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Szilveszter es:e 6 ora es 6 ara 30 ablakat. A kepviselono, aki clvilben
perc kozott a Vasarter; lak6telepen va- a Kis Balint Altalanos Iskala igazgat6ja
laki betorte Farkas Maria onkormany- a feljelentest megtette a rendorsegen 
zati kepvisel5 autajanak harom oidal- frta Facebook-oldala.n akarosult.
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A Magyar Nemzeti Gasztronomiai Szovet
seg (MNGSZ) november elso hetvegejen
Revizen tartotta hagyomanyos eves Mes
tervacsorajat. A kozel ot evtizedes multra
visszatekinto rendezvenyen az uj mesterek
vizsgaja, avatasa mellett kiilonbozo elismere
sek atadasara is sor keriilt. Eletmii dijat
kapott a gyomaendrOdi Timar Janos vendeg
Jato szakember, szakmai oktato. Timar
JaDossaJ az elismeres kapcsan beszelgettiink.

- Elerkezett ez a le
hetoseg is a szerzodeses
iizletek megjelenesevel.
Ennek az volt a lenyege,
hogy egy-egy vendeglot,
- amely vagy az Afesz-e,
vagy valamelyik ven
deglat6s vallalate volt, 
kiadtak miikadtetesre,
pontosabban szerzodes
be. Igy sikemlt szerzo
dest kotniink a gyoma
endrodi halaszati szavet
kezettel es berbe venni a
Liget Fiirdo melletti Ha
laszkertet, melyet tiz
evig iizemeltettiink.
Mindig korrekt volt a
viszonyunk a tulajdonos
szavetkezettel, amit rna
is kaszanak dr. Csoma
Antalnak, a szavetkezet
vezetojenek. A legendas
Halaszkertre meg rna is

A Timar hazaspar

szfera, megjelentek a
maszekok, jattek a gaz
dasagi munkakazasse
gek. Persze benniink,
vendegl<it6sokban is
folyamatosan munkalt
az a gondolat, mi lenne,
ha maszekban vegezhet
nenk a vendeglatast?!

Timar Janos szamara
1969-ig tartott az elso
Holler-korszak. Az
Afesz ekkor tabbiiket
kiilf61di tapasztalatszer
zesre kiildte az akkori
NDK-ba, ahol 1969.
marciusat61 ket even at
dolgozhatott a kelet
nemetorszagi Rostock
varosaban.

- A rengeteg tapasz
talat mellett sikeriilt
megtanulni a nemet
nyelvet is es a mai napig
is apolok el nem mul6
baratsagot az ottani egy
kori nemet kollegakkal 
mondja Timar Janos, aki
1971 telen visszatert a
Hollerba, ahonnan atker
te magat ket eyre a
Feszek Pressz6ba.

Innen hivta vissza az
Afesz elnake a Karas
Etterembe, de mar nem
felszolgal6kent, hanem
szalloda- es etterem
vezetokent kellett helyt
allnia.

- Nem voltak ezek
egyszerii evek szamom
ra, hiszen 26 evesen a
"placcr61" a fOnaki szek
be keriiltem, raadasul
egykori tanit6mesterei
met kellett iranyitanom
ugy, hogy asszesen 53
dolgoz6m volt. Abban az
idoben a Hollerhez tarto
zott nyari idoben a
Pavilon, a FiirdobUfe es
a pecsenyesiito is. Nagy
kihivas volt ez szamom
ra, de biiszken mondha
tom, hogy 6 evet dolgoz
tam ezen a poszton. A
hetvenes evek vegen, a
nyolcvanas evek elejen
mar Magyarorszagon is
teret kapott a verseny-

- kaszanhetoen Lovas
Palnak - egy-egy n6ta
esttel hetkaznap is sike
mit megtalteni az etter
met, sot a szallodat is.
Olyan jeles eload6k lep- .
tek itt szinpadra, mint
Solti Karoly, Jak6 Vera,
Horvath Pista, Madarasz
Katalin, Bang6 Margit
n6taenekesek, de tabb
szar is fellepett itt
Aradszky Laszl6, Mate
Peter, Dobos Attila,
Mary Zsuzsival, sot a
Vamosi-Zaray hazaspar
is - idezi fel a regi szep
idoket Timar Janos, aki
mint mondja - a szak
mat, a szakma szeretetet
a Hollerban sikeriilt
elsajatitania.

"Biiszkeseggel toIt el, hogy a mi tanitvanyaink
Gyomaendrodrol eljuthattak gasztronomiai
vilagversenyekre es ermekkel tertek haza..."

Timar Janos, aki meg rna
is emlekszik azokra a
szakacsokra is, akik a
fazes tudom<'myat is 6ha
tatlanul beleoltottak.

- Jelentos vendeg
karrel rendelkezett ak
koriban a Holler. A het
kaznapokon a deli me
niiztetes idejen rendsze
resen mintegy harom
szaz vendeget kellett
kiszolgalnunk. Hetve
geken, szombaton es va
samap a Hollerban asz
talt kellett foglalni a
vendegeknek. Hetfa ki
vetelevel minden este
alland6 zenekar jatszott
a Hollerban, s mellettiik

- Mivel mar 50 evet
eltaltattem a vendeglat6
iparban, a szakma ugy
gondolta, hogy eljatt az
ideje egy elemiidijjal
elismerni eddigi teve
kenysegemet, amely
elismeres persze nem
csupan egyediil engem
illet, hanem az egesz
csaladomat es a kollega
imat is - mondja Timar
Janos, aki 1963. augusz
tus I-en !epett be a gyo
maendrodi Karas Et
terem, kazismertebb ne
yen a Holler ajtajan,
mint felszolgal6 tanul6.

Akkoriban olyan
jeles szakemberek, sze
melyisegek dolgoztak a
gyomai etteremben fel
szolgal6kent, mint Vatju
Bela, aki az egykori
Dombszag vendeglonek
volt a tulajdonosa, de ott
volt a mindannyiunk es
a vendegek altaI is
nagyon kedvelt Gyebnar
Jani bacsi, Gyebnar Feri
valamint Csanyi Endre
is. Lovas Pal volt itt az
iizletvezeto, akinek szi
gorat, a szaMlyok ka
vetkezetes betartasat
mindig szamonkero tu
lajdonsagara rna is nosz
talgiaval gondol vissza



Gajda Robert tavozik
a Bekes Megyei Kormanyhivatal

ehf!rol
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sokan emlekeznek. Egy
egy nyari esten t6bb sza
zan vacsoraztak a kert
helyisegben, a Mtvege
ken telthazas diszk6
muk6d6tt. Itt vezettiik
be 1981-ben a kertmozit,
s6t a k6myez6 telepiile
sekr6l is ide jartak buliz
ni a vide6diszk6ba - sza
mol be vendeglat6i kor
szakanak ezen szakasza
r6l Timar Janos, aki csa
ladjaval 1985-ben vette
meg azt a Rak6czi utcai
Mzat, amelynek atalaki
tasat k6vet6en 1991-ben
nyitottak meg a yaros
els6 maszek vendeg16
jet, a Dreher S6r6z6t. A
Bocskai es a F6 lit sar
kan a116 regi polgari

Timar Janos
es fia, AttHa

Orban Viktor 2017.
janwir 15. napjaval fel
mentette Gajda Robert
kormanymeg b izottat.
Gajda R6bert 2014. julius
1-je 6ta vezeti a Bekes
Megyei Kormanyhivatalt.

A Gyulai Hirlap infor
macioi szerint nem a poli
tikussal szembeni biza
lomvesztesr61 van szo,
hanem mas feladatokkal

Mzat is fellijitottak, ahol
egy minden igenyt kiele
git6, elegans panzi6t
hoztak leire etteremmel,
amely az ezredfordu16

6ta mUk6dik. A Rak6czi
utcaban kialakitottak
egy apartmanhazat is.

Timar Janos a ven
deglMas me11ett imrna
ron hUsz eve oktatja is a
szakmat a Bethlen Ga
bor Szakkepz6 Iskola
vendeglat6s diakjainak.

- Sajnos az elet az
elmlilt evtizedekben ne
hezebbe valt, sok mas
mellett a vendeglMas es
a gasztron6mia is eli
genytelenedert. A fiata
10k inkabb keresik a

Szo-Beszed

gyorsetkez6ket, a pizze
riakat. A mai vilagtrend
nem a kisvendeg16k ira
nyaba tereli a vendege
ket manapsag - mondta

Timar Janos, aki csalad
javal egyiirt szerencses
nek mondhatja mag<it,
mert a munkajuk a bob
bijuk is egyben.

- Szep az, amit eler
mnk a szakmaban, biisz
keseggel t6lt el, hogy a
mi tanitvanyaink Gyo
maendr6dr6l eljuthartak
gasztron6miai vilagver
senyekre es dobog6s
helyezesekkel, ermekkel
tertek haza - terte hozza
Timar Janos.

H.E.

kivanjak megbizni Gajda
R6bertet. A lek6sz6n6
kormanymegbizott 2010.
es 2014. k6z6tt orszag
gylilesi kepvise16 volt,
ezzel parhuzamosan
Gyula tarsadalmi megbi
zatasu alpolgarmestere
kenttevekenykedett, t6bb
cikluson keresztiil Gyu1a
yaros kepviseI6-testiilete
nek tagja.
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Ujra dragul a cigi
Mivel Magyarorszagnak 2017 vegeig el kell ernie az

uni6s ad6minimumot a dohanygyartmanyokmil, januart61
ujabb lepes jotL Acigarettan 2016 szeptembereig 15,7 ezer
fOlint volt az ad6 ezer darabonkent es az eladasi ar 25 sza
zaleka, de legalabb 28 ezer forint. Ez ut6bbi szeptemberben
28,4 ezer forintra nott, 2017. januarban pedig mar 16,2 ezer
forint lesz ezer darabonkent, illetve az ar 25 szaza1eka,
minimum 28800 forint. A finomra va.gott fogyasztasi
dohany 14 ezer forintr6! indult, szeptemberben 15,1 ezerre
nott, januar I-tol pedig 16,2 ezer forint lett. Januar I-jerol a
doha.nygyartmanyok ad6jegyerol lekeriil a kiskereskedelmi
eladasi ar, igy azok csak a Nemzeti Ad6- es Va.mbivatal
bonlapjan kozzetett aron lesznek ertekesithetok.

Nonek a legkisebb berek
Januart61 a teljes munka:idoben foglalkoztatott munka

vallal6km\.1 az alapber kotelezo legkisebb osszege, azaz a
minimalber (a 15 szazal6kos ugras nyoman) haviber 127
500 forinr, hetibemel 29 310 forint, napibemel 5870 forint,
6raber alkalmazasakor pedig 733 forint. A legalabb kozep
foku iskolai vegzertseget, iIletve kozepfokU szakkepzettse
get igeny!6 munkakorben foglalkoztatou munkavallal6
garantalt berminimuma pedig (a 25 szazalekos ugras oyo
man) havibemel 161 ezer, hetibemel 37 020, napibemel
7410, 6raber eseten pedig 926 forint 2017. janmh I-jetol.

