortos tanya ela'do (a
Mamutec-kel szemben) 1,1
ha f6lddel, 6nt6zorendszer
rel, ipari arammal. Er
deklodni lehet 8-18 oraig,
0620/352-8042-as telefo-
non.

Gyomaendrod6n ~ K6r
gat uteaban (13. szammal
szemben) 895 negyzetme
ter teriiletii k6zmu nelldili
epitesi telek elado. Telefon:

Erd.: 0620/576-7879
Gyomaendrod6n, az

Oktober 6. Itp-n 2 szobas
lakas elado. Ar: megegye-
zes szerint. Telefon:
0620/597-8733, vagy
0666/386-754

Endrod6n 4 lakasos
tarsashazban 1. emeleti
lakas, akar butorozottan,
garazzsal egylitt elado.
Iranyar: megegyezes sze
rint. Erdek16dni lehet tele
fonon: 0630/548-1633
vagy 0630/354-4166

AmbriJsz Laszlo
l.iivol-keleti massz~es mozg:is terape.uta.

~~~i gy~.~yi~<>"e,so';'tk~o~a~ .

Elozetes tglefonos-betme

HAz

14

Komfortos tanya elado
a K6r6s1adanyi uton a
Mamutee Hungary Kft-vel
szemben, 1 hektar vegyes
erdovel, de ldi16n-ldiI6n is
elado. Erd.: 0620/352
8042

Gyoma k6zpontjaban,
kertes esaladi haz elado.
Erd.: 0630/544-4641

Gyomaendrod6n a
Juhasz Gyula u. 17. sz.
alatt esaladi haz elado, 3
szobas 6sszkomfortos.
Erd.: 0670/637-5461

Ket szobas, ket kony
has regi paraszthaz elado.
Viz, viIlany, gaz bek6tve.
Sok mellekepiilettel.
Iranyar: 1,4 millio Ft.
Erdeklodni: 0670/548
7482

Gyoman, az Arany
Janos utea 16. sz. alatt 4
szobas konvektoros haz
elado. Erdekl6dni lehet:
0620/526-6573

Gyoman, a Wesselenyi
utea 14. szam alatt 3 szo
bas esaladi haz siirgosen
elado. Erdekl6dni lehet:
0630/516-0781

Gyomaendr6d6n a
K6rgat u. 15. sz. alatt 705
negyzetmMer teriiletii
6sszk6zmuves belteriileti
ingatlan elado. Az utea
fronton romos paraszthaz
meIlekepiilettel, a telek
vegeben uj epitesu kettes
disznool es takarmanytaro
10 van. Telefonszam:
+41/798-996468

LAMS
Gyomaendr6d6n az

Okt6ber 6. ltp-en 2 szobas,
jo allaporu lakas elado.
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nem szamit a kor a varos
atmozgatunk .~n legkomplexebb

'51 mindent I \f fitness terme
l2:.I 0

<9

,. ,.
KORLATLA'N EDZES
4.500 Ft·f h6nap

1" ~SziluettKner Imre ter IwVJw.getli3i.hu
06 66 285 840 I 06 30 6278234 fitness klub lE 5zalcinum

Alafn3S:

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

ELSO A!.KALOM INGYENES 9ARKINEKI ,.

INGYENES EDZES
.......Xh._C.

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

nak az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit,
akik ezen a szelvenyen kClldik be megjelentetes
celjab61! A szelvenyen a megjelolt helyre kell befrni
a kfvant szoveget es a szelvenyt levelez61apon
vagy borftekban elkUldeni a kovetkez6 cfmre:

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:

Az aprohirdetes szovege:

Cfme:

Erdeklodni:

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

Iranyar:

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

fitness & edzoterem
teremlJerles IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerol)ik Istep aerobik
power body Ihastanc Izsf"iget6 aerobik

tarsasranc Ij6ga Ipreventfv gerinc gimnasztika

r------------------------------------------------------.--'1
I
I
I
I
I
I
I

eDF
DEMAsz

...
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Gyomaendrod, Hidfo u. 12.
(Az Endrodi hfd labanal)

Nyitva:
hetkoznap 8-17,
szombat,8-12,
szezonban vasarnap 8-11.

Napijegyek, hetijegyek valthat6k!
El6csalik, horgaszfelszerelesek, etet6anya
gok szeles valasztekban!

Telefon: 0670/261·0472

•

ARAMFELTOLTES
lLt OS

:.

TELEFONKARTYA FELTOLTES
l
@~e

KOReSI WEE





Dr. Lemak Gyiirgyiit a varosi
egeszsegiigyi intezmeny vezetese
vel 2017. februar vegeig blzta meg
Gyomaendrod iinkormanyzata. Dr.
Lemak Gyiirgy a tavoz6 dr. Torma
Eva varosi igazgat6 foorvos helyet
foglalhatta el, ez ev marciusat61.

I

• •• Annyira lealjasult aszemelyeskeda kbzbeszed apolitiku-
A.varo~ vezetese•.e.legedett dr. sok kbzbtt, hogy az mar ~ egesz politikai osztaly teljes de-

Lemak Gyorgy munkaJaval, sa pol- valval6dasahozvezethet. "Batran ragalman, mindig pletyka
garmester remeli, hogy az igazgat6 lesz belale." - mondta ket evezreddel ezelatt Plutarkhosz.
ujra pa Iyazik a posztra. Az iinkor- Arendszerszinta korrupci6 azert eletveszelyes, mert hitelte- '
manyzat most iit eyre nevezne ki az lenne teszi, lejaratja a nemzeti erdekG politikat es zsarolha-
uj igazgat6 foorvost. Dr. Lemak t6va teszi az ugrasra keszen all6 ellene~deka titko~szolga-

Gyiir,gyiit az elmult 10 h6nap mun- latokon keresztult a magyar nemzet erdekeit veda nernzet-
kajar61 kerdeztiik. 2. aldal kbzi f6rumokon kial16 vezet6inket. 5. aldal

" . I I U'-r "I . 1, .. J " I lL'~ ._ '.,: .•p,- J ..
~'. 1--- '.. , ---.... _.~,,~ .

u"
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Soklapos
Bizollyara vonnak olyan

ujsagolvasak. akih.71ek eleleben
belolthetetlen I,irf hagyoft a Nep
szabadsag k6zelmllitbeli megszii
m!se. A hazai nyomtCltou sajtolor
fenet idei legnagyobb esemhzye
volt az elmult eVfizedekben jelen
tosen megfogyalkozott peldilllY
sziwui szocialisla-liberalis napi
lap. a Ntkpszabadsag haMla.

A gyomaendrOdi sc!itopiacon
is elenk mozgolodas volt ez el'
oszen. EliJbb au gondolruk, hogy
csak nyugdijba vonul es tartatek
limgot! iizemel majd a Biro Karo(l'
altaI - az egykori Gyomaendrodi
Hfrado romjain - Jelrehozott
Gyomaendrodi OJ {;jsag, am mint
azl a gyer olvasatJbor eszlelheffe,
a lap csendesen kil/Hill.

Ugyallakkor LlJ lapok is sziilet
iek, mert divaf lett a szabad veJe
menynyilvcmftassal egyiitl a lap
csinalas is. Mindet!fele szervezet.
il1fez,neny. politikus igyekszik rek
lil/llozni sajal reveken)'segel nyom
fatoff es elektroniklls formaban
egyariJJ1f. GyomaendriJ.d amllgy
s€m szolid sajtopalettajat osztol
eID' Gyomaendrodi Toll efmii lap,
valamint az ingyetlesen feljesz/ell
Gyomaendrodi RomiJk Lapja is
szinesfti.

Erotol duzzadni lalszik az
onkormanyzat ingyenes tlijekozfa
ta kiadvimya a Gyomaendrodi
Hirmondo. Az el6zo ol1ko,.m{my
~ati ciklusban eppen a most halal
mon Mvo baloldal. a Korosok
Videkeert Egyesiilet kepviseliii
ramadtak a korribbi varosvezet€SI,
szava feve. hogy eg)' lapszamban
harolll-negyfoton is szerepel Vluji
Andras polgarmestel: A Korosok
Videkeerl Egyesiilet testiilefi tag-
jai akkoriban azl javasoltdk. hogy
az onkoJ7!uinyzaf kiad\'anya csak
negyetJevente jelenjen meg, ezzel
is csokkentve V{uji Andras kepi
megjelenesi lehetosegef a valasz
tasok kozeledtevel. Ma 1IU1,. errol
sza sines, most az van, hog)' a
jelenlegi varosvezetes .,fenyezheti
magizt" a honapro7 hanapra kia
dOli ingyenes OIganumban es a
jhelefl mediizkban.

Az iden 25 eves Szo-BeszM sok
olvaslli ludor kfvilll minden boldog
es boldogtalan lapkeszitonek. -oke-

Dr. Lemak Gyorgyot a
varosi egeszsegiigyi intez
meny vezetesevel 2017. feb
ruar vegeig bizta meg Gyo
maendrod onkormanyzata.
Dr. Lemak Gyorgy a tavozo
dr. Torma Eva varosi igazga
to fOorvos helyet foglalhatta
el, ez ev marciusat6I.

A varos vezetese elegedelt
dl" Lenuik Gyargy munkaja
val, s a polgarmester remeli,
hogy az igazgato Ujra prilyazik
a posztra. Az ankormimyzat
most at evre nevezne ki az uj
igazgato foorvost. Dr. Lemak
Gyargyat az elnnilt 10 honap
munkoJilrol kerdeztiik.

- Egy kihivasokkal teli
helyzetbe csoppentem, amikor
kineveztek a gyomaendrodi
egeszsegiigyi intezmeny elere.
Az elozo igazgato foorvos dr.
Torma Eva tavozasaval
ugyanis nem csak egy neuro
16gus szakorvost kellett nelkii
loznunk, hanem vele egy ido
ben ket masik szakorvos, a
bOrgy6gyasz es a radiol6gus
kollega is elment. A radiol6
gus Bak6cz doktor tavozasa
val egy olyan orvost kellett
nelkiiloznunk, aki nagy ora
szamban dolgozott, niadasul a
volt az egeszsegugyi intez
meny vezetojenek helyettese
is. Azzal szembesultem fel
adatom kezdetekor teMt, hogy
hianyoznak szakorvosok.
Atmeneti megoldaskent a
rontgen es ultrahang vizsga
latra Szarvasra kellett atjami
uk a gyomaendrodieknek,
mert csak hosszas targyalasok
utan sikeriilt uj radiologust
talalni. NeMny honapi kieses
utan dr. Fulop Ferenc radiolo
gus vallalta el korlatozott ora
szamban a rendelest, ami heti
ket ora rontgen es negy oranyi
ultrahang vizsgalatot jelentett.
A felszaporodott es megnove
kedett varolista miatt egy
masik radiologust is keres
nunk kellett. Ez ev szeptembe-

rere sikeriilt egy debreceni
kollegat, dr. Kiss Egont ide
csabitanunk, akinek munkaba
allasaval viszonylag hamar
sikeriilt feldolgozni a felsza
porodott betegvizsgalatokat.
Jelenleg maxiumum 3 het
varakozasi ida van peldaul
ultrahang vizsgalatra. Vegre
visszazokkentiink teMt a ren
des kerekvagasba, ugy, hogy
jelenleg folyamatban van a
szerzodeskotes egy harmadik
radiologussal is, s az a munka
ba allasaval mar a teljes radio
logiai kapacitasunk Ie lesz
fedve. Ez azt jelenti, hogy a
het minden napjim lesz vagy
rontgen vagy rontgen es ultra
hang is.

Borgyogyaszt viszonylag
hamar sikeriilt talalnunk dr.
Toth Mariann szemeIyeben es
alig ket honapos rendelesi szu
net utan a tavozo dr. TOlma
Eva helyere dr. Kiss Eva neu
rologus keriilt. Megjegyzem,
hogy a neurologiai szakrende
les kihasznaltsaga a varos
lakossagahoz kepest alacsony,
azaz a vartnal kevesebb a
beteg. TeMt az egeto szakor
voshiany megoldodni latszik.
Ugyanakkor felvetodtek uj
igenyek peldaul a mozgasszer
vi szakellatas fejlesztesere az
ortopedia eseteben ugyanis
rendkiviil keves a rendelesi
oraszam, ezert itt jelent(?s a
varolista, ezt a helyztet min
denkeppen orvosolimnk kell,
de ehhez is ujabb szakorvost
kellene talalnunk, raadasul
egy reumatologus is szeret
nenk munkaba al1itani.

- A hosszadaZmas var6lis
tilk mellett ugyancsak Zakossa
gi panaszkent vetodik feZ ido
rol idore, hogy a betegeZojegy
zes irodaja gyakran zilrva van,
s ha nyitva is van, a telefont
nem veszi feZ senki.

- A Gyomaendrodon dol
gozo szakorvosok tobbsege
valahol mas varosban dolgo-

zik fOallasban, s Gyomaend
rodre masodallasban jarnak
rendelni. Emiatt a gyomaend
rodi szakorvosi rendelesek
gyakran reggelt61 keso estig
zajlanak. A kiszeIesedett napi
szakrendelesi ida miatt az
asszisztensek munkabeoszta
sat is meg kellett valtoztatni.
Emiatt a recepcion a nap min
den pereere nem tudunk kolle
gat biztositani. Reszben ezert
fordulhat elo, hogy a beteg
nem tud telefonon elojegyzest
kerni, vagy erdeklodni. A
betegelojegyzes azonban a fo
rendelesi idokben nyitva van.
