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Az elutasitott palyazatok osszerteke':
2 milliard 27 milli6 forint

A yaros mintegy 900 millie) forintot nyerhet
a tamogatasra javasolt 5 palyazataval

H.E.

Ugyancsak ket palyaza
tot keszitett el es nyUjtott be
Gyomaendrod 6nkorrnanyza
ta a ket Mziorvosi rendelo
epiiletenek felujimsara, azaz
az egeszsegiigyi alapellMas
infrastrukturalis fejleszte
sere, azonban ezek koziil
egyik sem nyert.

A szocialis alapellMa
sok infrastrukturajanak
fejlesztesere beadott palya
zatunk nem kapott tlimoga
tast. Erre egyebkent a Gyo
maendro d-Csardaszallas
Hunya TelepUlesi Onkor
IDanyzati Tarsulas adott be
paIyazatot.

Gyomaendrod IS bea
dott paIyazata k6ziil mind
6sszesen 5 nyert.

kerekparsav kiepiteset az
utszakasz rendezesevel
egyiitt, am eppen a K6r6s6k
Videkeert Egyesiilet kepvise
loi ezt a megoldast nem
tamogattak, annak ellenere,
hogy akkor, 2013-ban erre
lett volna palyazati 6sszeg.

Az 6nkorrnanyzati epii
letek energetikai korszerusi
tesere Gyomaendrod ket
palyazatot is beadott, az
egyik nyerhet a masik, - a
Rozshegyi iskola epiilete
nek korszeriisitese - nem.
igy csak a Selyem uti
varosh3za epiilete ujulhat
meg, ha a paIyazatrol veg
leges dontes sziiletik a
kozeljovoben.

Bar a Fiizfas zug turisztikai ce)u fejlesztesere nern nyert
penzt a yarOS, azert sajat erobol egy varosi steget epitettek

a kozrnunkaprograrn kerett~ben

Atelepiilesi infrastruk
tUra fejlesztesek dmii felhi
vasra Gyomaendrod paIya
zata nyert. Ennek kereteben
megval6sulhat a belviz prog
ram 9. iiteme az endr5di
reszen

A fenntarthat6 k6zleke
desfejlesztes dmii felhivasra
Devavanya es K6r6sladany
palyazata nyert, Gyomaend
rod 206 millios igenye
viszont nem kapott tamo
gatast, igy tovabbra sem
epiilbet meg Endrodon a
Kodaly utcatol az EndrOdi
hidig tarto kerekparut.
Meg az eloza kepviselo-tes
tiilet szorgalmazta a Kodaly
utcat61 az endrodi hidig egy

A foglalkoztatas es az
eletminoseg javitasa, a csa
ladbarat, a munkaba allast
segitO intezmenyek es koz
szolgaltatasok fejlesztese
dmii felhivasra is adott be
paIyazatot Gyomaendrod,
amit szinten elutasitottak.
Ennek kereteben ket ovoda
korszeriisiteset vegeztek
volna eI. Nyert viszont a
Gyomaendr5di Jaras ket
masik telepiilese: Devavanya
es Ecsegfalva ilyen jellegii
palyazata, valamint a
Szeged-Csanadi Egyhaz
megye tobb palyazata is.

Gyomaendr5d 6nkor
manyzata 2 palyazatot is
keszitett a Z6ld Varos kiala
kiffisa elnevezesii palyazatra.
Az 6nkorrminyzat a gyomai
es az endrodi telepiilesresz
ket fOteret szerette volna
arepiteni, felujitani. Apalya
zaton azonban csak az egyi
ket tamogatta a bizottsag,
igy ennek koszonhetoen
mintegy 200 millio forint
bol ujulhat meg az endrOdi
Hosok tere. A gyomai
Szabadsag-ter megujitasa
ra beadott palyazatot eluta
sitotta a bizottsag.

A Gyomaendr6di lpari Park fejlesztese - 469 milli6 Ft: nem nyert.
A gyomai piae korszeriisitese - 59 mi1li6 Ft: nem nyert
A Filzfas zug turisztikai ceIu fejlesztese - 233 milli6 Ft: nern nyert
6vodakorszeriisites - 194 miIli6 Ft: nem nyert
A gyomai fater megitjit<isa - 499 miJli6 Ft: nem nyert
EndrOdi kerekparnt epites - 206 milti6 Ft: nem nycrt
R6zsahegyi iskola energetikai korszeriisitese - 247 roilli6 Ft: nem nyert

Az endrodi Hasok tere alepitese - 200 miLLi6 Ft: nyert
Belteriileti vizrendezes 9. iiteme - 243 milJi6 Ft: nyert
A Selyem uti varoshaza felujiUisa - 184 milli6 Ft: oyert
lntczmenyek napelemekkel va16 eHMasa - 91 mj\li6 Ft: nyerhet.
de meg dontes nines
A GyomaendrOdi Jaras foglalkoztatas{mak segitese - 300 mjIJj6 Ft, melyb61
j6 esetben 170 milli6 Ft.i uthat Gyomaendrodre: nyert

benyujtott paIyazatot Gyo
maendrOd Varos Onkor
manyzata, azonban ez sem
nyert. Tamogattak viszont
t6bbek kozott Szarvas, Be
kesszentandras, Bekes ilyen
iranyU palyazatait.

is az ipari park fejlesztesre.
A helyi gazdasagfejlesz

tes dmii palyazamra kedvez5
elbiralast kapott peldaul,
Devavanya, Szarvas es Be
kes is. Elutasitottak viszont
GyomaendrOd paIyazahit,
amely a gyomai piacter
modernizaIasM celozta.

A tarsadalmi es k6rnye
zeti szempontb6l fenntarhat6
turizmusfejlesztes dmen is

Az endrodi Hosok terenek Ilitvanyterve.
Erre 200 rniUiot nyert a yarOS

A beerkeza palyazatok
k6ziil mindazok, amelyek
nem nyertek tamogatast, azt
a bizottsag az alabbi sz6ve
gezessel indokolta: " A tamo
gatasi kerelem nem illeszke
dik Bekes Megyei integralt
ternleti programjahoz (. ..) es
nem jarul hozza a belso tern
leti kiegyenlitodeshez. "

Az elsa k6rben 32 milli
ard forintnyi eur6pai uni6s
forrasra lehetett a TOP kere
ten beliil paIyazni, es a 402
palyazat eredmenyekent
6sszesen 68 milliard forint
nyi igeny futott be. Ezzel
pedig mar az elsa k6rben tlil
leptek azt az 58 milliard
forintot, ami Bekes megye
szamara rendelkezesre all a
TOP soran.

Gyomaendrod yarOS
onkormanyzatanak az ipa
ri parkok fejlesztesere be
nyujtott palyazatat nem
tamogatta a bizottsag.
Nyert penzt viszont peldaul
Devavanya, K6r6sladany,
Mezabereny es Bekes varosa

Negyszazket teriiletfej
lesztesi (TOP) palyazatr61
d6nt6tt februar l6-an a
Bekes megyei k6zgyiiles
teriiletfejlesztesi bizottsaga.
A 402 palyazatb61 226-ot
javasoltak mmogatasra. Amit
tamogatasra javasoltak, azt
nem kellett megindokolni,
hogy miert, amit viszont
elutasitottak, azt meg kellett
indokolni.
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·oldi Balazs: vegyes erzeseim vannak a dontesekkel kapcsolatba

KilenC5ZelZ millio juthat Gyomaendrodnek

munkakorbe.

ujitasara, valamint a
gyomai piaeter rekonst
rukei6jara is. Ezekrol
azonban a kepviselo-tes
mlettel egyeztetnem kell
- tudtuk meg Toldi
Balazs polgarmestertol.

H.E.

jelentette, amit a minisz
terium koltott korabban
az iskolai irodaepiilet
kialakitasara. A yaros
koltsegveteseben most
egy 15 milli6 forintos
konyvtar kialakitasi
osszeg szerepel a belso
munkalatok elvegzesre.

Toldi Balazs polgar
mestertol megtudtuk,
hogy aprilis 17-en ny{ljt
be egy palyazatot a Yaros,
amelynek esetlegesen el
nyert osszege csokkenthe
ti a konyvtar kialakitas 15
milli6s osszeget.

is palyazunk majd a ket
orvosi rendelonk feluji
tasara, valamint az end
rodi kerekparut tovabbi
folytatasara. Szeretnenk
beadni palyazatot a
Fuzfas zugi es a Cs6kasi
holtagak atjar6inak fel-

A varos tervei szerint
majus I-en adtak volna at
az uj varosi konyvtarat.
Ismeretes, hogy a Selyem
uti varoshaza foldszintje
rol a kepviselo-testiilet
dontese alapjan atkoltozik
a konyvtar a Hosok ut es a
F0 lit sarkan all6 epiiletbe,
a Bethlen Iskola volt iro
dab8.zaba.

Az onkormanyzat 18
milli6 forintert kapta visz
sza az iskola fenntart6ja
t61 az epiiletet, pontosab
ban ez az osszeg azt az
erteknovelo beruhazast

tos tamogatasu palyazati
penzbol, amelynek kere
teben kieserelhetik a
nyilaszar6kat, hOszige
telhetik a falakat es fel
ujithatjak a rutesi rend
szert is. A gyomai foter
felujitasat nem tamogat
ta a bizottsag, viszont az
endrodi Bosok terenek
rehabilitaei6jat igen,
erre mintegy 200 milli6
forintot fordithat a va
ros. A belvizrendezes 9.
iitemere, esatornafeluji
tasra, karbantartasra 243
milli6t kap Gyoma
endrod.

Megkerdeztiik Toldi
Balazs polgarmestert,
hogy elegedett-e a pa
lyazati eredmenyekkel?