No a polgarmesterek bere
A telepiilesvezetok dijazasar ezenlul nem a helyettes

allamritkarok, hanem az allamtirklirok alapilletmenyehez
(ez jelenleg bavi brutto 997,2 ezer forint) igazitjak. fgy egy
500 lakosumil kisebb telepiiles polgarmesterenek bere az
allarntitkari fizetes 30 szazaleka lesz, 1500 lakosig 40 sza
zaleka, 2000 lakosig 50 szazaleka, 5000 lakosig 55 szazale
ka, 10 ezer lakosig 60 szazaJeka, 30 ezer lakosig 70 szaza
16ka, a f610tti 161ekszamnal pedig az allamtirkar ber 80 sza
zaleka lett. A megyei onkormanyzatok kozgyiilesi elnokei
az a.llamtitkari illetmeoy 90 szazalekara valtakjogosulM.

Olcsobb lehet az elelmiszer
es az etterem

Janu<l.rt61 a baromfihUs, a fuss tej , a tojas c\.fakulcsa 5
sza.zalekosra cs6kkeDt a tavalyi 27 szaza1ekr61. Az ettenni
szolgaltatasok afaja (a helyben keszitett, nem alkoholos ita
10k afakulcsaval egyiitt) es az intemet-elofizetesek afakul
csapedig jovore 18 sza.zalekosra csokken; az ettermi szol
galtatasok forgalmi ad6ja 20 IS-ban tovabb, 5 szazal6kosra
merseklOdik. AzMacsokkentesnel sz6ba sem jott viszoJ;lt az
iskola kozetkeztetes vagy eppen a munkahelyi kanrin - ott
tovabbra is 27 szazalekkal kell ad6zni, annak ellenere, bogy
belyben kesziilt etellitalt fogyasztanak a gyerekek es a mun
kavaUaI6k..

Bekemenyit a biztosito
Az eddigi masfel milli6 helyett az iden akar 5 milli6

forintot is behajthat a biztosit6 azon az aut6son, aki alkohol
vagy kabit6szer hanisa alatt okoz nagy anyagi k<irral jar6
balesetet.

Nott a nyugdij
1,6%-kaJ non a nyugdij. Anyugdijemelesr61 sz616 kor

manyrendelet ertelmeben osszesen 2,7 milli6 embemek
novekszik a nyugdija januar I-jetol, ez egy litlagnyugdU
eseten bavi 2 ezer forinl tobbletet jelenl.
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Toldi Balazs polgar
mester december 23-an
irta ala Gyomaendrod
elso sikeres TOP-os pa
Iyazatanak tamogatasi
szerzodeset, amely 300
milli6 forint osszegii visz
sza nem t6ritendo tamo
gatast biztosit a Gyoma
endrodi jarasban, a helyi
foglalkoztatasi egyiittmii
kod6sek elosegitesere. A
megval6sitas 2017. janu
ar I-tol 2020. aprilis 30
aig tart.

Gyomaenclrod Varos
bnkormanyzata a pro
jektben brutt6 13 milli6
906 ezer Ft tamogatast
szamolhat el. A megval6
sitas eredmenyekent
2018. okt6ber 31-ig 39 fo
munkaero piaci program
ban vesz reszt. 2020-ig
tovabbi 100 fo juthat
allashoz. A Gyoma
enclrodi Jads telepiilesein
egyebkent osszesen 194
fo reszesUl majd munkae
ropiaci szolgaltatasban 
kozolte a polgarrnester.

/
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sag ezert jarmiivezetes ittas
allapotban vetseg elkovete
se miatt vademelest javasol
ellene.

A 2017. januar 4-en
lezart nyomozas iratait a
rendorseg tovabbitotta a
Szarvasi Jarasi Dgyesz
segre - irta a police.hu.

A begyiijtes a hullad6k
mennyisegetol fiiggoen
tobb napig is eltart majd,
tehat bar az idei elso gyiij
tes 12-en kezdodik, de
leszenk olyan utcak, ahova
p61daul csak 1-2 nap mulva
er el a kukasaut6.

A havi egyszeri zold
hulladek es a havi 2 alka
lommal torteno szelektiven
gyiijtott miianyag gyiijte
sehez tovabbra is ingyene
sen igenyelheto kuka a
Gyomakozszolg Kft. telep
helyen, az Ipaltalep utca 2.
szam alatt.

ment. A rendorok onnan
allitottak elo vervetelre.

Az igazsagiigyi szaker
to velemenye szerint a bal
eset idejen a ferfi szerveze
teben 0,5 gramm/liter ezre
leknel magasabb volt a ver
alkohol koncentnici6. A
Szarvasi Rendorkapitany-

Vaszk6 Anik6

an is folytattuk, am a kukas
aut6 a kiilso utcakba mar
val6ban nem ment be, igy
az oda idokozben kitett
zoldhulladekot nem szalli
tottuk el. Iden januar 12-en
es 23-an kezdodik a zold
hullad6k es a karacsonyi
fenyOfak osszegyiijtese 
tajekoztatta lapunkat
Vaszk6 Anik6 a Gyoma
kozszolg iigyvezeto igaz
gat6ja, aki ezliton is keri a
lakossag segitseget abban,
hogy a zoldjhulladekkaJ
megtoltott kukakat az
elszallitas napjaig tegyek
ki a hazak ele.

A rendorseg vademe
lest javasol egy ferfi ellen,
aki aut6javal zajvedo keri
tesnek iitkozott Bek6s
megyeben, Gyomaendrod
kiilteriileten.

Ittasan vezetett es bal
esetet szenvedett egy buda
pesti ferfi 2016. okt6ber
29-en 15 6ra 45 perc koriil
Bekes megyeben. A 46-os
szamu fOuton Gyomaend
rod feW I Mezorur iranyaba
tartott, amikor Gyo
maendrod kiilteriileten, a
nagylaposi kanyarban letert
az utr61. Arokba hajtott es
nekiiitkozott az allomas
melletti zajv6do keritesnek.
A mentok k6rhazba vittek,
ahonnan meg mielott ellat
tak volna, egyik rokonahoz

A zoldhulladek gyuj
test mult ev szeptember
elejen kezdte meg Gyo
maendrOdon a Gyoma
kozSIOlg Kft. A vagott fu,
a gallyak, a konyhai bio
logiai lebornlo bullade
kok gyiijh~sebez a lakok
kiilon kukat igenyelhet
nek.

- Az ~j tevekenyseghez
ugyan megterveztek a
begyiijtesi idopontokat, am
tapasztalatok hijan a lakos
sag altaI osszegyiijtott
mennyiseget, nem tudtuk
megitelni elare, ezert torte
nehetett, hogy a vartnal
tobb zoldhulladekot kellett
a Gyomakozszolgnak
elszallitani az uteakb61,
eppen ezert az iinnepkere
val6 tekintettel, nehany
nappal korabban, - a terve
zett december 22-hoz
kepest, mar a december
19-en - elkezdtiik az elszal
litast. Errol a lakossagot a
nyomtatott lapok korabbi
megjelenese miatt - csak az
intemeten illetve hangos
hirdetes utjan tudtuk erte
siteni. A gyiijtest meg 23-

Lehatarolt
penzek

Bekes megye 58 milli
ard forintot kolthet el a
teriiletfejlesztesi program
soran. Amikor ebblil egy
egy jaflisra lehataroltak
bizonyos forrasokat,
rnilyen szempontokat vet
tek figyelembe - kerdezte
a beol.hu Zalai Mihalyt, a
Bekes megyei onkor
manyzat elnoket.

-Az elsa korben megje
lent 36 milliard forintos
keret kapcsan csak a sarka
di es a mezakovacshazi
jaras tekinteteben volt leha
tarolas. Utni kell, hogy
komoly felteteleket kell tel
jesiteni egy-egy palyazat
ban, peldaul nem epUlhet
kerekpatilt olyan reszen,
ahol nincs napi ketezer
aut6, nem lehet ott baviteni,
felujitani 6vodat, ahol nines
es nem lesz eleg gyerek. Az
elmaradott jarasok es az ott
leva kistelepUlesek a szigo
til feltetelek miatt keyes
palyazaton indulhattak
volna. Teljes egyetertes volt
tehat arr61, hogy ezert nekik
Ie kell hatarolni bizonyos
keretet, amire esak ok
palyazhatnak.

A jovabeni felhivasok
eseteben a megyei kozgyii
les vita nelkiil szavazott
meg a szarvasi es az oros
hazi jarasnak is kUlon for
rast azzal az indokkal, hogy
iparilag fejlettebb teriiletek
rol van sz6, ahol a befekte
tett penzek jobban haszno
sulnak, konnyebb megtarta
ni es boviteni a munkahe
Iyeket. Azonnal dontes szti
letett azonban arr61 is, hogy
a maradek ot jaras, - koztiik
a gyomaendradinek is 
szamara is legyenek eur6
pai uni6s penzek lehatarol
va, amire csak az ottani
telepUlesek palyazhatnak 
mondta Zalai Mihaly, a
megyei kozgyiiles elnoke.
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Vegul is mindenutt sorba kell allni...

hazban kezd6d6tt, aho1 a
he1yi iskoIasok karacsonyi
musort adtak, majd a gyo
mai muvel6desi hazban
rendeztek fcrumot a szoci
alistak. Az esemeny vacso
ravaI fejez6d6tt be.

Mikola Istvan koszon
t6jeben ramutatott arra,
hogy fogyatekkal el6kr61
gondoskod6 csaladok min
dennapos h6sies helytalla
sa pelda lehet mindenki
szamara, es rairanyitja
figyelmunket a jelen, a
mlilt es a jav6 irant hordo
zott felel6ssegiinkre.

A megajandeko2ott
gyermekek betlehemes
e16adasat es a szavalatokat
kozos gyertyagylijtas ko
vette, majd az ajandekok
atadasaval zarult az unnepi
esemeny - irta a kor
many.hu.

2016. december 16-an
dr. Mikola Istvan bizton
sagpolitikaert es nernzet
kozi egyiittmiikodesert
felel6s allamtitkcir fOved
nokkent reszt vett az
EndrOdi Nephazban az
"Elet Masokert Egyesiilet"
karacsonyi ajandekoszt6
unnepsegen.

A tizenotodik alkalom
mal megrendezett j6te
konysagi celli adakozason
25 olyan niszorul6 csalad
reszesiilt ajandekban, akik
tart6san beteg vagy fogya
tekkal el6 gyermekr61, csa
ladtagr61 gondoskodnak.

A Magyar SzociaIista
Part budapesti elnoke,
KunhaImi Agnes Iatogatott
Gyomaendrodre a heIyi
baIo1dal meghivasara
2016. december 16-an. A
program aroma koz6ssegi

Mindenesetre furcsa,
hogy az elegedetlenke
dok csak a postai sor
banallast kifogasoljak,
ugyanakkor szepen ki
varjak a sorukat a be
vasarlohelyek igencsak
hianyos kasszainal,
tiirelemmel acsorog
nak a nagy nyeremeny
remenyeben a lottozok
tizetohelyei elott, vagy
biiszken meltatlankod
va iicsorognek az or
vosra varva es nem is
soroljuk tovabb...

eloterben leva lift igeny
bevetelevel...