Kerdesere valaszolva azt
mondhatom, hogy jelenleg
nines allando emberiink, aki
reggeltol estig folyamatosan
tudna dolgozni a betegelo
jegyzesben. Amennyiben
lehetoseg nyilik ra, akkor
kesobb ide egy olyan dolgozot
szeretnenk talalni, aki nem
esak a telefont es a szamitoge
pet tudja kezelni, hanem vala
milyen egeszsegugyi vegzett
seggel, teMt hozzaertessel is
rendelkezik.

- Az ankormanyzat ravide
sen kiilja az intezmenyvezetoi
prilyazato. On jelentkezik-e?

- Nagy valoszinliseggel
palyazni fogok - mondta dr.
Lemak Gyorgy.

Stancolt

es hagyomimyos

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

Gyomaendr6d, Ipartelep u. 1/1.
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lett
a reg-

,
sarg

yomai varoshaza
Koltsegvetes
tartalekkal

A kepviselo-testiilet
november 24-en tartorta
munkaterve szerinti
soros iileset. Az 6nkor
manyzat d6nteshoz6 tes
tiilete napirendjen t6bb
fontos kerdes is szere
pelt. A teljesseg igenye
nelkiil megemlitend6 az
6nkorrnanyzat 2017. evi
k6ltsegvetesi koncepci
6janak elfogadasa, mely
dokumentum alapja lesz
majd a j6v6 evi vegleges
k6ltsegvetesnek is.

Toldi Balazs polgar
mester elmondta, hogy a
j6v6 evi k61tsegvetesi
koncepci6t 50 milli6
forintos tartalekkal fo
gadta el a testiilet.

A tartalek felhaszna
lasat illet6en olyan fej
lesztesi elkepzelesei
vannak a varosnak, mint
a ket k6nyvtar kialakita
sa a furd6ben epitend6
csuszdaparkhoz va16
hozzajarulas, valamint
ut es jarda felujitasi ter
vek.

Nem
emeltek
A Gyomaendr6d

Udiiltetesi Sz6vetseg
Turisztikai Egyesiilet
szeretne t6bb penzt k6l
teni varosmarketingre,
ezert kertek, hogy az
6nkorrnanyzat az eddigi
350 forintr6l 400-ra
emelje az idegenforgal
mi ad6t. A testiilet ezt a
kerest nem fogadta el,
igy j6v6re is fejenkent
es ejszakankent 350
forint idegenforgalmi
ad6t kell kemie a turis
takt61 a szallasad6knak.

zat festesevel, hoszigete
lessel, valamint kazan
es radiatorcserevel meg
val6su16, t6bb mint 146
milli6 forintos brutt6
k6ltsegii beruhazas kap
csan a munkateriilet
atadasa szeptember 28
an t6rtent meg a kivitele
zo NPI-Gyoma Konzor
cium kepvise16i reszere.

A munkalatok dec
ember elejere fejez6dtek
be, az egykori gyomai
varoshaza epiilete ujra a
regi sarga szinet kapta
vissza. A jarasi hivatal
korabbi vezet6je, And6
Agnes egy akori felujitas
soran az epiiletet r6zsa
sziniire festettette, ami
sok vitat valtott ki a gyo
maiak k6reben...

Iden szeptember 15
en befejezodott a Bekes
Megyei Korrnanyhivatal
es a Gyomaendrodi
Kozos Onkormanyzati
Hivatal koz6s beruhaza
sa, amely a Gyoma
endrodi Hrasi Hivatal
udvari epiiletenek resz
leges tetOfelujitasat je
lentette.

A k6zponti ingatlan
felujitasa nem all meg
ezzel, ugyanis a Bekes
Megyei Korrnanyhivatal
a "K6zepiiletek kiemelt
epiiletenergetikai fej
lesztesei" nevii nevii
projekt kereteben tovabb
folytatodott az epiilet
egyiittes feluj itasa. A
nyilaszar6 cserekkel es
felujitasokkal, homlok-

A Gyomaendrodi Va
rosi Egeszsegiigyi Intez
menyben valamennyi
szakrendeles december
19-t61, december 31-ig
szabadsagolas miatt szii
netel. 2017. januar 2- t61
a szakellatasok folyama
tosan miikodnek.

Teli 5ziinet

bekiildo gyermekek gyak
ran meselnek szeretett
orvosaikr61, k6todesiikrol.
A kedves, olykor meghat6
tortenetek igazi gyongy
szemek, amelyeket a zsiiri
a palyamunkak ertekelese
soran orommel olvas. S
hogy e kis tortenetek ir6i
se maradjanak elismeres
nelkiil, a zsiiri a legszebbe
ket kiilon is dijazni fogja.

A palyazat pontos fel
teteleirol a palyazat webol
dalan www.csodadoki.hu.
illetve Facebook oldalan
lehet tajekoz6dni.

Az idei Palyazati
Felhivas ugyan nem teszi

kotelezove, de keri, hogy a
palyaz6 gyermekrol es a
megrajzolt orvosr61 - meg
a nevezes bekiildese elott 
kesziiljon egy - az alkotast
is bemutat6 - kozos kep,
amelyen kettejiik oszinte
oromet es a hatartalan, kol
cs6n6s k6todest IMhatjuk.
A fot6kat a rajzpalya
zat@csodadoki.hu cimre
kiildjek meg, hogy minel
tobb ilyen, szeretetet
sugarz6 kepet tudjunk
megosztani a nagyvilaggal.

munkajara, elhivatottsaga
ra felhivjuk a figyelmet 
fogalmazott Morva Gabor,
a palyazati program veze
toje. Az okt6ber 24-en
elinditott verseny szerve
zoi ezert arra kerik a neve
zest bekiildoket, hogy
mielott alkotasukat a
palyazati felhivas szerint
postara adjak, sziileik
segitsegevel keszitsenek
egy kozos fot6t szeretett
orvosukkal, hogy a palya
zati oldalakra a rajz mellett
a kozos orom pillanatat
megorokito kep is felkeriil
hessen.

A palyazat zsiirijeben
iden olyan kival6sagok
vallaltak szerepet, akik
mindennapjaikat - valasz
tott hivatasuknal fogva 
folyamatosan a gyerekek
kozott toltik.

Bar a palyazati felhi
vas nem irja elo, a nevezest

A HaziPatika.com ta
mogatasaval meghirdetett
Csodadoki rajzpalyazat
iden eloszor hivja az 5-12
eves korosztalyba tartoz6
gyermekeket, hogy rajzol
jak meg kedvenc doktor
nenijiikkel, doktor bacsi
jukkal kapcsolatos legked
vesebb torteneteiket. A
nevezeseket 2017. februar
2-ig befogad6, a http://cso
dadoki.hul cimen megta
lalhat6 palyazat kitiino
alkalom arra is, hogy a
gyermekek oszinte koszo
netet bemutat6 alkotasok
mellett kival6 hazai gyer
mekorvosaink aldozatos
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Kovacs Mihalyne az eletert tartja a karjilt

Szeizotszor adott vert
Az Egeszsegiigyi

Miniszterium altai egy
koron alapitott Pro
Vita-dijat vehette at a
minap Budapesten, a
verad6k napi iinnepse
gen a gyomaendrodi
Kovacs Mihalyne,
Balog Zoltan emberi
erOforras minisztertol.
Az elismerest az eIet
menteseben tanusitott
peldamutat6 magatar
tasaert kapta. Aranka
asszony tobb mint 40
ev alatt mar 10S-szoros
verad6, evtizedek Ota
reszt vesz a veradasok
lebonyolitasaban is.

- Fiatal lo.nykent adott
eloszor vert. Mi volt az
indittatas?

- Egy nagyon sajnaJa
tos dolog, edesanyam
sulyos betegsege. Na
gyon sok ver Kellett
neki, meg is kapta, aldo
zatkeszen segitettek az
emberek, ismerosok es
ismeretlen onkentesek
egyarant. En sem marad
hattam ki a sorb6l, es
azonnal mentem, amikor
csak lehetett. Tudom,
mit jelent az, ha valaki
nek verre van szLiksege,
es esak embertarsai
menthetik meg. A segito
szandek 40 ev multaval
is valtozatlan bennem, es
erre osztonzok minden
kit.

- 1mmo.ron 105-szoros
verad6, es a szervezes
bol is kiveszi a reszet a
VoroskeresztneI. Ho
gyan, mivel gyoz meg
mo.sokat?

- Sokat jelent a szeme
Iyes peldamutatas. A
esaladban elsosorban a
fiam a kovetom. A mun
kahelyeimen, valamint

~~\JOROS
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Foto: Kiss Zolt:in

az ugynevezett kiszalla
sos veradasoknal a meg
gyozes, a batoritas is
szerepet jatszott, jatszik,
hogy minel tobben oda
tartsak a karjukat masok
eleteert, megsegiteseert.
0riilok, hogy egyre tobb
fiatalt is sikeriil bevonni.

- A szemelyes pelda
mutato.s donto, de sokan
a tu lo.tvo.nyat61 is felnek.
Szamulo'a milyen tana
csai, ervei vannak?

- A szlirast61 va16 felel
met oldja, ha arra gondol
kozben az ember, hogy
masokon segit, emellett
felfrissiil a vere egy ver
adas utim, es jobb lesz a
kozerzete is. Szazot
szoros pozitiv tapaszta
lat all mogottem. Dr.
Parducz Laszl6, a
Voroskereszt megyei
elnoke mondta a megyei
unnepsegen a koszonto
jeben, hogy aki a veret
adja, az sajat magM adja,
teljesen, halat es koszo
netet nem varva. Aki
vert ad, az eletet ad, mert
ismeri az elet oromet es
fonakjat egyarant.

Nah6ezki Janos: Ember
vagy! dmu versebol is
idezett: "Mi ez a par
esepp ver? Neked szinte
semmi! De masnak e
nehany esepp, az eletet
jelenti. KevesbOl lesz
sok, sokb61 pedig tenger,
S tengernyi verrel mar
segithet az ember."
Teljesen egyetertek es
azonosulni tudok ezen
gondolatokkal, a ver
adasr61, a verad6kr61
mindent elmondanak.

- Ha nem cipoket keszit
a munkahelyen vagy ver
ado.st szervez, illetve vert
ad, akkor mivel tolti leg
szivesebben a szabad
idejet?

- A gyerekek mar kire
piiltek otthonr61, igy a
j6szagok gondozasa koti
Ie a legtobb idomet a haz
komI. Ott van Brun6
kutya, a ket ciea, Teike es
Pieike, valamint a esir
kek, a tylikok is. Ter-

meszetesen a legna
gyobb orom, amikor a
esaladdal lehetek egylitt,
es suthetem az unokcik
kedvenceit, a kaka6s
palaesintakat.

A bekescsabai,
megyei verad6iinnepse
gen is kapott ajo.ndeko
kat, tobbek kozott egy
szo.l r6zso.val is meglep
tek. Szereti a viro.gokat?

- Kapni, adni, iiltetni,
nevelni is. A r6zsa a ked
vene viragom, igy
mondhatom, hogy a ked
vemben jartak a Vo
roskereszt megyei veze
toi. Ugyanugy megha
t6dtam, mint a budapesti
dijatadason. A fOvaros
ban Balog Zoltan
miniszter ur. meltatta
tevekenysegemet, a me
gyei unnepegen pedig dr.
Parduez Laszl6 meliett
T6th Zoltanne, a Voros
kereszt megyei igazgat6
ja. Mindezek megerosi-

tettek abban, hogy j61
tettem a dolgomat, es
teszem tovabbra is, mert
vallom, hogy az onken
tesseg, az emberek segi
tese nemes eselekedet.

Nyemcsok Laszl6
Bekes Megyei Hirlap

Kovacs Mihalyne
Aranka 1956-ban szil
letett Gyornan. Iskolai
elvegzese titan azonnal
dolgozni kezdett, rneg
pedig a Gyornai Hazi
ipari Szavetkezetben
gepi katokent. Tizenat
esztendo utan valtott,
es a Gyozelern teesz
ben folytatta a kato
szakmat. Ezutan a helyi
Turu! Cipo Kft.-nel
helyezkedett el cipoke
szitokent, jelenleg is ott
dolgozik. Aranka ket
gyennek edesanyja,
Zoltan 42, Beata 37
eves. Harorn unoka is
bearanyozza a nagyrna
rna eletet, a 12 eves
Ivan, a 11 eves D6ri es
a 7 esztendos Alex.
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Egyre Hibben panaszkod
nak a gyomai posta szolgalta
tasara, tobbek kozott arra,
hogy csak rendszeresen 1-2
ablak van nyitva, emiatt hosz
szasan varakoznia kell az
iigyfeleknek, mire sorra ke
rUlnek. Levelben kerte szer
kesztosegiink a Magyar Posta
sz6vivojet, hogy a nem iigyfeI
badt gyomai postahivatal
iigyeben mondjon valamit.
Apati-T6th azonban lapzarta
ig nem mondott semmit.

"Tisztelt Ap<iti-T6th Kata!
A Gyomaendr6di Sz6-Beszed

cimii varosi lap szerkeszt6je
kent a mai napon felkerestem a
Gyomaendr6di (gyomai) posta
hivatal vezet6jet, akit61 szeret
tern volna megkerdezni egy
reszt, hogy mit sz6l azokhoz a
lakossagi panaszokhoz, ame
lyek a gyomai hivatal munka
stilusaval kapcsolatosak, s
amely eszrevetelek id6r6l id6re
napvilagot latnak kiilonboz6
internetes f6rumokon. Sze
rettem volna megtudni azt is,
hogy a hivatalvezet6 tesz-e
lepeseket, hogy a posta munka
tarsai iigyfelbarat m6don te
gyek a dolgukat?