Osszesen 15
palyazatot nylijtottunk
be, amelybol 5 nyert. 4
paIyazatunk osszesen
710 milli6 forintot hoz, s
ha ide szamoljuk a fog
lalkoztatasi projektbol a
Gyomendrodre jut6 min
tegy 170 milli6 forintot,
akkor koriilbelUl 900
milli6 forintr6l beszelhe
tiink. Latva azokat a
donteseket, amelyeket a
teriiletfej lesztesi bizott
sag meghozott, lehemnk
elegedetlenek, de lehe
tiink elegedettek is.
Vegyes erzeseim vannak
a dontesekkel kapesolat
ban. A kovetkezo palya
zati korben meg ujra
benylijtjuk a most nem
nyertes palyazatainkat
nemileg esokkentett tar
talommal. Szeretnenk
palyazni az onkormany
zati 6vodaink, a Kossuth
lit is a Blaha uti intezme
nyeink felujitasara a
gyomai fOter atepitesere
egy esokkentett osszeget
igenyelnenk. Tovabbra

tot is melynek kereteben
91 milli6 forintot fordit
hat a varos 8 onkor
manyzati intezmeny
napelemekkel torteno
ellatasara. Errol a nap
elemes palyazatr6l azon
ban meg nines vegleges
elfogadas. A Selyem uti
varoshaza is meglijulhat
abb6l a 185 milli6 forin-

Toldi Balazs
polgarmester

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

ElvaT2S: 3 muszakos munkarend vallaL3sa
El6ny: hasonl6 munkakorben szerzett szakmai

tapasztalat

ARAFI Hungaria Kft.

betanitott szerelo

Gyomaendrod va
ros a Teriiletfejlesztesi
Operativ Program
kereteben 15 palyaza
tot, tervet nyujtott be,
melyek koziil 5 palya
zatot javasolt tamoga
tasra a Bekes Megyei
Onkormanyzat teriilet
fejlesztesi bizottsaga.

Ezek koziil az egyik
egy 300 milli6 forintos
projekt, amelynek kere
teben a janis cegei, val
lalkozasai palyazhatnak
a foglalkoztatas javitasa
ra, elosegitesere. Toldi
Balazs polgarmestere
lapunknak ezzel kapeso
latban elmondta, hogy a
300 milli6 forintb6l
remenyei szerint a gyo
maendrodi eegek min
tegy 170 milli6 forintot
tudnak majd igenybe
venm.

A polgarmester la
punkat tajekoztatta arr6l
is, hogy tamogatta a
bizottsag azt a palyaza-

felvetelre keres uj munkatarsakat
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Megsziinik az Endrod es Videke nev

Bekes Takarek lesz decembertol

Otvenkett6b61 tizenkett6 lesz

teruletileg, egy Bekes
megyet teljes egeszeben
lefedo regi6s penzintezet
jon letre. Ezen mlmenoen
is varhat6 neMny jelen
tos szervezeti valtozas.

Az uj takarekszovet
kezet kozpontj a nem
Endrodon lesz, viszont
Kezi ZoItan jelenlegi

H.E.

nek, de terrneszetesen a
tag donthet arr61, hogy
marad-e a reszjegyevel a
16trejovo takarekszovet
kezetben, vagy sem. A
Takarekszovetkezeti Ga
rancia Kozossegbol ad6
d6 elonyok tovabbra is
megmaradnak, ami azt is
jelenti, hogy a betetek es
a szamlapenzek szaz sza
zalekos biztonsagban
vannak. Az egyesiilesrol
az ugyfelek ertesitest
kapnak, teendojuk nin
csen. Szamlaszamuk nem
m6dosul, a hiteleiket val-

tozatlan feltetelekkel kell
torleszteniiik, az igenybe
vett penziigyi szolgaltata
saik megmaradnak es a
megtakaritasaik utan jar6
hozamokat is a szerzode
ses felteteleknek megfe
lelaen kifizetik.

- A letrejova takarek
szovetkezet biztositja
majd azt, - csakligy, mint
60 eve folyamatosan 
hogy a Bekes megyeben
eIok korszerii penzinteze
ti szolgaltatasokat erhes
senek el, az uj es hate
kony mukodesi struktUra
nak koszonhetoen
mondta vegUl Kezi Zol
tan ugyvezeto igazgat6.

ismeretei szerint az end
radi kozpont regi6s-gaz
dasagi kozpontta alakul
at, a Bekes Takarek
Szovetkezet szekhelye
pedig Bekescsaban lesz.

Az ugyvezeto igaz
gat6 hozzatette meg azt
is, hogy helyben a mun
kahelyek megmaradnak
es a kirendeltsegek sem
fognak megsziinni.

- Az Endrod es Vi
deke Takarekszovetke
zetnek jelenleg tobb mint
ketezer tagja van. A
tagokjogai nem seriilhet-

as eredmenyes szovetkezeti bitelintezeti
miikodes erositese. a rendelkezesre all6
toke koncentniltabb basznositasa, az erte
kesitesi tevekenyseg hatekonysaganak
novelese. valamint a rendelkezesre 8.116
tudils es bumanerOfomis kapacims job!>
kihaszmilasa - hangsulyozta marcius elejen
Vida J6zsef, a Takarekbank elnok-vezer
igazgatoja.

Az <;,oyesiih~sekr61 a takarekszovetkeze
tek igazgatosagainak eloterjesztese alapjan
a szovetkeztek tagjai (reszjegyesei) koz-.
iIIetve kfi}dottgyiili~seken dontenek. a fUzj·
6k a Takarekbank es a Magyar Nemzeti
Bank sziikseges engedelyeit kovetoen var
hat6an 2017 vegeig zarulnak Ie - irja a
portfolio.hu

Ev vegeig 52 takarekszovetkezet sUn
dekozik egyesiiloi, ezze! letreboZV3 12
tokeeros -es meretbatekony szovetkezeti
bitelintezetet.

Az egyesiilesi folyamat felgyorsuhisa
erdemi elorelepest jelent ahhoz, bogy a
[akarekszovetkezetek regionalis alapon
ujjaszervezett, versenykepes. iigyfelkoz
pontu es batekonyan mukoda penzilgyi
csoportta villjanak.

Az egyesiileseket kovetoen ev vegeig a
tervek szerint 12 regionilJis kozponm,
merethatekony penzintezet jon letre szak
mai alapokon, elsosorban a fOldrajzi kozel
seg, az azonos, vagy nagyon hasonl6 mik
rokornyezeti adottsagok jobb kihasznilla
silvaJ. AfUziok elsodleges celja a hatekony

dasagi folyamatnak meg
az elejen jarunk. Az
EndrOd es Videke
Takarekszovetkezet kiil
dottgyiilesenek kell majd
az egyesiiles elfogadasa
r61 dontenie, ez ev aprili
saban, majusaban es juli
usaban. Elkepzeleseink
szerint a november 30
aval 16trejovo Bekes
Takarek Szovetkezet
fi6kjaiban a videk lakos
saganak modem es teljes
korii penziigyi szolgalta
tasokat fogunk tudni
nylijtani, ugy, hogy bank
fi6kjaink minden telepu
lesen megmaradnak 
mondta Kezi Zoltan.

Az ugyvezeto el
mondta azt is, hogy az
Endrod es Videke Taka
rekszovetkezet nev ezzel
a egyiittmiikodesi forrna
val megsziinik, hiszen

Meg 2013-ban kez
dodott el a takarekszove
tekzetek modemizaci6ja.
A meretgazdalkodas ki
hasznalasa koltseghate
konysag kihasznaltsaga
erdekeben orszagos szin
ten az elmult evekben az
orszagban tobb helyen is
egyesiiltek, ruzionaItak
takarekszovetkezetek.

Kezi Zoltan tajekozta
tott arr61, hogy 2016-ben
mar Bekes megyeben is
tortent egy fUzi6, amikor is
a Szarvasi, a Keverrnesi es
a Gyulai takarekszovetkez
tek egyesultek.

- Ezt kovetoen, ele
get teve a 1629/2016.
Kormanyhatarozatban
megfogalmazottaknak,
2017 januarjaban Bekes
megye ot takarekszovet
kezete strategiai megalla
podast k6tott egymassal,
hogy letrehozzak a Bekes
Takarek Szovetkezetet.
Ezen elkepzelest a Ta
karekszovetkezeti Integ
raci6 csucsszervei is
tamogatjak. Jelenleg en
nek a hosszU jogi es gaz-

- Az iden 60 esztendos
Endrod es Videke Taka
rekszovetkezet merlegf6
osszeg, sajat toke, es ered
menyesseg szempontjabOl
mindig is a takarekszovet
kezeti szektor felso harma
daban helyezkedett el, meg
annak ellenere is, hogy a
korabbi evekrol athuzodo
hitelezesi vesztesegek fede
zesere sajat erobOl megkep
zett tartalekolasi kotelem
miatt, - a penziigyi szektor
tobbi szereplojehez hason
loan - az elmult evek nega
tiv eredmenyt hoztak. Ez
azonban a nagy multu
penztintezet stabilitasat
nem befolyasolja - mondja
lapunknak Kezi Zoltan a
szovetkezet iigyvezeto igaz
gatoja.
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35 eves
Gyomaendrod

Reszletek "A belve
cziai vallastetelt tarto
gyomai ekklezsia histori
aja" dmii leiratbOl. trta:
Davidhiizy Bekes Samuel
predikiitor.

Gyoma hajdan hely
seg, most mar mezovaros
nevezete, honnan vette
legyen eredetet, nem tudni;
valamint hogy kezdetet is
homaly fedi. Vagyon
Bekesvarrnegyeben, He
vesvarmegye szeleben,
Mezo-Bereny, Endrod, T.
Kevi, Deva-Vanya, Koros
Ladany, Koros-Tarcsa ko
zott.

Hogy nagyon regl,
Budai Ezsaias Magyar
orszag hist6riaja szerint
megtetszik onnan, hogy a
Ritus explorandae veritatis
per Judicium fem canden
tis etc. nevU konyvben s
annak masolatjaban Gyo
rna is emlittetik azon
helyek kozott, melyekbol
az akkori idok szelleme
szerint Nagy-Varadra 21
esztendo alatt, u.m. 1214
1235-ig hordattak a nyo
morultak megiteltetesre.