Annak irdekeben,
hogy pontosan be tudjuk
azonositani az esetleges
problemakat, kbjiik,
hogy az iigyfelek kozvet
leniiI jelezzek azt az ille
likes postahelyen vagy a
Magyar Posta Ugyfel
szolgalatan az alabbi
elerhetosegeken:

Telefon: 061/767-8282
ugyfelszolgalat@posta.hu

akkori fiird6igazgat6
piros Skodajat ontotte Ie
valaki vegyszerrel.

A kepvise16no hoz
zaruzte meg bejegyzese
ben, hogy a szemtanuk
ket sotet kabatos fiatal
embert lattak. A rend
orok rogzrtettek a nyo
mokat.

Nem az els6 eset,
hogy ilyen jellegii "me
renyletet" kovetnek el
kozszereplok aut6ja el
len. Meg 2004-ben az

bejelentes. Tarsasagunk
termeszetesen mindent
megtesz, hogy a posta
zavartalan mukodeset
biztositsa, s megfelelo
iigyintezesi koriilmenye
ket biztositson, sziikseg
eseten a forgalmasabb
napokon munkarend at
szervezessel segiti a
hatekonyabb iigyfelki
szolgalast. Erre ismetel
ten felhivjuk a postave
zeta figyelmet.

Az iigyfelek reszere
rendelkezesre bocsatott
nyomtatvanyok megta
lcilhatok az iigyjelterben,
reggel, illetve napkozben
is gondoskodnak a meg
felelo keszlet iigyfelter
ben val6 rendelkezesre
allasarol. Elofordult
azonban olyan eset,
hogy valaki elvitte az
osszes nyomtatvanyt,
iigyfeijelzes utan potlas
ra keriilt. A postahely
mozgaskorlcitozo ttak
altaI megkozelitheta, az
utcarol feijaro, illetve az

Szilveszter este 6 6ra
es 6 6ra 30 perc kozott a
Vasarteri lak6telepen
valaki betorte Farkas
Maria onkormanyzati
kepviselo aut6janak
harom oldalablakat. A
kepvise16no, aki civil
ben a Kis Balint
Altalanos Iskola igazga
t6ja a feljelentest meg
tette a rendorsegen - rrta
Facebook oldalan a
karosult.

- fgy intezik a konf
liktusaikat a gyava em
berek... Varom a tovabbi
szemtanUk j elentkezeset.
Ja, es boldog uj evet
mindenkinek, meg a
gyava embereknek is!
Meg mindig nem felek. ..
- rrta Farkas Maria.

Levelet kiildott a posta

Decemberi szamunk
ban irtunk arrol, hogy
egyre tobben panasz
kodnak a gyomai posta
szolgaltatasara, tobbek
kozott arra, hogy csak
rendszeresen 1-2 ablak
van nyitva, emiatt
hosszasan varakoznia
kell az iigyfeleknek,
mire sorra keriilnek.
Levelben kerte szer
kesztosegiink a Ma
gyar Posta szovivojet,
hogy a nem iigyfelba
rat gyomai postahiva
tal iigyeben mondjon
valamit. A Magyar
Posta Zrt. Tarsasagi es
Kommunikacios Osz
talyatol a decemberi
lapzartat koveto na
pokban erkezett az
alabbi valasz:

Tisztelt Hornok Erno!
Kerdesei, eszrevetelei

kapcsim tajekoztatjuk,
hogy a Magyar Postahoz
a Gyomaendrod 1. pos
tara vonatkozoan ezida
ig nem erkezett panasz-
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say rendszeres gondoza
sat, kaszalasat, vagy fiiny
irasat es a lehullott faleve
lek gyiijteset elmulasztja.

Az allattart6k is szi
goritasra szamithatnak,
mert peldaul a belternle
ten tartott j6szagallomany
nagysaganak megfele16
merem kornlhatarolt tra
gyataro16t kell letesiteni
es a higtragyanak zart
cs6vezeteken keresztUl
kell az aknaba kernlnie.

Figyelni kell az ingat
lantulajdonosoknak ana
is, hogy a hazszamtabla
juk olvashat6 allapotban
legyen es a keriteseket is
karban kell tartani.

Aki a decemberben
elfogadott rendeletben
meghatarozott k6z6ssegi
egyuttelesi szabalyok
betartasat elmulasztja, az
150 ezer forintig terjed6
kozigazgatasi birsaggal
stijthat6. A kozternlet fel
ugye16 pedig 50 ezer
forintig terjed6 helyszini
birsagot szabhat ki.

'i.%~): ~-:";;:".~-~:"':_' y- .~,
•., "..-;<:.1. ')#?f!<-B'O~;-li. ,"-,'~>
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Dinya Imre Vas- Miiszaki Boltja
Gyomaendrod, Bajcsy ut 98. Tel.: 0630f6384·690

Makita keziszerszeimok, kisgepek
es alkatreszek AKCI0S ARON!

A kepviselo-testiilet
az elmult esztendoben
mar tobb alkalommal
targyalta a kozossegi
egyiitteles alapveto sza
balyairol es ezek elmu
lasztasanak jogkovet
kezmenyeirol szolo ren
delettervezetet.

A rendelet ez ev mar
cius elsejet61 kernI beve
zetesre. Fontos tudni,
hogy a kozossegi egyiitte
les alapvet6 szabalyaiba
utkoz6 magatartast kovet
el, az az ingatlan haszna
16ja, kezel6je, vagy tulaj
donosa, aki az ingatlannal
hataros arokszakaszban, a
jarmubehajt6k ateresze
ben. a viz szabad folyast
nem biztositja. Ugyanigy
birsagra szamithat az is
aki, az ingatlanaval hata
ros zold savon, vagy arok
szakaszon a novenyzet
teljes pusztulasat okoz6
gyomirt6szert alkalmaz es
az is buntetesre szamithat,
aki az ingatlana es az
tittest kozotti fiives zold-

Nyird a fuvet a hal elott
es a csatornat is tisztitsd!

- ----:--:--------:--:
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A haroszaz kozmun
kas komI mar csak alig
nyolcvanan mentek el az
onkonn{myzat ujabb va
csorameghivasara dec
ember 29-en, amikor
sult husokat tettek az
asztalokra.

Egy vendeglat6s
szakember lapunknak
elmondta, hogy a nagy
mennyisegben, ustokben
f6zott porkoltet teli hi
degben is folyamatos
kevergetessel, odafigye
lessel kell a mzr61 leve-

H.E.

ve kihiiteni. Amennyi
ben nem ezt teszik akkor
a nagytomegii etel teteje
es az edeny szelein
ugyan kihiil egy id6
utan, am a porkolt belse
je meleg marad, amely
nem kivanatos folyama
tokat indithat el. Va16
szinuleg ez tortent ebben
az esetben is.

Bogy ki es hoI f6zte
a porkoltet azt Toldi
Balazs polgarmester
nem arulta el.

megf6zott birkaporkolt
amellyel az onkonnany
zat Gyomaendr6d 300 f6
kozmunkasat szerette
volna megvendegelni.

- Teny, hogy a por
kolt megromlott, valaki
hibazott, ezert a kara
csony eWtti vendegseg
bOl ehesen mentek haza
a kozmunkasok - mond
ta a polgannester, aki
javasolta, hogy a meg
romlott etelt adjak oda
valamelyik allatmen
helynek.

esoben, rossz idoben, a
varos tisztasagan dol
goznak. Azok az emberek
is teljes ertekii emberek,
mint a tobbi, nem tehe
nek rola, hogy munka
nelkuliek'zettek ... "

Az ott levo koz
munkasok neveben

egy kozmunkas

Toldi Balazs polgar
mester lapunknak el
mondta, hogy sajnalatos
m6don megromlott az
ustokben el6z6 napon

A vafosban hamar
hire ment mult ev
vegen, hogy az onkor
manyzat romlott birka
porkolttel vendegelte
meg Gyomaendrod ha
romszaz kozmunkasat.
Az etel olyan biidos
volt, hogy nem is talal
tak fel. Az esetrol leve
let is kapott szerkeszto
segiink:

"Gyomaendrodon a
kanicsonyi iinnepek elott
a polgarmester megtisz
telo ebedet rendezett a
gyomendrodi kozmunkri
soknak december 19-en
a Kallai Ferenc Miive
lodesi Kozpontban. A
kozmunkrisok egy resze
el is ment. Szepen megte
ritett iinnepi asztallal es
itallal vartak oket,
ahogy egy ebeden iUo.
Ot iistnyi birkapaprikrist
hoztak kocsival es ami
kor raktak Ie az ustoket,
olyan budos volt az hel,
hogy mar messzirol er
zett. Gondoltak, hogy
ezzel valami problema
van. A munkasok azt
mondtak, ok nem esznek
belOle, az ott levo fono
kok is rnegallapitottak,
hogy a paprikris romlott
es el is vittek.

Megmutattak a koz
munkrisoknak, hogy itt a
birkapaprikas, de nern
esztek belole!

Aki fozte a paprikrist,
az vagy a polgarrnestert
akarta lejaratni, vagy a
kozmunkasokat akarta
megmergezni. A polgar
mester ur hogy tud annyi
kozrnunkrisnak a szeme
be nezni, hogy romlott
paprikassal vendegeli
meg az iinnep tiszteletere
a kozmunkasokat, akik
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Emlekteret eDitenek Emlektablatavattak

gak menten vannak, de
nem minosiilnek tanya
nak, mivel azok zartker
tekben talalhat6ak.

A kepviselo-testiilet
decemberi iilesen d6nt6tt
arr61, hogy Farkasfoki
kertsor, Leanyvari lit,
Telekparti lit, Kislapos
utca, T6lgy utca, Dobos
kerti utea neven cimet ad
az elsosorban az endrodi
reszen talalhato holtagak
melletti nyaral6soroknak.

mus embertelen eszmeje
nek megmillyi aldozatat.
Gyomar61 1945. januar
elejen indultak a teli
hidegben szovjet fegyve
res katonai kiserettel az

elsa lovaskocsik Gyulara
nemet nernzetisegii vagy
csupan annak tartott hon
fitarsainkkal. Romanian
keresztiil marhavagonok
ban utazva ket het alatt
erkeztek meg a Donyecki
szenbanyakhoz. Nehez
lenne itt felsorolni mind
azt a sz6rnyiiseget, ame
lyeket az otthont61, a csa
ladt61 messzi fOldre szam
iiz6tt embereknek a keny
szermunkaban at kellett
elniiik. A remenyt azon
ban soha nem adtak fel:
kitartasukkal, egymas
segitesevel pr6baltak elet
ben maradni. Legt6bben
csak 1949 vegen terhettek
haza - mondta Erdos
Norbert, aki Hack Maria,
a helyi nemet nernzetisegi
6nkormanyzat eln6kevel
leplezte Ie az emlektabhit.