A postavezet6 tajekoztatott,
hogy 6 semmit sem mondhat,
forduljak ezzel a helyi proble
maval oOO6z.

Idemasolom a gyomai posta
hivatallal kapcsolatos legut6bbi
bejegyzest az egyik gyomaend
r6di Facebook oldalr61:

"Szeretem a wirast, amelyben
elek. Sajnos itt is kezdenek
elidegenedni az emberek egy
mastol. Koszonet a Magyar
Postanak, amely eszrevette ezt
es egy uj, remek kozossegi lehe
toseget bocsajtott a rendelkeze
siinkre!

Hivhatncmk egyszeriien
csekkbejizetesnek vagy levelfel
adasnak, de az olyan snassz
lenne. Nevezziik inkabb Tii
relem Klubnak.

Az emberek beallnak szepen a
bejarati ajtonal acsorgo sor
vegere, s reg latott ismerosok,
baratok remekiil megbeszelik az
utobbi napok esemenyeit, mire
a 200 esetben 3) mukodo abla
kig eljutnak. Olykor kozos
temakban mindenki resztvesz;
politika, gyerekek, a varas dol
gai. Nemelyeknek annyira be
jon ez az uj dizajn, hogy direkt
kbszer allnak sort; e!aszor egy

ajanlott blankettaert (mert
szandekosan csak ritkan van
kiteve), esetleg boritekert, hogy
leveliiket megcimezhessek es
e!kiildhessek. Kozos orom,
mikor egy "komplik6.ltabb"
iigyfel lekot egy ablakot, akar
10-20 percre is, ilyenkor meg
tobb ida marad a beszelgetes
re...

NehCmy javaslatom azert
lenne: arulhatnanak sort a
szomjazo fbjiaknak, fonalat a
kotogeto holgyeknek. Tehet
nenek be asztalokat, tobb ujsag,
konyv fogyna ha az emberek
olvasgatni is tudnanak, aho
gyan azt egy magill-a ado klub
ban lehet. A szekekre mar csak
azert is sziikseg lenne, mert ren
geteg rossz labu, beteg ember is
szokott varakozni... Javasolnek
meg vernyomasmerot es allan
do szakorvosi iigyeletet, ha
netan valakit ott iitne meg a
guta, megfelelo ellatasban
reszesiilhessen... Koszonjiik
Magyar Posta! - iIja az egyik
gyomaendr6di polgar.

Ddvozlettel: Hornok Ern6
Gyomaendr6di Sz6-Beszed"
Apati-T6th Kata sz6viv6 lap-

zartaig nem tudott valaszt adni,

ezert az interneten neztiink
utana, hogy mas telepiileseken
is hason16-e a postai szolgalta
tas. Talaltunk nehany semmit
mond6 informaci6t. tme:

"Egy 2015-os adat szerint az
elsa negyedevben 255 dolgoz6
jatol vah meg a Magyar Posta.
2015 elsa negyedeveben 30 470
f6 dolgozott a tarsasagnaI, ami
255-tel kevesebb az e16za ev
vegi adatna!. A lHszam az egy
evvel azelattinel 1231 f6vel
kevesebb alkalmazottat jelent.

2013 ev elejet6l kezdett ellat
vanyosabban csokkeni a Pos
tanal dolgoz6k letszama. A piac
2013 eleji liberalizaci6ja 6ta
ugyanis a tarsasag folyamato
san valik meg a dolgoz6it61,
amit a korabbi nyilatkozatok
alapjan a tevekenysegek, egyes
teriiletek hatekonysagnovelese,
racionalizalasa es korszeriisite
se indoko!.

A Magyar Posta 2013 eleje
6ta a strategia meghataroz6
elemenek tekinti az iigyfelba
nit szolgaltatasok megval6si
tasat, tovabba azt, hogy az
iigyfeleknek nyujtott szolgal
tatasok megfeleljenek a nem
zetkozi sztenderdeknek..."

dJ +36 70 609 2387 G:: hennislakber@gmail.com
£l hennis.lakberendezes I wWUJ.hennis.hu

A Koros-videki Horgasz
egyesiiletek Szovetsege meg a
kozelmultban is jelentos hal
telepiteseket hajtott vegre a
kezeleseben levo horgaszvi
zekben. Az idei telepitesek
november 20-a utan fejezod
tek be, ekkor compot helyez
tek ki a vizekbe.

Mint azt Nemes Attilat6l, a
KHESZ iigyvezetajetal a
beol.hu megtudta, az 6csardi
telephelyral vasarolt, igy kozel
350 kilometerral elszallitott 20
dekagrammos atlagsulyli ket
es haromnyaras peldanyokbOl
p6toltak szamos vizteriileten a
compoallomanyt osszesen - 827
kilogramm mennyisegben

Az Elaviz-csatornan, a
bekesi, bekescsabai es gyulai
szakaszon aranyosan elosztva

87 kil6 comp6t telepitettek. A
Biingosdi fOcsatornaba, a Kakat
csatornaba, a Villog6 fOcsator
naba, a Folyaseri csatornaba, a
Holt-Sebes-Korosbe, valamint
a gerlai holtagban egyarant 30
30 kil6 comp6 keriilt. A
Gyomai Sirat6 hoItagba 40, a
Bekesszentandrasi Sirat6 hol
tagba 50, a Fas t6ba 80, a Peresi
holtagba 150, az Endrad
Revzugi holtagba 40, az
Endrad-Kozepsa holtagba 40, a
Fiizfas-zugi holtagba 40, a
Hantoskerti holtagba 40, a
Nemetzugi holtagba 40, illetve
a Torzsas-zugi holtagba ugyan
csak 40 kilogramm comp6t
telepitettek.

A Koros-videki Horgasz
egyesiiletek Szovetsege korab
ban mintegy 80-90 mazsa

deverkeszeget helyezett ki a
hasznositasaban leva holtagi es
tavi vizteriiletekre.

A KHESZ 2016-ban mar
harom alkalommal helyezett ki
haromnyaras pontyokat. Elsa

alkalommal aprilis elsa feleben
tettek ezt meg. Az ezt koveta
masodik, a nyari telepites julius
kozepetOl augusztusig tartott, a
harmadik pedig okt6ber elejen
zajlott.
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Mott6: "A hazugsag az onvedelem elemi
formaja. " (Susan Sontag)

Annyira lealjasult a szemeIyeske
do kozbeszed a politikusok kozott,
hogy az mar az egesz politikai osztaly
teljes devalval6dasaboz vezethet.
"Batran ragalmazz, mindig pletyka
lesz belole." - mondta ket evezreddel
ezelott Plutarkhosz. Arendszerszintii
korrupci6 azert eletveszelyes, mert
hiteltelenne teszi, lejaratja a nemzeti
erdekii politikat es zsarolbat6va teszi
az ugrasra keszen all6 ellenerdekii tit
kosszolgalatokon keresztiilt a magyar
nemzet erdekeit vedo nemzetkozi
f6rumokon kiall6 vezetoinket.

HaborU van Europaban egyelore
nema fegyverekkel. Haboruban eredme
nyes diplomaciahoz eros hadsereg es
elharitas kell es biztos hatorszag. Ehhez
kepest csak egy operett hadseregiink
van, amely teljesen alkalmatlan a mara
dek Magyarorszag megvedesere.
Szeretnenk hinni, hogy van egy nernzeti
erdekek vedelmeben elkotelezett felso
vezetesiink, amelynek bizalmi indexe
masszivan erodal6dik a klientiua hal6
zatuk "pitianer" - 100 milliardos nagy
sagrendi.i - "kreativ" iizletei kovetkezte
ben.

Ami nagyban a letelepedesi k6t
veny iigy, a Questor boo'any, kicsiben
mindannyiunk napi tapasztalata a k6ze
letet atsz6vo massziv kOiTUpei6. A kor
rupei6 azert is karos, mert munka helyett
kapesolatepites folyik, a legjobb kiva
lasztasa helyett az kap megbizast, aki
eleg megbizhat6.

Amikor egy partpolitikust meg
valasztanak, akkor a valaszt6kat
abban a hitben bagyjak, azzal biztat
jak, bogy a politikus majd az 0 es
bazaja erdekeit kepvisel magasztos
celokert. Ez a valaszt6 velelme. A
valasztas egy szerzodes valaszt6 es
valasztott kozott. A politikus viszont 
mivel "enni esak kell valamibol" - a
valaszt6k altaI raruhazott hatalmat r6g
t6n penzre akaIja vallani. Ez a politikusi
establishment velelme. Ha tehat a politi
kus a rabizott k6zhatalmat anyagi el6ny
szerzesre hasznalja fel, akkor nemesak
szerz6dest szeg, banem velelmezhetoen
a biztatasi csalas tenyallasat is megval6
sitja. Ilyen a valaszt6kkal kot6tt szerzo
des megszegese a letelepedesi k6tveny
iigy. ime, a reeept, a konyhafOn6k ajan
lata:

"Kitiiz6k egy nepgazdasagi celt:
kollsegvetes finanszirozasa veszhelyzet
ben (2011.) Megbizok egy olyan politi-

kus tarsat, akit kes6bb ki akarok iktatni,
hogy szervezze meg a politikai-iizletet.
Valasszunk ki egy olyan arut, nevezete
sen az EU-ban es Magyarorszagon val6
tart6zkodas es EU utlevel birtoklasat
gazdag gazdasagi bevandorl6 migran
soknak, amely amugy nem keriilt a pen
ziinkbe! Epitsiik fel allampenzen a pia
cot a kOlmanypropaganda keretbol!
Adjuk el a legolcs6bban Eur6paban,
tehat az orszagnak legel6nytelenebb
aron a letelepedest - a keresztenyeket
iild6zo muszlim orszagokb61 jov6 mig
ransoknak is. Majd a letelepedesi kot
veny k61tsegeit viselje a k6ltsegvetes, a
csillagaszati profitot pedig dugjuk el a
haveri k6r csak erre' a migrans-bulira
szakosodott off-shore cegeinek bank
szamlajan! Aztan ha dol a Ie, akkor risz
teliink". Csucs, mert a vegen a ,jo car
atyuska" majd lefejezi a "rossz bojaro
kat": bevetel es parton beliili tisztogams
egyiitt! Ez voll tehat annak a nernzeti
oldalon a1l6 kormanynak a belepo ariaja
hatalomra keriilesiik pillanamban.

Mivel az eredmeny off-shore ad6
paradicsomokban akkumulal6dik, ez
leiitheto magas labda a konllpci6 felm
rasa es az azzal val6 zsarolas. Az off
shore ad6paradiesomokba ugyanis mar
alapimsukkor beepiiltek a bankokba, a
k6zvetito iigyvedi irodakba es stroman
hal6zatokba a titkos szolgalatok fedett
iigyn6kei: a penz utjanak feltarasa pedig
mindig elvezet aj6 es oleso megoldasig,
egy orszag nemzetbiztonsagi megt6rese
ig a kules-vezet6k megzsarolasaval. A
megfigyeles a digitalizalt es megfigyelt
bankrendszeres az EchelonJarevonal
globalis giga lehallgato rendszer korsza
kaban nem okoz gondot. Ezert nagy a
es6nd a Questor k6tvenyekkel eltiintetett
250 milliard forint k6riil es ezert meg
rendit6 csapas a kv6ta haborU k6zepen a
letelepedesi k6tveny iigy. Az Echelon
nem MNA - Magyar Nernzeti Arcvonal
73 eves gatyaba gyorstiizel6 trotlikkal:
borult a bili.

A k6vetkezmeny: a nemzetved6
alkotmanym6dositas megszavazasat
megtagad6 Jobbik leepiill es a j6 iigyet
szolgal6 kormany korabbi szennyese
reflektolfenybe keriilt. Megerte?

A letelepedesi kotveny konstruk
ci6ban az a "szep", bogy a koltsegeit
es kotvenyek extra magas kamattaJ
terhelt visszafIzetesi kotelezettseget az
allam viseii, mig a profItjat ismeretJen
battertulajdonu magancegek bUzzak.

A konnany es a m6g6tte a1l6 part
"csiki-csuki" esapdahelyzetbe keriilt: 
ha egyik napr61 a masikra kivezeti ajog-

rendb61 a k6tvennyel kufarkodast, akkor
sajat klienmrajanak tett - velelmezhet6
en bizalmasan kezelt - igeretet szegi
meg. Hiszen van, aki meg nem kapott a
milliardokb61. Ehes es eluralkodott rajta
a letelepedesi k6tveny piaci kapuzarasi
panik. A mar-mar az off-shore bank
szamlaikon vart, de elmaradt milliardok
meggondolatlan lepesekre ragadtathat
jak azokat, aki 3 ev 6ta ebb61 eltek.
Eljarhat a szajuk.

- Ha viszont a kormany nem vezeti
ki a letelepedesi k6t:venyt, hanem halo
gatja a hatalom azt a klienmra kielegite
se erdekeben, akkor 3,55 milli6 valasz
t6t kop szembe, mert a deklaralt es nagy
propagandaval sulykolt eel, a decemberi
EO migrans elosztasi-kv6ta t:'trgyalasok
ra nem lesz kesz az Alkotmany m6dosi
tasa es ezzel t6rvenyi vedelem a betele
piles ellen.

A kormany a parlamenti szavazas
e16tt is tisztaban volt, hogy sziiksege van
a Jobbik part mmogat6 szavazataira,
ezert teljesen kontra-produktiv a jobbol
dali ellenzeket lejarat6 kampany, vezeto
jiik esetleges meleg voltara val6 utalas, a
zsarolas szo hasznalata, bazugnak beal
litani es a paramilitaris szervezetekkel
ijesztgetes. MaT J6rg Haider, az Osztrak
Szabadsag Part eseteben sem valt be a
homoszexualitas sejtetese megrendezett
aut6balesete es halala utan. Onaltatas az
"embereket" siiketnek es vaknak nezni.
