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kepvi elok. Aha1almon leva Kor6s6k Vi
dekBert EgyesUiet kapvise16i koziil - ert
harDen - nk1 sem hom z6ba a de
cembeli romlott brrkap6rkoltes mal6rt.

2.oIdaJ

A gyomaendr5d" kozmunkasok mOlt
ev vegi nagy megetetese utani januari
5nkormanyzati Olesen nagyon szemer
mese viselkedtek a:z onkormanY7..at1
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Ame ami t bara olt esete afagyasz 0 ott Ii al

e s·kerLiI megete n· akozmunkasokat
A gyomaendrodi

kozmunkasok mult ev
vegi nagy megetetese
utlin i, j aouari onkor-
manyzati iHesen
nagyon szemermesen
viselkedtek az onkor
ooanyzati kepviselok. A
hatalroon Ievo Korosok
Videkeert Egyesiilet
kepviseloi koziil - ert
hetoen - senki sem
hozta szoba a decembe
ri romlott birkaporkOl
tes malort.

Egyedlil a fideszes
kepviselo, Betko J6zsef
kerdezett (a, hogy a koz
munka program resze
k~nt kozpenzb61 tuiott
1~ ievagott birkab61
keszltett megromlott bir
kaporkoltet kj fozte, s
mennyi kar ene a v<lrost.

Toldi Balazs polgar
mester iigyesen kir<i.zta a
nyakab61 a kenyelmetlen
temaval kapcsolatos va
laszadlist, es inkflbb mik
rofonhoz sz61 itotta a
hallgat6sag soraiban ko
telessegtud6an iildogelo
Varju Robertet, aki a
helyi kozmunkaprogram
egyik felelose.

Varju semmi konkre
tumot nem rudott, vagy
nem akart eIarulni, azt
mondta, hogy a 18 leva-

A varosban hamar
hire ment mult ev
vegen, hogy az onkor
manyzat romlott bir
kaporkolttel venMgel
te meg Gyomaendrod
haromsz3z kozmunka
sat. Az etel olyan blidos
volt, bogy nem is talal
tak fel. Az esetrol meg
akkor decemberben
levelet is kapott szer
kesztOsegiink:

"Gyomaendrodon a
karacsonyi iinnepek eiott
a polgannester meglisz-

gott birka nem is birka
volt, hanem csak barany,
amelyek egyebkem a
kozmuuka program bir
kateleper61 szarmaztak.
Ertekillc ugy 100 ezer es
200 ezer forint lehet, de
poutos szamot nem
tudott mondani. Azt sem
arulta el, hogy ki es hoI
fozte meg a birkaporkol
tet a haromszaz kozmun
kas reszere.

Annyit azonban Bet
k6 J6zsef kerdesere el
arult, hogy egy korilbban
k6zmunkaskent dolgoz6
ember fozte a porkoltet.
A polgarmester a temat
gyorsan Iczarand6, azt
mondta, hogy a "fOzo
mesterrel" majd megfi
zettetik a kart.

Varjzl Robert neh3.ny
nap mulva mar pontos
adatokkal s201galt: el
mondta, hogy 18 db, 8
h6napos, atlagban 20
kilogrammos bflranyt
vagtak Ie a vendeglatas
hoz. Az allatok a helyi
Start Kozmunkaprogram
illattartO teleperol szar
maztak. Ertekiik ossze
sen 162 ezer forintra
teheto, mely osszeget
megfizettetik azzal az
emberrel, aki elrontotta a
fazes! ...

tei6 ebedet rendezett Q

gyomendre5di kozmunka
so/mak december 19-en
a Kallai Ferenc Miive
16desi Kozpontban. A
kozmunkasok egy resze
el is mel'll. Szepen meg
teritett unnepi aSZIal/a!
es itallal wirtak 6ket,
ahogy egy eMden filo.
Ot iistnyi birkapaprikast
hozlak kocsival is ami
kor rakttik !e az iistokel,
oiyan bii.dos volt az etel,
hogy mar messziro! er
zell. Gondoltak, hogy

Lapunk elozQ szamat
kovetoen, - amikor IS

hirt adtunk a megbiusult
vendeglatasr61, - ujabb
levelet kaptunk egy
olvas6nkt61, melyet
most kone is tesziink:

"Masodik pr6balko
zasra sem sikeriilt a kOz
munkcisok ebMje. " - i~a

olvas6nk, majd levelet igy
folytatja:

,,Amikor olvastam a
Szo-BeszM azl a cikket,
amelynek a cime Romlott
hirkapoykOlttld varltik a
kOZIIl UII Hasokat, lollal
jogtam es gondoltam ez
nem lehel valasz nelkii/
hagyni. Szerelnek a pol
garmester ur nyilatkoza-

ezzel va!ami problema
van. A munkasok azt
mondtcik, ok nem esznek
belOle, az ott levo [6no
kOk is megallapitottcik,
hogy a paprikiJs romlott
es el is vittek.

Megmutaltak a koz
munkasoknak, hogy itt a
birkapaprikas, de nem
esztek beNJle!

AfdJ6zte a paprikast,
az vagy a polgarmeslen
aka,ta lejaralni. vagy a
kozmunkiIsokat akarla
megmergezni ... - irta

tara reag6:lni. Polgannes
ter UT nem am/ta el ki es
hal joztek a paprikiJst!
Nem is kell, mert mar a
19-£ eMden a kozmunka
sok megbeszeJtek, volt aki
tudr.a es elmondta a tobbi
eknek es mar ludja az
egesz varos. Men ezek az
emberek olyanok, mint a
testverek, akik eveken at
egyUu dolgoznak, megbe
szelnek mindent!

Azt pedig ne pr6bb..lja
elhitetni ezekkel az
emberekkel, hogy fozes
utim romlott meg a papri
luis a minusz 20 jokos
hidegben.

Romlott husb61joztek,
mert ezek gyakorlou htizi
asszonyok a jozesben,
ezeker nem lehet hazug
saggal megetetni. Azert
nem arulw el a polgar
meSler, hogy ki jozle, mert
neh ezek fonlos emberek.
Azt pedig, hogy ki ./Ozette
es ki ./Ozte, mindenki tud
ja.

A polgarmesler a nyi
latkozatciban elmondta,
de nem sajn6.1attal, hanem
gtlnyosan, hogy a mun
klzsok ehesen menlek
haza. Pr6biJlta volna a
polgarmester a 19-i hibQ-

az ott 1I~v6 kozmunkasok
nev6ben egy k6zmun
kas.

E[ozo lapszamunk
ban Toldi Balazs polgar
mester lapunknak el
mondta, hogy sajmilatos
medon megromlott az
iistokben elozo oapon
megf6zott birkaporkolt
amellyel az 6nkormany
zat Gyomaendrod 300 f6
k6zmunkas,lt szerette
vo[na megvendegelni.

- Teny, hogy a p6r
kolt megromlort, valaki

jatj6vatenni, de nem sike
riilt. December 29-en Lyra
ebMet csinMI, de ez is
kudarcba julladt, mert a
J9-en lejozott krumplil
lejagyasztas ulan lijratiJ
lalta a munk!lsoknak, ami
olyan volt, mini a mos{ek.
Kiw1:ncsisagbOl elmenlem,
de nem eltem belole. Ez
egy polgcinnestertol meg
tisztel6? "

Egy masik olvas6nk
az ugy kapcsan javasol
ta, hogy a gasztron6mia
egyik Bekes megyei fel
legvaranak tartott Gyo
maendrOdon ezenrul ne
csak sajtfesztivalt es hal
fOz6versenyt rendezze
nek, hanem birkaporkolt
IOZO vetelkedo is le
gyen! Ezen a rendezve
nyen azonban a Korosok
VidekMrt Egyesulet 
mint a gasztron6mia
feketebaranya - egyenlo
re nem versenyezhetne.

H.E.

hibazott, ezert a kara
csony elotti vendegseg~

bol ehesen mentek haza
a kozmunkasok - mond
ta a polg<'mnester, aki
javasolta, hogy a meg
romlott eteit adjak oda
valamelyik aJlatmen
helynek. A hiuoszaz
kozmunkas k6zul mar
csak nyolcvanan mentek
el az onkormanyzat
ujabb vacsorameghiva
sara december 29-en,
amikor suit hUsokat tet
tek az asztalokra.
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ma n r6 i 6zte
5 etele et a nemetek e

: A. :gyerekek
s6sabb etelre

vagynak
Ismeretes, "bogy Gyo

maendrodOD a gondozasi
kozpont konybaja vegzi a
yarOS tobb iskolajanak es
6vodajanak kozetkeztete
set is. Az inh~zmeny mult
ev decembereben kOzvele
menykutatast vegzett.

Egy kerdOlv segitsege
vel igyekeztek megtudni,
bogy a R6zsabegyi iskola, a
Kis Balint iskola, valamint
az ovodik gyermekej, a
sziilok, az intezmenyek
doIgoz6i mennyire eU:ge
dettek a gondozasi kozpont
konyhaja altaI keszitett ete
lekkel.

Az intezmeoyekhez
osszesen 900 kerdoivet
kiildtek ki, ez a szam meg
egyezik a gyenneketkezte
tesben reszrvevok szama
val. A 900 kerd6ivb61 480
kitoltott kcrd6iv erkezett
vissza, a vaLaszad6k ktiztiL
35-en pedagogusok, ovo
nok voltak, 89-en tanuL6k
es 6vodasok, 356-an pedig
sztil6k, illetve hozz<i.tarto
z6k voLtak.

A valaszad6k k6ziil
L6,87 szazalek nero volt
elegedett az etelekkel, 42,3
szazalekuk kozepesen ele
gedert volt, 40,8 szizalekuk
pedig elegedett vagy na
gyon elegedett a konyha
altaI biztositott k6zetkezte
tesse!.