.-

A templomban kezdo
d6tt esemenyen Zalai
Mihaly, a megyei k6zgyii
les eln6ke kiemelte:

- A huszadik szazad
ban olyan tragediak t6r
tentek, amelyek elsOdle
ges oka az volt, hogy
akkori allam nem tudta
megvedeni a polgarait.
Nem tudta megvedeni
azokat az embereket, akik
az orszagot epitettek. Az
emlektabla kapaszkod6 az
idoben, hogy soha ne
felejtsiik, mikent hurcol
tak meg Magyarorszag
nemet nernzetisegii polga
rait.

Erdos Norbert, eur6
pai parlamenti kepviselo
beszedeben hangslilyozta:
- Ha behunyjuk a szemiin
ket egy pillanatra, magunk
e16tt latjuk a kommuniz-

..

T6bb gyomaendrodi
polgar ligynevezett cim
megallapitasi kerelemmel
fordult a varos jegyzoje
hez, annak erdekeben,
hogy lakcimet letesitse
nek olyan ingatlanokra,
amelyek jelenleg nem
szerepelnek a k6zponti
cirnregiszterben.

A kerelemben megha
tarozott, cimmel nem ren
delkezo ingatlanok jel
lernzoen kiilteriileti holta-

ASzovjetunioba keny
szermunkara elhurcoltak
tiszteletere avattak emIek
tabllit januar 6-an Gyo
maendrodon, az evangeli
kus templom falan.

Az 6nkormanyzat ezt
a penzt azonban, mar
visszakeme a furd6t61,
am a 15 milli6 forintos
tartozast evek 6ta nem
tudja visszafizetni a
Liget Flird6 Kft., amely
decemberben is kerte a
yaros vezeteset, hogy a
tartozas visszafizetese
nek hataridejet ujabb
egy ewel hosszabbitsak
meg.

A kepvisel6-testiilet
iilesen t6bb kepvisel6 is
ketelkedett abban, hogy
a furd6 yalaha is vissza
tudja fizetni a tartozasat.

Mindemellett egy az
evfordul6s esemenyt
megorokit6 kozteri mu
alkotast is elhelyezne
nek a F6 ut es a Pet6fi
utca altaI hatarolt jelen
legi Wodianer Albert
teren, ahol a jelenlegi
parkban az egykori
1919-es Tanacskoztar
sasag "diadalara" emle
kez6 oszlop mered az
eg fele.

Ennek kapcsan a va
ros vezetese elrendelte a
ter ujjaepitesevel kap
csolatos el6keszit6
munkakat es a mult ev
vegen muveszeti szak
ert6k is velemenyeztek
a teren elhelyezend6
mualkotas eszmei mon
danival6jat.

A kepvisel6-testiilet
az emlekter kialakitasa
ra tervpalyazatot irt ki,
s meghatarozta azt is,
hogy a munkalatokra 12
milli6 forintot tervez
nek kolteni a yaros idei
koltsegveteseb61. Az
emlekter kialakitasanak
es az emlekmii elhelye
zesenek vegs6 hataride
je ez ev okt6bere lenne.

furd6 helyett 10 milli6
forintot, illetve hozzaja
mlt ahhoz, hogy a furd6
kezdemenyezze a bank
nal a fennmarad6 15
milli6 forint 6sszegii
hitel visszafizetesenek
atiitemezeset 2013. k6
zepere.

Az 6nkormanyzat az
altala kifizetett 10 milli6
forint 6sszegii tartozasat
a Liget Fiird6nek elen
gedte, s6t 2013-ban ujra
csak a yaros fizette ki a
hitel fennmarad6 reszet,
a 15 milli6 forintot is a
banknak.

sziil6 Gyoma tortenetet
feldolgoz6 konyv es a
Gyomaendr6di Ki
Kicsoda? cimu kiad
vany megjelentetese
mellett rendezvenyek
kel is emlekeznek az
esemenyre.

A gyomaendrodi
kepviselo-testiilet meg
2011. novembereben
hozzajarult ahhoz,
hogy a Liget Fiirdo
Kft. 25 milli6 forint
miikodesi celli hitelt
vegyen fel.

A hitel visszafizete
senek eredeti hatiridej e
2012. november 30-a
volt. A furd6 azonban
jelezte, hogy a penzt
visszafizetni, nem tudja,
ezert a kepvisel6-testiilet
ugy d6nt6tt, hogy a
penzintezet fele fenn,m6
tartozasb61 kifizet a

Az egykori Arvahaz regen es rna.
A F6 uti iskolaepiilet el6tti teret alakitanak at

A varos iden iinnep
1i Gyoma ujratelepitese
nek 300. evfordul6jat. A
varos onkormanyzata
err61 a jeles esemenyr61
iinnepsegsorozattal ki
van megemlekezni. Az
erre az alkalomra elke-



8 Szo-Beszed 2017. februar

1o-Ion~,

_.0. n~2. Ie ltd'\..":1 S",u:i', Au).ftm. teklnt.~ .. roglyom,__ ..
IF¢j;¢ly""cJc. Mikl';"o Erik:ll

Az 1920-as lengyel hatarra es roman hatarra ravetitett mai "elmeleti" ukran hatar

UCRANIA
en marzo de 1e:t20

o Control.ad<l por '3 Repubhca
Popular de Ucrania

B T,.-opas dei movimiento blanco

_ limites de la actual UCr"t)nia

parizsi kongresszusukon hozott
szabadk6miivesek altai hozott
dontest k6be vesett torvenynek
fogta fel. A hatarok az EU-ba
tortent beIepesiink utan bebeto
noz6dtak, mert egy olyan gaz
dasagi tarsulasba leptiink be,
amely helyesnek, torvenyesnek
tart egy olyan nyiltan fajiildoz6
fasiszta tbrvenyt, mint a magya
rokat es a nemeteket sujt6
Benes-i Dekretumok. Az alig
neh3ny eves Szlovakia koIIek
tiv biintetessel sujtja a felvi
dek magyarsag:it a fasiszta
Benes-i Dekretumok erveny
ben tartasaval, de kollektiv
jogokat nem biztosit. Eduard
Benes magas rangli szabadk6
miives volt. A Szovjetuni6ban
nagyobb szabadsaga volt a
nernzetisegeknek, mint a szin
ten totalitarius Eur6pai Uni
6ban. Az EU nem aka~a erve
nyesiteni a kissebsegi jogokat,
sot a tavoli muszJim orszagok
b61 bevandoroltatatt migransok
nak t6bb jogot er6szakolt ki,
mint az oshonos nemzeti
kisebbsegeknek.

Sem Romaniaban, sem
Szlovakiaban, sem pedig
Szerbiaban nem lehet magyar
autonomia. De ezer szamra
epiiltek mecsetek europaban
es megtiirik a "no go" sarija
iszlam ovezetek szazait
Buropa nagyagyvarosaiban.
De az EU Bizottsaga most
nemzetisegi jogokat adna a
muszlimoknak. Tehat az a
mese, bogy majd autonomia
val lesz megoldva a magyar
megmaradas, hiu abrand.

ErdeIyben az '50-es evek
ben 2,5 milli6s magyarsag a
rendszervaltas idejere 1,8 milli
6ra, majd mara 1,3 milli6ra
fogyott. Mar nemcsak Kolozs
varott, hanem Marosvasar
helyen is alig hall ani mar
magyar sz6t, mert a roman olte
niai es munteniai olah migran
sok szazezreit koltoztettek be a
'80-as evek 6ta kv6ta alapjan. A
mindenkori magyar korrnanyok
egyetlen egy esetben sem szab
tak a kes6bben belep6 szom
szectjainknak a tamogatasunk
felteteleiil az auton6miat. Az
1944-1945-os nemet naci meg
szallas, az 1945-J991-os szov
jet megszallas utan, rovid nem
zeti fi.iggetlenseget kovet6en,
amelyet a privatizaci6val tortent

RUSIA SOVIETIO
• Kursk

het6en szabadk6miives parancs
ra - kategorikusan megtiltotta a
hatarrevizi6nak meg a fcilvete
set is.

A KarpM-medence ma
gyarsaga 1920-as Parizsi Be
kediktatumok 6ta egy apartheid
faji elnyomas aldozata. Trianon
ugyan eleviilt, de a hatar
maradt. Mivel hazank trianoni
feldarabolasa az 1916.-os pari
zsi szabadk6miives vilagkong
resszuson mar eld6ntott teny
volt es mivel az osszes bekecsi
nal6 nagyhatalom vezet6je
paholytagokb61 alit, csak a yak
nem latta es az allasukat [elt6
t6rteneszek, hogy egy titkos,
vilaguralomra tor6 osszeeskiiv6
tarsasag bosszlijanak aldozatai
vagyunk. Arra a rendszerval
taskor is jol vigyaztak az azt
intezo kiilf61di titkos szolgala
tok, hogy az uj magyar politi
kai elit is a regi legyen: egytol
egyig szabadkomiivesekbol
alljon es a volt iigynok hatozat
koze legyen keverve. Ezutan
nekik jelentettek!

1990. 6ta Magyarorszag
nak kivetel nelhi!, a parthova
tartozast61 fuggetleniil olyan
vezetese volt, amely az 1916.

1994-ben Bill Clinton ame
rikai es Leonyid Kravcsuk
ukran elnok Ukrajnaban maradt
szovjet nuklearis fegyvereinek
megsemmisiteser61 dontottek.
Cserebe 1994-ben Ukrajna,
Oroszorszag, az Egyesiilt AlIa
mok es Nagy-Britannia alairtak
a budapesti egyezmenyt az
Ukrajna teriileti integritasanak
elismereser61. Antall veIelmez-

.Starodub

m~

hogy kijevi es Kelet-ukrajnai
oligarchak kizsakmanyoljak
Karpatalja termeszeti er6forra
sait, raadasul a regi6ban miiko
do cegeik nem helyben ad6z
nak. TehM az ukran vezet6k,
akik ugyanazok akik az un. oli
garchiM alkotjak maig nem biz
tosak KarpMalja hovatartozasM
illetoen es azt gyOl'San kirabol
hat6 bels6 gyarrnatkent kezelik.

Magyarorszagot az An
tall kormany elarulta: Antall
Jozsef es a sogora es kiil
iigyminisztere Jeszenszky Ge
za parlamenti es MDF-es fel
hatalmazast melI6zve, meg
Ukrajna megalapitasa alatt
kirepiilt es alairta az ukran
magyar alapszerzodest Kijev
ben, 1991. december 6.-an,
amelyet Budapest, 1993. majus
II-en ratifikalt. Ugyan miert
siettek ugy Antallek? Ebben az
alapszerz6deben lenyegeben
Iemondott Magyarorszag teriile
tenek egy reszer61 egy olyan
orszag javara, amely soha sem
Jetezett, nem volt a trianoni
bekeszerz6des alair6ja es a hoz
zacsatolt teriilet meg a Szav
jetuni6ban sem tartozott hozza.
Ukrajna 1991. augusztus 24-en
kialtotta ki fuggetlenseget, ame
Iyet december I-en megtartott
valasztason az ukranok t6bbse
ge tamogatott. Meg ugyanebben
az evben konfliktus alakult ki
Ukrajna es Oroszorszag kozott
a Krim hovatartozasar61, vala
mint azert mert az ukranok
lazan lezartak az Azovi tenger
kijaratat az orosz haj6k el6tt a
Kercsi szorosnal.