Visszataszit6 az a min6sithetetlen kom
munikaci6s stilus, ami a nernzeti sors
kerdesiinket erint6 muszlim migrans
megszallas targyaban a parlamenti sza
vazas el6tt, majd azt k6vet6en folyik a
parlamenti partok k6z6tt.

A korrupcio belyege a letelepedesi
kotvenyekkel kapcsolatban a Plutark
hosz altai megfogalmazott ragalmazas
elv miatt mar raragadt a kormanyra es ez
bizony nagy baj. Akorrupci6 = latin cor
ruptio, eredeti jelentese romlas, rontas. A
letelepedesi kotveny mar kitalalasakor,
2012-ben az volt, ront:'ts: a magasztos
nernzeti politizalast, a magyar erdekek
vedelmet jaratta Ie mar megsziiletesekor
is. A kOlTUpei6 ugyanis az, amiben mi
nem vagyunk benne - sz61 a pesti vice.
Marpedig az orszag t6bbsege nines
benne a letelepedesi kotvE:ny kozvetit6
cegeiben, viszont ehberekert dolgozik es
diih6s. Aki diihos, az egyszer csak begu
rul es szetveri a stelazsit, ha atverik.

Akorrupeio meghatarozasaban hiv
juk esak segilsegiil a Corvinus Egyetem
Osszehasonlito Gazdasagtan Tanszeket
(www.tiszagazdasagert.hu). "Passziv
korrupci6nak min6siil az a szandekos

eselekedet, amikor a tisztvisel6 sajat
maga, vagy harmadik szemely reszere,
kozvetleniil, vagy k6zvetit6 utjan barmi
fele el6nyt ker, vagy kap, vagy ilyen
el6ny biztositasara vonatkoz6 igeretet
fogad eL"

Aktiv korrupcio az a szandekos cse
lekedet, amikor barmely tisztvisel6 sajat
maga vagy harmadik szemely erdeke
ben, k6zvetleniil vagy kozvetit6 utjan
b:'trmifele el6nyt iger vagy biztosit egy
tisztvisel6nek..."

Mikozben az Alkotmany modosita
sanak megszavazasra keriilt sor, a kor
many a letelepedesi k6tvenyek kivezete
ser61 beszelt. Penzert betelepiteni es ide
gen nepesseg betelepitese ellen kiizdeni
egy id6ben aggalyos. K6zhatalmi jogok
atruhazasa anyagi haszonszerzes eelja
b6l - ismeretlen hatlertulajdonu 
maganeegekbe hatalmas bizalomvesz
tessel jarhat, mert ez az igazi korrupci6.

Krisztus urunk kotellel verte ki a
templomb61 a kufarokat, mert a hit nem
aru! Miert nem k6vetik a Megvalt6 pel
daj:'tt? A haza, a bazankban tart6zkodas
joga aru? Nem az, megis sefteltek vele!
Egy kisszerii iizletert miert adjak fel azt,
a 3,55 milli6 magyar valasztot - mint
Krisztust Judas a Pilatus katonainak 
akik a muszlim betelepitessel vegrehaj
tott lakossag-csere es ezzel a faji alapon
vegrehajtott ED Bizottsagi nepirt:'ts ellen
szavazott. "Azt, bogy kikkel akarunk
egyiitt eIni - (azt mi a valaszt6k) - mi
magyarok akarjuk eldonteni" - mond
ta Orban miniszterelnok ur. Igaza
van! igy nem adtunk valaszt6i feJha
talmazast arra sem, bogy nemzeti szu
verenitasunkat erintO kerdesekben 
megkeriilve benniinket - penzert
tomegesen, szervezetten, ismeretlen
kozvetitokkeJ arusitsanak magyar
utlevelet es tart6zkodasi engedeJyt.
Rendkiviil irrital6 az, hogy gazdag kiil
foldieket importalnak, mikozben mi,
szegeny magyarok, a letiinkert kiizdiink.
Jutalom-jatek a hazai oknyomoz6 ujsa
gir6knak a letelepedesi kotveny panama
feltarasa. Ebben velelmezbet6en segitse
get kaptak ellenerdeki.i titkos szolgala
tokt61 is. Olyan precizen feltartak a eeg
hal6t, a konstrukci6t, hogy azt esak
fedett operativ eszkozokkel volt lehetse
ges. Amikor a panamai Mossack
Fonseca iigyvedi iroda 11,5 millio off
shore eegalapimsi dokumentumai fel
r6ppentek a Wikileaks j6voltabol a
vilaghal6ra, mar akkor meg kellet volna
a sz6lalnia veszeseng6nek a letelepedesi
kotvennyel seftel6 off-shore cegekb61
szervezett kormany-klienmranak. Ha
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valaki figyel, akkor konnyen nijohetett,
hogy a roman Nernzeti Korrupci6ellenes
Igazgat6sag (Directia Nationala Anti
coruptie - DNA), amely egy specialis
iigyeszseg a kozep- es felso szinru kor
rupci6 ellen, nem veletleniil akkor jott
letre, amikor Romania geostrategiai sze
repe az Oroszorszag elleni ruz-gyfuii
kiepitesekor felertekel6dott.

A roman felso es kozepszinru kor
rupci6 felfedesere, kivizsgalasara es a
vadeljarasok lefolytatasara szakosodott
DNA-t azert hoztak vilagra amerikai
babaskodas mellet, hogy a roman nem
zeti erdekfi vezeto garnirurat - a korrup
ci6 vadjanak bunk6sbotjaval - Amerika
erdekeit kiszolgal6 kaderekre csereljek
Ie. Ez a muvelet nem volt nehez. Ha
Isten ugy akarja, meg a kapanyel is
elsiil, ezert atornraketakat es tengeresze
ti tamaszpontot csak 100%-ban hu, meg
bizhat6 orszagba lehet telepiteni.
Arnerikai es EU kozos erdek az erdeiyi
es mas magyar auton6mia torekvesek
massziv elnyomasa is. Ha tehftt a
magyar korrnany szembe megy a nyuga
ti trenddel, nem akceptalja az iszlamiza
ci6t a betelepitessel es raadasul megvedi
a DNA altai kipecezett erdelyi magyar
polgarrnestereket, egyhazi iskolakat,
jobban kene vigyaznia: egyszerre
Alkotmanyunk modositasaval kiizde
ni Briisszellel a muszlimok kenyszer-

. betelepitese ellen es egy 1-1,2 milliard
euros kolcsonert cserebe migransokat
tomegesen beengedni nemzet-politi
kailag sem korrekt.

Ha eltekintiink att61, hogy nem
adekvat egyszerre az illegalis, hatarser
tessel megval6sul6 migraci6 ellen kfiz
deni es egyidejuleg kolcson penzert
cserebe lehetove tenni a migraci6t,
akkor maga a kotveny eladas m6dja, a
penziigyi konstrukci6 a vizsgaland6
feladat. A letelepedesi kotvenyt ugy
talaltak ki, hogy maga a kotveny ne
keriiljon az EU-ban letelepedni vagy6
gazdasagi bevandorl6 "iizletember"
migrans, katonai muveletek elokeszite
sevel megbizott migrans es hirszerzesi
operativ feladatokkal megbizott
iigynok migrans tulajdonaba. Ezert
megnott a kozvetito cegek mozgastere.
A letelepedesi kotvenyek forgalmazas
ra kiszemelt cegeket a kozbeszerzesi
torvenyt kijatszva, palyaztatas nelkiil
jeloltek ki a Parlament korrnany tobb
seggel mukodo Gazdasagi Bizott
sagaban, ahol a kotvenyek forgalmaza
si engedelyeket adjak ki szep korpe
csettel. Az ad6csalas miatt off-shore
ad6paradicsomokba bejegyzett cegek a
torveny szerint nem vehetnenek reszt
allami megrendelesekben. Egy kivete
level a letelepedesi kotvenyt arusit6
iigynok ceghal6zat megis csak off-

shore vallalkozasokb61 all, tehftt az
allamnak jar6 bevetelt a NAV elol
elrejtik.

A kotvenyprogramban resztvevo
offshore tarsasagok kozos jellernzoje,
hogy orszagonkent es allampolgarsagra
lebontva ertekesithetik a magyar letele
pedesi programot, vagyis nincsenek az
adott teriileten versenytarsaik." (MNO 
Seyehelle, te csodas, Egy hetig pana
mazhatott a ceg - Wiedemann Tamas,
2016. november 7.)

Ez mindjart harom kerdest vet fel:
miert nem az allam bonyolitja a kotveny
eladast es miert ttlri meg velelmezhetoen
az ad6csalast es penzrnosast off-shore
ad6paradicsomokba, amikor mas esetek
ben allit61ag eppen ez ellen kiizd?

A konnany tajekoztatasa szerint a
magyar korrnany altaI Magyarorszagra
betelepitett migransok tobbszoros nem
zetbiztonsagi fttvilagitason esnek at.
Eddig ugy volt, hogy egy fel evig csak
ideiglenes tart6zkodasi engedelyt kapha
tott a kotvenyes migrans, csak ha j6t
viselkedett, akkor kapott letelepedesi
engedelyt. Ezt mar eltoroltek, sot
magyarorszagi lakeim se kell, ahol
ellenorizheto lenne a migrans idonkent.
Egy letelepedesi kotvennyel eddig csak
a gyerekek es a feleseg betelepiilese jart,
most mar az egesz pereputty, azaz a
negy nagysziilo is johet
Magyarorszagra.

A kotvenyt forgalmaz6k elete sem
fenekig tejfel. Meg 2016. ev tavaszan is
kotottek egy szerzodest egy kozvetito
ceggel. Okt6berben meg mar a kotveny
kivezetesrol gondolkodott a korrnany. Ha
esak a kotvenyt forgalmaz6 kozvetlen
koltsegeit nezziik, akkor mar nem is
olyan nagy az a bevetel, hfttha meg tobb
fele kell osztani azt. igy peidaul fizeti az
iigyvedi koltsegeket, amit a vallalkoz6 a
korrnany tagokhoz kozel all6 iigyvedi
irodakban kolt el, a vilag valamely pont
jan berel irodat, lakast, nyelvet beszelo
munkatarsakat vesz fal es fizet, bank
szamlakat nyit, off-shore eegeket alapit,
str6manokat fizet, rendszeresen kolt tavo
Ii repiiloutakra es szallodakra. Mindezt
elore kell frnanszirozni! A kerdes, hogy
mitol jon be az iigyfel, ki fizeti a esillaga
szati marketing koltsegeket? A harrnadik
negyedevben 6,7 milliardot koltott a kor
many propagandara. (444.hu - 2016.
november 3. ) Vajon a kotveny kozvetito
tok marketing koltsegeit akorrnany, vagy
a vallalkoz6 fizeti-e?

Ezek utan nezzUk meg mit nyert es
mit vesztett az allam, vagyis mindannyi
an. Az allam 5 eves futamidovel a tor
venyben rogzitett 2%-os kamatszinttel 
a piaci eur6 kamatok negyszereseert 
kb. 1,2 milliard eur6 hitel vehetett fel.
Remek! Allampapirt esak Cipruson,

Maltan, a Kajman-szigeteken, Lieeh
tensteinben, Szingapillban es vegiil a
Seychelle-szigetekre bejegyzett eegek
arusithattak egy kiveteJevel. Meg jobb!
Ez azt jelenti, hogy mikozben a vevo
,,300 ezer eur6t fizetett a eegnek egy 300
ezer eur6 nevertekii kotvenyert, az offs
hore cegek az Allamad6ssag Kezelo
Kozpontt61 (AKK) az ot eves kamatos
kamattal csokkentett osszegert vasarol
tak meg, pontosan 265.200 eur6ert. Ot
ev mUllan, a kotveny lejartakor, a kama
tokkal egyiitt a neverteket, 300.000
eur6t kap vissza a eeg, majd a letelepedo
vasarl6. Ez a kamatokb61 a1l6 bevetel
kotvenyszelvenyenkent 5.800 eur6, a
most amsitott kotvenynel 34.800 eur6
vasarl6nkent, ami egy kotvenyre vetitve
10,8 milli6 forintot tesz ki." (atlatszo.hu
- Akozvetit6k 3 ev alatt kozel 100 milli
ard forintot kaszaltak: bucsu a letelepe
desi kotvenytol, 2016. november 1.) A
b6nusz korabban 45.000, rna mar 60.000
eur6t kitev6 jutalek, ami a kozvetito
cegeknek jar. Zsenialisan iigyes'

A korrnany altai kedvez6 helyzetbe
hozott offshore cegek kb. 110 milliard
forint bevetelre tehettek szert, amelybol
kb. 35 milliard kozpenz lett, a tobbi
megmaradt a maszekoknal. Tehar a kolt
segek nagy resze es a kolcson visszafi
zetese az allarnnal, a profit az "allami
gondozott" maszekoknal maradt.
Kerdes, hogy volt-e ertelme ezt az alla
mot megkarosito migrans-import konst
rukci6t vegrehajtani? A merleg penz
iigyileg negatives a letelepedesi bot
rany-kotvenyek miatt rossz az orszag
propaganda munka. Nem kesziilt el6re
SWOT elernzes, meg iizleti terv?