1682-ben lakosai (kik
akkor mind reforrnatusok
voltak), a torok itt garaz
dalkodasai miatt szejjel
oszolvan, a helyseg, el
pusztult, es mintegy 36
esztendeig igy maradvan,
1717-ben ugyanazon refor
matusok ujra megiiItek.

Negy nevezetes reszre
osztatik. Mezo-Bereny
felol levo resze egy regi
Mirh6 nevil foly6viztol,
melynek most csak arka
viseli nevet, Mirh6-hatnak;
errebb a templomig fekvo
resze Mirh6inneninek; a
templomt61 eszak fele
fekvo resze egy csakugyan
regi Dancza vizarkat61
Danczainneninek, az azon
tul felebb eso resze
Danczahatnak mondatik.
Mind a 4 resz egyforrna
kiteljedesu. Ezen reszekrol
neveztetven tobbnyire e
hely, csak 3 nevvel nevez
heto utcai vannak, u.m. a

hidt61 Berenybe vezeto
Berenyi, az ugyanonnan
Endrodre vivo: EndrOdi, az
ismet onnan Oroshaza fele
meno: Oroshazi utcak. Van
benne 950 baz.

Regulaztatva leven e
hely, 1819 6ta a hazak
tobbnyire mind szepen
epultek, melyek kozt neve
zetesebbek: a varosbaza,
melt6sagos urasag epulete,
serbaz, patikabaz, (melyet
ugyan az urasag epittetett
tiszt szamara, de 1832-ben
azza lett), tiszttalt6i, paro
chialis hitz, Csepcsanyi
hitz, a varoson kivUl egy 4
emeletes pompas gabona
tar, oskolahazak es egy,
1833-ban eplilt varrnegye
eskUdti epUlet. Benne ispo
taly nincsen.

Csapszek van benne
ketto, melyek komI egyik
ben vendegek is szallast
kaphatnak. Kulonben
mindeddig Szent-Mihaly
t61 Szent-Gyorgy napjaig
merhette minden lakos is a
maga borat.

Van benne husz liszt
malom, melyek komi egy-

Iden, sziHetese
nek 35. evfordul6jat
is unnepelheti Gyo
maendrod. A ket
szomszedos telepu
les Gyoma es End
rod 1982. janmir el
sejevel egyesUlt
Gyomaendr6d ne
ven.Varga Zsig
mond akkori or
szaggyulesi kepvi
selo - az egykori 2.
szamu Altalanos Is
kola igazgat6ja - az
egyesUlest kimond6
unnepsegen t6bbek
k6z6tt a k6vetkezo
ket mondta:

ben egyszersmind kitsitt is
keszithetni, 2 olajmalom, 2
posvany benne: a Danczae
es Mirh6e.

Regi leven e hely, sok
ellensegei is lehettek, vala
mint az egesz orszagnak, a
tatar, torok. Tuz kevesszer
pusztitotta. 1740-ben meg
egett a Mirh6hitt idegen
vendeg vigyazatlansaga
miatt. Kesobb, ha tamadt is
tliz, de mindenkor csak
szerencsetlensegbol, s 5
bazon fellil sohasem pusz
titott, rendesen pedig esak
egy egett el. Tiz esztendo
ben is pedig ha esett egy
szer.

A pestis e helyet is
meglatogatta 1739. es
1831-ben az epek6rsag
duhe; de csak 170 sze
melytragadott el.

Arviz is haborgatta e
helyet, mert mar itt 3
Koros egyesulve foly, u. m.
Feher-Fekete- es Sebes.
Nevezetesen 1816-ban
olyan nagy volt itt az alja a
viznek, hogy a hazakban is
felfakadt es 1830-ban, a
nagy telben, mikor az arviz

A 1982. ja
nuar elsejei egyesu
les azt is j elenti,
hogy nem en endro
di, nem en gyomai,
hanem mi gyoma
endrodiek k6zel 20
ezren epitjuk tovabb
te1epUlesunket. Az
oszd meg es ural
kodj huberi jelsz6
nar jobbat, ertelme
sebbet talaltunk:
6sszefogasban van a
mi eronk! - mondta
unnepi beszedeben
Varga Zsigmond
orszaggyulesi kep
viselo.

juhitszt juhaval, karamja
val elragadta.(...)

Foldje Gyomanak la
paly annyi, mint hat, a
lapalyban annyi szek, mint
j6. A terrno fekete foldje 2
vagy legalabb is egy lab
nyi. Ezen alul kUlonfelek a
foldnek retegei, u. m. feke-

te-sarga, homokos sarga,
kekagyagos alabb, lejebb
kemeny, szappanforrna,
nehol foly6 homok. A
kekagyagos I 1/2 labnyi, a
tobbi tobb.(...)

Szolloi szamosan van
nak, u. m. Hantos, Epres,
Sasas, Czifra, Mata,
Banom, Nadragos (mely
nevet onnan vette, mivel
egyedUl nadragos ember
eknek osztatott eloszor),
Cseplis ket darab, Poczos.
Bora masodik klaszisu;
addig all, mig nem consu
maitatik, mert esztendeig
is elall, tovabb is j6 pincze
ben. Keves el is adatik,
vagy inkabb nadert a
vanyaiaknak elcserelodik.
Terem 2000 ak6 bor.
Gyiimolcsfak itt szamosak
es j6k, szep oltasok is van
nak: alma, korte, szilva,
meggy, cseresznye, baraek,
stb.

Erdohataraban nin
csen; fiizfak is csak a gittak
mellett.

Foly6vize a barrnas, u.
m. Feher, Fekete, es Sebes
Koros. Fokai a Csergettyii,
Nagy-Ivan, Isti, Nemet
fokok, melyek idonkint a
Korosbol megtelnek. Ket
kanalisa van: a Dancza es
Mirh6. Toltesei a viz ara
dasai ellen: az 1vanfeneki
2000 01, a Hogyeregat 720
01, melyeket a nemes var-

megye keszittetett, de
Gyoma belole 2000 olet
ujitgat. VizUnknek szokott
haszna mellett megvan a
halaszat. Malom rajta nin
csen, de vannak benne:
harcsa, esuka, potyka,
sullo, menyhal, sok nemu
keszeg bOven, rak, egy
keyes kecsege is.

Vizimadaraink sokfe
Ie: sneffek, rucza, Iud,
gem, siraly, godeny, bibicz,
ritkan k6csag es hattyli is.

A hatarban vannak:
Ege, P6, Nyarszeg, 1682
ben elpusztult helysegek.
Asas utan helyeiken talalni
embercsontokat, koveket,
de penzt nem. Halmok a
hatarban ezek: Szilasok
vagy a Haromhalom,
Szekhalom, P6halom,
Redahalom, Lepeny-Ozed
s a varos alatt Elohalom; az
ugarakon: Olahhalom, ugy
neveztetve regi mivelOitol
(?), Saska-, Bodvai,
Istihalom, Galokhalma,
Keselyiis-halom, Egei
halom, mely legnagyobb,
B6dorhalom, a 2 Kis
halom.

Foldes urai: Ezeket
1682-ben a torok lak6fold
jokrol elszelesztven, kik is
reformatusok voltak, es 35
esztendeig birtokuk pusz
tasagban allvan, ismet a
kiralyi kamarara ment at,
miutan 1717-ben ismet
megultek a reforrnatusok.

1719-ben egy !inezi
pek nagy talentomu fianak
bar6 Haruckem Janos
Gyorgynek, ki sok erdemei
altaI melt6va tette magat a
kiralyi udvamal, 24 s tobb
ezer forintert Gyomitt is 91
helyseggel es pusztaval
egyiitt ataladta III. Karoly
kiraly.

Ezen Haruckem, 1722
ben magyar indigenava,
1729-ben bar6va, 1732
ben Bekesvarrnegye fOis
panjava tetetett.

Ennek familiaja birja
maig is mind Gyomat,
mind a tobbi helysegeket
es pusztakat. (...)
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A Gyomaendrodi
Ipari Parkban tahilha
t6k a Gyomaszolg es a
Gyomakozszolg Kft.-k,
melyek telepen az utobbi
h6napokban elszaporod
tak a patkanyok. Erre
tobb olvasonk is felhivta
lapunk figyelmet.

Az 6n!<orrminyzati ceg
teriilete val6ban katasztro
falis kepet mutat. A gon
dozatlan teriileten kialaki
tott hulladekudvarba 3 eve
szallitjak, majd valogatjak
es balazzak a szelektiv
hulladekot, amely Gyo
maendradral, Devavanya
r61, 6rmenykutr61, Kar
dosr61, Ketsopronyb61,
Csardaszallasr61, Ecseg
falvar61 es Hunyar61 keriil
a telepre.

- Vaszk6 Anik6, a
Gyomak6zsz01g Kft. ugy
vezet6 igazgat6ja lapun!<
kerdesere elmondta, hogy
a hosszU, hideg tel miatt a
balaz6 gep nem tudott
miik6dni, ezert a kezelesre
var6 hulladek, a miianyag
flakon, a papir es az uveg
felgylilemlett a telepen.

Megtudtuk meg azt is,

hogy a Gyomaendr6di 6n
kormanyzat palyazaton
nyert hulladekvalogat6
gepsorat - annak nagy me
rete miatt - nem tudtak
elhelyezni az Ipartelep
utcai hulladekudvarban,
hanem kivittek a Gyo
maendr6d hataraban mii
k6d6 regionalis hulladek
lerak6ba.

Vaszk6 Anik6 tajekoz
tatott arr61 is, hogy ez ev
marciust61 a szelektiven
begyiijt6tt hulladekot nem
az Ipartelep utcaba, ha
nem az egykori teglagyar

melletti lerak6ba szallitjak
ki. Ezzel az ipari parkban
leva aldatlan allapotok
megsziinnek. A Gyoma
k6zszolg Kft. ugyvezet6
igazgat6ja hozzeitette meg
hogy sajnaIatos m6don a
szelektiv hulladekgyiijt6
zsakokba a lakossag gyak
ran beledob mindenfele
szerves hulladekot is,
ezert nagyobb gondot kel
lett forditaniuk a ragcsa
16k elszaporodasnak visz
szaszoritasara.