BIELORRUSfAVarsovla•

reg diszlokaci6jar61 sz616 ter
kep, igy tudtam, hiaba bloffcil,
meg nem alakult meg az onall6
szlovak hadsereg. Beszelniink
kell meg a karpMaljai reszekr61.
Leonyid Kucsma ukran elnok
egy ismerosommel informali
san azt kozolte: "ba keII
Karpatalja, h:it vigyetek. Nos,
ezeket a lehetOsegeket egyetle
negy magyar kormany sem
hasznalta ki."

Apletykak szerint az akko
ri meg nem letez6 ukran allam
kincstara is ures volt. 300 milli6
dollarba keriilt volna KarpMalja
visszavasarlasa. Raadasul erre
raer6sitett a ruszinok 199 I. de
cember I-i nepszavazasa,
amelynek eredmenyet maig
senki sem vitatjak el. Nagyon
valoszinii, bogy ezuttal Antall
elarulta a benne bizo magya
rokat es ruszinokat. Az
iigydont6 voksolason reszt
vev6k 78%-a Karp:italja fiig
getlensege meIIett szavazott.
Jevhej Zsupan, a KarpMaljai
Ruszin Neptanacs elnoke 20 II.
december 3.-an elmondott meg
emlekezese szerint az auton6
mia hianya es a tlllzasba vitt
kozpontositas az oka annak,

93. fordulojan, pedig akkor
meg szlovak hadsereg sem
volt. Emlekszem, amikor 1992.
ev vegen, Pozsonyban talalkoz
tam Vladimir Meciar miniszter
elnokkel, koszones helyett
mindjart azzal fogadott: "Nem
feliink am magukt6[1" Ugy tet
tern, mintha nem ertettem voma
a megjegyzeset, de a taskamban
ott lapult a csehszlovak hadse-

Kilencvenhat eve hadi
foglyok vagyunk a sajat
hazankban, a Karpat meden
ceben. 1920.-ban nemcsak a
korabban nekiink odaitelt
olimpiM vettek el Budapesttol
es ajandekoztak oda
Briisszelnek, hanem magya
rok miJlioi eltek belso es elnek
kiilso faji es vallasi elnyomas
alatt.

Ma sem jobb a helyzetiink
a mestersegesen 6sszetakolt
nejlon orszagban, Ukrajnaban.
A Karpat-medence orszaghatar
ainak atrendez6dese a '90-es
evekben lezarult. Szetesett
Csehszlovakia, Jugoszlavia es a
Szovjetuni6. Az USA Eur6pa
lagy balkani altestebe beszllrt
egy muszlim alban allamot,
Koszov6t, mely teriilet a szer
bek bolcs6je. Jogilag ervenyte
len Trianon. Lejart a hatalya. A
Zakarpatyije Oblasztyi meg a
Szovjetuni6ban sem volt az
Ukran SSZK resze. Ki.il6nleges
katonai ovezet volt, akarcsak
Kalinyingrad.

Raffay Ern6 tortenesz sze
rint, aki az Antall-kormany hon
vedelmi allamtitkara volt,
remek lehet6segeket kinalt fel
az elet bekediktatumok korriga
lasara: "az a t6rtenelmi folya
mat, ameJy 1989-ben kezd6d6tt
es a 2000-es evek elejeig tartott,
legalabb fel tucat olyan komoly
tortenelmi lehet6seget ereclme
nyezett. Akarmelyik magyar
kormany - tehat az Antall-, a
Hom-, vagy az Orban-kormany
- valamelyike, akar a diploma
cia, akar a fegyverek erejevel
beavatkozhatott volna. A '90-es
evekben ugyanis meg volt
magyar hadsereg. Allitom,
hogy horvat szovetsegben
visszaszerezhettiik volna a
szerbek altai elvett teriiletein
keto A Hom-kormany '94-98.
k6z6tti id6szaka pedig nem
elhanyagolhat6, hiszen a t6rte
nelmi HorvMorszag felszabadi
tasara elinditottak 1995-ben az
Oluja (Vihar) fed6nevii hadmii
veletet. Horvat reszrol mar
1990-ben felvetodott egy szo
vetseg letrehozasanak gondola
ta Magyarorszaggal. Oriasi
jelentosegii lett volna a ket
orszag szovetsege." - mondta
Raffay.

"Elszalasztottuk a cseh
szlovak lehetoseget is 1992-
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Nem SikerUlt meg valaSZtanOd? Akkor Mi segrtUnk'
2017/2018-as kepzeseink neked:

Erasmust

suI a Szab6ky Adolf
Szakkepzesi Oszton
dfjban.

Tanu16ink rend
szeresen reszt vesznek
orszagos es nemzetk6zi
szakrnai rendezvenye
ken a gyomaendrodi
iskola mar kesziil a feb
mari parizsi nemzetkozi
mezogazdasagi kiallftas
ra, ahol a Gyomaendrodi
intezmenyt 12 diak es
szakoktat6 kepviselheti.

Kepzesi ida 2ev
Szakmoval rendelkczOk sz.lmilra

Nappah kepzes

Intenziv erettsegi

Kepzesi ido 2 ev
Erettseglvel rendclkezok sziimiira

Na~1I k!pz6ek:

Mezogazdascigi technikus
Kornyezetvedelmi technikus
Allattenyeszto es
allategeszsegugyi technikus

Szakgimnazium

Kepzeslldo 1 ev
Mezogazdasagl technlkussal

__ rendelkezok szamara

Nap!"'" kep~sek:

Novellyvedelmi szaktechnikus

Szaktechnikus

Technikus

Kep2tlsi Ido 4+1 ev te<hnlkus lvalaszthato)
8 iiltaliinos lskolai vegzeltseggel
rendelkezok szamarn

Nappa!' kepzesek:

• Mezogazdasagi agazat
• Kornyezetvooelmi cigazat

szakkepzesi 6sztondij,
melynek kereteben a
hianyszakmat, tanu16
diakok havonta 10-35
ezer forint 6sztondijat
kapnak. Az iskolaban
t6bb mint 70 diak resze-

Szakkozepiskola

"* Hianyszakmak eseteoon

a tanulok.szakiskolai

osztondfiban
reszesill nek!

Kepzesi ido 3+2 ev erettsegi (valaszthato)
8 iiltaliinos iskolai veg<ettseggel

__ ~ndelkezoksziimilra
Nappall kepttw1c

• Gaida"
lovasz"

, ,', Edesipari termekgyart6
•, •. Allattarto szakmunkas

"' Pek
I '.': Kistermeloi elelmiszerelocilllt6,

falusi vendeglcit6 •
Csalcidi gazdcilkod6
Tart6sitoipari szakmunkas
Tejipariszakmunkas'
Hlisiparl szakmunkas
Halasz, haltenyeszto

Hianyszakmakat tanulnak
Qsztondijas tanul6k a Bethlenben

A Bethlen Gabor
Mezogazdasagi es Elel
miszeripari Szakkepzo
Iskola 427 tanul6ja a teli
sziinet utan folytatja a
2016-2017-es tanevet.

Davidovics Lasz16
igazgat6 elmondta, hogy
megnott az erdeklodes a
mezogazdasagi szakrnak
irant, kii16n6sen sokan
jelentkeztek a gazda es a
lovasz szakkepzesekre.
Ennek egyik fO oka, az a

Budapest, 2017. januar 13.
Janossy Peter Samuel
Ybl-djas epiteszmernok

esetleg Ukrajnan belli!. Volchi
nia es Galicia visszakeriil Len
gyelorszaghoz. Karpatalja Ru
szin koztarsasagkent Magyaror
szag tarsult orszagresze lesz es
beke koszont Ukrajnara. Miert
ne? Erdely hovatartozasa is
megvaltozhat. Az utols6 triano
ni nyertes is neha veszithet a
p6keren, az orosz-amerikai kie
gyezes kovetkezteben. Mindig
nyaltak es atalltak.

Az amerikaiak bekoltoz
tek Constancaba es atomra
ketakat telepittek Bukaresttol
delre. Ezert ki-be jarnak az
amerikai anyahajok a Bosz
poruszon es Delrol tartjak
sakkban Moszkvat. Az oro
szok erosek. Egy bet aJatt el
tudnak fUjni Dkrajnat es
fasiszta amerikai babkorma
Dyat, meg a romanokat is. Ha
az ukran konfliktus eszkalal6
dik, Romania atomcsapasnak
lesz kiteve.

Constanca az elsa percek
ben elftisto!' Bukarest is, a
kozelebe telepitett Trident-rake
ta bazis miatt. Ha megoldast
talalnak az ukran valsagra,
akkor Moldavia es a transziszt
riai orosz iranyitasu teriilet sta
tusanak kerdese is teritekre
kerii!. A romanok Erdely utan
Moldaviara, Ukrajna Mara
maroshoz kapcsol6d6 teriiletei
re es az AlfOldiink felere ahitoz
nak egy meg nagyobb Roma
niar61 atmodozva. A kerdes az,
hogy nagyhatalmi erdek-e a
romanok regionalis kozephata
lomma torteno felfejlesztese,
vagy pont ellenkezoleg eppen
az ellenkezaje tortenik: az ame
rikai tamaszpontok miatt egy
biztonsagosan iranyithato, meg
osztott kisebb, nemzetisegi
megosztottsagt61 mentes homo
gen, az eredeti XIX. szazadi
hatarai koze szoritott gyenge
Romania letrehozasa a ce!. A
szerencse forgando. A roma
Dokat hazank foldjevel meg
ajandekozo trianoni fO-me
szarosok, a franciak es az
angolok mar nem globalis
tenyezok. Az ED sem az. Az
europai establishmant most cse
relodik Ie. Ajelenleg meg han
gos liben'd-fasiszta Nyugat
europai vezetok maris a tegnap
emberei. Felejthetoek. ,,2017. a
lazadas eve lesz I" - vetitette
elare Orban miniszterelnok.

kifosmsunk jellernzett, 2004
ben manipulalt valasztassal
betuszkoltak hazankat a nyiltan
vallaltan szabadkomilves veze
tesil EU-ba. Az ED tagsag
megkerdojelezbetetlen, noba
bizonyitott, bogy nem boz,
banem visz erOforrasokat es
az ujonnan beleptettek toWis
kizsakmanyolasara, nemzeti
elnyomasara epiil. Bedolgozo
szalag munkasok lettiink.
Pedig valaha hatalmas vilag
konszemjeink voltak, mint a
Tungsram, MOM, Ikarus. 40
milli6 ember lattunk el a KGST
ben cukorral, etolajjal, hussal,
tejjel, tojassal es borra!. Ma
importalunk tojast. Azert vettek
be, hogy kifosszanak a magalla
mok. Ezzel ugyanigy jartak a
Trianonban kedvezmenyezett
ut6dallamok. Nemcsak egyse
ges iparszerkezetiinket, komp
lett iparagakat romboltak Ie az
EU magallamai, nemcsak a
nagyiizemi mezogazdasagunkat
tettek tonkre, nemcsak a bank
es biztositasi halozatunkat bito
roljak, hanem a 4-10-szeres
fizetes kiilonbsegek miatt mil
kodik az agyelszivas, a j61 ki
kepzett 600 ezer magyar diplo
mas ertelmisegi es szakmunkas
Nyugatra tortent tart6s kivan
dorlasa.