Kozben kormany-tamogatassal
folyik Budapest belvarosanak musz
lim tulajdonba adasa akkor, amikor
ismert, hogy a gazdag arab allamok
az iszlam terrorizmus fo penzeloi. Az
ISIS-t penzzel es fegyverrel tamogat6
katari uralkod6 esalade lett az Operaval
szembeni Balettintezet, nem a vilaghi
res magyar balett muveszeke
(Valasz.hu A katari uralkod6esalade
lett a Balettintezet, B6dis Andras 
2014.06. 18.) Katari Iszlam Bank elno
ke lett - "irorszagi" izraeliek utan - a
Lechner Odon tervezte Drechsler-pala
ta "befektetoje": ez is - muszlim
tamaszpont - szalloda lesz, amit a 32
eves Jassim bin Hamad bin Jassim bin
Jaber Al Thani sejk, a katari uralkod6
csalad tagja birtokol. "A korabban
indiai tulajdonu "Gresham-palota tulaj
donjoga peldaul az omani allame. Ajor
daniai gyokerii Mellow Mood esoport
mar szinten "oshonos" Magyarorsza
gon: a hazankba meg diakkent erkezett
eegtulajdonosok eredend6en hatizsakos
turistakra szakosodtak, de rna mar ok

iizemeltetik a Buddha-Bar Hotelt a
Ferenciek terere nez6 Klotild-palota
ban, es nernreg ok szereztek meg a
Parizsi Udvar tulajdonjogar is. (A fOva
rosi Zara hotelek is jordaniai tulajdonli
ak. A mukodteto: Mazen al-Ramahi.)
Az Erzsebet teri Le Meridien ugyan
csak arab kezben van - a vev6, az emir
segekbeli AI Habtoor Group, akie
Dubaiban a hetesillagos Burdzs ai-Arab
sza1l6."

Mi meg, rongyosok, "kodis" fova
rosi magyarok meg csak amulunk,
mint a szerb es magyar parasztok a
Vajdasagban, abol fel millio hektar
termofOldet adtak hosszu tavu - tulaj
dont p6tI6 - berlettel arab kezbe a
szerbek. Ebiil - tiiliink - szerzett
joszag, Bacska es Ban:it loszos termii
foldje, ebiil vesz el es idegeneke lett.

Helyen va16-e az, hogy a mi eletiink
itt a fOvarosban rament a romeltakaritas
ra a '45-os ostrom es 1956. utan, majd
ehberert felepitettUk a szoeializmust es
most az altalunk valasztott hatalom,
akikben megbiztunk idegenek kezere
juttat a fOvarosunkban minden ertekes
epiiletet es a magyamak semmije sines
mar a belvarosaban. Magyar sz6t is rit
kan hallani! A a magyar esak takarit6,
pincer, recepci6s, penztaros lehet majd
abban, szallodaban, bankban, amit netan
az apja, nagyapja epitett, majd allamosi
tottak, privatizaltak a szokott "Judas
Penzert", amit a vevo utalhat az elad6
off-shore szamlajara "alkotmanyos kolt
segkent"? APosta Mlizeurnnak ki kellett
takarodnia a faldszinti fodraszokkal
egyiitt az Andrassy lit elejen levo palota
b61, mert a kiilfaldi vevo igy parancsol
tao Az Andrassy uton mar egyetlen
magyar tulajdonu ingatlan sines magyar
tulajdonban, csak az Opera, a Regi
Zeneakademia es a Babszinhaz. Az
OPNI - Lip6tmezo, amelyet kozadako
z8.sb61 epitettek, rniert iires, miert tenfe
regnek orizetleniil az elmehaborodottak
az OPNI bezarasa utan evtizedekkel?
Kinek szantak?

Nem korrekt, hogy a tart6zkodasi
engedely es EU utlevel arusitasb61, ami
allami monop61ium, off-shore kozvetito
magancegek szazmilliard forintos nagy
sagrendu hasznot huzhatnak az iigyfelek
felhajtasab61 a keresztenyeket iildozo
orszagokban is toborozva.

A"nernzetvedo" korrnany betelepi
tett kb. 4000 Uelenleg is no a szam) kot
venyes migranst a esaladjaval, ami kb.
18000 fonyi bevandorl6. "Letelepedesi
kotvenyek? Sz...ros kis tortenet!" 
mondta a korrnanyparti EP-kepviselo,
Schopflin Gyorgy. (Politico) Bizony az.

Budapest, 2016. november 17.
Janossy Peter Samuel

Ybl-dijas epiteszmernok
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Eletmudijat kapott
Timar JanOS

Tavasszal kezdik
az M44-es epiteset

Anyanyelvi verseny

A Magyar Nemzeti
Gasztronomiai Szavetseg
(MNGSZ) november elsa
hetvegejen Revizen tartot
ta hagyomimyos eves Mes
tervacsorajM. A kaze! at
evtizedes milltra visszate
kint6 rendezvenyen az uj
mesterek, vizsgaja, avatasa
mellett kiilanbaz6 elisme
resek atadasara is sor
keriilt.

Eletmii dijat kapott:
Galambos Laszlo szakacs
(komamoi Centrum ette
rem es mas vendegI6k);

Elsa osztalyu
borovi fenyab61
ajt6k, ablakok

keszftese!

KonyhabUtorok,
gardr6bszekrenyek,

keszftese egyedi
meretben

butorlapb61
vakumf61iazott
felOlettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

Gombi Mihatyne (MNGSZ
Kiallitas es Verseny Bi
zottsag); Kandik Ferenc, az
MNGSZ Miskolci Regio
volt vezet6je; dr. Kovacs
Mihalyne, az MNGSZ
Nyiregyhizi Regio volt
vezet6je; Matyas Rudolf
Oscar-dijas szakacs; Me
szaros Laszlo szakacs, a
becsi Matyas pince es mas
ettermek egykori konyha
fOnake, valamint Timar
Janos panzio vezet6, szak
mai oktat6 (Gyomaend
r6d).

Ci_ _
KISAROttAZ
LGlogasson czl ho%Zcinkl
5500 GyomaendrOd. 
Pcisztor Janos o. 39.
Tel.: 06-66/386-359

~Ji'

Kozbeszerzesi eljaras
kereteben valasztottak ki a
M44 gyorsforgalmi ut
Tiszakiirt-Kondoros kazat
ti, 61,4 kilometeres szaka
szanak kivitelez6jet, ezzel
finisebe erkezett a beruha
zas vonatkozasaban a kivi
telezes szerz6deskatese 
kazalte hivatalos Face
book-oldalan Gajda Ro
bert, a Bekes Megyei Kor
manyhivatalt vezet6 kor
manymegbizott.

Loppert Daniel, a
Nemzeti Infrastruktilra
Fejleszt6 Zrt. kommunika
ci6s igazgat6ja a megyei
lap megkeresesere elmond-

ta, a kazel 62 kilometeres
szakasz harom utemben
val6sul meg. Az elsa iitem,
Tiszakiili-Kunszentmarton
szakasz kivitelezaje a
Duna Aszfalt Kft.-Hodut
Kft. A masodik iitemben a
Kunszentrnarton es Csaba
csiid kazatti resz kivitele
zeset az EuroAszfalt
Swietelksy-Soltut-A-Hid
Zrt. vegzi. A harmadik
utemben pedig Csabacsiid
Kondoros kazatti szakaszt
Duna Aszfalt Kft.-Rodut
Kft. epiti majd. A munkala
tok a megfelel6 id6 beallta
val, varhatoan jav6 tavasz
elejen kezd6dnek majd. A

A Gyomaendrodi Kis Balint
Altal{mos Iskola minden evfo
lyamb61 inditott csapatot a
Bolyai Anyanyelvi tertileti ver
senyre, amelyet november lI
en, Szarvason rendeztek.

A feladatok nagyon sokreru
ek, 6sszetettek voltak. A Kis
Balint Altalanos Iskola tanul6i
az elmezonyben vannak. Az
elso tiz legjobb csapatba (ossze
sen: 34 - 35 csapat volt) ket
evfolyamunk versenyzo csapata
is bekertilt! Nagyszeru helyen
vegeztek a 6. a osztalyosok!
Nev szerint: Pinter Dorka,
Vinkovics Agnes, Varga Yanda,
Csanyi Brigitta, az elokelo: 4.
hely az 6vek! Felkeszitojiik:
Domokos Anik6 tanamo. A 7.

c.... ~
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62 km hosszU szakasz epi
tese asszesen, a harom
utem tekinteteben tabb 145
milliard forintb61 val6sul
meg. Az uj nyomvonalon,
2x2 forgalmi savos kiepite
sii gyorsforgalmi uton 4
kiilon szintii csom6pontot,
44 alul- es felUljarot,
Cserkeszol6nel es Kondo
rosnal egyszerii, Szarvas
mil komplex pihen6t alaki
tanak ki. A Karas felett egy
450 meter hosszu acel
ivhid epiil, diszvilagimssal.
A kivitelezes 2019. harma
dik .negyedevere fejez6dik
be - olvashat6 a NIF
Facebook-oldalan.

evfolyamosok csapata is reme
ki.il helyt alit: nyolcadik helyen
vegeztek: Nandori Vikt6ria,
Saly Sara, Fekecs Laura es
Sztojan Zoltan, felkeszitojiik:
Hunya Jolan tanamo.

A 8. a osztalyosokb61 a1l6
csapat: Cserenyec Orsolya,
Kovacs D6ra, Timar Csenge,
Varju Gergo egy picivel csusz
tak Ie a tizedik helyrol, tizen
egyedikek lettek, felkeszito
tanaruk: Hunya Jolan magyar
szakos pedag6gus.

Az 6todikesek egyik csapata:
13. helyezett lett, felkeszitojiik:
Varjune Farkas Eniko, a masik
csapat pedig: 20. helyezett, fel
keszitoje: Forgacsne Gyetvai
Krisztina. H. J.
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Dinya Imre Vas- Miiszaki Boltja
Gyomaendrod, Bajcsy ut 98. Tel.: 0630/6384-690

Tobb milli6 forint Bekes megyenek
Gyomaendrod nem kapott

Onkormanyzati k6z
foglalkoztatasi progra
mokat jutalmaztak de
cember I-jen a BelUgy
miniszteriumban.

Bekes megyebol negy
onkormanyzat kapott
tamogatast, 5-5 millio
forintot, a kozfoglal
koztatas tovabbi fej
lesztese celjabol: Szar
vas, Magyardombegy
haz, Kamut es Sarkad.

A Belugyminiszterium
az eloz6 evekhez hason
l6an az iden is dijazas
ban reszesitette azokat
az 6nkormanyzatokat,
amelyek a k6zfoglalkoz
tatasi programok meg
val6sitasa soran mar
evek 6ta kiemelkedo
szakmai munkat vegez
nek - irta a bekesijara
sok.hu.

Kiemelkedo
kozfoglalkoztatasi

programok

ben kerul majd sor.
Jelenleg az utols6 enge
delyekre vamak, hogy
megkezdodhessen vegre
a pr6bauzem.

Az elso, mezoturi
bivalytejbol keszUlo,
kuri6zurnnak es premi
umtermeknek szamit6
mozzarella sajtok, vala
mint az egyeb tejterme
kek (peldaul ricotta, jog
hurtok, pudingok, helyi
izesitesu sajtok) es edes
segek a tejtermeles bein
dulasaval parhuzamo
san, varhat6an nehany
h6napon belUl keriilhet
nek forgalomba, kimon
dottan "Mezomri" elne
vezessel es juthatnak el a
kUlonb6zo ertekesitesi
csatomakon a fogyasz
t6khoz. Sot, a tervek
szerint j6vo tavasszal
Mezomron mar igazi ge
lato, azaz bivalytejbol
kesziilt fagylalt is kapha
t6 lesz - irta a szoljon.hu.

tiik. A nalunk sziiletett
allatok mellett a tervek
szerint egy ujabb olasz
orszagi szallitmany is
boviti majd az alto
manyt, ehhez pedig
elobb a mostani ista116t
kelt kibovitenunk, majd
pedig egy ujabb, na
gyobb ista116t is felepi
tiink meg a telepen.

A megtermelt bivaly
tej feldolgozasara egye
lore a F6ldmuvelesiigyi
Miniszterium fenntarta
saban miik6do gyoma
endrodi Bethlen Gabor
Mezogazdasagi es Elel
miszeripari Szakkepzo
Iskola es Koltegium tan
gazdasagaban berelt, a
techno16giai igenyeknek
megfeleloen kialakitott
es felujitott tejfeldolgo
z6 es sajtkeszit6 iizem-

A negy-hat hOnapos
vemhes uszok a harom
szaz-haromszaztiz napos
vemhessegi idejuk letel
te utan, az elso ellesuket
k6vetoen folyamatosan
kezdtek meg a laktaci6s
terrnelesiiket az allat13r
t6 telepen.

- Az elmult h6napok
soran k6zel 40 bivallyal
nott az allomany - tud
tuk meg Takacs Zo!tan
menedzsertol.

- Csak az uszoket
tartjuk meg es neveljuk
feI, a tin6kat ertekesitet-

Meg 2008-ban jelez
tek olasz befektetok,
hogy bivalytelepet sze
retenek letrehozni a
varosban. Bar a felek
mar 20 II-ben alairtak
R6maban egy megalla
podast a fenntarthat6
bivalytelep Mezomron
va16 felepiteser6l, az6ta
szamos akadaly meriilt
fei. Mivel azonban a
beruhazas mind gazda
sagfejlesztesi, mind
gasztron6miai es turisz
tikai szempontb6l elo
nyos es hasznos lehet a
telepUles szamara, az
erintettek ki tartottak,
vegiil 32 darab vemhes,
elohasi usz6 es ket darab
tenyeszbika erkezett az
eszak-olaszorszagi Cre
mona megyebol Mezo
mrra.

Takacs Zoltan az egyik nemreg sziiletett borjuval
Fot6: Meszaros Janos

Egyre boviil az allo
many a Mezotur hatar
aban letesiilt bivalyte
lepen. igy a tervek sze
rint hamarosan az is
taHokat is bOviteni fog
jak, sot ujabbak epiil
nek.