A vataszad6k nagy
tobbsege a s6tlansagot es az
lztelenseget jelolte meg
problemakent. Av8.laszol6k
masik nagy problemaja tel
jes ki6r1esu, roagvas pebi
ruk voltak, ezek kiszolgahl
sat egyebkeni jogszabaly
ida el, ami aztjelenti, bogy
oaponta egyszer kotelez6
reljes ki6rlesG pekarut adni
az 6vodakban es az iskolak
ban. A gyerekek viszont
inkabb az izesltett peksiite~

menyeket e.s az izesitett tej
keszitmenyeket szeretik...

G
ma ya

Leveles parajjal toltott
fogasrrJe, jercemeU bors&:
purevel, kacsameU file
akacmezzel siitott alma\'al,
libamaj hajaval siitve Lila
bagyma lekvarral, konfi
tilt sziirkemarba batszin,
csirkepaprikas galusJcival,
t(jltott kaposzta, birkapor
koLt, kiirtoskalacs. Ez voLt
a meniisor azon a bertini
fogadason, abol a gyoma
endrOdi mesterszakacsok
Wztek az eteleket.

Iden janwirban a berlini
Nernzetkozi Zold Heten
(lntematiooale Grone
Wocne), Nemetorszag e.s
Eur6pa legnagyobb agnirva
saran Magyarorszag volt a

diszvendeg. A berlini visa
ron "eg;y cseppnyi Magyar
orszig" jelenhetett meg, e.s
az iinnepelyes megnyit6 e.s
fogadis is "minden izeben
magyar" volt - mondta
Fazekas Sandor miniszter,
utalva arra, bogy a berlini
vasarvarosba szervezett
unnepsegeo magyar muve
szekkel tartottak galamiisort,
es Mag;yarorszag adon foga
dast magyar szakacsokkal,
rnagyaros etelekkel.

A fogadisra a gyoma
endr6di Timar Andris es Cia
Timar Albin, valamint a Hol
ler szakacsa Komoroczki Ta
mas es a Kondorosi Csarda
fOszakacsa, Csonka Zsolt
meHett Buday Peter mester
szakacs is segedkezert a 3
ezer vendegnek felszolgalt
elelek elkeszlteseben.

A magyar pavilonban a
33 kialHt6 villalkozas - leis
termelok es nagy cegek
egyarant - a borokt61, palin
kaIct61 kezdve a szalami- es
kolbaszfelesegeken, bioelel
miszereken keresztiil ege
szen a lekvarokig, sz6rpokig,
a kiirtoskaJacsig es sok mas
edessegig szinte mindenl
bemutatott, amire "biiszkek
vag;yunk.

Nem lesz
gyomaendrodi
horgaszjegy

K6ztudomasu, hogy
Gyomaendrodon a bOrgaszali
jogot az 6nkoll11anyzat donle
se alapjan a Korosvideki
Horga.sz Egyesiilelek Szovet
sege gyakorolja. Belko J6zsef
6nkormAnyzali kepviselo ja
vaslatara GyomaendrOd 6n
konnanyzata kerle, hogy a
varosnak hozzanak Jetre egy
olyan special is horgiszjegyel,
amely kifejezetteo a gyoma
endrOdiek es a Gyoma
endr6d6n nyaralo horgasztu
rislak erdekeit szolgalmik.

Betko J6zsef javaslati
ban bangstilyozta, hogy a
jelenlegi t.eriileti jegy mintegy
30 ezer forinlos eves dljAnal a
gyomaendrodi jegy ara keve
sebb lehetett volna.

- A specialis horgaszen
gedely a gyomaendr6di es a
varoskomyeki vizekre vonat
kozoa, lermeszelesen azok
kivelelevel, amelyek magan,
vagy egyesUleti kezben van
nak. Ezen kivUl a gyomaend
redi leriileti jegy a Harrnas
Korosnek az osszefolyast61
az lirvizkapuig te~edo szaka
svUa is engedelyt adott volna
a pecasoknak.

- Ez ajegy elkepzelesun!<
szerint j6val kevesebbe keriilt
volna, mint 30 ezer forint. Az
egyesUlet azonban oem tama
galta az onkormanyzatunk
javaslatat, annak ellenere
sem, hogy ahorgaszszovetseg
elnoke r.iada.sul gyomaendr6
di es ugy hivjak, hogy dr.
Hunya Miklos. Kilr, bogy az
egyesiilet vezetese az elkep
zelesunket nem liImogana,
pedig eITe' egy jelentos gyo
maendr6di horgaszmarketin
gel is lehetett volDa epiteni.
Egyebkenl ttibb horgaszturis
tanak es belybelinek is kedve
ben jarhatnanak azzal, ba
lehelne vas:hoJni specialis
egy-egy holragra sz616 napi,
heti vagy eves horgaszjegyel 
mondta lapunknak Belko
J6zsef kepviselo.
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Gera Krisztian fiirdoigazgJlto
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Az orosbazi Gera
Krisztian ket eve ini
nyitja a gyomaendrodi
Liget Fiirdot. Az iigyve
zetot arrol kerdeztiik
mit sikerult megval6si
tania a ket evvel ezelOtti
terveibol?

- Amikor kineveztek a
furd6 vezet6jeve ugy gon
doltam, hogy tovabbra is
azokkal az emberekkel
kivanok egyiin do19ozrri ,
akik konibban is a furdo
alkalmazottai voltak. Ket
ewe! ezelott azt tervez
tem, hogy igyekszem a
dolgoz6k koreben egy
alapszinrii nyelvoktatissal
megteremteni azt a lehe
toseget, hogy a kiilf61di
vendegekkel is sz6t tudja
nak erteni, rudjak 6ket
megfelel6 m6don tajekoz
tatni.

- Megtanultak ango
lul a penztarosok?

- Igen.
- Nott-e a jiirdo JiIto-

gatottsaga at elmult ket
evben?

- bsszessegeben sike
tillt a furdo arbevetelet
novemi, mig 2015-ben a
fiirdo eves arbevetele 57,9
mi11i6 forint volt, addig
2016-ban 59,2 milli6
fonnt.

- ToM vendeg vett
jegyet, vagy emeltek a
belrJpOk arat?

- A2 arbevetel a maga
sabb jegyarak miatt nove
kedett, a vendegforgalom
viszont inkabb stagnalt.
Tavaly elott, 20 15-ben jo
volt a nyar, amikor is
3000 vendeggel tobben
valtottak jegyet, mint
2016. oyanin. Tavaly az
ev utolso 4 h6napjaban
viszoot az eJ6zo evhez
kepest novekedett furd5
lfttogat6k szama es ez
visszahozta a nyari forga
lomkiesest. TeMt a stran
don ugyanannyi veodeget
regisztraltunk 2016-ban

is, mint 2015-ben. Ezzel
szemben a gyogyaszati
reszlegen a 2015-05 31
milli6 forintos arbevetel
hez kepest, 20l6-ban 4
milli6 forinttal tobb volt
az arbevetel. Ezt reszben
azzal ertiil<. el bogy cs6k
kentettiik a gy6gyaszati
kezelesek onreszet, mas
reszt pedig tavaly az ev
utols6 h6napjaiban akci6t
hirdettiink 60 kezeles 60
forint6rt elnevezessel.

- Evrlil iVI"e no a
belipoK ara, Men is emel
tek?

- Nott ugyan a jegyek
ara 20 15-ben es 20 I6-ban
is 100-100 forinttal,
viszont beepitetti.i.k a jegy
aniba a szauna haszmila
tat, amiert korabban 600
foriotot kellett fizetni. A
helybeliek iden februart61
30 szazal6k kedvezm6nyt
kapnak, tehat a gyoma
e~dr6dieknek a napijegy
igy 1100 forintba keriH, a
nem helybelieknek pedig
1400 forintot kell ftzetni
Uk. A helybeliek kedvez
menyenek kiilonbozeti
reszet az 6nkonnanyzat
fizeti meg a fiirdonek. A2

6nkormanyzat egyebkent
mindezt a 7 mi11i6 forin
tos szolgattatasvasarlasra
megszavazott keretosz
szegb6l fedezi, csakUgy,
mint a diakok uszasokta
cisat, a sportegyesiiletek
fiirdo latogatasat.

- A varos pinzibol
mellnyit kell kolteni a
jiirdo tdmogatasara?

Tavaly a kepvise
lo-testiilet 20 milli6 fono
tos milkodesi tamogatast
szavazott meg a fiird6nek,
ebbol osszesen 17 milli6
fonotot haszmUtunk fel, a
megmaradt 3 milli6 fo
rintb6l ideo a kempinget
szeretnenk fejleszteni. A

2017-es esztendore 17
milli6s tamogatast kt~r

run!< a varost61.

Sz6-Beszed

- SikeriUt-e a dolgo
zok birit emelni?

- A fiird6 28 do1goz6
ja minimalbereo, illetve
garantalt berminimumon
van. A:z. idei evi garantalt
berminimum es a bermi
nimurn novekedes a Liget
Ftirdo Kft.-nek is olyan
terhet jelent, amit ki kell
gazdalkodnunk. T6bb
furd6 is a jegyarakat
emelte. Lehetett volna
nehany dolgoz6t61 meg
vilni es igy a tobbsegnek
megadni az ernelt bert.
Nalunk nem ez tortent. A

Liget Fiird6ben ideo min
den.k.inek nott az 6rabere,
viszont nem mindenkit
tudok 8 araban foglalkoz
tatni a jelen helyzetben. A
dolgozokat tajekoztattam
arrol, hogy amennyibcn
az 6nkonnanyzatnak
nyertes lesz az a palyaza
ta, amely aramtermel6
napelemekkel lima el a
fiirdot, akkor a rezsikolt
segek csokkentesenek
koszonhetoen a dolgoz6k
megkapjik majd a mun
kajuknak megfelel6 ber
emelest.

~ Besziljiink afejlesz
tesekrol is. Az on elkipze-

lese szerint egy 100 mUllo
forint ertik,r csuszdapark
epitese jelentOsell novel
ni a [urdlf jorgalmlit?