H.E.

Uj szint kapott a takarek

_,r..

SANDOR SERVICE KFT.
5310 Kisujszilllils. Deilk F. u. 69-75.
Tel: 59/321-134
Fax: 59/322-300
e-mail: fsandor@sandorservice.t-online.hu
web: www.fordsandorservice.hu

Az aUl6l11usztraci6. Vegyes uzemanyag-togyasztas: 4,4-6,31/100 km, allag C02 kibocsatas: 115-149 g/km.
*Ford Credit finanszirozassal. A jelen hirdetesben foglaltak nem min6sulnek kotelezo ervenyd
ajanlatnak es nem tartalmaznak teljes koru tajekoztatast a finanszirozasi konstrukci6 felteteleir61.
Az akci6 2017.01.01-161 visszavonasig ervlmyes.

veget61 egy deriisebb,
napsarga sziben pompa
zik a Kossuth uti epiilet
a kivitelezest vegz6 gyo
maendr6di K6r6s-Piktor
Kft. j6voltab61.

Az Endr6d es
Videke Takareksz6vet
kezet gyomai kirendelt
segenek epiilete uj szint
kapott. A korabbi sziir
keskek helyett marcius
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Zalai Mihaly, a Bekes
Megyei Ertektar Bizottsag
elnoke, a megyei kozgyiiles
elnoke elmondta meg, hogy
a Bekes Megyei Ertektar
Bizortsag legut6bbi Ulesen ot
uj erteket vett lajstromba.
Ezek a kovetkez6k: Oros
hazi buzacsiramale, Orlai
Petrics Soma eletrnu, Gyulai
KutyasAgility Szabadi
d6sport Klub, Volgamenti
herics, Mokry Samuel bUza
nemesit6 munkassaga, elet
muve.

Mult evben hagyomany
teremt6 cellal jott letre a
Megyenap, amelyen bemu
tatkoztak a megyei ertekek,
es ezen a napon ismertek el
azoknak az ertek tulajdono
soknak vagy felterjeszt6k
nek a munkajat, akik a tele
pUlesi es megyei ertektarba
uj ertekeket javasoltak.
Nernreg zarult Ie egy fiatalo
kat celz6 palyazat: a megyei
ertektarral kapcsolatos vetel
ked6ben a versenyz6 diakok
arr61 adtak szamot, mennyire
ismerik a megyei ertekeket.

:..;...-..... ~ ~- '" "'-'
M.I~' ,
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A Bekes Megyei
Ertektarban 2014 6szeig 13
megyei erteket vertek lajst
romba. Az6ta nagyon sok
telepUlesen jort letre ujabb
ertektar, jelenleg 48 telepUle
si ertektar miikodik, 784
erteket tartanak nyilvan. A
Bekes megyei ertektarban
mostanaig 29 ertek kaport
helyet, melyek koziil kert6 
a csabai es a gyulai kolbasz 
hungarikum is.

Az ertektar mozgalom
nak szamos palyazata meg
jelent az elmUlt id6szakban,
ezek kereteben uj ertektarak
letrehozasat segitette a
megyei ertektar bizottsag,
igy jort letre Szabadkigy6s

A megyei ertektar
bizortsag munkajat nyolc
szakmai albizortsag segiti,
aho140 f6 dolgozik tarsadal
mi munkaban, mint ahogyan
az ertektar bizortsagban is.

telepulesi ertektara. A
magyar hungarikum torveny
osztonzi, hogy teruleti ertek
tarak alakuljanak, ennek
kapcsan jott letre, szinten
palyazati forrasb61
Szekelyfold ertektara.

A magyar orszaggyiiles
2012. aprilis 2-an elfogadta a
magyar nemzeti ertekekr6l
es hungarikumokr6l sz616
torvenyt. A torveny celja
szamba venni es dokumen
talni nernzeti ertekeinket, es
ebbOl kUlon adatbazist alkot
ni. A torveny szerint az
osszegyiijtort ertekeket koz
kinccse kell tenni, gondos
kodni kell ezen ertekeknek
megismerteteser61. Agyiijt6
munkat a lehet6 legszele
sebb korre kell kiterjeszteni.

Az osszegyiijtort nernze
ti ertekekb61 a Hungarikum
Bizortsag letrehozza a Ma
gyar Ertektarat, melynek az
elemeib6l valasztjak majd ki
az un. hungarikumokat. E
mellert a torveny celja, hogy
e16segitse a nernzeti ertekek
es hungarikumok fennmara
dasat es vedelmet ezzel is
er6sitve a nernzeti tudatot.

ABekes megyei ertektar
bizottsag feladata, hogy a
megye teruleten lev6 nernze
ti ertekeket a torveny altai
megszabort kateg6riak sze
rint azonositsa es nyilvantar
tasba vegye. Barki kezdeme
nyezheti nernzeti elieknek a
Bekes Megyei Ertektarba
torten6 felvetelet. A kezde
menyezes ingyenes es on
kentes alapon tortenik.

A megyei ertektar bi
zortsag 7 f6b6l all, tobbsege
ben szakemberekb6l, 6k:
Zalai Mihaly, a Bekes Me
gyei Onkonnanyzat kozgyli
lesenek elnoke, Ambrus
Gyorgy, a Magyar Nemzeti
Gasztron6miai Szovetseg
alelnoke, And6 Gyorgy, a
bekescsabai Munkacsy Mi
haly Mlizeum igazgat6ja, dr.
Erdesz Adam, a Bekes
Megyei Leveltar igazgat6ja,
Fekete Peter, nemzeti cir
kuszstrategiaert fele16s mi
niszteri biztos, Simon Istvan
Tamas, a Bekes Megyei
Onkorrnanyzat kozgylilese
nek kepvise16je, Zavoda
Ferenc, a Bekes Megyei
Onkonnanyzat tanacsnoka.

J~ .. ".-=: --' ~;"J,-

gyarorszagon. A Mez6tli
ron lev6 tejterme16 bi
valytelepet a ceg a helyi
ankormanyzattal kazasen
miikadteti.

A mintegy 330 milli6
forintos beruhazassal ki
alakitott telepet tavaly
majusban adtak at. Je
lenleg a navendekekkel
egyiitt 74 bivalyt gondoz
nak a telepen, kes6bb
250-300-ra akarjak navel
ni az allatok szamat.

A vallalkozas a nagy
tejhozamra szelektalt
mediterran olasz bivaly
fajta behozatalaval a
bivalytej magyarorszagi
termeleset, feldolgozasat,
illetve magas hozzaadott
ertekii tejtennekek, sajtok
el6allitasat tUzte ki celul.

A tejb6l keszii16 sajt
gyartasa hamarosan indul
a Faldmiivelesugyi Mi
niszterium fenntartasaban
miikad6 gyomaendr6di
Bethlen Gabor Mez6
gazdasagi es Elelmi
szeripari Szakkepz6 1s
kola es Kollegium tangaz
dasagaban - irja az agrar
szektor.hu

FESTES
HOSZIGETELES
ALLVANYOzAS

HOMLOKZATl· ES ALUMINIUM
GURULOS ALLvANYRENDSZER

BERELHETO!

f ' , ~o Laszlo: 0670/366-12:::: --.:

p
"-. ~

Tejhaszmi bivalyok
tartasara toboroz gaz
dakat a mezoturi Ita
liagro Kft. A ceg egy uj
allattenyesztesi agazatot
igyekszik meghonositani
~agyarorszagon.

A ceg a bivalytartas
elterjesztesehez arra
kivanja asztanazni a ter
mel6ket, hogy induljanak
a Videkfejlesztesi Prog
ram hamarosan megnyil6
fiatal gazda palyazatan.
Takacs Zoltan, ceg tana
csad6ja szerint ehhez
szakmai tamogatast nyUj
tananak, segitenenek a
leend6 bivalytart6knak a
palyazat elkesziteseben,
es a tartashoz is szakmai
tanacsadast adnanak.

A mintegy 12 milli6
forint vissza nem teriten
d6 tamogatast elnyer6
palyaz6k szamara a tejter
mel6 bivalyokat a ceg
szerezne be. Az altaluk
tamogatott allattartasra
Mez6tlir 50 kilometeres
karzeteben latnak egyel6
re lehet6seget. A Italiagro
Kft. azt igeri emellett,
hogy a gazdakt6l a meg
termelt bivalytejet at even
keresztiil garantalt, szer
zOdeses aron felvasarolja,
es sajat gepjarmiivel
naponta elszallitja.

Az olasz-magyar tu

lajdonu Italiagro Kft.
jelenleg egyedulikent fog
lalkozik tejhasznu biva
lyok tenyesztesevel Ma-
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Nyomorban el Szilagyi Istvan,
pedig Gyorben fLitott szineszlakas varja

2017. aprilis

OJ
fogorvosi

orzetek

A gyomai sziiletesii Szilagyi Istvan varosunk diszpolgara

Az AcNews beszamo
16ja szerint nyomorUsagos
koriilmenyek kozott teng6
dik Szilagyi Istvan szinmii
vesz, akit rengeteg filmes
es szinpadi szerepe koziil
talan a Kemenykalap,
krumpliorr cimu ifjusagi
sorozat L6pici Gaspar
jahnt ismer az orszag.

A visszavonult szinmii
vesz nagyon szereny koriil
menyek kozott el, az elmUlt
id6szakban tobb egeszseg
ligyi problemaja is volt.

- Kicsit nehezen megy
mar a kozlekedes a labam
miatt. -0gy egy evvel
ezel6tt sulyos tiidogyulla
dast kaptam, mert nem tud
tunk fiiteni a hazban. Akkor
k6rhazba szallitottak, es
nagyon sok gy6gyszert
adtak nekem. Tobb hetig
bent fekiidtem, es kozben a
kezeles soran tromb6zis
alakult ki a labamban.
Szerencsere most mar kezd
meggy6gyulni, de id6nkent
meg mindig nagyon faj, es
a jelenlegi gy6gyszerek is
kicsit megnehezitik a
beszedkeszsegemet
mondta el az AcNewsnak.