Hosszu elokeszule
tek utan, mintegy nyol
cevnyi kitart6 munka
eredluenyekent nehany
hOnapja megerkezett
vegre Olaszorszagb6l
Mezomrra az elso, medi
temin olasz fajtaju bi
valyszallitmany.

• ."..,.~~:-c.

manyzati feladatot ellat6
intezmenyek fejlesztese
re, felujitasara Bekes es
Veszt6 30-30, Zsadany 25
milli6 forintot nyeli el.

Ovodai, iskolai es
utanp6tlas-sport infrast
ruktUra fejlesztesere, fel
uj itasra Kondoros 18 mil
li6 forintot kapott.

Belterilleti utak, jar
dak, hidak korszemsitese
re Gyula 30 milti6,
Sarkad 23 milti6, De
vavanya, Fuzesgyarmat,
Kaszaper, Medgyesegy
haza 15-15 milli6, Ke
vermes es Pusztaottlaka
12-12 milti6, Kardos 9
milli6, K6r6sIadany 6,6
milli6, Telekgerendas 5,6
milli6 forinthoz jutott.

Bekescsaba. A kivitele
zesi munkalatok a j6vo
ev masodik feleben kez
dodhetnek el - hangzott
el a beruhazast reszlete
zo sajt6tajekoztat6n.

~~;~' ~·~r,'~~;~~:"'-~ t'=' .'
<t .... j~,\,?¥,J~1~~'~ 'S'':
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Harom uj kerekparut
epUlhet a megyeszekhe
lyen. Osszesen 813 mil
li6 forint palyazati tamo
gatast kapott harom
kerekparut megepitesere

Bekes megye hetmil
lhird forintos palyazati
tamogatast kapott tobb
mint 400 telepiiIes
onkormanyzati feladat
ell:itast szolgal6 fejlesz
tesek tamogatasara.

Bekes megyeben is
t6bb telepuies jutott for
nishoz - 6sszesen 260
milli6 forint ertekben - a
julius es okt6ber vegi
dontesek nyom{m.

A szaktarca altai kiirt,
f6kent 6vodak, iskoIak,
sportletesitmenyek, utak
felujitasara szolga16 pa
lyazat eredmenyekent ki
osztott tamogatasok koziil
a legnagyobb 30 milli6, a
legkisebb egymilli6 forin
tos volt. Kotelez6 onkor-
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3-4. evfolyam
Vaszkan Milan, 3.a es

Vaszkan Bence, 4.b - I.
hely. Nemeth Adelina, 4.c
- II. hely. Csemyeczki
Laura, 3.b - III. hely.
Fekecs Gyula, 3.a 
kiilondij

5-6. evfolyam
Csontos Tibor, 6.a - I.

hely. Csontos Levente, 5.a
- II. hely. Gyurcsan Ger
go, 5.a - III. hely. Fe
kecs Noemi, 5.a - kiilon
dij. Medve Dorka, 4.a es
Medve Gergo, 5.a - kii
londij

Ekkor keriilt megnyitas
ra a "Fotografieren wir
uns", "FenykepezzUk Ie
magunkat" kiallitas. A

magyarorszagi nemetek
eletet regi kepeslapok
fot6it tekinthettek meg az
erdeklodok.

A gyermekmusort a
lampionos felvonulas
kovette, melyen nagyon
sok gyermek a sziilokkel,
nagysziilokkel vonult a
yaros utcain. A felvonu
last kovetaen a muvelode
si hazba erkezve minden
ki 6r6mmel fogyasztotta
el a libazsiros kenyeret
lila hagymaval, hozza a
meleg teat, a felnottek
szamara forralt bort is
keszitettiink.

Remelem mindenki j61
erezte magM a rendezve
nyen, bizunk benne, hogy
a j6vo evben is megren
dezhetjuk a Marton napot.

Hack Maria

n nap

tasokat dijaztuk. Az alabb
felsorolt diakok reszesul
tek dijazasban:

Ovodasok:
Nagy Livia, Szaz-

szorszep Ovoda, Breki
csoport - I. hely. Mun
kacsi Petra, Szazszorszep
Ovoda, Suni csoport - II.
hely. Szarka Ninett, Mar
gareta Ovoda, M6kus
csoport - III. hely.
Hegedus Janka, Szaz
szorszep Ovoda, Suni
csoport - kiil6ndij. Las
kai Levente, Szazszor
szep Ovoda, Maci csoport
- kiil6ndij.

1-2. evfolyam
Ivanovics Milan, 2.a - I.

hely. Mahovics Almos,
2.b - II. hely. Vela Bog
larka, 2.a - III. hely. Pely
va Gergo, 1.a - kiilondij.

November 11-en isme
telten megrendeztiik a
varosi Marton napot a Kis
Balint Altalanos Iskola,
Szazszorszep Ovoda,
Kallai Ferenc Kulturalis
Kozpont es a Nemet
Onkormanyzat. A gyer
mekek kezmuves foglal
kozason vettek reszt. A
nemzetisegi oktatasban
resztvevo 6vodasok es
iskolasok nemet nyelvii
musorral orvendeztettek
meg a vendegeket. Rajz
versenyt hirdettiink meg
6vodasok es iskolasok
szamara, igen sok alkotas
sziiletett, nehez dontes ele
allitotta a biral6kat. A leg
szebb, legotletesebb alko-

szobeszed@gmail.com

jelent. Ekkor mar kiadasra
keszen alit ket kisregenye is
"Rekviem a szeretetert"
cimmel, de vegiil anyagi
probIemak miatt nem jelent
meg, hasonl6an ahhoz a
tobb mint ezer vershez,
egyeb kiadatlan pr6zakhoz,
noveIIakhoz.

Szenvedelye volt tele
piiles fejlesztesek segitese,
partnerek megkereseseveI.
Ingyen vegezte ezt a mun
kat. Gyoman gy6gyszall6
megval6sitasahoz keresett
partnert, ami sajnos meghi
usult.

Gyomara telepiilese
minden vagya ellenere elso
sorban anyagi gondjai es
egeszsegiigyi problemai
miatt nem sikeriilt.
OsztaIyrnrsaival rendszere
sen tartotta a kapesolatot.
Az 50 eves talalkoz6nkon
meg reszt vett, az en-e az
alkalornra irt verset meg
konnyeztiik. Az 55 eves
talalkoz6nkon mar nem
tudott reszt venni, esak a
"Fenykepeket nezegetve"
eimu versevel emlekezett
gyomai emlekeire.

A kegyetlen betegseg
azonban erosebb volt, 2016.
okt6ber 26-n csaladja kore
ben elhunyt es kivansagara
hazatert Gyomara. Hamvait
november IS-en a Hannas
Koros vizebe sz6rva, esa
ladja es Fekete Laszl6 osz
talyfonok beszedevel osz
talytarsai is bucsut vettek
tole.

Gimnaziumi osztalytarsaid
neveben: Jenei Laszlo

SZO-BESZED
hirdetesfelvetel!

Telefon:
0670/22-632-99

szervaltas utani 28 eve is
belso emigraci6ja folytatasa
volt, ami agyonhallgatasa
ban nyilvanult meg, de nem
volt hajland6 tiilekedni
kiilso sikerekert.

Egeszsege megromlott,
2004-ben daganattal miitot
tek, egyik kezere gyakorIa
tilag megbenult, fel kezzel
potyogtette verseit, 2006
ban agyi infarktus, baloldali
kez, lab, szem teljes benula
sa. Elhatarozta, hogy pozi
tiv gondolatokkal, szilard
hittel, humon-al, ember es
allatszeretettel, remenyt
nem feladva gyozni fog!

2007-ben a Konyvheten
jelent meg a "Fenycsoppek"
cimii verseskotete, testverei
anyagi segitsegeveI. A
"Kavicsmuzsika" versesko
tete ekkor az intemeten,
majd konyv alakban is meg-

norra koltozOtt. Kezdetben a
Konyvterj eszto Vallalatnal
dolgozott, majd szabadfog
lalkozasu kolto-ir6 lett. A
rendszervaltis elott tilt6lis
tan szerepelt. Mindig ellen
zeki szellemii volt, a rend-

WEsARUHAzuNK:
www.gyomacolorshop.hu
Folyamatosan b6viil6 valasztl~kkal!

In memoriam Nemeth Gabriella kolto-iro
(1940-2016)

~t!eQ~ $I'~op-
Papi,GoiJt

erettsegizett osztaly tanul6
ja volt. Annak az osztaly
nak, melyet a meg elo tana
rok ugy emlegetnek, hogy
olyan koIIektivat alkottak, 
es alkotnak rna, is - ami pel
daertekii lehet a ginmazi
umban vegzettek szamara,
jelentosen hozzajarultak hir
nevenek megalapozasahoz.
32-en erettsegiztek, akik
koziil a mai napig meg 24
en elnek. Mar a girnnazium
ban is kitiint az irodalom
iranti szereteteveI. Kedvenc
tanara Darvas Tibor volt.

Koran ferjhez ment,
ferje gyomai szarmazasu
katonatiszt volt, akitol egy
fia es egy lanya sziiletett.
Szekesfehervarra koltoztek.
Elvaltak, majd csaladjaval
R6zsaszentmalionra koltoz
tek. R6zsaszentmartonr61
Mezoszemerere, majd Mo-

A nev bizonyara nem
sok gyomai embemek isme
ros. Kisgyermek koniban
kerUit Gyomara, amit hala
laig sziilOfalujakent szere
tett. Gyoman jart iskolaba,
Ginmaziumban az elsokent

:
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Verso Biztositasi Alkusz Kft.

Az uj esztendoben is szeretetteJ
varjuk regi es lij vasarloinkat

a Kossuth Liti papirboltunkban

~Iotbluucdc80-,l!/'
~" 6old~ t!/ e&Zt'-endot; hma.ruu,
~~ luxlues/ f>!oafOnak,/

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kbtelez6 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,
AB Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes kan1 ugyintezese.

kikapart arkoeska. Ezt a levelet
nem irtam volna meg, ha nem
olvasom: november l-t61 alapo
san levittek az urnasirhelyek
arat. Nem tudom, ki vagy kik
allapitjak meg az arakat (hasra
iitesre megy?) Nem tudom,
hogy esaladot roviditettek meg
ilyen m6don, de legalabb a terii
letet tettek volna rendbe a
"haszonb61" vagy van kiilon
nyar-teli ar?

Senki ne ertsen felre, nem az
elhunyt esaladtagunkt61 sajna
lorn a penzt a teriiletre, sirem
lekre, esak szeretnenk az 6
vegs6 nyughelyet normalis
koriilmenyek kozott tudni.

Veresne, Gyomaendrod

zik a teriiletet. A helyzet nyar
6ta valtozatlan.

ASz6-Beszed novemberi sza
maban olvastam: 4 milli6 fOlln
tot koltott a varos a k<~t kozte
met6jenek karbantartasara. Ugy
latszik a koltsegvetesb61 nem
futotta kb. egy p6tkoesi foldre.
Dinya lir! Ha meg most sines
kepben, leirom: az umafal, a
diszsirhelyek, a kriptasor altai
koriilvett g6dorszerii teriiletr61
van sz6. Tudom, hogy ez t6bb
eves problema, de valahogy
rendezni kellene, mivel magan
szemely ezt nem teheti meg.
1gertek vizelvezet6 rendszert a
teriilet vizszintbe tetelet, helyet
te reg6ta ott van egy kapaval

Umasirhelyet valtottunk
2016. jUnius 28-an, amely kozel
50.000 Ft-ba keriilt. (plusz a
temetesi koltseg). Keressel for
dultunk a varosiizemeltetesi
osztalyhoz, a Gyomaszolg Kft.
hez, a Zoldpark Kft.-hez, hogy
szeretnenk a siremleket is meg
esinaltatni, de ahhoz fel kellene
tolteni a teriiletet folddel.

Az elso ket iigyintez6 lera
zott, mivel nem az 6 dolguk. A
Zoldpark Kft.-nel Dinya lir
annyit mondott, hogy 6 most
nines kepben, de majd megnezi.

Szeptemberben kaptunk egy
sz6beli iizenetet a polgarmesteri
hivatal egyik dolgoz6jat61, hogy
Mindenszentek napjara rende-
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Nemzeti
Kozlekedesi
'Hat6sag

5500 Gyomaendrod,
Csokonai u. 37.

AUTOSOK
FIGYELEMl

Muszaki
vizsgitztatas

akci6s aron:

22.500 Ft

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

Eredetisegvizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

ASzo-Beszed minden

olvas6jdnak boldog

kardcsonyt es szerencses

uj evet kivan:
Varga Bela autoszerelc5 mester
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nok, melyeket felujitas
utan eladasra kinalnank
fel - ki merem mondani 
olyan bevandorl6k sza
mara, akik haj land6ak
betelepiilni, dolgozni a
telepiilesen, vagy annak
komyeken. Biztos vagyok
benne, hogy sokan jonne
nek szivesen akar Kar
pataljar61, Erdely tavoli
falvaib61, Bacskar61, Ba
nMr61 vagy a KarpM
medenee mas tajair61.
Komuvesek, aesok, kova
esok, viz-gaz es fiitessze
relok ezrei hianyoznak a
magyar falvakb6l, kisva
rosokb61, ahogy magam is
tapasztalom. Engem az
sem zavama, ha tortenete
sen mas nemzetisegiiek
jonnenek, legyenek ukra
nok, romanok, szerbek,
vagy horvatok. A lenyeg,
hogy ujra belakjak falva
inkat, epitkezzenek, dol
gozzanak a jovevenyek,
mint egykor tettek eleink
a svabok, raeok, t6tok 6s
horvMok betelepit6sevel.