- A strandnak sajnos
nines olyan attrakci6ele
me, amivel a nyari ido
szakbao versenykepesek
tudnank lenni a terseg
nagyobb fiirdoivel. Egy
ewel ezelott egy olyan
csuszdafejlesztesi tervet
tettem az 6nkorrnanyzat
asztallira, ami a megeplte
set kovet6en - meggyoz6
desem szennt - a fiirdo
arbevetelet 20-25 szaza
lekkal tudna novelni.
Mindemellett terveim
k6zott szerepel egy kiilte
ri gyogymedence epitese
is, illetve targyalasban
vagyunk olyan maganbe
fektetokkel, akik 14
luxusapartmant epitene
nek a kemping teriileten.
Ha ezek a tervek megva
l6sumak, akkor a 2004
ben, a fiirdo mellett fUrt,
de meg lezart termalkutat
is beindithatnank es a
vizet hasznosithatnank 
mondta vegiil Gera
Krisztian furdoigazgat6 a
Sz6-Beszednek.

H.E.
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zar s
az el n
Szarvas iden febrUlir

ban is bemutatkozbatott a
25. Turisztikai Dij ata d6
Galan es Evadnyito Fogada
son. Az esemenyre olyan
varosokll. t es fesztiv:\.1 0kat
bivtak meg, amelyek r:rUno
segi magyar termekekkel
kepviselik magukal Szarvas
hll.todszor vehetett reszt a
szinvooalas rendezvenycn.

A magyar turisztikai aga
zat szerepJ6i mindcn tv febru
arjaban lalalkoznak, bogy
egyiitt nyissak meg az evade\.
A 25. Turisztikai DijMad6
GilJat es Evadnyit6 Fogadast a
Budapesti KongressZIlsi Koz
ponlhan tartottik, abol lobb
mint ezer turiszrikai szakem
ber vett reszt - i.rta a beb ir.hu

A kiallit6k kozi)1t bemu
tatkozon petdaul Hbiz, Baja,
Szeged es Szarvas is. A

Hungarikum Fesztival szervc
z6je, Elekes Zoltlm szerint
fontos, hogy in legyenek ezek
a varosok, erositsei<, egyrrlllsl,
es tanuljanak is egymast61.

A rendezvenyter egyik
kiemelt ponljan Szarvas volt a
fOszerepl6, ahaJ a Cervinus
Teatrum kel kiemelkedo,
helyi fesztivilljaval kepviselle
a varost.

- Ebben az evben is k6zel
100 kiaJl[t6val egyiitt nyithat
tuk meg a magyar turisztikai
szezon1. Nagyon biiszkek
vagyunk ni, hogy mar hatodik
eve visszavamak minket, es a
szakma is elismeri ertekeinkel.
Legyen az a DelkeJet 
Magyarorszag egyik legna
gyobb es legkiilonlegesebb
gasztrokuItucil is fesztivaUava
eeett a Szarvasi Szilvanapok,
amely iden lesz 20 eves. De
kibagyhatallan enekiink a
varos tiznapos miiveszeti fesz
l'ivalja is, mely julius 14 -tol
uralja majd a szaIVasi Vizi
Szinpadot - hangsulyozta
Csasztvan And.r3s, a Cervi nus
Tealrum iigyvezeto igazgatoja.

A rangos szakmai galan
Babik Mihaly, Szarvas pol
garmestere elmondta, hogy
Szarvas varas onkormanyzat(l
nagyban elkotelezett a turiszti
ka irant, es biiszke ni, hogy az
eLmult evek alatt ezen a teriile
ten is sokal fejlod6rt a varas.
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Hianyzik osszefogas es a lelkesedes

Mit csinal ennyi penzert a turisztikai egyesulet?
A szarvasi dr. GlOzik

Kllinit egy eve kEhtek fel
a mintegy negyveo tagot
szarolal6 Gyomaendrodi
Udiiltetesi Szovetseg Tu
risztikai Egyesiilet, rovi
debb neven a GYUSZTE
vezetesere. Meg mult ev
tavaszao, a kinevezeset
kovetoen dr. Glozik Klara
a Szo-Beszednek anol
nyilatkozott, bogy nem
gyomaendrMikent mast
es maskent bit majd varo
sunk turisztikai leheU5se
geit Wetoen.

Az egyesiilel elnoket
most arrol kerdeztuk, mit
tapasztalt az elmult egy ev
alart?

- Vannak j6 es vannak
rossz tapasztalalaim. Ko
rabban is sokal jartam at
Gyomaendrodre, a gyerme
keimmel a stTandra, vagy
egykori Tour-Informoskent
szakmai bitogatasokra.
Mostanaban ugyan ritkab
ban fordulok meg a varos
ban, de volt alkalmam az
ut6bbi evekben letrehozott.
uj turisztikai fejleszteseket
attekinteni. Reszt yettem a
gasztron6miai rendezve
nyeken, ahol igazan onho
nosan ereztem magam. Aj6
tapasztalatom rehat, hogy
Gyomaendrodnek rengeteg

lehetosege rejlik a turiszti
kaban. A rossz tapasztala
tom viszont, hogy az erin
tett valiaLkoz6kb61 az egye
silleten belill is hianyzik az
osszefogas, sot inkabb a
szethu.zast erzekelem.
Nincsen egyseges allaspont
az egyesiilet mintegy 40
tagja k6zott scm es azt
JMom, bogy egyesek
inlcibb hatr31tat6 magatar
tast tanUsitanak, mi tebb
inkilbb keresztbe tesznek a
masiknak. Nehez a gyoma
encWdi tagsagot egy iciny
ba mozgatni, oehez eket
lelkesiteni.

- Mondjuk el a kevesbe
erdeklod5knek, hogy mi
vegre is letezik ez az egye
suler Gyomaendr5don?
Magyarul: mit csinQl a
GYOSZTE az onkormlmy
zat javo/tahOl kapolt tobb
milli6 lorintos lamogatiJs
b61?

- Az 6nkormanyzat a
Tourinform iroda mill<6dte
teset atadta az egyesi.i1et
nek, s ehhez a varos 4 mil
li6 forintot is biztosit.
Persze ez az osszeg nem
elegend6 az iroda es az ott
dolgoz6 2 ember koltsegei
reo Az irodaban 2 fiatal
szakember is dolgozik,
infonmki6kat ny(ijtanak,

dr. Glozik KJara

napr61-napra inrezik, frissi
tik a turisztikai kinalatot es
rengetege! segitenek a
Liget Fiird60ek is az ide
gen nyelvtudasukkal, ha
lciilfoldiek erkeznek a
straodra. Mindezek mellert
az egyesulet reszesedes{
kap bizonyos jegyarbevete
lekbol is, amelyekb6l a
varos marketing feladatot
is pr6baJjak elvegezni.
Tudjuk, hogy nagyon keYes
penzbol gazdalkodik az
egyeslilet, eppen ezert pel
daul idegenforgalmi kialli-

uisokon evek 6ta oem is
jelenik meg GyomaendrOd.
Velemenyem szerint
egyebkent azt a feladatot,
amit most ez az egyesulet
vegez, azt egy turisztikai
nonprofit kft. jobban, hate
kooyabban el tudna latni.
llyen mUk6dik peldaul
Gyulan. Egy kft. tevekeny
sege eseteo., szamon lebet
kemi az ugyvezetotol az
elvegzett feladatokat, az
egyesUiet eseteben pedig
idorol-idore csak cserelget
jill< az etn6k6t.

- Ha Osszehasonlitjuk
Gyomaendrod es Szarvas
turi2musat, akkor on mi
lyen velemenyt fogalmazna
meg?

- A szarvasiak sokkal
jobban el tudjak adni
magukat. Szarvason nem
elsosorban az ottani turisz
tikai egyeslilet miatt kie
melkedo szinvonalu az ide
genforgalom, hanem men
az mar eljutott egy olyan
szintre, abol onjar6v3 vall.
Szarvason ugyanis meg
vannak azok az attrakci6k
amelyekre folyamatosan
leheten es lehet epiteni.
Ezek Gyomaendrodon nin
csenek meg, hiaba van 16
holt<ig, hiaba van horgasza
ti lehetoseg, hiaba van

gy6gyviz, mindezeket nem
tudtik ki<!:piteni, kifejlesz
teni. Persze ehbez a varos
vezetes szaodeka is kelle
ne. Nezziik meg peldaul
M6rahalmot, ami 20 ewel
ezelott meg egy egyszerG
mezogazdasagi telepliles
volt, dolgos, z6ldsegter
mesz[o lakossaggal.
Mostanra mar egy igazi
firrdovaros,snillodakkal es
a terseg legjelentesebb
rurizmusaval is bilszkel
kedhet. Ez koszonheto az
ottani polgaonestemek, aki
csapataval terveket keszi
tett es azt meg is va16sitot
tao Gyomaeodrodon is
megvannak az adottsagok,
de itt nem erzem a kitorni
akanist, a lelkesedest.

- Egy ev lll/m marad-e
on Q2 elnoke a gyomaend
rOdi egyesuletnek?

- Tavaly harom eyre
vil.lasztottak meg. Egy tv
keyes ahhoz, bogy eredme
nyeket mutassunk reI.
Ehhez tobb penz kell es
persze meg kellene terem
teni azt az egyseget, hogy
az egyeslileten beliil a rag
sag is egyfele hUzza a sze
keret. Szeretnek segiteni
Gyomaendrodnek, ameny
nyibeo tarsakat is talilok
ehhez.

-- -- - --- --- -- Meg·tamQg-atotf·,egye~lUet. -. - --- - - '.--
... - - - -' - _. -~.- -- ~

Gyomaendrod kepviselO
testiilete idorol idore foglalko

zik a Gyomaendrodi Udiiltetesi
Szovetseg Turisztikai Egyesiilet
(GVUSZTE) es az onkormany
zat kozott megkototl egyiittmli
kodesi megallapodassai.