A szinesz abban bizik,
hogy felepiilese utan ismet
szerepeket vallalhat a
Gy6ri Nernzeti Szinhazban,
am a Blikk erdekl6desere a
szinhaz ertetlenlil allt a fej
lemenyek el6tt.

- Szilagyi Istvan tavaly
nyugdijba vonult t6liink,
igy sz6 sincs arr61, hogy
visszateme jatszani - szo
gezte Ie a szinhaz kulturalis
menedzsere a Blikknek.

- Magam is megdobbe
nessel olvastam, milyen
koriilmenyek kozt el egy
kori miivesziink felesege
vel, a szobrasz Hume
nyanszky Jolannal. El kell
mondjam, nem igy kene
lennie.

Szilagyi az elmUlt
nyolc evben egy kozmiive
sitett szineszlakasban elt,
am a szinhaz alkalmazottja
nak elmondasa szerint azt
egyik pillanatr61 a masikra
hatrahagyta. Az intezmeny

azonban az6ta is fenntartja
a szamara a lakast.

- Az elmUlt hetekben
tobb furcsa informaci6
litott napvilagot Szilagyi
Istvanr61. Szeretnenk, ha
mindenki tudna, hogy a
miivesz urat Gy6rben
tovabbra is varja fiitott szi
neszlakasa, melyet a szin
haz gondnoksaga iizemel
tet. Bizunk benne, hogy
Pityi miel6bb ugy dont,
hazater - kozolte Facebook
oldal<in a Gy6ri Nernzeti
Szinhaz.

Az Aurora zenekar fel
hivast tett kozze, azt irjak
Facebook oldalukon, "j6
baratunk, tobb videokli
plink f6szerepl6je, a szin
muvesz-legenda (a sokak
altaI csak L6pici Gas
parkent ismert) Szilagyi
Istvan nehez helyzetbe
keriilt. Nem csak nekiink,
de az egesz nernzet szama
ra okozott felejthetetlen,
boldog pillanatokat, igy
kotelessegiinknek erezziik,
hogy segit6 kezet ny(rjt
sunk neki es ebben szami
tunk a Ti kozremUkodese
tekre is! Mi nem likevada
szatra hasznaljuk ezt a

posztot, val6di csapatmun
kaval szeretnenk anyagi
segitseget ny(rjtani.

Az akci6ban el6rendel
het6 tamogat6i p616 meg
vasarlasaval tudtok reszt
venni, amelynek ara 5000
forint. Minden megrendelt
darab utan befolyt teljes
hasznot Szilagyi Istvan
eletkoriilmenyeinek javita
sara ajanljuk fel" - kozolte
a zenekar.

Marcius wigen jolt a
hir, hogy az akci sikeres
volt. Szilagyi Istvan megse
gitesere meghirdetett akci
on az Aurora zenekar arra
kerte a rajongoikat, hogy
vasaroljanak toliik polot 5
ezer forint ertekben, es a
teljes osszeget a szinmii
vesznek ajanljak. Marcius
vegeig 660 darab polot ren
deltek meg toliik, melyek
osszerteke 3,3 millio forint.

A tervek szerint aprilis
28-an Budapesten, a Praga
Sorhazban egy rendhagyo
Aurora akusztikus koncert
keretein beWI adjak at az
adomanyrol szolo szerzo
dest a gyomai sziiletesii
miivesz reszere - irta az
egyiittes.

Gyomaendr6d Varos
kepvisel6-testiilete ugy
dontott, hogy a jelenleg
miikod6 negy fogorvosi
korzetb61 2017. aprilis I-t61
3 fogorvosi korzet alakit ki.

1. korzet: a fennall6
feladat-ellatasi szerz6des
alapjan a praxisjog jogo
sultjakent a korzet miikod
tet6je a Fogaszda Fogorvosi
SzolgaItat6 Bt., szemelyes
kozremiikod6: Dr. Kerekes
Attila fogszakorvos.

2. korzet: a fennall6
feladat-ellatasi szerz6des
alapjan a praxisjog jogo
sultjakent a korzet miikod
tet6je Dr. Torok es Tarsa
Fogaszati Bt., szemelyes
kozremukod6: Dr. Torok
Anna fogszakorvos.

3. korzet: uj feladat
eUatasi szerz6des alapjan a
praxisjog jogosultjakent a
korzet miikodtet6je Anti
Anging Medical Egeszseg
ligyi es Szolgaltat6 Kft.,
szemelyes kozremiikod6:
Dr. Bekes Annamaria fog
szakorvos.

- A tavalyi ev folyaman
a Dr. Bekes Bt. tulajdon
keppen visszaadta Gyoma
endr6dnek a praxis jogot,
vagyis megsziintettiik a fel
adat ellatasi szerz6dest a
Bt.-vel, az6ta helyettesites
formajaban dr. Kerekes
Attila es dr. Torok Anna lat
tak el a korzetek miikodte
teset. Ez a helyettesitesi
szerz6des 2017. januar 31
evel jart Ie. Testiiletiink ugy
dontott, hogy a negy korzet
b61 harmat alakit ki, mert a
lakossagszam nem indokol
ja a negy korzetet. Don
tottiink a harom korzet
kialakitasar61, valamint
arr61, hogy dr. Bekes
Annamariaval szerz6dest
kotiink az egyik fogorvosi
korzet miikodtetesere - nyi
latkozta a hir6-nak Toldi
Balazs polgarmester.
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A banki szolgaltatasok
digitalizatodasat szemteItetO
ujdonsagot mutatott be az
OTP Bank: az OTPdirekten
keresztiil telj es egeszeben
online intezheto a szemelyi
kolcson felvetele, beleertve a
szerzodes alairasat is. Az
online igenylest kovetoen
akar egy oran beliil, emberi
beavatkozas nelkiil megerke
zik az igenyelt hitelosszeg az
iigyfelek szamlajara.

Fontos lepest tett a banki
szolgaltatasok digitalis elereset
biztosit6 uton az OIP Bank
azzal, hogy bevezette a teljes
egeszeben online intezheto sze
melyi kolcsont a piaera. Ez az
els6 olyan, val6ban online hitel
tennek Magyarorszagon,
amelynek igenybevetelehez
lenyegeben semmi masra nines
sziikseg, mint egy intemetes
eszkozre. Az igenyles par perc
alatt kitolthet6, az ezt kovet6,
nehany perces hitelbiralati
folyamat es atutalas pedig
automatikus - mutatta be a
megoldast ujsagir6k el6tt
Kovacs Antal, az OIP Bank
vezerigazgat6-helyettese. Az
igenylest kovet6en akar egy
6ran belUl az iigyfeJ szamlajan
lehet a szabadon felhasznalhat6
osszeg.

Az on-line szemelyi kol
cson j61 tiikrozi, hogy az OIP
Bank mit gondol a hagyoma
nyos banki szolgaltatasok digi
talizalasar61: ez a m6dszer to
keletesen alkalmazkodik a hi
teligeny16 lehet6segeihez es
eletritmusahoz, mikozben ki
szolgalja a biztonsagos, gyors
es kenyelmes szolgaltatashoz
fiiz6do igenyet is.

A hitelintezet intemet
bankjan, az OIPdirekten ke
resztiil igenyelhet6 szemelyi
kolcsont 2016 szeptember 6ta
erhetik el a penzintezethez er
kez6 jovedelemmel es intemet
banki hozzaferessel rendelkez6
iigyfelek.

A eel az, hogy rovid id6n
belUl a jovedelem-j6vairassal
nem rendelkez6-, valamint a
nem OIP banki iigyfelek resze
re is elerhet6 legyen ez a lehe
t6seg. Az eddigi tapasztalatok
r6l a banki vezet6 elmondta, az
elmult h6napokban tobb mint
ezer iigyfel igenyelt szemelyi
kolcsont online, a foly6sitott

osszeg pedig mar meghaladta
az 1 milliard forintot.

Offline is toretlenul mkp
szerii a szemelyi koleson. 2016
ban mintegy 210 milliard
forintnyi Uj szemelyi kolesont
helyeztek ki apenzugyi szolgal
tatok Magyarorszagon, ami
tobb mint 60 szazalekos nove
kedest jelent az egy evvel
korabbi ertekhez kepest. Az
OTP Bank varakozasa szerint a
volumen iden ujra eleri a gaz
dasagi vGlsag elotti utolso tel
jes ev merteket.

Tobb mint 50 tovabbi
digitalis fejlesztes

Az OIP Bank szamos
digitalis fejlesztese mar elerhe
t6. A Simple mobil-applikaci6
elerte a 250 ezres felhasznal6i
letszamot, a bankkartyas vasar
lasok utan visszateritest bizto
sit6 kedvezmenyprogramot
pedig negyedmilli6 felhasznal6
vette igenybe az elmUlt evben.
Nehany h6napja indult az
OIPdirekten szabadon, az
iigyfet etethelyzetenek megfe
lel6en szemelyre szabhat6
szamlaesomag is, 35 ezer ilyen
online szamlat nyitottak eddig
a bank iigyfelei. A hitelintezet
sikeresnek tartja az intemeten
indithat6 mikro- es kisvallalko
z6i szamlanyitasi lehet6seget
IS.

"Az iigyfeligenyeket szem
el6tt tartva az OIP Bank jelen
leg tobb mint 50 kiilonboz6
digitalis fejlesztesen dolgozik,
koztiik mobilfizetesi megolda
son es tovabbi, papirmentes
ugyintezest lehet6ve tev6 szol
galtatasok bevezetesen. A cel
az, hogy iigyfeleink szabadon
valaszthassak meg, hogy sze
melyesen a bankfi6kban, vagy
a szamit6gepUkrol, vagy tele
fonjukr61 szeretnek intezni
banki iigyeiket. Azon dolgo
zunk, hogy minden m6don es
csatoman ugyanazon a magas
szolgaltatasi szinvonalon es
biztonsaggal tehessek ezt
meg." - emelte ki Kovacs Antal
vezerigazgat6-helyettes.