>; FELHivA.s '"

meg lehetne termelni, ha
volna ra akarat, munkae
ro. A portak piaei erteke, a
rajta levo lak6- es gazda
sagi epiiletekkel meg a
mostani nagyon nyomott
ingatlanarak mellett is
600-700 milliard forintra
teheto. Ez mind egyben a
magyar nemzeti vagyon
resze is, amit nem szabad
na veszni hagyni. Ha
tovabbra is olbe tett kez
zel nezziik az esemenye
ket, rovid idon beliil tele
piilesek szazai juthatnak
hason16 sorsra.

A folyamat ugyanis
megallithatatlannak tiinik,
mivel a mezogazdasagban
a kovetkezo evtizedekben
meg legalabb 100 ezer
munkahely fog megsziin
ni. A telepiilesi onkor
manyzatoknak e teren
szinte nulla a mozgaste
riik. Penziik nines az elha
gyott portak megvasarla
sara, rehabilitalasara,
munkahely-teremto ke
pessegiik pedig kimeriil a
kozmunka kinalatban,
amit viszont az aIlam
finansziroz, persze esak
addig, ameddig van ilyen
szandeka.

Mi lehet a megoldas?
VeIemenyem szerint az
allamnak kellene egy
Falu-ujjaepitesi Alapot
letrehoznia, amely felva
sarolna a vevore nem tala
16 es elhagyott portakat
azokban a regi6kban, ahol
megfordithatatlannak lat
szik az elvandorlas, s lat
vanyos a leepiiles. A helyi
telepiilesi onkormanyza
tokkal egyiittmiikodve,
egy Mfog6 telepiilesren
dezesi program reszekent
a kozmunkasok es helyi
epitoipari vallalkoz6k be
vOll<l.saval rehabilitalni
lehetne e port<ikat. Len
nenek telkek, amelyek
osszevonasaval vallalko
zasok telepitesere alkal
mas ingatlanokat alakita
nanak ki, s lennenek olya-

lesztesre, urbanus szolgal
tatasokra, munkahely
teremtesre, a yaros ujb6l
elhetove tetelere?

Delkelet-Bekes rend
szervaltozas 6ta tart6
hanyatlasM j6l jellemzi,
hogy a megyeben bezart
az osszes malom, a bekes
esabai baromfifeldolgoz6,
a konzerv- es mirelitgyar,
felszamoltak a Gyulai
HuskombinMot, bezartak
a sarkadi- es a mezohe
gyesi eukorgyarat.

A mezogazdasagban
ket evtized alatt mintegy
30 ezer, az elelmiszeripar
ban kozel 15 ezer munka
hely sziint meg a megy6
ben, s nines helyette mas
agazatok altaI kinalt muo
kalehetoseg. Ha korbene
ziink az orszagban, hason
16 hanyatlast IMunk DeI
Baranyaban, D6l-So
mogyban, N6gradban,
Szabolcs-Szatmar, Bor
sod-Abauj Zemplen me
gyeben, es sok mas
mikro-regi6ban is.

Becslisem szerint
Magyarorszagon mintegy
3200 telepiilisbifl 700
800 a del-bikisi falvak
hoz hasonl6 hanyatlas
jeleit mutatja: elad6 elha
nyagolt hazak, iires por
tak, muveletlen kertek
[(ztvanya rombolja az ott
elifk lelkit, osztonozve a
meg ott elifket, a mozogni
tud6kat a telepiilis elha
gyasara.

A magyar falvakban
es kisvarosokban fuesen
aIl6, vevore, betelepiilok
re var6 portak szama 120
150 ezerre taksalhat6.
Szinte mindegyikiikhoz
tartozik kisebb-nagyobb
kert, osszesen mintegy
40-50 ezer hektar mezo
gazdasagilag hasznositha
t6 teriilettel. Intenziv
zoldseg-gyiimoles terme
lessel es/vagy kisallattar
tassal ekkora teriileten
evente akar 100 milliard
forint ertekii elelmiszert is

Okt6ber elejen egy
ismerosom malomavat6
iinnepsegre hivott meg a
Bekes megyei Kunago
tara. Utoljara a kilenvenes
evek elejen jartam ezen a
videken, akkor, amikor
indulatokkal teli, adaz
politikai kiizdelem folyt a
f6ldekert es a szovetkeze
ti vagyon felosztasaert az
egyenileg gazdalkodni
akar6k es a nagyiizemek
kozott.

Nagylakig az uj aut6
palyan mentem, s j6 erzes
volt nezni a verOfenyes
oszi napsiitesben a gondo
san megmiivelt f61deket, a
nagy termest igero kuko
rieatablakat. A fOutr6l
leterve meg vagy 5-6
kisebb telepiilesen halad
tam at az avatas helyszi
neig, erintve tobbek ko
zott Csanadapacat, Pitva
rost es Mezohegyest is.

Bevaltom ifszinten
megdobbentett a telepii
lisek altapota. Mindeniitt
az enyeszet, a pusztulfls
jelei: diiledezif hflzak,
iiresen alt6 portak, muve
letleniil hagyott kertek,
bezart iizletek, a kocs
makban csak idifs, nyug
dijas koru entberek
isszak a Borsodit.

Mezohegyes hanyat
lasa kUlonosen szembetii
no. A 20-30 evvel ezelott
meg viragz6 mezovaros,
mely meItan volt ismert
kiva16 menesbirtokar61,
vetomagiizemerol, vilag
szinvonalu teheneszete
rol, most apokaliptikus
kepet mutat magar61.
Leallt a eukorgyar, a
vilaghirU nagygazdasag
t6l az aIlam elvette a f61
det, emiatt tobb szaz
mezogazdasagi szakem
ber elveszitette a munka
jato E gazdasagi vallalko
zasok egykoron "eltartot
tak" a varost, melynek
ad6beveteli forrasai mara
elapadtak. Honnet lesz itt
penz infrastrukrura fej-
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Gondolt ma mar
lakasvasarlasra?

A lakasarak az elmult
ket evben meredeken
emelkedtek, igy az ingat
lancelokra parnacihaban
gyujtok egyre tavolabb
keriilnek a sajat lakas
megszerzesetol. Van azon
ban megoldas, amivel az
onero is hatekonyan no
velheto, illetve a vagyott
lakas teljes egeszeben fi
nanszirozhat6. A legjobb,
ha osszetett csomagban
gondolkodik az ember,
meli nehany j6 dontessel
tobb milli6 forintos tamo
gatas is szerezhet6.

A magyarok szamara
az ingatlan sz6 szerint let
kerdes. A vonatkoz6 Eu
rostat felmeres alapjan
nernzetkozi osszehasonli
tasban is dobog6s helyen
szerepllink a 90 szazalek
korLili ingatlan-tulajdonla
si arannyal. Nem csoda, ha
a megtakaritasi celok
kozott is nepszeru az
ingatlanvasarlas. A finan
szirozas, a lakas megvete
Ie azonban mar sokaknak
kihivast jelent.

Az emberek harmada
otthon tartja a megtakari
tasat, naluk hiaba van meg
az oner6, ha a vagyongya
rapodas nem tud lepest tar
tani a most tapasztalhat6
ingatlan-aremelkedessel.
Marpedig az elmult ket
evben dinamikusan nott a
lakaspiac forgalma, a
volumen es az arak alig
maradnak el a valsag elot
ti idoszakt61. Ennek els6
sorban az ingatlantulajdo
nosok orLilhetnek, hiszen a
kereslet nem csokkent a
piacon, sot, egyre tobben
vasarolnak befektetesi cel
lal is. Az els6, vagy na
gyobb lakasra vagy6k
azonban a vagtat6 lakas
arak miatt nehezebb hely
zetbe kerLiltek.

Harom lepest kell
megtennie annak, aki most
akar lakast vasarolni: az
oner6t magas hozam mel
lett kell gyarapitania, a
lakasvasarlashoz minima
lis kockazatli, hosszUtavon
kiszamithat6, kedvez6 ka
matozasu lakashitelt kell
valasztania. Veglil ki kell
hasznalnia minden az ott-

honhoz jutast segit6 tamo
gatast. "Az allami tamoga
tasu eszkozok erteke akar
a tobb milli6s nagysagren
det is konnyen elerhetik 
ezekr61 mar ugyan sokan
hallottak a hirekbol, de
meg sincsenek tudamban,
hogy 6k is igenybe vehe
tik. Pedig a nehany milli6s
tamogatasert erdemes
azoknak is lakasvasarlas
ban gondolkodni, akik rna
reggel meg nem ezzel a
gondolattal ebredtek" 
mondta Konnos Zolmn az
OTP Bank lakashitelezesi
igazgat6ja.

J6val hamarabb jut a
sajat tulajdonu lakas kul
csaboz az, aki tajekoz6dik
a lehetOsegekr61, tudato
san tervez, es lakashitelt
igenybe veve a megtakari
tasat, az allami otthonte
remtesi tamogatasokkal
egylitt hasznalja fel. Kor
mos Zoltan hozzafuzte:
"Kezdetnek a lakastaka
rekpenztar a legjobb meg
oldas. A csalad ket tagjara
kotott szerz6dessel es az
allami tamogatassal mar
negy ev alatt osszejon egy
kozel ket es felmilli6
forintos kezd6toke. A csa
ladalapitas elott a1l6k,
vagy a mar gyereket neve
16 csaladok a CSOK
igenylessel folytathatjak,
de a legfontosabb lepes a
vasarlashoz felvett ked
vezmenyes lakashitel." A
hitel eseteben erdemes a
kamattamogatott valtoza
tot, a kiszamithat6 merte
kU, fixalt torleszt6 reszle
teket valasztani. A torlesz
teskor pedig beforgathat6
a munkaltat6 altai biztosi
tott vissza nem teritend6
hiteltorlesztesi tamogatas
is. Ez ut6bbi akar evi egy
milli6 forinttal is csok
kentheti a tartozast, ot
even keresztlil.

A lakasarak jov6re
tovabb emelkedhetnek,
mondjak az ingatlansza
keli6k. A kedvezo kama
tok es az allami tamogata
su banki eszkozok miatt
erdemes azonban lepni, hi
szen ezekkel hamarabb va
lik val6sagga a sajat lakas.

(x)

Kiisziintom a Sz6-Beszect
minden kedves 0lvas6j<it az
ev utols6 h6napjaban.

Meg mielott nehany j6
tanacsot adnek Onoknek sze
retnek visszatekinteni egy
kiesit erre az eyre illetve az
elmult bet esztendore.

Mielott hozzafognank
szeretnem leszogezni,hogy
nem vagyok asztrol6gus es
nem is foglalkoztam vele
sohasem.Viszont gondolom
Onok is gyakran vagy nem,de
sokszor hallottak a nagysziile
iktol, sziileiktol a kiivetkez6
mondast: A het sziik esztendot
mindig koveti a het bo eszten
d6. Na marmost szeretnem ha
tudmik, hogy letelik december
21-en a het sziik esztend6 es
jon a het b6 esztendo.Tudom,
hogy mar nagyon sokan var
jak ezt az uj idoszamitast,mert
hosszli es nehez idoszakon
vagyunk illl!

Gondolhatjak, hogy ez
bizonyara valami olyan buta
sag, ostobasag, babona lehet
talan, de nem az. Ez a megfi
gyeles az emberiseg egyete
mes tortenelmenek a resze.Az
igaz, hogy esak megfigyelese
ken alapszik ugyan de val6sa
gos. Mellesleg aki foglakozik
asztrol6giaval 6k is egybe
hangz6an azt mondjak,hogy
egy nagyon nehez idoszak
vegen van az emberiseg. A
jovokepiink alakulasara ok is
a kovetkezo evben latnak esak
kilatast. Ezek vegs6 soron j6
hirek hiszen kesziilhetiink egy
kiinnyebb het eYre, de miel6tt
meg ebbe az idoszakba eriink
valamit j6 lenne ha megten
nenk. Nevezziik ezt lezarasi
fazisnak. Javaslom gondoljak
vegig az elmUlt het smk esz
tendojiiket. Vizsgaljak meg az
elethelyzeteiket, kapcsolat
rendszeriiket, kiiltekezesuket,
taplalkozasukat stb... Sz6val
mindent. Joggal kerdezhet
nek, hogy miert is van erre
sziikseg? Azert mert ha visz
szatekintiink elTe az idoszakra
talalhatunk benne olyan hiba-

kat az eletutunkon amelyek
remelhetoen az elkiivetkez6
het evben nem kiivetiink el.
Miert is lehet hasznos ez,
mert nem lesz oly sziik akkor
a kiivetkezo eiklus. Ergo: a
kiinnyebb elet remenyeben
kezdjiik az "ujraszamlalast"!

Javasolnam a kiivetkezot.
Vegyenek egy olyan atlatsz6
iiveg poharat, amelyet esak
erre a eelra hasznalnak ajiiv6
ben a jiivojiik erdekeben.
Mindegy, hogy mennyi a havi
jiivedelmiik, hogy milyen for-

rasb61 szalmazik az nem sza
mit esak annyit tegyenek
meg,hogy minden jiivedel
miikbol lO%-ot beletesznek
ebbe a poharba es nem nylil
nak hozza. Kezeljek ugy mint
ha ez penz nem is lenne! Ugy
tekintsenek elTe a penzre
mintha azt mar elkoltiittek
volna egyszer. Az meg mar
nines ugyebar. Szeretnem
nagyon riividen elmagyarazni
ezt a tiirvenyszeriiseget. A
kiiriiliittiink leva vilag folya
matos mozgasban, kiirforgas
ban van. Ugyan ugy ahogyan
mi is hiszen eliink es megha
lunk. Ha viszont teremtiink az
otthonunkban egy kisebb
forg6 univerzumot a pohar
altai az hatassal lesz az anya
gi helyzetiinkre. Oda fogja
vonzani azt amit szeretnenk,
jelen esetben a penzt.