Az 6nkonminyzat ketelezett
segei kozott leginldbb a
OYOSZTE-nek adand6 penzligyi
tamogatis szerepel. A OYUSZ
TE ennek fejeben vallalja a
Tourinform Jroda miikOdceteset,
ellatja a terseg turizmussal kap
csolatos szaJanai feladatait,
evente kelszer mindezekrol be
szamolot keszit, kidolgozza mu
kOdesenek penziigyifenntarthat6
sagat, eserenkent anyagilag es

szalanailag hozzajarulhat a varo
si programok lamogatasahoz es
erlisiti a varos luriSZlikai ima
zsac.

Hogy az egyesiilet milyen
eredmennyel tevekenykedik, arra
nezve a kepviselo-testiilet tagjai
koziil nem hangzott el ertekeles,
csupan Betko J6zsef fideszes
kepvise!6 jegyezte meg, hogy
milyen kivaIo a kapcsolat a
GYDSZTE-I penzel6 onkor
manyzat es az egyesiilet ki:izett:

- A TDM szervezet vallalja,
hogy kidolgozza aZl a tevekeny
seg rendszert, amely hosszUtavon
es folyamatosan arbevetelc jelent
a TDM szervezet szamara" Az
onkorm(myzat joga es kotelezett-

sege: "QZ onkormanyzat a besze
dell idegenforgalmi ado az elllam
hozzajarulassal megnovelt ossze
genek 20%-at de legallIbb 4 mil
li6 forint tamogatast nyiJjt evente
a GYOSZTE-nek.

Az onkonnailyzat ezentUl vill
lalja, hogy a tamogatilson i:UI a
beszedett idegenjorgalmi ad6
cillami hozzajarul!Jssal megnovelc
osszegenek novekmenyet a
GYUSZTE szamara biztositja, de
legaltibb 1,5 milli6 forintol.

Ezen felul az onkonnanyzat
viJllalja, hogy a Vlirosi attrakciok
jegyaraiba beepiti a GYUSZTE
tamogatasat, a beepitett Osszeg
jegyaranken I 10 forint, " - Ez azt
jelenti, hogy GyomaendrOden a

Liget Filrd6t61 a Tajhazig az
eladort belep6jegyek imib61 10
forint a GYDSZTE-t illeti meg.
Teha{ a OYDSZTE vaJlalasa jol
sikeriilt! J61 kidolgoztak azt a
rendszert, arnel~ hosszU tavon es
fo Iyamatosan arbevete I( jelent
szamukra - mondta Betk6 J6zsef.

Farkas Maria keresztenyde
mokrata 6nkorrnanyzati kepvise
16 megemtitette, hogy a Magyar
Turisztikai Ugynokseg tervei sze
riot a jov6ben mintegy 20 olyan
terseget jel61nek ki az orszagban,
amely jelentos turisztikai timo
gatist kaphamak a jov6ben. igy a
gyomaendr6di szervezet is vata
melyik kiemeit terseghez csatl3
kozhat majd.
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Gyo.maendrodnek meg ingyen sem
k~lIett az1956-osemh!kmu

Orban Viktor 2017.
januar 15. napjflVal felmen
tette Gajda Robert korrnany
megbizottat, aki 2014. jul ius
l-je Ola vezette a B6kes
Megyei Kormanyhivatalt.
Ket hetre ti Lazar Janos feb
ruar 3-an felmentette a
B6kes Megyei Kormany
hivatal fOigazgatojar, Pel
roczki ZoltaJ1t is, aki 2014.
augusztus 15-tol volt a
B6kes Megyei Konmlny
hivatal foigazgat6ja.

"Egy megyei konnany
hivatal rna olyao, mint egy
kisebb konnany, az ors.zagos
szintel kepezi Je, eurt fon
los, hogy "fegyelmezett,
vilagos, egyertelmu, kon
centra-It vezetese legyen" 
fogalmazott Lazar Janos
utalva ezzel a felmentesek
hiltterere.

Lazar Janos Minisz
lerelnokseget vezeto minisz
ler februartol dr. Takclcs
Arplulol nevezte ki a B6kes
Megyei Konnanyhivatal
foigazgat6java.

Dr. Takacs Arpad tiizol
to dandartibomok a Kossuth
Lajos Katonai Foiskohin ut
hidepito memokkent, majd
az ELTE Allam- e.s Jog
rudomanyi Karim jogaszkent
diplomizott, valamint ka
tasztr6fa- es tiizvedelmi
szervezokent szakrnai felso
fokU vegzettseget szerzett.

A2 ujkigyosi szannaza
su dr. Takacs Pupad 1995-toJ
a Bekes Megyei Polgari
Vedelrni Parancsnoksagon
bernelt miiszaki tOel6ado
kent, majd megyei parancs
nokbe)yetteskent dolgozott.
2000-ben keriill a Bekes
Megyei KataszrrOfavCdelmi
Igazgatosag allomanyaba,
ahol osztalyvezetoi, 2007
to] igazgat6-helyettesi, majd
2009-tol pedig igazgat6i
tiszts6get toltOttc be. Pinter
Sandor beliigymioiszter a
Bekes Megyei Katasztro
favedelmi 19azgatosag ko
rabbi vezet6jet 2012. dec
ember l-jei hatallyal a Vas
Megyei KatasztrOfavedelm i
Igazgatosag igazgalojanak
nevezte ki.

solta, hogy amennyiben
nyer a varas palyazata es
megkapja Gyomaendr6d
az 5 milli6s tamogatisi
osszeget, illor keszitsek
el az emkekmuvet.

A kepviselo-testiilet
tagjainak t6bbsege vegiil
ugy szavazott, ilyen
olyan indokokkal, hogy
nem kell a varosnak az

1956-os emlekmu es a
palyazatot is visszavon
jcik. Berk6 Jozsef kepvi
seto ezt kovetoen lapunk
nak elmondta, hogy
Gyomaendrod vezetese
ezzel a dontesevel azt az
iizenetet k6zvetitette,
bogy meg ingyen sem
kell 1956-os eml6kmii.

- Nyilvanval6va yah,
hogy a Toldi Balazs
vezette Korosok Vide
k6ert EgyesUlet egyonte
tiien nem akar emleket
allitani a forradalomnak.
Csak zar6jelben jegyzem
meg, hogy szinten a
Korosok Videkeert Egye
siilet volt az, amelyik
annal< idejen a gyomai
koztemetobe szam{izte a
kommunizmus aldozalai
oak emlekmiivet is,
mondvan erre ott van a
legalkalmasabb hely
mondta Betk6 J6zsef.

Mellesleg EndrodOn 20 evveJ
ezeJotl /luir gondo/lak arra,

hogy az 1956-<Js forrada/om
ra emLikeu.enek egy koZleri

alkOlizssal. Dr. Sl.onda Istvim
filYagw a;;t Q kopjaftit,

melyet 1996-ball IJUiJotto.k
Ul 1956-os forradalom
emlekire a Hosak tmin

penzosszeg, sem a talap
zat betonozasi munkcila
timak nagysaga a kc.~pvi

sel6-testiiletben iil6 val
lalkoz6k ingerkiiszobet
nem erte el.

Voltak, akik szerint a
forradalom egyik ikoni
kus alakjanak szamit6
martir Nagy Irnre politi
kai szerepvallalasa sem 
tisztazott meg e.s biba
lenne az i5 arckepet meg
jeleniteni a rervezett em
lekmuvon, amelynek
esetleges helyszineben
sem sikeriilt dUlore jutni.

Betke J6zsef onkor
manyzati k6pviselo java-

Kb. 3 meIer m.agas lett
voloa Qlab Matyas

s:r.obraszmuvesz alkotasa.
A kepell az '56-os

ernlekmu makettje

nyi tamogatast adott
volna az allam. A januari
kepviselo-testiileti lilesen
a tema kapcsan nyilvan
va16va valt, hogy a hatal
man levo baloldal, a
K6rosok Videke Egye
sulet idegenkedik az '56
os eml6kmiinek meg a
gondolatat61 is.

A Gyomaendrodon
manapsag tetten erheto
szellemi sivarsagot legin
kabb Poharelec Laszl6
kepviselo hozzasz61asa
fejezte ki. 6 azt mondta,
lehet, hogy ingyen lenne
az eml6krnii a tamogatis
elnyeresevel, am a kozte
riileten elhelyezett kom
pozicio komyeket majd
fo!yamatosan karban kel
lene tartani, ott nyimi
kell a fuvet, ami penzbe
keriilne e.s hozzatette meg
azt is, hogy nem lesz
mindig ennyi k6zmunkas
az evek mu1<lsaval, aki
eZI eIvegezze. Megje
gyezte meg, hogy van
mar a varosban eleg
eml6kmil e.s vannak itt
fontosabb dolgok is, mint
az emh~kmu ...

Sem az 5 milli6 forin-
tos elnyerheto allami

. ,.' romag 'or-
an: z 1956-05

rorrad' 10m es sLa
b ds:igtulTt 60.. \'for
dulojsrol to reno
melto meoemlekeze
'rdekebeo a 2016.
e"et az 1956-0 forra
d' 10m CS szabadsao

b rc emlekcvc\'e nyil
'anlo

Legalabb akkora k6
esett Ie a polgarmester
sziverol, mint amekkora
meszkobol a s2obnisz,
Olah Matyas keszitene
volna el a mintegy 3
meter magas eml6kmu
vet, amelynek kiviteleze
sere meg palyazatot is
benyiljton az onkorrnany
zat. A mintegy 5 milli6
forintos koltsegU k6zteri
kompozici6ra ugyaneny-

Nagy k6 esett Ie Toldi
Balazs polgannester szi
verol, amikor a Korosok
Videke Egyesiilet onkor
manyzati kepviseloi egy
segesen nernmel szavaz
tak arra a kerdesre, hogy
legyen-e Gyomaendr6
don is emlekmuve az
1956-os forradalomnak.
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reszese volt a rnegyei
kultunllis eletnek is.
1986-ban megkapta a
Kival6 NepmuvelO elis
merest.