"Ezek ugyanazok" - kese
reg Brody Janos dalaban. "itt
szep lehetsz, de okos nem,
mert kotelezo a hit, es ellenseg
lesz mindenki, aki ketelke
dik." Brodynak teljesen igaza
van: a deviza bitellel megdol
gozott, komaban levo magyar
lakossag lelkileg sem alkal
mas hazaja visszavetelere.

Ukrajna mesterseges or
szag. Sohasem letezett. A fele
orosz anyanyelvii es lazad az
ukninositas miatt. Ki akamak
szallni. Ezert harcolnak, es ha
kell, meghalnak a szabadsagert.
Sztalin 200 kilometerrel arrebb
tolta a II. vilaghaborU utan a
lengyel-szovjet hatart. igy lett
Lvov/Lembergbol Lviv. Avala
mikor a monarchiahoz tartoz6
lengyel Galicia ukran lett. A
Volchinia komyeki cseh tele
pesek is elukranosodtak. Az
ukran nemzetisegil Hruscsov
1954-ben nepenek ajandekozta
a Krim felszigetet.

"Csak a hiilyek hiszik,
hogy jo nekiink az oroszokkal
rosszban lenni. "- irta Trump
facebook bejegyzeseben. Krim
marad, a Donbassz orosz iranyi
tasu koztarsasagok lesznek
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"Megsz6lalt a hf!lekharang,
bucsuzasra hiv benniinket..."

OJ szamlacsomagok
az OTP Banknal

tyat, vagy eppen a penz
mozgasok kontrollilasat
segit6 SMS szolgalta
tast.

A szamlikhoz auto
matikusan hozziadod
nak az eletkor- es jove
delemfiiggo kedvezme
nyek, peldiul a palya
kezdoknek jaro dijked
vezmeny. A vegered
meny egy teljesen sze-

melyre szabott szamla
csomag lesz, amelynek a
szamlavezetesi dija is az
egyedi igenyeknek meg
fele16en alakuL

A hitelintezet a ko
rabban megismert i.igy
feligenyek alapjan elore
osszeallitott csomagokat
is kinal, hogy i.igyfelei
nek megkonnyitse a
valasztast. Ilyen el6re
elkeszitett bankszimla
csomag peldaul a besze
des new Junior, Aktiv,
Minimum, Klasszikus
vagy eppen Premium+.
Termeszetesen ezek az
ajanlatok is modositha
toak, szemelyre szabha
toak.

A valtozassal egy
idoben a korabbi Alap,
Tempo, Net, Jump es
Premium Plusz szamla
csomagok ertekesitese
lezarult. A meglevo
i.igyfeleknek nines teen
d6je, a szamlacsomag
juk tovabbra is erveny
ben marad.

Termeszetesen a ko
rabban szerzodott ugyfe
leknek is lehetosege van
a varialhato szamlaeso
magok kozi.il valasztani.

(x)

Hogyan mukodik?
A lakossagi i.igyfelek

szimlavezetest, betHi
kartyat, intemetbank
hozzaferest tartalmaz6
un. indulo esomag ajan
latot kapnak. Emelle a
szamla tulajdonosa va
laszthat tovabbi eleme
ket, igy tobbek kozott a
kedvezmenyes ATM-es
keszpenzfelveteli lehe
t6seget, az intemetes
vasarlast segit6 webkir-

A korcibban elerheto
szamlacsomagokat ru
galmasan alakithato ter
mekek valtottak fel az
OTP BanknaL

Az ujitasnak koszon
hetoen azon ugyfelek,
akik nem talalnak meg
felelot a szamla ajanla
tok kozott, sajat igenye
iknek megfeleloen allit
hatjak ossze szamlacso
magjukat. Fontos infor
macio, hogy a meglevo
i.igyfeleknek nines teen
doje, ok tovabbra is
hasznalhatjak megszo
kott szamlaikat.

Az OTP Bank a sok
szinu i.igyfeligenyekre, a
modem megoldasok
irant erzekelhetoen no
vekvo elvarasokra kivan
valaszt adni a 2016. dec
ember 12-en bevezetett
lakossagi szamlaesoma
gokkal. Nem csupan
neveben viltozott meg
az OTP Bank szamla
portfoli6ja. A szerzodest
koto i.igyfelek egy mero
ben uj szolgaltataspalet
tir61 valaszthatnak.

A "modularis" fel
epitesnek koszonhet6en
ugyanis a szamlakhoz
kapcsol6d6 szolgaltata
sok az i.igyfelek elethely
zetenek es igenyeinek
megfelel6en rugalmasan
alakithat6k, akar havon
ta megvaltoztathat6k.

olyan eveiben, amikor
talan a legfogekonyabb
voltam arra, hogy a vila
got magamba foglaljam.
6 ertett ahhoz, hogy ez
val6ban megtortenjen.
Ez volt a mestersege, es
meg valami: az ember
seg. 6 adni is tudott:
onzetleni.il, termeszete
sen, bolcsen.

68 eves oreg diakja
kent most mar en is
tudom, hogy ez a legna
gyobb csoda a vilagon.

Tanari, neveloi szive
tiszta hangjait igy velji.ik
hallani:

"Nem akarok eltunni
nyomtalanul,

tudom, hogy ennek
ara van...

Ertelmesen pusztitom
az eletem, s megcs6kol

majd szivemnek ker
nagy rokona:

az Idotlen es a
Vegtelen. "

Egykori tanitvanya:
DobO Margit

Kedves Tandr Ur!
Csak remelni merem,

hogy az utols6 karacso
nyi, uj evi koszontom
eljutott Onhoz. Es ha van
meg egyetlenegy eldu
gott, rejtett dimenzi6 a
vilagegyetemben, ahova
eljut a hangom, i.izenem a
sok szaz tanitvanya neve
ben is:

Koszonom mindazt a
sok-sok szepetes j6t,
amit Ontol kaptam!

szobeszed@gmail.com

5z6-BE5ZED
hirdetesfelvetel!

Telefon:
0670/22-632-99

Halk beszedevel,
egyenes tartasaval, ko
moly tekintetevel onken
teleni.il is tiszteletet kel
tett. Felelosseget erzett
es vallalt tanitvanyaiert.
Tobb ezer diak tudasat
gazdagitotta, s ezaltal
eletet is.

Az elmulas arra int,
hogy tartalmat, ertelmet
adjak mindennapjaim
nak. A tanar ur 4 evig
tanitott engem, eletem

Ma mar tudjuk, hogy
az iskolaban vegzett szep
es eredmenyes munldi
adtak vissza a hitet az
emberekben, es vezettek
at a nehezsegeken.

Ma mar tudjuk, hogy
mennyi szep es j6, de
mennyi keseruseg is
huz6dik meg eleteben.
Igaz, mindnyajunk sorsa
ez a termeszet orok rend
je szerint.

Turesevel, csendes
szelidsegevel peldat mu
tatott. Kisse zark6zott
egyenisegnek latszott, de
lelkeben ott elt a meleg
szeretet.

PO"-' ~S!,Op
Pap"OolJt

WEBARUHAzuNK:
www.gyomacolorshop.hu
Folyamatosan b6viil6 valasztekkal!

Bucsuzunk Solymosi
Janos taDlir urt61, aki ne
bany bettel 95. sziiletes
napja elott fejezte be fOldi
p:Hyafutasat.

A banatot, melyet
tavozasa okozott, enyhit
se a tudat: nem elt hiaba.
Elete folytatasat jelenti
nemcsak gyermekei,
unokli, hanem a sok-sok
tanitvany is, akik az 0
hivatasat valasztottak.
Egy gazdag eletlit sza
kadt meg, s mi tisztelettel
meghajtjuk feji.inket a
pedag6gus elott.

Egesz eletebol rank
maradt a kovetkezo pel
da: hogyan kell tartalmas
elet vegen szepen meg
oregedni es meltosaggal
eltavozni. "Ha megtelik
szivem aggodalommal,
vigasztalasod feli.iditi lel
kemet." Isten bekessege
ben megnyugodva tavo
zott el kozi.ili.ink.

Kiegyensulyozottsag,
onfegyelem es mertektar
tas sugarzott belole. A
paIyatarsak, a szi.ilok, a
tanitvanyok szazai tisz
teltek, becsi.iltek. Nem
csak tanar volt, hanem
peldamutat6 ember is.
Olyan ember, aki minden
munkajat lelkiismerete
sen, szorgalmasan, ala
zattal vegezte. Farad
hatatlanul tanitotta a gyo
mai gimnaziumban az
orosz nyelvet, majd ami
kor mar lehetosege ado
dott, az angolt is. Tanari
palyaja csaknem teUesen
Gyomahoz kototte.
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SZEZONALlsvALTAST Biz

n-5400 Mez6tur, Szolnoki LIt 35
Telefon.: +3656/351-352/125 mell., Fax: 56/551-971

E-mail: patricia.szabo@rafi.hu

Jelentkezes szemelyesen v. e-mailben
Szab6 Patricia Renata HR munkatarsnal.

A RAFI Hungaria Kft.

munkakbrbe.

felvetelre keres uj munkatarsakat

AF

betanltott szerel6

Verso Biztositasi Alkusz Kft.

Telefon: 0666/284-989,
0620/359·6842

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

yomaendrodi
kepviselet:

Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Madtkh u. 212.

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

Elvaras: 3 muszakos munkarend vallalasa
El6ny: hasonl6 munkakorben szerzetl szakmai

tapasztalat
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kolcsonozhetok uzletlinkben!
Kiegeszitok: kalapok, alarcok, szemuvegek vasarolhat6k!
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Az FBH-NP Nonprofit Kft. enesiti a Tisztelt gyomaendrOdi lakossagot, hogy 2017. Januar 01-tol a ZOLD, BIO zsakok
begylijtese az alabbi napokon KEZDODIK.:

Koszonettel: FBH-NP Nonprofit Kft.