Van egy nagyon regi mon
das amely a fenti peldat iga
zolja: "a hasonl6 vonzza a
hasonI6t". Ha a jiivedelmiink
IO%-ka a kezd6 magnes ak
kor ez fogja biztositani a dup
Iikaci6t es egyben a vonzast
ill.a forgast.Ez a forgas bent

tart, be vonz. Lehet hogy gye
rekesen hangzik, de mukiidik!
Pr6baljak ki batran! Mit
veszithetnek? Szerintem sem
mit!

Es most beszeljiink egy
kiesit a Karaesonyr61 gasztro
n6miai szempontb6l. Kara
esonykor a sok sok Inyesik
landoz6, szemet gyonyorkod
tet6, finomabbmil finomabb
falat nagyon nagy kisertes
lehet es az is. Viszont azt tud
nunk kell, hogy a teli idoszak
ban az emesztesiink lelassul

ezert valunk hajlamossa a
hizasra, sulygyarapodasra.
Ebben az idoszakban az
emesztorendszeriink is pihen
ne ha hagynank. Ilyenkor
leesiikken a vekonybelben az
emesztii tiiz energiaja. Ke
vesebb emeszt6 enzim keriil a
szervezetiinkbe a tapIalekkal
es a szervezetiink is keveseb
bet termel mint akar nyaron.
A mozgasi lehet6segeink is
jelentosen esokkennek a tava
szi, oszi, nyari id6szakokhoz
kepest. Ezek utan ne esodal
kozzunk azon, hogy az iinne
pek alatt felszedett kil6ink
esak nehezen mennek le.A
legjobb tanacs amit magam
nak is adnek ebben az esetben
a mertekletesseg!

Kiisziiniim Oniiknek,hogy
egesz evben elolvastak a eik
keimet es jiivoben is megtart
jak ezt a j6 szokasukat!

Ezliton kivanok a Sz6
Beszed minden kedves olva
s6janak Szeretettben Gazdag
Karacsonyt es Bosegtol
Duzzad6 Uj evet'

Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz
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A gyaszo/6 csa/ad

Ovegezest
vallalok!

Telefon:
0620/55-73-923

E-ON
ugyfelszolgalat

Az aramszo1galtat6
heti ket alka10mma1 tart
iigyfelszolgalatot a Se1yem
uti varoshaza epiiletenek
loldszintjen 1ev6 irodaja

ban. HHfoi napokon del
elott8-13 6niig, szerdan
kent pedig 15-19 6raig
varjak az iigyfeleket a sze
melyes iigyintezesre.

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mez6tur, Rak6czi ut 12.

Koszonetnyilvanitas

Gaz5%olgaltato
~gyfelszolgalat

Koszonetet mondunk mindazoknak,
akik a 2016. szeptember 20-an,
80 eves koraban elhunyt

Farago Sindor
bucsuztatasan resztvettek,
reszvettiket nyilvanitottik,
siIjara a kegyelet viragait elhelyeztek es gyaszunkban
barmely m6don osztoztak.

Villanyszerelesi anyagok,
vilagitastechnika,
gazkeszulekek es alkatreszek!

VILLANYSZERELESI MUNKAK
regisztralt villanyszerel6vel
sajat arukeszletb61!

......VILL

Az ENKSZ Bszak-Del

Regionalis Fo1dgazszol
galtato Zrt. iigyfelszolgala

ti irodaja a varoshaza fo1d

szintjen. Nyitva tartas:
hetfO 14-18 6niig, kedden

8-12 6raig. A szemelyes
iigyfe1sz01galaton igenybe

vehet6 szolgaltatasok: gaz

mer6allas beje1entese, mu
szaki szolgaltatasok meg
rende1ese, illetve lemonda

sa, fogyasztoi adat- es cim
valtozas bejelentese, fo

gyasztasmer6 arirasa, fo
gyaszrasi hely ki- es be

kapcso1asa, szamlazassal

kapcsolatos informacio ke

rese, bankkartyas befizetes

lehet6sege, stb.

szemben) 895 negyzetme
ter teriileru kozmu nelkUli
epitesi te1ek elado. Telefon:
+41/798-996468

Aron alul bolti
bemutato tele\'iziok,
LED Smart UHD TV-k I

Ii\' garancia\'al,
Magic 13viranyituval!

LG 55" UF 2-59 900 hclyclt
210000 Ft.

G 49" UF 320 000 belyett
295 (100 Ft.

LG 55" UF 2tj9 900 hclyctl
249900 Ft.

EGYEB

Telefon: 0630/9558565

Nem hasznalt, elrom
lott, feleslegesse va1t hut6,
vagy fagyasztoszekrenyet
ingyen e1fogadom. Hivjon,
hazhoz megyek. Te1efon:
+36-66/789-189

HarornkerekU Tornado
motor e1ado. Iranyar: 100
ezer Ft. Brd.: 0630/579
0660

E1ado 1 db Orion por
szivo, 1 db Hajdu Ener
gomat mosogep, 1 forgo
tarcsas mosogep, centrifu
ga, 1 kombinalt hut6, 1 db
gaztiizhe1y. Te1efon:
0630/559-6327

Regi, 1 db hajtos,
muk6dokepes varrogep
elado. Iranyar: 10 ezer Ft.
Brd.: 0670/556-9879

2 db jo allapom, kony
nyii fote1, dohanyzo aszta1
1a1 e1ado. lranyar: 7000 Ft.
Brd.: 0670/556-9879

Kocak, siild6k, kis
sulyli hizok eladok. Brd:
0670/531-5402

KERT, TELEK
Gyoman a Pocosban

1925 m2 bekeritett kert
e1ado. Asott, furott kut,
pince, raro10, villany, 35 db
gyiimolcsfa Y2 resz veteme
nyes. Iranyar: megegyezes
szerint. Brd.: 0670/271
8146

Gyoman a Torzsasi ho1
tagnal, karbantartott, osz
tatlan vizparti telek elado.
Villany, gyiim6lcsfak, szer
szamos, van. Iranyar: meg
egyezes szerint. Brd.:
0630/613-4608

Gyoma.endr6d killterii
leten, Kocsorhegyen, tbbb
mint 2000 rn2-nyi 6,8 AK
ertekU szanto e1ado! (zart
kert) Iranyar: megegyezes
szerint. Brd.: 0670/771
5485 8-18 oraig, minden
nap.

Gyomaendr6don Bo
nom-zugban vizparti telek
elado 500 negyszogol.
lranyar: 1,8 millio Ft. Brd.:
Gellai Miklosne Tel.:
0630/471-9279

A k6r6s1adanyi uton
komfortos tanya e1ado (a
Mamutec-ke1 szemben) 1,1
ha lo1dde1, ontozorendszer
reI, ipari arammal. Br
dekl6dni 1ehet 8-18 oraig,
0620/352-8042-as telefo
non.

Gyomaendr6don a Kor
gar utcaban (13. szammal

1akas, akar butorozottan,
garazzsal egyiitt elado.
Iranyar: megegyezes sze
rint. Brdek16dni 1ehet tele
fonon: 0630/548-1633
vagy 0630/354-4166

Gyomaendr6don az
Oktober 6. Itp-en 2 szobas
lakas e1ado. Iranyar: meg
egyezes szerint. Brdek
lodni: 0620/597-8733 vagy
66/386-754

Endr6don 4 lakasos
tarsashazban 1. eme1eti

HAz
Komfortos tanya e1ado

a Koros1ad{myi uton a
Mamutec Hungary Kft-vel
szemben, 1 hektar vegyes
erdovel, de killon-killon is
elado. Brd.: 0620/352
8042

Gyoman, csondes nyu
godt kornyezetben 3 szo
bas+nappalis nagy also
helyiseggel haz elado.
Ininyar: 3,5 millio Ft.
Brdekl6dni: 0666/285-215

Gyoma kozpontjaban
kertes csa1adi haz e1ado.
Brd.: 0630/544-4641

Gyomaendr6d6n a
Juhasz Gyu1a u. 17. sz.
alatt 3 szobas csaladi haz
mellekepii1ette1 elado.
Brd.: 0670/637-5461

6regsz616ben k6zvet
len a Kondorosi ut mellett
felujitott paraszthaz nagy
zart udvarra1 elado.
Iranyar: 4 millio Ft. Brd.:
0670/279-5599

Gyomaendr6don a
Korgar u. 15. sz. alatt 705
negyzetmeter terii1etii
6sszkozmiives belteriileti
ingatlan elado. Az utca
fronton romos paraszthaz
mellekepii1ettel, a te1ek
vegeben uj epitesii kettes
disznoo1 es takarmanytaro
10 van. Te1efonszam:
+41/798-996468

LAKAs

MUNKARUHAzATI

ri~·;~~·4;~-~~lv;Jig,j;~.~~~1;~,kfb:it"oL:'
,'kqra.Fs()nyt;is:szere1lCSes:uj..ev..et~kfviimm.k!.
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Nyitva: hetf6-pentek 7.30-17.30. szombat: 7.30-12.00

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

et
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nem szamit a kor a varas

r' atmozgatunk '."0' legkomplexebb
,. 18 mindent I· ~ fitness terme

1[9]

til' til'

KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap

fitness & edzoterem
teremberles IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body Ihast,omc Izsf",>get6 aerobik

tarsastanc Ij6ga Ipreventfv gennc gimnasztika

E1.S0 ALKALOM ",JGYENES BAAKlNEK! til'

INGYENES EDZES
_'-'_i_•.•••Di.' hdDi&S_C.'-G'EE_i

Irimyar:

Cime:

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

Kner Imre ter I www.gellai.hu
06 66 285 840 I 06 30 627 8234 fiLness klub Eszolariun

Az aprohirdetes szovege:

r--------------------------------------------------------
: Ingyenes a lakossagi apr6!,

A Szo-Beszed ingyenesen jelenteti meg azok
nak az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit,
akik ezen a szelvenyen kQldik be megjelentetes
celjab61! A szelvenyen a megjelolt helyre kell befrni
a kfvant szoveget es a szelvenyt levelez61apon
vagy boritekban elkiildeni a kovetkez6 dmre:

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:
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Keresse a
Gyomaendrodi
Sz6-Beszedet
a Facebook-on is!
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ARAMFELTOLTES
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TELEFONKARTYA FELTOLTES
l
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Uj 5zo1gtiltattis: tarMs keratinos lIajegyellsftis!
Gyoma, Petoft u. 2. az udvarball.

ABila Hajstudio
l1oldo& karcicsol1yt es szerencses Iij esztendat

kfl'rln milldell
kedves meg/iva es Icendo ·i.1endegellekf

Az II} eszlelldabel1 is szeretettel
vtirom vendegeimet!



Finanszirozza lakasfelujitasat fix hitelkamat meUett
es allami tamogatas igemybevetelevell
THM: 7.1-7.6%, akci6s THM: 5,4-6,4%.

Reszletes fettetetek:
www.otpLakastakarek.hufathidaLokoLcson
vagy szemetyesen az On ertekesit6jenel:
TeLefon: 0666 581 289
E-maiL: bertokcs@otpbank.hu

AtaJe~oztatas nem te:IJes kOru. nem min6siil .:Ijant~Ue1elnek. a rhztetes feHeHdukn51 tajekozod
jon i:' l"Ionlap-on ;.on~tt'~! vonat-ko:o UZleI5Z.;Jb.aly::atokb6l es Hirdetmet1~ekbc! vagy s:,ern~tye5en

ilZ 6rtde.sitfilC!'nl!1I l,;:. alP Lak1ls!<:!kJrOk Zrl.lilt;:;\ Ic!yo!iitoU kolcson ~scteboll kOi:\'o[r!~k(;nr

iJ7 OTP Bank Nyrt. Jiir e!. fl.'!. OTP L2!ktlstakarek a 1"\Itelbfra!at )ogat fennr<lrtja. A: ing.at12.r'\ fed'22:etO
hitelek )ge.nyo£lY{Hetehez lakiisbt~[CSriasl sz.erz6des megkotfrse. \lagy me-glotE' s..ziikse,g2S
A kjlcscn fi;:d~ze:e ingatlanra bejeQ'f'Zeto: JelztllDgjog A THM erM·kei 1 millie for:ru csszegu 54!1V02S

fl.llamideju ,Athff1alo k;'llcsonre a 2016. okt6ber l-en ervenyes ~ondici6k aliJPlan ks'"ullek mefJ
h.a!aro;,:.-3sra 01 a~rue' i~ tel!e!;-~ekes a tr'1H!tyos logszabtltyok figyc-Ie:-nbe .....e~etevet. J fe!.t~l€lei<.

'ialtoz~5a eselen m4rHH<:ul< m6ooSl,llhat. Ahol a megtakari,asi Ide ke\lesehb 5 Eh'mH. ott a tenyle
ges me9i.~kc;tlt~:si ide k-erult figyelemce .... etetre. A "'HM nem tartalmazza a lIogyonbizwsitas dfjal.
rne.rt ~z oil Hifelez'3 ~amjra rJen~ i~mert

Az akclO ViSSZdvonasig. rl~ legkesobb 2016. decemb~r 31-ig tar!.
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