Bar az elet ugy
hozta, hogy 2009-tol
mar nem a kozmuvelo
desben dolgozik, jeleo
legi munkahelycn is sza
mitanak a kozmuvelo
desbal hozott tapasztala
tara, tudasara. Nerncsak
a munkajaban, hanem
szabadidejeben is elk6
telezett a kultlira irant.
Fiatal kora ota az elete
resze a tarsastioc, ahol
versenytancoskent ert el
sikereket. 1982-t6], mint
timcpedagogus adta at
megszerzett tudasat a
fiatalabb genemci6 sza
mara. K6z61eti teve
kenysegei saran is folya
matosan kapcsolatban
volt a kultucilis eletteL
Jeleoleg a Rumba
Tancsport Egyesiilet
eln6ke, valamint Gyo
maendrOd Varos K6z
gylijtemenyeiert Alapit
vany titkara.

Dr. Rita Szilvia ra
dio16gus szakorvos ja
Duartol dolgozik a gyo
maendrodi szakorvosi
rendeloben.

dot szerveznek, amely~

nek nyolc el6dontoje
egyben egesz napos ha
gyomany6rzo program
is lesz. A verseny donto
jet Nagyvaradon tartjak
jUniusban.

Az emlekevhez sok
eivi I szervezet, Szent
Laszl6 nevet visel6 vagy
a kultuszat 6rzo telepu
les, intezmeny csatlako
zott.

Megyerinc Csap6 Udik6

tet, lelket, szellemet
megmozgat6" vetelke-

maga is t6bb esetben
volt kezdemenyezoje
esemenyeknek. A Ma
gyar Nepmiivelok Egye
sulet megyei szervezete
nek alapit6 tflgjakent

1992-ben a Kozgazda
sagtudomanyi Egyete
men szerzett vallatkozo
innovaei6s menedzser
vegzettseget.

1976-ban a Katona
J6zsef MuvelOdesi Haz
munkatirsakent kezdett
dolgozni, majd 1986-t61
az intezmeny igazgat6ja
lett. Intezmeoy vezeto
ket 2009-ig icinyitotta,
szervezte a varos kultu
ralis eIetet. Fokozott fi
gyelemmel fordult min
den kultunilis kezdeme
oyezes irant, valamint 6

Szemelyi hirek

Ideo februar I-tal 6t
eyre a gyomaendr6di
Kallai Ferenc Kultucilis
Kozpoot vezetojenek
Weigerlni Gubucz
Editet bizta meg a kep
viselo-testiilet.

Toldi Balazs polgar
mester az onkorrnanyzat
oeveben Gyomaendrod
Varas Kuttillajaert ki
tiinteto oklevelet nylij
tott at Megyerine Csapo
Ildiko reszere a kepvise
lo-testiilet januari iile
sen. Megyerine Csapo
Ildik6 1981-beo a szege
di Juhasz Gyula Tanar
kepz6 Foiskola magyar
nepmiiveles szakan sze(
zett diplomat, rnajd

Szent Laszlo ev
dokumentumfilm is
kesziil a szent kiralyr61.

Gaal Gergely, az
emU:kev tamlcsad6 tes
tiiletenek elnoke kiemel
te: az ov6dasokt61 a
nyugdijasokig minden
korosztilyt szeretnenek
megsz6Utani programja
ikkal. A legkisebbeknek
Szent LaszI6-kifesto
konyvet kesz[tenek, az
iskolasoknak pedig "tes-

Weigertne Gubucz Edit

Dr. Bikes Anna
mana visszater Oyama
endrodre. A fogszakor
vossal 2017. aprilis 1
et61 ot evre a 3. szamu
fogorvosi korzet eUata M

sara szerzodest k6tott az
6nkorrnanyzat.

volt
,
e

tere tervezett ki.ilon nap
elem park epitese a palya
zati kiinls szeriot nem
lehetseges, ezert az a1<\bbi
intezmenyek tetejere
helyeznenek el villamos
energiat terme16 napele
meket: a Liget Fiird6, a
Kallai Ferenc Kulturalis
K6zpont. a Szent Antal
Nephaz, a Kis Batint
Altahinos Iskala Fo uti es
Hosok uti epiiletei, a gyo
mai, dr. Pik6 Bela utcai
orvosi rendelo, valamint
az Endrodi fO uti orvosi
rendelo, a Varga Lajos
sportcsamok es a
Mirh6bati uti gondozasi
kozpont szerepel a terve
zett projektben.

Magyarorszag Mi
n iszterelnoksegenek
Nemzetpolitikai Allam
titkarsaga 2017-re Szent
Liszl6-evet hirdetett, a
lovagkiraly tr6nra lepes
enek 940., szentte avata
saoak 825. evfordul6ja

Az ev programjai
kozott tobb konferencia,
kialHtisok es muveltsegi
vetel kedo is szerepel.
Emellert kiadvanyok es

mester illetmenye a kovetke
z6keppen alakul a 13800
lakosu GyomaendrOdon.
llletmenye brut16 698000
forint, koltsegteritese
104700 forint, nyelvp6tleka
pedig 23200 forint, azaz
osszesen a havi fizetese
825900 forint

Leh6czkini Timar lren
tarsadalmi megbizat.is6 al
polgannester tisztel etdija
januart61 brutt6 244300
forint havonta, ebhez jon
meg havi 36600 forint k61t
segt6rites.

Fiz tes m

Gyomaendrod onkor·
manyzata a tern let- es
telepulesfejlesztesi opera
tiv program (TOP) kere
ten beliii palyazatot nylij-

Napelemekre
palyaznak

tott be egy napelem park
megepitesere, amely a
yaros intezmenyeinek vil
lamosenergia ellatasat
biztosithatna.

A projekt osszkoltse
ge 91,6 mil1i6 forint.
Mivel az ipari park terille-

Apolgannester fizeteset
2017-t61 nem a helyettes
allamtitkar, banem az allam
titkari fizetesekhez igazitot
13k. Atorveny alapjan az 500
lakosnal kisebb telepiiles
polg{mnestere az allamtitka
ra fizetes 30 %-a, 2 ezer
lakosig az 50 %-a 10 ezer
lakosig a 60 %-a, 30 ezer
lakosig az lillamtitkari fize
tes 70 %-a jogosult. A pol
garmestert tovabbra is meg
illeti a tiszteletdijanak 15
szazal6ka mint koltsegteri
ItS, emellett nyelvvizsga
p6tlekra is jogosult, amely
nek merteke kozepfoku
nyelvvizsga eseteben az
illetrnenyalap 60 szazaleka
azaz 23.200 forint. Afentiek
alapjan Toldi Balazs polgar-
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I Fejefo! a hal
Kedvesen koszon6k,

meg b61intok is, mindhi
aba. A tTendi lany egy
trendi sniccal eppen
arr61 baj cseveg, miert
olyan "kabunk6" egy
kozos ismerosi.ik. A bolt
amugy kong. Zakot
keresek, de csak M-es
mereru akad, en meg
nagyobbra nottem, hat
tudakolom, nincs-e egy
ram szabottabb ruhada
rab. A valasz t6mor: csak
az van, amit ott latsz.

Azert nem adorn fel.
Toporgok kicsit. EI
sasszezok jobbra, 6t
lepes elare, ketto batra, s
ot fogassal arrebb, mit
tesz isten, ott a oekem
vale ruhaoemu. Sz6va
teszem. A srac vissza
szol, hogy akkor jo, es
folytatja a si.iletlensegeit.
En meg gondolok egyet,
S otthagyom a fenebe.
Azert elk6sz606k. Bia
ha.

Ket nappal kesobb,
egy masik, zsUfoltabb
helyen, ahol elare
kosz6n az elado kisasz
szony, veletlenul ujra
raakadok a kurrens hol
mna. A meretemben
harom-negy is elotUnik.
Ziccerhelyzet. Felproba
10m, es indulok IS a
kasszaboz. A kedves
h6lgy mosolyog, velem
ori.iJ. De mire mar kutya
j6 kedvem lenne, a tanu
16 snic a kasszaban hely
rezokkent. - Kartyaval
nem tudsz fizetni, rossz
a rendszer - morogja.
Kerdem, most mit
tegyek? Azt javasolja,
liftezzek h:t emelettel
lejjebb, vegyek ki penzt
az automatab61. Mega-

dom magam. Lassan
vissza is erek. Nem veS2
elare, fegyelmezetten
kivarom a sorom. Az
elottem all6 meglepete
semre kartyaval fizet.
Kerdore vonom a kassza
fura unit. A valasz
tomtir: azota megja
vult. ..

Nyugtizom. De azt
szeretnem, ha ais nyug
tazna. Afas szamlat
kerek. Sohajt, morog.
Klimpirozik. Cegnev, de
a szekhely es a dm mar
nem erdekli. Bent vagy a
gepben? kerdi.
Mondom, bogy nero
hiszem. 6 azert meg
nez(i). Asor kigy6zik, az
adatbazisb61 hifmyzom.
Ujra kerdi a cegnevet. A
szekhelyet A cimet. Az
ad6szamol. Ketszer is
e1uti. Javit, ujrair. A szti
vegertes nem az erosse.
ge. Vegre vegziink, me

betek.
A melyganizsban

szurom csak ki, hogy
Budapest helyett Bud6
pestet lit6tt be, az ininyi
t6- es az ad6szarn hely
telen. Mar fel se huzom
magam. Fizetek ha1$za
zat az egy ora tiz perces
parkohisert, ledobom az
aoyosulesre a bezacsko
zott holmit, es inlny a
szabadlevego!

Nem sokkal kesobb
beugrom a bankba.
btperces rutinmiivelet
leone az egesz. -A kar
tarsno azonban azza~

fogad, hogy lassuJas van
a rendszerilkben. Mikor
gyorsul fel? - tudako
lorn. Nevet. Az ev eleje
mar csak ilyeo idoszak.
De legyek tiirelemmel, a

kollegak tilstenkednek.
Leiil6k; szines brosUra
kat, csabos ajanlatokkal
teleirt fecniket olvasga
tok, s varok, varakozorn.
Husz perc mulva a biz
tonsagi or odasz61, hogy
mehetek. A ki.ildetest tel
jesitem.