H6nap Janmir Febrmir Marcius
1. k6rzet 12 es 23 13 13
2. k6rzet 16 es 25 15 16

K6rzet szerinti utcakiosztas:

1. K6rzet:

AUTDSOK Akac utca Gabor Aron utca Labas utca Szabadsag utca

FIGYELEMI Al kotma ny utca Halasz utca Liliom utca Szab6 Ervin utca
Almosdomb utca Hathaz utca Magtarlaposi utca Szarvasi ut

Muszaki Apponyi utca Hidfo utca Martos FI6ra utca Szel mal om utca

Babits Mihaly utca Honved utca Mester utca Szent Anta I utca

vizsgaztatas Ba nyasz utca Hosak tere Micsurin utca Szent Istvan utca

Baross Gabor utca Iskola utca Mikes Kelemen utca Szoloskert utca
akci6s aron: Bart6k Bela utca J6zsef Attila utca Mirh6i utca Tamasi Aron utca

22.500 Ft Bem utca Juhasz Gyula utca Mohacsi utca Tancsics Mihaly utca

Bethlen Gabor utca Kacs6h Pongrac utca M6ra Fere nc utca Tanya II.

Eredetisegvizsgalat!
Blaha Lujza utca Kantorkert sor Nagylaposi MAv lakas Tanya II.

Csejti utca Karasz utca Nap utca Tanya III.

Varga Bela, Csillagos utca Kenderaztat6 utca Napkeleti utca Temeto utca

aut6szerel6 mester
Csurg6 utca Kereszturi utca Nepliget utca Templom zug

Damjanich utca Kinizsi Pal utca Nyarszegi utca Toronyi utca

0666/610-650, Dank6 Pista utca Kis utca Orgona utca T6th Arpa d utca

Deak Ferenc utca Kisfok utca Pasztor Ja nos utca Tulipan utca

0630/600-42-30 Decsi utca Kodaly Zoltan utca Polanyi Mate u. (1-37) Ugari ut

Di6fa utca Kondorosi ut Polanyi Mate u. (38-80) Ujkert sor

5500 Gyomaendr6d,
I I

Dobi Istvan utca Koranyi Frigyes utca Racz Lajos utca Vadasz utca

Dozsa Gyargy utca Kos Karoly utca R6zsahegyi Kalman u. Vasuti orhazak
Csokonai u. 37. Dr. Csokasi Bela ter Kovacs Imre utca Selyem ut (1-54) Vasutsor utca

Egressy Beni utca Kanyves Ka Ima n utca Selyem ut (55-tol) Vasvari Pal utca

Nemzeti

I I
Endrodi utca Kar utca Simai utca Vaszk6 Mihaly utca

KozJekedesi Fazekasi utca Karas utca Sugar ut (1-60) Zaldfa utca

Hat6sag Fo ut (1-52) Kaztarsasag utca Sugar ut (57-136) Zrinyi Ilona utca

Fo ut (45/1-106) Kurt utca Szabadsag ter Zsak utca

Stancolt
2. K6rzet:

es hagyomanyos

papirdoboz Achim Andras utca Dr. Pika Bela utca Keleti utca Petofi Sandor utca (1-40)

gyartasa minden Ady Endre utca Dr. Szilagyi Ferenc ud. Kisfaludy utca P6sa Lajos utca

Almos utca E6tvas Jozsef utca Kisreti utca Radn6ti Miklos utca

meretbenl Arany Janos utca Erkel Ferenc utca Kiss Balint utca Rak6czi Ferenc ut

Szitazas, Arpad utca Esze Tamas utca Kner utca R6zsa Ferenc utca

Attila utca Fay Andras utca Kossuth Lajos ut Semmelweis Ignac utca

szitaforma Bacso Bela utca Fegyvernek utca K61csey Ferenc utca
Somogyi Bela utca

keszftes! Bajcsy-Zs. ut (1-59) Fo ut (87-222) Kargat utca
Sza b6 Dezso utca
Szechenyi Istvan utca

Bajcsy-Zs. ut (50-143) Gardonyi Geza utca Karas sor Szekely Bertalan utca
Telefon: Balassi Balint utca Geza Fejedelem utca Korasi Csoma S. u. Szondy Gyargy utca
0620/9142-122 Banomkerti ut Gy6ni Geza utca Lehel utca Tanya VI.

Batthyany Lajos utca Haman Kat6 utca Levai utca Tokai Ferenc utca
5500 Beke utca Hantoskerti ut Liszt Ferenc utca Toldi Mikl6s utca
Gyomaendr6d, Bercsenyi Mikl6s utca Harsfa utca Losonczi Istvan utca Tompa Mihaly utca
Ipartelep u. 111. Berzsenyi Daniel utca Hosak utja (1-38/A) Luther utca Vidovszky Bela utca

Besenyszegi utca Hosak utja (51-111) Madach Imre utca Vizmu sor

Bessenyei Gyargy utca Hunyadi Janos utca
Matyas Kiraly utca Varasmarty Mihaly utca

Bocskai Istvan utca Jokai M6r utca
Mikszath Kalman utca Wesselenyi Mikl6s utca
Mirhohati utca Zrfnyi Mikl6s utcaBotond utca Kallai Ferenc utca Moricz Zsigmond utca

Budai Nagy Antal utca Kalman Farkas utca Munkacsy Mihaly utca
Csokonai Vitez M. u. Kalvin Janos utca Nagy Sandor utca
Damjanich Janos utca Kato Jozsef utca Nemetzugi sor
Davidhazi Samuel utca Kato na Jozsef utca Pasztor Janos utca

Dob6 Istvan utca Kazinczy Ferenc utca Petofi Sandor u. (31/1-68)
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Az FBH-Np Nonprofit Kfl. cil1esiri a Tiszteltlakossagol.
hogy 2017. JaDuar 01-tOl 11 szelektiv zsakok begyiiju~se

az ahlbbi napokon !ortenik:

HAVONTA KETSZER

HETFO. KEDD gyujtesi korzetnek:

Miianyag hulladek a szelektiv zsakban es papir
huUadek kotegelve:

Januar 04. Szerda

Januar 18. Szerda

Febrm\r 08. Szerda

Februar 22. Surda

MarCIl1S 08. Szerda

MarcillS 22. Szerda

Kerjuk a zsakokat. illetve k6tegeket reggel 7anlra
sziveskedjenek kihelyezni ezeken a napokon!

Kosz6ncttel:FBH-NP Nonprofit Kft.

Tisztelt IngatlantulajdoTIosok!

Az FBH-NP ~tonprofil Kft. eI1csiti a Tisztell lakossagot
ho!,'Y 2017. Januar 01-tol a szelektiv zsakok begyiljlese

az ahibbi napokon tol1enik:

HAVONTA KETSZER

SZERDA, CSOTORTOK. PEI\"TEK gyujlesi korzclnek:

Miianyag hulladek a
szelektiv zsakban: Papirhulladek kotcgelve:

Januar 02. Hetf6 Janl1llr 03: Kt'dd
Janwir 16. Hetfii Janwir 17. Kedd
Februar 06. Herfo FcbruaT 07. Kedd
Februar 20. Hetfo februar 2L Kedd
MaTcius 06. Hetfo Marcius 07. Kedd
Marcius 20. Betfii Marcius 21. Kedd

Kerjiik a zsakokat, illetve kotegekel reggel 7 orara
sziveskedjenek kihelyezllJ ezeken a napokon!

Koszonertel: FBH-NP Nonprofit Kfl.

.~~
~~:
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Sz6-Beszed

B6segekben gazdag uj
evet kivanok a Szo-Beszed
minden kedves olvasoja
nak!

Az uj esztend6 sokunk
ban az ujevi fogadalmakkal
szokott kezdodni, amikor
kiilOnboz6 fogadalmakat
tesziink a kovetkez6 eszten
d6re. Ez igy rendjen is lenne
talan csakhogy a tapasztala
tok szerint nem igazan mu
k6d6kepes az ujevi fogada
10m!

Gondolkozzunk el kicsit
a fenti aIIitilson. A termeszet
orok korforgasaban a telet
mindig a tavasz koveti, a
tavaszt a nyar es igy
tovabb ... Az evszakok kor
forgasanak is van lezarasi
szakasza, mint ahogy az
eletiinknek is. Viszont, ha
megnezziik akar a fakat a
kerriinkben azt fogjuk ta
pasztalni, hogy teljesen mas
agacskak fakadnak tavasszal
az oszi-teli eIcsendesedes
lezarasi szakasz utan. A ter
meszet orok forgasaban ez
szepen lathato, meglijul l

Az emberi termeszet is
hasonlo kepen mukodik,
mint az "anyatermeszet"
hiszen elvalaszthatatlan re
sze annak. Szoros osszefug
gest mutat. Gondoljunk csak
a taplalekra, amelyet a ter
meszet biztosit a szamunkra
a zoldseg, gylimolcs es a bUs
altaI.

Terjiink vissza az ujevi
fogadalmakra. A teremtes
koronajanak tartott ember
mindenekfelett allonak tart-

ja magat. Ebben nagyon sok
igazsag rejlik, hiszen irunk,
olvasunk, hazat epitiink es
meg sorolhatnam. Az el6vi
lag tCibbi resztvev6je erre
nem kepes! A fizikai es
kemiai tulajdonsagokon till
tobbre nem kepes.

Az ember viszont igen!
Az embernek vannak olyan
kepessegei, lehet6segei,
amelyet a sorsa iranyitasara
hasznalhat. Egy ilyen kepes
seg az ujevi fogadalom is.
AJIhoz hogy e kepessegiin
ket magunkjavara fordithas
suk szeretnek javasolni egy

olyan lehet6seget, amely
altai mukod6kepesse lehet
tenni a fogadalmunkat vagy
nevezziik vagyunknak.

Az els6 lepesnek keIl
lennie, hogy lezarjuk az
elmult ev rossz szokasat
vagy harmi mast amit sze
retnenk ujevi fogadalomken
megtenni. Ha ezt kihagyjuk
nem sok joval kecsegtet az
ujevi fogadalmunk betelje
siiIese,megvalosulasa! Tehat
Ie kell zami mUItat azert,
hogy teret adjunk a jov6nek.
Van egy kuIcsfontossagu
kerd6 szo a "miert"? Ez a
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"varazsszo" a lezarasi es ter
vezesi szakban is fontos sze
repet jatszik. Ha nem tud
juk, hogy miert szeretnenk
valamit abba hagyni pI: este
6 utan mar nem eszek, akkor
nem valoszinu, hogy az
ujevi fogadalom feliiIirja a
valtoztatasra varo progra
mot. Ugyan azt fogjuk tenni
az uj evben is mint amit tet
tiink az oevben. A "miert"
szeretnem elemi, hogy ... ,
"miert" lenne jo ha ... , es
sorolhatnam a vagyunkat
vagy fogadalmunkat sajnos
kudarcra van itelve.

TehM azt javaslom, hogy
ha fogadalmat szeretnenek
tenni el6bb fogalmazzak
meg, hogy miert szeretnek
azt elhagyni iIJetve ha mar
megvan a miertre a valasz
akkor fogalmazzak meg,
hogy milyen pozitiv hozade
ka lesz az onok szamara
fogadalom!<ent! Ha igy tesz
nek megvalosulhatnak a
fogadalmaik,vagyaik.

Sok sikert kivanok a
gyakorlashoz minden ked
yes Szo-beszed olvasonak!