Hozzatette: a digitalis fej
lesztesek kiegeszitik, tamogat
jak a fi6ki szemelyes kiszolga
last, de nem p6toljak azt. A
bank iigyfelei a jovoben is sza
mithatnak a 400 fi6kban eler
heto szemelyes iigyintezoi es
tanacsad6i szolgaltatasra.

Sz6-Beszed

Erdely tortenete a mai
magyarsag orok sziviigye.
Karpat medencei eletUnk
resze volt es rna is az. Alljon
itt egy szereny, de szivet gyo
nyorkodtet6 kis tortenet az
egymas iranti szeretet es tisz
telet szep peldajakent.

A tortenetet Kiss Oszvald
Karoly, esztergomi smletesii,
hat eve Gyomaendr6don e16
kamionos meselte el. Az elbe
szeJ6 kamionos bejarta egesz
Eur6pat, Azsiat, volt az eszaki
sarkkoron ttll, az Arab vilag
szamos orszagaban, es Szibe
riaban is. Szamara a terkepnyi
teriiletb61 megis Erdely volt a
legkedvese1?b hosszU kamio
nos eleteben. Ennyi bevezetes
utan kovetkezzen maga a tor
tenet.

- Erdelyben eveken at
kamionoztam. Azt mondha
tom, megismertem Erdely
minden szegletet, hegy-vol
gyes tajait, az erdelyi magyar
sag hagyomanyait, egyszerii,
tiszta szeretetUket. Az egyik
alkalommal egy hosszU,
kemeny ut kovetkezteben hul
lafaradtnak ereztem magam.
Siirii erdosegi uton, meredek
hegyek kozott smrke, aztat6
es6ben minden emberi tartale
kom kimeriilt. Eldontottem,
hogy a legkozelebbi alkalmas
nak velt helyen leparkirozok.
Este tiz 6ra koriil lehetett,
amikor megpillantottam egy
halvany fenyecsket az ut mel
lett. Itt emberek elnek! Itt
fogok megallni. A sziik uton a
lehet6segekhez kepest felre
huz6dtam; es vege. Innen egy
tapodtat sem tovabb!

Nehany pere mulva kinyi
lik egy ajt6 a b6deszerii epit
menyb61 es egy bacsika, hosz-

szU subaban, nagy bottal a
kezeben lassan kozeledett
felem. Nem tudta elkepzelni,
hogy mi ez a fenyes vilagitas a
nagy szomyetegnek tUn6 jar
ganyomon. Kom6tosan korbe
nezegette a kamionomat.
Val6szinii, eleteben ilyet meg
nem latott.

- Adjon isten j6 estet! 
koszonok neki illedelmesen.

- Adjon isten magimak is.
Tan Magyarbul gyiitt?

- Onnan en. Nagyon fa
radt vagyok, szeretnek itt ej
szakazni! Lehetseges?

- Entiillem maradhat nyu
godtan.

- De nem fogjak itt banta
ni a kamionomat?

- Hat ami tesmnk, hogy
ne legyen bajsag.

Az apoka elment es
hamarosan hozott egy boIju
nagysagli kutyat. Hozzako
totte a kamion ajtajahoz.

- Most mar nyugodt lehet.
Magyar embert ez nem bant, a
roman meg igy nem mer hoz
zanylilni. Szomjas-e kend?

- Az lennek. Ihatnek-e itt
valahol valamit?

- Gylijjek kend, van itt
nem messze szemben egy iv6.

Odaertiink. Az ap6 meg
alIt a bejarati ajt6 el6tt es bot
javal halkan megkopogtatta az
ajt6t. Bentrol mindjart ki is
sz6ltak.

- Gyiijjek beljebb bekes
seggel!

Odabent oten, vagy hatan
ultek egy hosszU asztal mel
lett. Az oreg ap6 lassan korbe
nezett, es igy sz61t:

- Jott velem egy magyar
gyerek bocsiHettel legyen. Az
lehet, hogy szomjas, de lehet,
hogy ehes is. Van-e valami az

9

asztalra, nehogy ehen haljon,
ha mar idaig eljott?

Par perc alatt etellel meg
rakott asztal fogadott, meIy
ben benne volt az egyszerii
szekely ember 6si szeretete.
Persze el6tte palinkaval kellett
kioblitenem a szamat. A
vacsora igazan j61 esett. Akia
d6s vacsaraert semmit nem
fogadtak el. Viszonzasul meg
hivtam a jelen !evoket egy
italra, de azt is csak nagy
unszolasra fogadtak el. Volt a
kamionomban harom iiveg
magyar bor, azt bevittem ajan
dekul a bentlev6knek, aminek
viszont igen nagyon megoriil
tek.

- Nalunk a bor nagy
kincs. Itt nem terem meg csak
a palinka meg a sor.

A fel tiz 6rai zaras ellene
re koriilbeliil ejjel ket 6raig
elbeszelgettUnk. Hma es ker
dezni val6 mindnyajunk
reszerol boven akadt. Vegiil
elkoszontlink egymast61 es
mindenki nyugodni tert. Az
oreg papa elkoszoneskor azert
megkerdezte:

- Mikor 6hajt reggel
tovabb indulni?

Reggel, pontosan het ora
kor halk kopogasra ebredtem.
A papa kopogtatott a botjaval
a kocsim ajtajan.

- Jo reggelt' Ugyan gyiij
jek mar reggelizni! Csak nem
fog ehen elindulni?

B6seges es valtozatos
reggelivel fogadtak, es csak
azutan engedtek tovabb indul
ni, persze utraval6 csomaggal.

Ez a szivet melenget6 tor
tenet egy erdelyi, elzart, apr6
falucskaban tortent, ahol meg
el az egyszerii, szep tiszta sze
kelymagyar szeretet es barat
sag.

Eletem saran sikeriilt meg
egyszer oda visszajutnom, de
sajnos az oreg mama mar csak
egyedul fogadott ...

Sok szep elmenyt mond
hatok magamenak, de a 30
eves kamionozasom egyik
legszebb, es legmaradand6bb
utielmenye mindenkeppen ez
volt a sok komI.

Lejegyezte: B. K.
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Francia diakok Gyoman

agyar nyelvtan
versenyen

A Lotz Janos szoveger
tesi es helyesinisi verseny
megyei fordul6jaban na
gyon szep eredmenyt ert el
VaIju Gergo 8. a osztalyos
tanul6: 3. helyezes, vala
mint Varkonyi Sarolta 7. C

osmlyos diak, aki 4. helye
zett lett. Tovabbi eredme-

nyek: Sztojan Zoltan 7. c:
nyolcadik helyezes, Cse
renyec Orsolya 8. a: kilen
cedik. hely es Saly Sara 7. c
tizedik helyezes. Mind
egyikiik felkeszitoje: Hu
nya Jolan tanamo volt.

Balint Napi
Szimultan Sakk
A BaJjnt-Valentin napi

rendezvenysorozatunk nyi
t6 napjakent 2017. februar
6-an ketiilt sor a Balint
Napi Szimultin Sakk del
utanra. Eiso alkalommal
fogadtak el meghivasunkat
Vitez Sinka Brigitta sakk
mester, Feher Janosne,
Sinka Ildik6, segitok. A fer
geteges sakk ctelutinon 79
partit jatszottak iskolank
tanul6i, a kedves sziilok,

rokonok, ismerosok a sakk
mester tobbszoros magyar
valogatott jatekos, olimpi
kon Bici nenivel.

Bar a mestelt ugyan
legyozni nem lehetett,
megis egy nagyon j6 han
gularu delutant tolthettiink
a 89 eves, faradhatatlan,
idot nem kimelo, sakkima
d6 Brigitta nenivel. A ked
vessege, j6 szandeka, nagy
le1kUsege megmutatkozott
a 16 dontetlenben, a 49
csillag adasaban, amelye
ket sajat keszitesu, ujra
hasznosithat6 anyagokb6l
keszitett ajandekoknak. A
faradhatatlan mester meg
igerte, hogyha egeszsege
engedi, jovore is ellatogat
hozzank.

H.J.

A Foldmuvelesiigyi
Miniszterium Agrarszak
kepzo Intezmenyi HaI6zat
Gyomaendrodi Bethlen
Gabor Mezogazdasagi es
Elelmiszeripari Szak
kepzo Iskolaban 11 fran
cia diak es 2 kisero tanar
toltotte szakmai gyakorla
tat marcius kozepen.

- Magyarorszag megma
radjon olyan nernzetnek,
amely kepes sajat eletet,
sorsat iranyitani - hangsu
lyozta Fazekas Sandor
f6ldmiivelesiigyi minisz
ter az 1848/49-es forrada
lorn es szabadsagharc
evfordu16ja alkalmab6l
rendezett kitiintetesi iin-

nepsegen, ahol Miniszteri
Elismero Oklevelet ado
manyozott Szilagyi Ja
nosnenak, a Bethlen Ga
bor Mezogazdasagi es

Elelmiszeripari Szak
kepzo Iskola es Kolle
gium kollegiumi nevelo
jenek, harom evtizedes
kivalo oktatoi-neveloi te
vekenysege elismerese
kent. D. L.

·SZO-BESZED

6JnnRh· .s?Uit
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6eszell

- A videk gyarapoda
sa, a magyar gazdak telje
sitmenye az orszag fejlo
desenek biztositeka. Nel
kiilozhetetlen ahhoz,
hogy - mikozben Euro
paban nagy erok dolgoz
nak azon, hogy az unio
nepei alavetett nernzetise
gek szintjere siillyedjenek

Erasmus projekt part
nereink az intezmeny tan
gazdasagaban, ha16zati
vallalkozoi koreben es a
mezotUri bivaly farmon
tanulmanyoztak az allat
tenyesztest es mezogaz
dasagi termekek elMllita
sat. A francia es magyar
diakok egyiitt gyakorla
toznak, reszt vettek tartal
mas helyismereti progra
mokban, felfedezhettek
videkiink vonzeroit.