A munkakedv
takarekIangoJ1

pisltikol, a kompe
tenciarol nem is
beszelve. A hozzti
nem ertest mar

nem is divat
palastolni A kor
szeliem a minose
gi munkanak nem

kedvez.

Hogy miert hoza
kodtam elo ezekkel a
maganiigyeknek I<l1$z6,
h6tk6znapi tortenetek
kel? Mert ezek nem kiri
v6 esetek. Igy ellink, ez
az ciltal<inosan jellemzo
stilus. Vannak meg oazi
sok persze, de a lejtme
net erzekelheto. A mun
kakedv takareklangon
pislakol, a kompetencia
rol nem is beszelve. A
hOZZ3 nem ertest mar
nem is divat palastolni.
A korszellem a minosegi
munkanak nem kedvez.

A kOTSzerii tudasnal,
a munka irimti alazatnal
fontosabb a latszatteve
kenyseg. Nehany ures,
de jol hangz6, csopp
anglicizmussal megbo
londitott mondat megfe
lela helyen tort6no fel
kohintese. A mindent
elfedo excel-tabi<ik
"erta" alkalmazasa. A

kobunk6k hangos hit
kozasa. A felelosseg
harltasa ejjel-nappal.
Hablatymarketing.

A meglisz6sdi 6ssz
nepi sportag lett, a ruras
faragas egyenesen hun
garikum. A j6 munkat
itthon aUg-alig tekintik
ert6knek. Amikor a
lesujto eredmenyt hozo
PISA-tesztrol hallunk,
meg arrol, hogy a di<ikok
szovegert6se e.s tenne
szettudomanyos ismere
tei veszesen csokkennek,
nem art, ha erre a sajatos
komyezetre IS gondo
lunk Amikor a GKl
Gazdasagkutat6 2rt. fel
mereset bongessziik,
ugyanezzel szembesii
hink. A dolgozat szerint
"a hazai cegek t6bb mint
80 szazaJeka szamolt be
arr61, hogy hianyt szen
ved szakmunkasokb61,
de minden 6todik eset
ben a diplomasok meg
talalasa IS goodot je
lent". A cegek hannada
seged-, illetve betanitott
munkast keres. Tizediik
nel egyaltal<in megfelelo
ke.pzettsegu vezetore
vadasznalc.

Arulkod6 az ut6bbi
mondat. Mikozben dlsz
doktorokkal, HR-szaktu
dorokkal es mas agy
troSZfokkel tele a padlas,
a megfelelo szaktudasu,
felkesziilt es emberileg
sem hitvaoy vezetoket
lampassal keresik. Egy
valamireval6 vezeto
kompromisszumkesz, de
nem tart a konfliktusok
t61 sem. Ha peldaul a
kereskedelemben szor
goskodik, ugyel a reszle
telae, kiokositja a (tren-

di) alkalmazottakat, ho
gyan illik beszelni a
vasarl6val. Ha nem
megy, ok mennek, s nem
a vevo. Mert fejetol buz
lik a hal.

Egy valamirevalo
dirigens, dolgozzon bar
hoI, j6t vaIaszt. Nem
csapatot epit (treninge
ken), hanem hozzaerto
kollt~gakat megfelelo
posztokra igazol, s velUk
osszekapaszkodva for
mal sikeres kotlektivat.
Megbecsuli a gepezet
legapr6bb lancszemet is.
Legyen a mGkodesi terii
lete akar a plaza, a penz
intezet, iskola, korhaz,
szinhaz, szerkesztoseg,
ak<irrni.

Sz6myU, hogy Oem
jan Sandor, a Val
lalkoz6k es Munkaltalok
Orszagos SzOvetsegenek
elnoke tobbszor felhivta
mar a figyelmet a munka
tiszteletere. Kozhelyes
nek tiinik egy ilyen mon
dat, de manapsag sajnos
sziiksegszeru. S6t, ott
tartunk, hogy a Magyar
Gepjarmu-importor6k
Egyesiilete ertiinkhoz
za.hu dmen honlapot
hozott letre, ahol azokat
a hivatalos markaszervi
zeket igyekeznek nep
szerusiteni, ahol felke~

sziilt szakemberekkel
talalkozhatunk, es keres
nelkUl kiallitjak a szam
lilt is.

Lam, az idel b!lrmely
teriiletere tevediink,
hilmycikk a hozzaerte.s,
az alaza!. Csak a mel
leny XXXL-es.

SzabO Zoltao Attila
Magyar Nemzet

2017. 01. 28.
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Posta mellett nem jo lakni...
Sze-zonkezdes -

a KSI kajakosoknal

nem a leIen elvegzett merbe
tellen munkiban hisznek,
inkabb a j61 megtervezett,
esszeru, tudalos edzesekel
reszesitik elonyben! Sokkal
jobban biZJIak a nyari sza
badteri evezesben, a jol es
gazdasagosan megtanult
techoika hatalmabao, a sza
badleveg6, a napfeny ereje
ben es az edzotAborok, verse
nyek, tUrak szepsegeben!

A Fizikai Felmeron
eonet szerzo KSI Oyoma
endrod versenyzok: Ko
nyecsni Milan, Szanto Mi
lan, Varkonyi Sarolta, Varju
Zselyke, Dekany Gergo,
Berta Bence, Barna Gerge,
Fodor Napsugar, Hajk6 Kala.
Kiemelendo Szant6 Milan es
Kalmar Lilla szereplese! Ok
kenen loronymagasan nyer
16k a legnagyobb felkesztilt
segel igenyl6 versenyszamot
a Cooper futisl. Milan esa!<
nem 3500 metel1 futott 12
perc alan!

Az eredmenyek bizo
nyitjak, hogy az unalmas teli
h6napokban is kilart6, szor
galmas, aldozatos munka
folyik a versenyz6k reszerol.

KSI

GyomaendrOd kajakosa
inak sosem volt er6ssegiik a
szinte gladiatori szinrre fej
les2lett, a kajak sportboz
mar-mar felesleges eronlet.

Ennek ellenere a KSI
kajakosai lilt.a1<iban szep
eredmeoyekkel z:iJjak a Fel
mero versenyt, de sok jelen
tosegel megsem rulajdonita
nak az elert sikereknek. Az
igaz, bogy felmerbetik a fizi
kalis felkesziiltsegiiket, de ok

Nyenek a KSI-s kajako
sok Orszagos Diakolimpiat,
oteo valogatolt kerettagok
lettek, Szanto Milan nemzet
kozi versenyen szerepell
szep eredmennyel. Mindezek
a sikerek GyomaendrOd leg
eredrnenyesebb sport klubja
va emelik a KSI Kajak 
Kenu szakosztalyal. Mellin
lehet a varos lakossaga busz
ke a KSI eredmenyeire.

A2 idei szezon a hagyo
manyos HerakJesz Fizikai
Felmero Bajnoksaggal in
dult, mely viadalnak most is
Paks varosa adOtl otthont!
Ez a verseny a teli felkeszii
les eredmenyessegerol ad
tlijekoztatast. A nyari kajak
verseoyek sikeresseget ez
alapjan meg nehez megj6so1
ni, de az egy tv alatt elveg
zett mtmka eredrnenyerol, a
fejlOdesekrol megblzhat6
b~pel kaphatunk, A fizikai
felmcro versenyszamai nem
a vaJ6di kajaktudast reauzaI
jak, hanem a versenyz6
kiegeszito sport<igakban valo
ugyessegel, felkesziiltsegc1
mutatjak meg, de az edzett
segi allapotr61 is kepet kap
oak.

Alig fejez6d6tt be az
elozo ev, mar is kezd6dik a
kovetkezo suzon a kajako
sokna!. Tavaly fantasztikus
sikerek tanuja leheten Gyo
maendr6d e.s Bekes megyei
sportszereto koz6nsege. A 12
db Orszagos Bajnoki dm
onmagaert beszel, de az is
beszedes adat, bogy 26 f6
eremmcl a nyakaban erkezetl
haza az Orszagos Bajnok~

sagr61.

(non k6zlekedok roegregu
lmsa nem a v3roshiza fel
adata.

Ilyen es ehhez hasonl6
kepeket minden nap keszit
betnenek a posta mellen
lak6 csal<id tagjai.

figyelmeztelo t<iblat, hogy
a bejarot hagyjak szabadon,
de ez sem baszmilt. Me
gyeri Laszl6, a varos
aljegyz6je azt mondja,
hogy az ilyen esetek a rend
orsegre tartoznaoak. Az

A kozlekedesben reszt
vevo emberek jelentos
resze nines tekintettel sem
rruisokra, sem magirra. Az
emberek agresszivak, nekik
all feljebb meg akkor is, ba
egyebkent nines igazuk.
Ezek a megallapitasok a
gyomaendrodi emberek
jelentos reszere is igazak.

A gyomai postahivalal
mellett lak6 hazaspirr mar
tobb alkalommal is jart a
virosM..za.n, ahol segitseget
akanak kerni, hogy kapu
bejar6jukat rendeltetessze
ruen tudjak haszrllilni. A
postira igyekvo emberek
ugyanis rendszeresen eIMI
jak a bejar6jukat, beallnak
a nagykapujuk ele ugy,
hogy ok az aut6jukkal vagy
kiaJlni, vagy eppen beatlni
nem tudnak.

Hiciba parkolnak a sajat
kapubejar6jukban, a bicik
lisek kantakasostul hajla
nak a postaepUlethez ugy,
bogY aut6jukat mar e161,
ba,tul megkaristolt<ik a
figyelmetlen, nemtorOdom
nepek.

- Amikor j6nnek be az
aut6mmal az udvaromba es
a bejar6mat eltorlaszol6
aUlost megkerem, hogy
gw-uljon arrebb, akkor nem
azt mondja, hogy "boesa
nat, elnezest", hanem rragar
szavakkal ilJetnek - mondja
a postahivatal melletti haz
lak6ja, akinek mindennapi
eletet igencsak megkeseri
tik az ilyen emberek.
Tettek ki a nagykapujukra



Telefon: 0666/284-989,
0620/359·6842

Va so iztositasi Alkusz Kft.