Ambrusz Laszlo
termeszetgyogyasz
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INGYENES APROHIRDETESEK
Gazszolgaltato
gyfelszolgala l~rn~~1

butorlapb61
vakumf61iazott
felulettel vagy
tomc)r fab61!

Telefon:
0630/9554-571

Konyhabutorok,
gardr6bszekrenyek,

keszftese egyedl
meretben

Elsa osztalyu
borovi fenyab61
ajt6k, ablakok

keszftese!

Az aramszolgaltato
heti ket alkalommal tart
tigyfelszolgalatot a Selyem
liti varoshaza eptiletenek
f61dszintjen lev6 irodaja
ban. HHfOi napokon deI
elott 8-13 oraig, szerdan
kent pedig 15-19 oraig
varjak az tigyfeleket a sze
melyes tigyintezesre.

MUNKARUHAzATI
Nyitva: Mtf6-pentek 7.30-17.30, szombal: 7.30-12.00

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

~

A.iakossagi,apn5 '
'tovabbra is,ingyenes!

Az iij esztendbven
is varjuk kedves iigtJfeleinket!

.·SZ6-BESZED :
hlrd,et~~f~';~teJ1':1

·Telefon:
• _. - : •. ~ •• - .,. :. '. ,.,. , I

0670/22-632,:,99

sZobeszed@gmail.c6in·

Villanyszerelesi anyagok,
vilagftastechnika,
gazkeszulekek es alkatreszek!

VILLANYSZERELESI MUNKAK
regisztralt villanyszerel6vel
sajat arukeszletb61!

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rak6czi lit 12.

BALUVILL

Az ENKSZ Eszak-Del
Regionalis Foldgazszol
galtato Zrt. tigyfelszolgala
ti irodaja a varoshaza fOld
szintjen. Nyitva tartas:
hHfo 14-18 oraig, kedden
8-12 oraig. A szemelyes
tigyfelszolgalaton igenybe
vehet6 szolgaltatasok: gaz
mer6allas bejelentese, mu
szaki szolgaltatasok meg
rendelese, illetve lemonda
sa, fogyasztoi adat- es cim
valtozas bej elentese, fo
gyasztasmero Mirasa, fo

gyasztasi hely ki- es be
kapcsolasa, szamlazassal
kapcsolatos inforrnacio ke
rese, bankkartyas befizetes
lehet6sege, stb.

szemben) 895 negyzetme
ter tertiletti kozmu nelktili
epitesi telek elado. Telefon:
+41/798-996468

EGYEB
Nem hasznalt, elrom

lott, feleslegesse vaIt hut6,
vagy fagyasztoszekrenyet
ingyen elfogadom. Hivjon,
hazhoz megyek. Telefon:
+36-66/789-189

Karosszeria, kipufogo
utanfuto, potkocsijavitas!
Valamint kerites, (kova
csolt is), kapu, elo-teraszte
to, steg. stb. keszltese.
Erd.: 0670/514-4641

80 eves egyedul el0
asszony, befogadna laka
saba 50-60 ev k6z6tti hol
gyet, gondozasert cserebe.
5502 Gyomaendrod, Nep
liget lit 4.

Nemet, angol, orosz
forditas rovid hataridovel,
akar hitelesitessel is.
info@forditastolmacso
las.com. Iranyar: netto
6900 Ft/oldal. Erdek16dni
lehet: 0620/579-0071

Kocak, stildok, kis
sulyli hizok eladok. Erd:
0670/531-5402

Jo allapotli, fussen fes
tett, kialakitott padlasterti,
egyedi villamos fogyasz
tasmeressel rendelkezo ga
razs elado Gyomaend
rodon az Okt6ber 6. lakote
lepi garazssoron. A garazs
elott betonplacc talalhato.
Az ajt6 duplazaras, fem
vazra r6gzitett hajopallo.
Erdekl6dni: Dajko Zoltan
0620/804-9416

Gyomaendrod, Hidfo u. 12.
(Az Endr6di hfd labanal)

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

Napijegyek, hetijegyek vcilthat6k!
El6csalik, horgaszfelszerelesek,
etet6anyagok szeles valasztekban!

Telefon; 0670/261·0472

lakas, akar blitorozottan,
garazzsal egytitt elado.
Iranyar: megegyezes sze
rint. Erdek10dni lehet tele
fonon: 0630/548-1633
vagy 0630/354-4166

KERT, TELEK
Gyoman a Pocosban

1925 m2 bekeritett kert
elado. Asott, rurott ktit,
pince, tarolo, villany, 35 db
gyfunolcsfa 12 resz veteme
nyes. Iranyar: megegyezes
szerint. Erd.: 0670/271
8146

Gyoman a Torzsasi hol
tagnaI, karbantartott, osz
tatlan vizparti telek elado.
Vi11any, gyfunolcsfak, szer
szamos, van. Iranyar: meg
egyezes szerint. Erd.:
0630/613-4608

Gyomaendrod ktilterti
leten, Kocsorhegyen, t6bb
mint 2000 m2-nyi 6,8 AK
ertekti szanto elado! (zart
kert) Iranyar: megegyezes
szerint. Erd.: 0670/771
5485 8-18 oraig, minden
nap.

Gyomaendrodon Bo
nom-zugban vizparti telek
elado 500 negysz6g61.
Iranyar: 1,8 millio Ft. Erd.:
Gellai Miklosne Tel.:
0630/471-9279

A k6rosladanyi titon
komfortos tanya elado (a
Mamutec-kel szemben) 1,1
ha f61ddel, ontOzorendszer
rei, ipari arammal. Er
deklodni lehet 8-18 oraig,
0620/352-8042

Gyomaendrod6n a K6r
gat utcaban (13. szammal

LAKAs
Gyomaendrodon az

Oktober 6. Itp-en 2 szobas
lakas elado. Iranyar: meg
egyezes szerint. Erdek
lodni: 0620/597-8733 vagy
66/386-754

Endrodon 4 lakasos
tarsashazban 1. emeleti

HAz
Komfortos tanya elado

a Korosladanyi liton a
Mamutec Hungary Kft-vel
szemben, 1 hektar vegyes
erdovel, de ktilon-ktilon is
elado. Erdeklodni lehet:
0620/352-8042

Gyoman, az Arany
Janos u. 16. szam alatt 4
szobas, osszkomfortos haz
elado. Ar: megegyezes sze
rint. Erdeklodni: 0620/526
6573

Gyomaendrodon a
Juhasz Gyula u. 17. sz.
alatt 3 szobas csaladi haz
mellekeptilettel elado.
Erd.: 0670/637-5461

Oregsz616ben kozvet
len a Kondorosi lit mellett
fellijitott paraszthaz nagy
zart udvarral elado.
Iranyar: 4 millio Ft. Erd.:
0670/279-5599

Gyomaendr6don a
Korgat u. 15. sz. alatt 705
negyzetmeter terti1etii
osszkozmuves beltertileti
ingatlan elado. Az utca
fronton romos paraszthaz
mellekeptilettel, a telek
vegeben lij epitesli kettes
disznool es takarrnanytliro
10 van. Telefonszam:
+41/798-996468
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Kner Imre ter Iwww.gellaLhu r Sziluett

06 66 285 840 I 06 30 627 8234 fiLness klub E szolariu~

Alairas:

Erdekl6

fitness & edzoterem
[eremberh"s IAtlasz kond,gepek

(angao IaE'robik Istep aE'ro!:lIk
power body ihastenc Izsiregetb aerobik

tarsastanc Ij6ga I preventiv gerinc gimnasztlka

ELSO ALKALOM INGYENES BARKlNEJ<! ,

NGYENES EDZES

prohirdetes szovege:

Cime:

, ,
KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap

Iranyar:

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

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 megjel61t helyre kelt beimi

I a kivant sz6veget es a szelvenyt levelezolapon
vagy boritekban elkOldeni a k6vetkez6 cimre:

Sz6-Beszed Szerkeszt6sege
5500 Gyomaendr6d. Hos6k utja 51.
Egy apr6hirdetes sz6vege lehet61eg ne tartal

mazzon 15 sz6nal t6bbet! A hirdetesek sZ6vegeert
felel6sseget nem vallal a szerkesztoseg!

Felad6 neve:
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Q) + 36 70 609 2387 I"' hennislakber@gmail.com
iii hennis.tokberendezes -. www.hennis.hu

KARTYA FELTOLTES
t
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ARAMFELTOLTES
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Keresse a
Gyomaendrodi
Szo-Beszedet
a Facebook-on is!



A Tuzok Vandor
kupat a Koros-Maros
Nemzeti Park Igaz
gat6sag miikodesi terii
leten talalhat6 ruzokos
telepiilesek altalanos- es
kozepiskolaban tanul6
diakok reszere irtak ki.

A felhivas ceIja a
nyeremeny kupa altai, a
ruzok, mint fokozottan
vedett, kipusztulassal
fenyegetett madarfaj
szeles korii megismerte
tese, illetve, a fiatal
generaci6 kozvetlen ter
meszeti komyezetenek
felfedezesere, meg6va
sara val6 osztonzese.

A palyaz6k kore:
Ambr6zfalva, Bekes

samson, Bucsa, Csaba
csiid, Csanadalberti,
Csanadpalota, Devava
nya, Ecsegfalva, Fabian-

sebestyen, Fuzesgyar
mat, Geszt, Gyomaend
rod, H6dmezovasarhely,
KardoskUt, Kertessziget,
Kiralyhegyes, Korosla
dany, Korosnagyhar
sany, Mak6, Mezogyan,
Mezorur, Nagyer, Nagy
szenas, Sarkad, Sarkad
keresztlir, Szarvas, Szeg
halom, Szentes, T6t
kom16s, Turkeve, Vesz
to, Zsadany. Palyazni
barmilyen kepzoillllve-

szeti, irodalmi alkotassal
lehet, amely tuzokkal
kapcsolatos szemelyes
eImenyt jelenit meg. A
hangsllly a szemelyes
elmenyszerzesen es
annak a leheto legotlete
sebb, lehetoseg szerint
minel egyedibb m6don
torteno bemutatasan
van.

A palyazatokat a
Koros-Maros Nemzeti
Park Igazgat6sag koz-

""IiJo ....;;--.

pongaba szukseges
eljuttatni szemelyesen
vagy postai uton.

Bekiildesi habirido:
2017. aprilis 20. (csii
tortok) 12 ora.

A ruzok megismere
seben a Koros-Maros
Nemzeti Park Igazga
t6sag munkatarsai, elo
zetes egyeztetessel bar
mely reszteriileten segit
seget nylijtanak. A beer
kezo paIyamunkakat a
Koros-Maros Nemzeti
Park Igazgat6sag mun
katarsaib61 a116 zsiiri
ertekeli. Eredmenyhir
detes: II. Tuzokfesztival,
Rehelyi Latogat6koz
pont 2017. illajus 6. A
legjobb paIyamunkakb61
kiallitas keszlil a Rehelyi
LMogat6kozpontban.

(kmnp.hu)