- karfelmeres; korrekt, gyors ktmendezes,
- vagyonbiztosltas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kotelez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztosftas
- eletbiztosftas
- nyugdij-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet:

Kiss La"osne (Eva
Gyomaendr6d, Madach u. 2/2.

Generali, Hungaria, Garancia}
AB Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes k6rQ ugyintezese.

SZO-BESZED
,hirdetesfelvetel!

067.0/22-632-99
.szobeszed@gmair.com
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Reszletes feltetelek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032

Az akcf6 2017. januar 16-t6l visszavonasig, de legkes6bb 2017. marcius 17-ig tart.

....~-....... .ljn,.

HM: 11,6%
3 milli6 forintos kolcsonosszeg
es 60 honapos futamido eseten.

A teljes futamido alatt fix, akci6s kamattal.

A THM megnatarozasa al aklualis iellelelel<, illelve a h2lalyos logszabalyo~ figyelembevelelevellOr!enl. 'er leke
a kolcsoncisszeg vagy a futam'do v~ltozasa eseh~n m6dosulhat, A Bank a h'lelbiralal es a kondic'ok mooosilasanak
jaga! fenntartja.
A laJekozlatas nem lelJes karu, ezert - amenny,ben felkelletluk erdeklodeset - a termeKek, szolga(lala:;Ok es al akci6
resz(etes telte\eleir61. vala..nin! lovabbi reszletes Informaci6kerL kerilik, tajekozodJon 22 OTP Bank fi6kjaiban vaQY
a honlapunkon kouete:l vonalkoz6 UzletszabjlYz.3tokbol es Hirdelr:-:enyekb6i. Jelen lajekozlalas nem min6sul
ajanlaltetelnek, celja kizarol09 a flgyeleon felkeltese,



2017. marcius Sz6-Beszed 13

Nemzeti
Kozlekedesi
Hat6sag

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

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

AUTQSOK
FIGYELE !

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

22.500 Ft

StancoIt

es hagyomimyos

papirdoboz
gyartasa minde
meretben!
Szitazas,
szitaforma
keszftes!

Eredetiseg izsgalatl

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

TeJefon:
0620/9142-122

5500
Gyomaend rod,
Ipartelep u. 1/1.

Ambrusz Laszlo
termeszetgy6gyas2

fabej melegiti a vert es fel
szivja a verben It-veS nyalkat,
a kalrnos-gyoker es a karda
mon a legutakat konnyiti.
Teakent javasolt a fogyasz
ilia 1-2 cseszevel oapoota,
forr6n.

Ahhoz hogy a vese.ket
felmelegltsiik kesziteni kell
fokhagyma es kamilla virag
b61 tea fOzetet e.s forr6 fur
dot kell venniink, amely
nero csak a veseket haoem
az egesz altestet atmelegiti
es a lehult nyakokat felszil
ntja az egesz testben.

A fenri nepgy6gyaszati
eljar<lsokat minden esetben
egyeztessek a kezelo orvo
sukkal a sajat erdelci.ikben,
ha alkalmazni szeretnek.

Aki megliszta az idei
influenzas idoszakot annak
gratulalok, aki pedig resze
seve valt annak mielobbi
gy6gyulast kivanok!

"varazsmondat" segiti a
mentalis es lelki egyensuly
ba <illitast es eleSmozditja a
tesri gy6gyullist is.

A tiIplalkozasunkat ugy
keJl tervezni ilyen id6szak
ban, hogy naponta forro
leveseket fogyasszunk. A
savanyU es pikans lZu
gy6gynovenyek segitik a
testi folyamatokat. De las
suk csak, hogy mit es
hogyan atka lrnazzuk. A cit
rom savanyli ize elinditja a
nyill kepzodest, a gyomber
fel6Ieszti a gyomorban az
emeszto tiizet, a zsalya es

megeloz egy lelki allapot
beallit6das. Az influenza
eseteben ez nem mas elel
helyzet, mint amikor azl
erezziik, bogy elegedetlenek
vagyunk valamivel vagy
valakivel illetve, hogy bizo
nyos elethelyzetben vedtele
nek es tamadhat6ak va
gyunk.

Hyen szellerni vagy
mentalis beallitottsag eseten
a vese es gyomor a hideg
(lehet folyadek vagy kiils6
ho) h.atasara lehlil, elnyallci
sodik, ami a legz6-palyakon
tiineteket okoz. Tovabbi
romlast okoz az ilyen lelki
allapotban kivant Mes iz
tUlzott fogyasztasa.

Mit tebetiink ilyen eset
ben? A legelso, hogy rendet
kelt ralmi a fejiinkben. Hittel

mondogassuk az alabbi
mondatot magunkban, fel
hangosan: "...elegedett
vagyok mindennel es min
denkivel, hiszem, hogy
tamadhatatlan vagyok." Ez a

a betegseg diagnosztizillasa
es a terapia az orvos felada
tao Nero j6 Mel, arnikor az
intemetes ondiagn6zist es
ongy6gyitast valasztjuk! Ez
nagyon felelotlen "mereny
let" az egeszsegiink szem
pontjab61. Nehany monda
tos szakmailag hiteltelen
lraS nem fogia rneggy6gyi
tani Onoket, garaDtalom.
Tobbet art, mint amennyit
hasznMhat!

Megis mit teh.etiink a
termeszet eszkozeivel a
mielobbi gy6gyuLasunk er
dekeben. Minden betegseget

potban, mivel a megemelke
dett belso h6merseklet pusz
tito hatitsu a szamukra.
Sajnos igen gyakori jelen
seg, hogy enyhen megemel
kedett testh6merseklet ese
ten a liz gy6gyszeres keze
leset valasztjuk.

Szeretnem felhivni min
denkinek a figyelmet, hogy

Kosz6ntom a Szo-Be
sud minden kedves olvas6
jat februaroan.

A szokatlan kemelly teli
ido utan az enyhi.iles kedvez
a felso Jeguti probJemakat
okozO korokoz6lmak. Tom
bol az influenza mar szinte
jarvanyszeru mereteket
olIVe. Nagyon sok kellemet
lenseget okozva, hiszen
nehezen viseljiik, ha valami
Iyen a megszokott61 eltero
allapotban vagyunk. Vannak
olyanok, akik tiirelmeseb
ben viselik a tiineteket es
vannak, akik nehezebben. A
kr6nikus betegsegekkel ren
delkezo betegeket ez az alla
pot meg inkabb megviseli
nem beszeJve az idosekr61.

A betegseg k6rokoz6jara
a szervezetiink gyors vala
sza a magas laz. A lliz cgy
termeszetes velejar6ja szer
vezetiink vedelmi rendsze
renek az imnmnrendszemek
a "betolakod6val" szemben.

Tudomanyos szakmai
adatok tamasztjik ala azon
megallap[tast, hogy a beleg
seget okozo virusok nem
rudnak tart6san megteleped
ill a testiinkben lizas alla-

in. 31 ' rek
u n

Ori:isi, mintegy kilenc
szeres kiilonbseg mutatko
zik az Europai Unio tagalla
mai ktizott a minimalber
osszeget illetoen; a legmaga
sabb kotelezii minimalbert
Luxemburgban f1zetik, Ma
gyarormig a sereghajt6k
kaze tartozik - deriilt ki az
EU statisztikai hivatal<i.nak
(Eurostat) fuss adataib61. Az

Eurostat abban a 22 tagor
szagban vizsgalodott, amely
ben t6rveny rogziti a minima
l isan kifizethet6 havibert a
teljes munkaid6ben foglal
koztatottak szamara. A2. iden
januari allapotot tiikrozo fel
meres szerint a legmagasabb
osszegil minimalbert Luxem
burgban fizetik, havi 1999
eurol, a legkisebbet pedig
Bulgariaban, 235 euroL
Magyarorsz:ig a 17. belyen
all a mintegy 412 eur6s havi
minimalberevel. Az unios
statisztikai hivatal 2017 feb
ruadaball kozzetett jelentese
ben harom csoponba soroltik
a tagorszagokat a brutt6 mini
matber eur6ban szamolt
nagysaga alapjan.

A havi 500 euronal ala
csonyabb millim:ilbert al
kalmazo orszagok csoportja
ba tartozik Bulgaria (235
eur6), Romania (275), Lett
orszag es LiM.nia (380),
Cseborszag (407), Magyar
orszag (412), Horvatorszag
(433), Szlovakia (435), Len
gyelorszag (453) es Eszt
orszeig (470).

Az 500 ~s 1000 eur6
kozijtti minimlilbert el6ir6
orm'lgok koze Portugalia
(650 eur6), Gorogorszag
(684), Malta (736), Szlovenia
(805), valamint Spanyolor
szag (826) tartozik.

A legmagasabb, 1000
eur6 fOlijtti minimalls bert
fizet6 orszagok esoportj:iba
het :illsm tartozik: Nagy
Britannia (1397 euro), Fran
claorszag (1480 eur6) ,
Nemetorszag (1498 eur6),
Belgium (1532), Hollandia
(1552), irorszag (1563) es
Luxemburg (1999 eura).

MTl
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i.igyfelszolgillat

butorlapb61
vakumf61 iazott
feltJIettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

KonyhabUtorok,
gardr6bszekrenyek,

keszitase egyedi
meretben

Elsa osztalyu
borovi feny6b61
ajt6k, ablako'

keszftese!

Az aramszo)galtat6

heti ket alkalommal tart

ugyf61sz01galalot a Selyem

uti varoshaza epiiletenek

fcildszio~en 16vo irodaja
ban. H6tf6i napokon del~

elott 8-13 6raig, szerdan
kent pedig 15-19 oraig
v:hjak az iigyfeleket a sze

melyes iigyincezesre.

......,_UVIL

Nyitlla: hetfo-penlek 7.30-17.30. szombat: 7.30-12.00
Telefon: 06561354-544, 062019777-946

.A lakossagi apr6
.tcwabbra. is ingyenesl

Vil ANYSZERELESI MUNKAK
regisztralt villanyszerelovet
sajat arukeszletb61!
MU KA HAzA!

szobeszed@gmail.com

SZ6~BESZED

hirdetesfelvetel!

Telefon:
0670/22-632-99

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mez6tl1r, Rak6czi ut 12.

Villanyszerelesi anyagok,
vilagitastechnika,
gazkesz(jlE~kek as alkatreszek!

A2 ENKSZ Eszak-Del

Regionalis Foldgazszol

galtat6 Zrt. ugyfels201gata

Ii irocLija a varoshliza fold

szintjcn. Nyitva tarfas:

hetlo 14-18 oniig, kedden

8-12 onJig. A szemelyes

\igyfelszolgalaton igenybe

veheto szolgaltatasok: gliz

meroallas bejelenh~se, mil

szaki szolgaltatasok meg

rendelese, illetve lemonda

sa, fogyaszroi adat- es e1m
valtozas bejelentese, fo

gyasztasmero atlnlsa, fo

gyasztasi hely ki- es be

kapesol!isa, szamlazassal

kapcsolatos inforrnaci6 ke
rese, bankk<i.rtyas befizetes
tehetos6ge, stb.

1 fO asztalost
es 1 f6 lakatost
keresiink teljes
munkaidobe .
Telefonszam:

0630/9533-594

Harom kerekti Tornado
motor elado. Irimyar: 100
ezer Ft. Telefonszam:
0630/5790-660

Nyolcvan eves asszony
megosztana onhonat 50-60
ev k6ri.ili holggyel. Rossz a
magany. Gyomaendrod,
NepJigel u. 4.

Telefon: 0670/261-0472

KOKOs WEEKEND
oRGASZSOL:

Gyomaendrod,
Hidfo u. 12.
(~ Endrodi hid laMnal)

Nyitvs:
helkoznap 8-17,
szombat.8-12,

szezonban vasamap 8-11.

aplj -9yek, hetljegye
valthat6kl

EI6csalik,
horgasz1elszerelesek,

eleloanyagok!

Telefon: 0620/805-442J
Kocak. suldok, kis

sulyli hizok elad6k. Erd:
0670/531-5402

J6 allapotU, frissen fes
tett, kialakiton padlasterii,
egyedi villamos fogyasz
tlismeressel rendelkez6 ga
razs dado Gyomaend
radon az Okt6ber 6. lakote
lepi ganizssoron. A garlizs
elott betonplacc tallilhato.
A:z ajto duplazaras, fem
vazra rogzitett bajOpall6.
Erdekl6dni: Dajko Zolcao
0620/804-9416

Nem hasznalt, elrom
loti, feJeslegesse valt bUto,
vagy fagyasztoszekreoyet
ingyen elfogadom. Hivjon,
hilzho2 megyek. Telefon:
+36-66/789-189

Karosszeria, kipufog6
ut{lOfuto, p6tkoesijavlras!
Valamint kerites. (kova
csolt is), kapu, eI8-terasZ'te
to, steg. stb. keszitese.
Erd.: 0670/514-4641

Nagy su)yli hizok es
nemakacsak eladok.
Ugyanitt 300 Iileres

Frigolux fagyaszt61ada es
Indesit R24 hiitOszekreny
fagyaszt6val elade. As,
megegyezes szerint.

EGYE

Gyoman a Torzsasi hol
ragnaI, karbantartotl, osz
tatlan vlzparti telek elad6.
ViIIany, gyiimelcsfak, szer~
szamos, van. lrfmyar: meg
egyezes szerint. Erd.:
0630/613 -4608

Gyoman, a To(zsasi
holtagnil osztatLan vizparti
telek dado. Villany van,
gJnlmolcsfak, szerszarnosa
celkeo. Ugyanin bontasbe]
kiscserep .es tegla elad6.
Telefon: 0630/613-4608

Gyomaendrod5n Bo
nom-zugban vizparti telek
elado SOO negyszogol.
lranyar: 1,8 milli6 Ft. Erd.:
Gellai Mikl6sne Tel.:
0630/471-9279

3,9 heJctar szanto es 14
hektamyi legel6 elado
Gyomaendrodon. TeJefon:
0620/920-8659

GyomaendrMon a Ker
gar utcaban (13. szammal
szemben) 895 negyzetme
ter teriileru kozrnu netkuli
epitesi relek elad6. Telefon:
+4l/798-996468

"Soha. de soha nem veszitjiik el szeretteinket.
Ok velunk vannak, nem tUnnek el az eIetilnkb51.

Csak nem egy szobaban vagyunk velUk'"
(Paulo Coelho)

HAz

KERT, TELEK
Gyoman a Pocosban

1925 m2 bekcrilett ken
elado. Asott, furon kut,
pince, tarolo, villany, 35 db
gyiimoJesfa Y1 resz veteme
nyes. Iranyar: megegyezes
szerint. Erd.: 0670/271
8146

MEGEMLEKEZES
Soba el nem mule fajdalommaJ

es szeretettel emlekeziink
Konya Istvallne Vaszk6 Ilona Veronika taIlamo hal<ll<~nak 7. es

K6nya lstv{m volt GMV korzeti Ilzemvezeto balalanak 2. evfordul6jan.

Gyomaendrodon az
Okt6ber 6. ltp-en 2 szobas
lakas eladO. Trinyar: meg
egyezes szerioc. Erdek
li5dni: 0620/597-8733 vagy
66/386-754

Gyomaendrodoo az
Okt6ber 6. ltp-en 2 szobas
lakas elado. Kertes haz
csere is erdekel. Erdek
Jodni: 0620/576-7879

LAKAs

Limyotok, Mima Ilona, Vlktor es Virag es a szerelleitek

Oyoman, az Arany
Janos u. 16. szam alatt
komfonos csallidi haz
elado. AI: megegyezes sze
rint. Erdekl6dni: 0620/526
6573

Oyomaeodrod6n a
Labas u. I. sz. alani csal<idi
haz mellekepiiJenel eladO.
Erd.: 0630/247-9627

f980-ban epiilt tegla
epiiletemet felajanlom
lebontasra az anyagert ese
rebe. Telefon: 0620/629
Ol69,0620/451-4888

Gyomaendr6don a
Kergat u. 15. S2. alalt 705
negyzetmeter teriilerii
osszkozmuves beltero leti
ingatJan eladO. A2 utea
fronton romos parasztbaz
mellekepiilettel, a telek
vegebeo uj epitesu kertes
disznool es takannaaytaro
10 van. Telefonszam:
+41/798-996468



nem szamrt a kar ,a varas:

atmozgatunk ... legkomplexebb'
~ mindent'... \f, fitness:h~rme
~Iii ,0

Erdeklodni:

Alafras:

Iranyar:

Kner Imre ter 1 wUlw.gellai.h

06 66 285 840 I06 30 627 8234

Az aprohirdetes szovege:

nso ;:;LK.C:.\.GM I\lGY '£5 BAAKlNE;<, ...

INGYENES EDZES

Cime:

Ingyenes a lakossagi apro!
A Szo-Beszed ingyenesen jelentetj meg azok

nak az olvasoknak a lakossagi apr6hirdeteseit.
akik ezen a szelvenyen kuldik be megjelentetes
celjab6J! A szelvenyen a megjel61t helyre kell beirni
a kivant szoveget es a szelv€myt levelez61apon
vagy boritekban elkiildeni a k6vetkezc5 cimre:

Sz6-Beszed Szerkeszt6sege
5500 GyomaendrOd. Hos6k utja 51.
Egy aprohirdetes sz6vege lehetoleg ne tartal

mazzon 15 sz6nal tobbet! A hirdetesek szovegeert
fetel6sseget nem vallal a szerkesztoseg!

Felad6 neve:

*" ...
KORLATLAN EDZES
4.500 t I h6nap

fitness & edwterem
leremb~rh~sIAtlasz kondigepek

kangOCl l-aernbik I step aeroblk
power bodV Ihasr.inc Izsjr~et~ aerobik

tarsaSlanc 1j6ga Ipreventiv gennc gimnasZllka
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•ENKSZ FOGAZ ~~eD
DEMAs2

A befOlyt O"_,-)zegf-~t /wrszerzt. nU71testechnikfl..i

eszkijzo/~ be.szerzesere klz.·dnJuk fordirani.

UJsAG, EDESSEG, 'PREssz6KAVE

Bak Janos - Gyomaendr6d, Szabadsag ter,
a buszallomasnal

Keresse a
Gyomaendrodi
SZQ Beszedet
a Facebook-on is!



TOVABBRA IS 2,5 %-08 FINANSZrnOZAS
A FORD CREDIT KERETEBEN!

Ujrainditotluk KKV akci6s konstrukci6nkatJ amelynek keretE~ben rendkivOI
alacsonYJ akar 2,5 %Ogyleti kamaton kinalunk finanszirozast Ogyfeleink reszere.

Feltetelek*:
• Fin an sri rozott osszeg: mi-nimum 1 500 000 Ft, maximum 6 000 000 Ft· Birtositekkent jelzat O{I bejegyzeserB [eha: sZilkseg

• F0 rtl HaszonjtmnU\lek • Oner6 minimum a b rurt6 vetelar 20%-a
• Futamid6: 36 - 60 h6nap • Finanszirorasi forma: tiling
• Penwem: mag}'arforint • Kamatozas·THM: fix {2, 5 '-"\,)

• Az ajim lat 2017.01.01 --to! visszavonasig elVenyes

Sandor Service Kft.
FordBiztcsitas

5310 KisiiJszaf.fas, Deak F. u. 69-75.
Tel: +36-59/321-134, Mobil: +36-30/985-0052, +36-20/254-7306
e-mail: ertekesites(@s3dorservice.t-online.hu. c.s.e .zsolt@san orse
web: www.fordsandorservice.hu