Varga Istvan edzo
elmondta, hogy D6ri
megismetelte a multkori
Magyar Kupa teljesitme
nyet. Ez az eredmeny
azert kiemelkedo, mert
meg ebben az evben csak
ifjusagi korosztalyli!
Sajnos az ifjusagi bajnok
sagot seriiles miatt ki
hagyta, de a felnott es
junior magyar bajnoksa
gon nyiJjtott teljesitmeny
onmagaert beszel! Az
elmUlt h6napokban meg
mutatta a koncentralt es
kiizdo oldalat is. A tovab
biakban ebbOl kell erot
meriteni!

zes megadta az alaphan
got. A kovetkezo meccsek
viszonylag siman jottek,
majd a dontoben nemzet
kozi szinten is eredme
nyes ellenfele megallitot
ta D6rit!

~ LIS VALTAsT BizZA RiNK!

Marcius 18-an Gyor
szentivanban rendeztek
meg a junior korosztaly
orszagos bajnoksagat. A
GyomaendrOdi Judo Klub
versenyzoje a 78 kg-os
sulycsoportban harom
merkozest ipponnal nyer
ve bejutott a dontobe,
ahol eselyesebb ellenfele
tol vereseget szenvedve
eziistermet szerzett.

A sorsolast latva nem
runt szerencsesnek a hely
zet, hiszen mar az elso
merkozes komoly feladat
nak szamitott. Szeren
csere az utols6 masodper
cekben megnyert merko-



2017. aprilis Sz6-Beszed 11

- --

5z6-BE5ZED'
CJFlFleh· 8zOl
es/._/lkf!/t:ie'~b

6eszet./

Dinya Imre Vas- Muszaki Boltja
Gyomaendrod, Bajcsy lit 98. Tel.: 0630/6384-690

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

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

Gyomaendrodi
kepviselet:

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

Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes k6ru ugyintezese.

Verso Biztositasi Alkusz Kft.

szobeszea@gmai.l.com

I SZO-BESZED
hirdetesfelvetel!

0670/22-632~99'
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usveti deko
ellekek.
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"OigiC6/is szakadek csi:ikkentese H

valaszt6k megteveszte
senek alapos velelme
miatt kozvadas eljaras
indithat6.

3. Ragalmazas es
hitelrontas

A Momentum Moz
galom Part az alairas
gylijtese soran az olim
pia ellen azzal ervelt,
hogy a Fidesz kormany
"ellopja" az olimpia for
rasait es azt allitottak,
hogy csak azert akar a
kormany olimpiat ren
dezni, hogy "lophas
son". Ezt a valotlan
tenyallitas a partta ala
kult, tehat a k6zhatalmat
megkaparintani kivano
Momentum Mozgalom
Part a nemzetkozi sajto
ban szeleskoruen kom
munikalta.

Ezzel ragalmaztak,
dezinformaltak a politi
kai haszonszerzes, a
tamogato nevjegyzek
beszerzese es partta ala
kulas celjab6l az olim
pia, a sport urugyen, sej
tetessel, esetleges kor-

- ----.. ~ ------=!;:;,

Az a nem vart eset
val6sult meg, hogy a
Momentum Mozgalom
partta alakult (Volgyesi
bir6 ur, es ifjabb
Lomniczi Zoltan alkot
many jogasz szerint) a

segitik. Tehat az elsodle
ges celjuk egy idegen
erdek szolgalata volt.
Pontosan tudtak, hogy
ugy kell idoziteniilk
akci6jukat, hogy az
nulla vegosszegli j<itsz-

rna legyen, hiszen a
palyazati folyamatban
ht fazison sikeresen ml
jutva a helykivalasztas
es szemle jott volna.
EzzeI es a NoOlimpa
alairasgyujtessel velel
mezhetOen koztorvenyes
buncselekmenyt val6si
tottak meg a kovetkezo
tenyallasokban:

1. Nagy ertekre el
kovetett biztatasi csa
las

Azok ellen, akik a
Parlamentben es a Fo
varosi Kozgyiilesben
megszavaztak az olim
piai palyazaton val6
indulast, de kihatraltak a
Momentum Mozgalom
NoOlimpia alairas gylij
tesehez csatlakozva,
azok ellen biztatasi csa
las velelme miatti koz
vadas eljarast es karteri
tesi per inditasat javasol
juk.

2. Valaszto tudatos
megtevesztese es nagy
tomegii szemelyes adat
bitorlasa

Az olimpilink meghekkelese sziven tahilta
Magyarorszagot

'.-~ _.= ~~ -~.-- - '- . --:-:1

I Biztatasicsala$~ ·vQI~I.m~;.1
Kozvadas eljiu~~s kez~~me~Y~:l~S~~ .. -

Az olimpiai paIyaza
tot megelozo parlamenti
es f6varosi kozgylilesi
kozel lOO%-os tamogato
hatarozata kotelez, egy
szerzodeshez hasonlo
mindenkire kotelezo
ervenyli megallapodas
nak minosill jogilag.
Ervenye a paIyazat leza
rasig tartott. EITe lehetett
alapozni jogot, tehat az
allami koltest kozpenz
bal a 2024.-es nyari
olimpiai jatekok megpa
lyazasara.

Azok a partok es sze
melyesen azok vezetoi,
akik kihatraItak a palya
zat mogiil szavatossagi
felelosseggel tartoznak
konibbi tamogato donte
silk kovetkezmenye kep
pen.

Ki kell fizettetni az
okozott kart a baloldali
partokkal, azok tagjaival
es vezetosegevel, a
Momentum mozgalom
mal es szemelyesen
Fekete-Gyor Andrassal
is a kar rajuk eso reszet,
bar az 0 esetiikben mas a
tenyallas. Ok is tisztaban
voltak azzal, hogy egy
parlamenti es fovarosi
kozgylilesi egybangu
dontessel meginditott
palyazat beadas<it akada
lyoztak meg.

De eleve tudtak,
hogy az alairasgylijtessel
a konkurens palyazokat,
Parizst es Los Angelest

Targy: biztatasi csa
las alapos velelme,
valaszt6 tudatos megte
vesztese es nagytomegLi
szemelyes adat bitarla
sa, hitelrontas velelme
az olimpiai palyazat
"meghekkelesevel"

~~

Ohih Rita
Korosmenti Rfigyek es Gyokerek

a helyes jelsz6k fuggvenyeben
egy dobozkab61 valasztani.

Avezetofuzet aTourinform
irodaban talaIhat6 meg, kerhet6
el: Kincskereso rurapontok a
neve. Az iitletet a letrehozasa
hoz a geocaching jatek adta,
hogy GPS nelkiil is j<itszhassak
azok is, akik nem ismerik.
Eloszor bele is szerettiik volna
illeszteni, de nem sikeriilt,
viszont megengedtek, hogy mu
kiidjiin egy hozzajuk hasonl6
jatek is.

A taniisvenyt aprilisban es
majusban a legerdemesebb
bejami, hiszen akkor viragoz
nak a fak viragai, de mas ido
szakban is lehet erdekesseget
talalni benne.

Egyes helyeken odavisz
konkret viragnyil6 helyekhez,
ezenkiviil tiibb erdekesseget
meg lehet tudni aItala a lak6kiir
nyezetiinkr6L

Negy rurapont Endrodiin, 4
pont gyomai reszen talaIhat6 es
nem is sziikseges mindet felke
resni. Az erdeklodiiknek kiva
nunk a bejarasahoz szep tavaszi
napokat.

---t

NINGYEN

Pentek 16:00-19:10, Slerda 16:00·18:~S

2017. majus 17.

2017. aprilis 7.

Davidovics Angela
Heti 2 alkalom

Bethlen Gabor Mezogazdasagi es
Elelmiszeripari Szakkepzo Iskala es
Kollegium
Gyomaendrod Hosok utja 40.

Helyszln

Kezdes

Oktat6

Vege

lntenzitas
Idopant

HALAOO

SZAMITOGEPES ISMERETEK
TANFOlYAM 35 ORABAN

TANUL

Jelentkezzen most!
Csaba-College Kft.

Telefon: 06-66/445-103, 06-20/362-1433

E-mail: csabacollege@t-onJine.hu
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cimO kiemelt projektben

Harom eve csinaltunk ala
kulgat6 egyesiiletiinkkel egy
jatekos tanosvenyt, amit azt
hiszem sem a varosunk lakossa
ga, sem pedig a turistak nem
ismemek. Ezen szeretnek most
javitani most a Sz6-Beszeden
keresztliL

A taniisveny nem kesziilt
nagy csinadrattaval, sok penz
bOI. eel volt, hogy szinte ingyen
lehessen megcsinalni, de hogy
sz6rakoztat6 is legyen.
Ezenkiviil, hogy elvezessen
varosunk szep helyeire.

Atelepiiles gyomai es end
rodi reszen 4-4 rurapontot
kereshet fel az ideiMogat6 egy
vezetofuzet segitsegeveL A rura
soran meg lehet ismerkedni a
foly6szabalyozasok altaI letre
jiitt tajjal, az arter niivenyvila
gaval es madaraival. Az egyik
rurapont egy olyan holtagat is
erint, ahol rendszeresen lehet
latni sziirkegemeket, bakcs6kat.

Ajatekos taniisveny lenye
ge, hogy vezetofuzet segitsege
vel kell a pontokat felkeresni,
amit a lapokon terkep, leiras, es
GPS koordinata is segit. Ezen
pontokon jelsz6t kell megfejte
ni, es visszavinni a vezetolapo
kat, melyek utan ajandekot lehet

Az ismeretlen
tanosvenyiink
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Nemzeti
Kiizlekedesi
Hatosag

Telefon:
0620/9142-122

5500
Gyomaendrod,
Ipartelep u. 1/1.

Eredetisegvizsgalatl

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

5500 Gyomaendrod,
Csokonai u. 37.

AUTOSOK
FIGYELEM!

Miiszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

22.500 Ft

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

Stancolt

es hagyomimyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretbenl
Szitazas,
szitaforma
keszftes!

legjobb tanacsad6 ilyenkor a
mertekletesseg mindenben.
A keyes mozgas es a temlj
temlj asztal nagyon megter
helo tud lenni fOleg, ha meg
alkohollal parosul. Meg
terheli a gyornrot, a majat,
az epet, a hasnyalmirigyet, a
veseket egyarant. Letfon
tossagU szerveink tlilterhelte
valnak! Telitettseg erzes,
puffadas, gyomoreges, hasi
fajdalmak kisereteben fog
jak jelezni szamunkra a tlil
kapasunkat.

Ilyenkor edesseget is
tobbet fogyasztunk, ami
gMolja az emesztorendszer
muk6deset, gyorsasagat.

A husveti nagybevasar
lasnal gondoljanak erre es
szerezzenek be fuss gyom
bergy6keret amelyet nyer
sen vagy teanak fogyasztva
tudnak az egeszsegiik vedel
meben hasznalni. A gy6m
her a legkivaJ6bb n6veny,
amely segiti az anyagcse
renket. Most pedig k6zkin
cse teszem egy-ket olyan
gy6gyn6veny nevet, amely
ha melyen a pohar fenekere
neztink, masnap enyhiteni
tudja a mergezesi tiinetein
ket. Egy csipkebogy6 tea
aranyat er, de ha meg cit
romfu is van benne akkor az
maga a megvaltas!

Kivanok on6knek j6
idot, merteJ<et es kellemes
Husveti tinnepet!

Ambrusz Laszlo

sebbek tudniuk kell, hogy a
hUsveti szokasok elelmisze
rei nem a kimelo etrend
kateg6riaba tartoznak. A

Gy6gyit6
termeszet

tehetnek az egeszsegiik
vedelmeben. Garantalom
,hogy nem fognak ehen
halnil Aki betegeskedik
vagy mar idos az ne fogjon
hozza a b6jtoleshez ugy
hogy nem beszeli meg a
kezelo orvosaval. Bar
mennyi ideig is sikemlne
bojtolnitik az csak j6 lehet
on6knek. Ha pedig meg
naponta imadkoznanak is
egy kicsit akkor meg a lel
kUk is megtisztulna! Semmit
sem veszitenek el hiszen a
Husvet kinyitja a boseg
aldott kapuit!

Bek6sz6nt az eszem
iszom kinom-danom! Lehet
nek fiatalok vagy akar ido-

A bojtnek es a meregte
lenitesnek, ha esszeriien
vegezziik, csak hozadeka
lehet az egeszsegUnk szem
pontjab61. Ne feljiink tole,
ne tartsuk valami fele
h6bortnak, mert nem az.
Tudom, hogy az atlag
emberek igen sok hust
fogyasztanak! A bojti ido
szakban ha ezen szokasukat
lecsokkentik vagy ne1kU16
zik, hosszlitavon sokat

fejunket es sziviinket kelle
ne kiiiriteni, hogy a terme
szet, a tavasz uj esztendeje
be lephessunk.

Szeretettel koszontom
a Szo-Beszed minden ked
yes olvasojlit a Husvet
elOtti idoszakban.

A Husvet a Kanicsony
hoz hasonl6an a kereszteny
egyhaz es a kereszteny,
istenfeI6 ember nagyon fon
tos unnepe. Jezus keresztha
lal<ib6l feltamadvan 40
napig jelenesek formajaban
jelent meg tanitvanyai, hivei
el6tt miel6tt a mennyek
orszagaban elfoglalta volna
a helyet az 6 Atyja mellett.

Az egyhazi tanitasok
hamvaz6 szerdat61 szamol
jak a 40 napos bojti id6sza
kot. Barkaszentel6nek is
mondjak a hamvaz6 szerdM,
mivel az el6z6 evben fel
szentelt es elegett barka
hamujat sz6rjak a hivek a
fejukre. Egy masik szokas
szerint keresztet rajzolnak a
barka hamujaval a homlo
kukra a biineik megbocsaj
tasaert es a megtisztulasert.

A bojti idoszakban mas
kent taplalkoztak ezert is
neveztek husveti nagybojt
nek.

A mai korunk rohan6
embere nem igazan tartja a
40 napos bojtot, sajnos!
Pedig ez az idoszak kifeje
zetten alkalmas egy kis
"neIkU16zesre". Nem csak a
kereszteny szokasok miatt,
hanem a tavasz kezdete is
erre az id6szakra tehet6
amikor is az anyatermeszet
is megujitja magat, ujra
eJed. Ahogy melegszik az
id6 elindul a vetemenyezes,
kerteszkedes a kovetkezo
evi elelem megtermelese az
onfenntartas iranyaba. Ez az
idoszak az amely lehet6ve
teszi szamunkra ujabb egy
eyre megtennelni az elel
met. Jezus koraban nem
voltak multik, roskadoz6
polcokkal es ekkora elelem
boseggel. Lehet, hogy akkor
konnyebb volt bojtolni, hisz
erre az idoszakra mar kiu
mltek a karnrak, de most a

Budapest, 2017. marcius 15.·
Janossy Peter Samuel

Ybl-dijas epiteszmernok

rupci6s biincselekmeny
j6vobeli elore vetitese
vel a megvadolt j6 hiret
csorbitva, Magyarorsza
got lejaratva es az
orszagnak szazmilliar
dos nagysagrendii anya
gi es erk6lcsi kart okoz
va, ami biincselekmeny.

A Momentum M.
Part olyan sanda mesza
roshoz hasonlit, aki ide
nez es oda csap: becsap
va az embereket az
olimpia ellen gyiijt6ttek
alairasokat partta alaku
lashoz sziikseges tamo
gat6i nev es cimjegyzek
megkaparintasa celja
b6l.

Ugy tudjuk, hogy a
beadas elott egy nappal
110 ezer alairasuk volt a
fiatal Bib6 kolh~gistak

nak. Kerdes, hogyan
keletkezett 156 ezer ala
iras 1 nap alatt?

Szakmailag hozzaer
to iigyvedekkel meg kell
vizsgaltatni egy k6zva
das eljanis elinditasat az
olimpiank elleni "hek
ker" tamadas biiniigye
ben es t6rvenytervezet
kidolgozasat a sport
politikai celli felhaszna
lasa ellen.



14 Szo-Beszed 2017. marcius

Sebestyen Bela es csalitdja

bCJtorlapb61
vakumf61iazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

Az aramszolgaltat6
heti ket alkalommal tart
iigyfelszolgalatot a Selyem
uti varoshaza epiiletenek
foldszintjen levo irodaja
ban. HHfoi napokon deI
eIott 8-13 oraig, szerdan
kent pedig 15-19 oriiig
vaIjak az iigyfeleket a sze
melyes iigyintezesre.

Elsa osztalyu
borovi fenyabal
ajt6k, ablakok

keszitese!

KonyhabUtorok,
gardr6bszekrenyek,

keszftese egyedi
meretben

r;;o~~1Gr'zszolgaHMO
gyf6lszol,••

VILLANYSZERELESI MUNKAK
regisztralt villanyszerel6vel
sajat arukeszletb61!

MUNKARUHAzAT!

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
MezotUr, Rak6czi ut 12.

Villanyszerelesi anyagok,
vilag ftastechnika,
gazkeszOlekek es alkatreszek!

5zobeszed@gmail.com

. _A;lakossagi'"ci-pro
~to~~bb·~a;is,·ingyenes!·

=.:J

Nyitva: hetf6-pentek 7.30-17.30. szombat: 7.30-12.00

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

Az ENKSZ Eszak-Det

Regionalis Foldgazszol
galtat6 Zrt. iigyfelszolgala
ti irodaja a varoshaza fold
szintjen. Nyitva tartas:
hHfo 14-18 oriiig, kedden

8-12 oraig. A szemelyes
iigyfelszolgalaton igenybe
vehet6 szolgaltatasok: gaz
meroallas bejelentese, mu
szaki szolgaltatasok meg
rendelese, illetve lemonda
sa, fogyaszt6i adat- es Clm

valtozas bejelentese, fo
gyasztasmero atirasa, fo
gyasztasi hely ki- es be
kapcsolasa, szamlazassal
kapcsolatos informaci6 ke
rese, bankkartyas befizetes
lehetosege, stb.

KoROsI
WEEKEND

HORGAszBOLT
Gyomaendrod,

Hidfo u. 12.
(Az Endr6di hid labam31)

Nyitva:
Mtkoznap 8-17,
szombat, 8-12,

szezonban vasarnap 8-11.

Napijegyek, hetijegye
valthatokl
El6csalik,

horgaszfelszereh§sek,
etet6anyagok!

Telefon:
0670/261-0472

Keresse a
Gyomaendrodi
Sz6-Beszedet
a Facebook-on is!

erdeklodni lehet a 06301
7472-472-es telefonon.

80 eves no idos
asszonyt keres 50-60 ev
koriili holgyet, gondoz6
nak, ottlakasert cserebe.
Erd: 0666/282-905

1 db 3 fazisu Interlock
varr6gep I db sima fazisu
varr6gep elad6. Iranyar: 65
ezer es 35 ezer Ft. Erd.:
0630/979-0696

Briggs 3HP motorral
szerelt 1 vizszivattyli es 2
nagy oxigenpalack. Irany
ar: 25000-15000 Ftldb
Erd.: 0630/979-0696

Karosszeria, kipufog6,
utanfut6 javit<isa, keszite
se. Kerites, kapu, elo
teraszteto, steg keszites.
Erd.: 0670/514-4641

Szakacsot, konyhai
kisegitot, pultost, felszol
gal6kat azonnali kezdessel
felvesziink. Pavilon Fo
gad6: 0630/943-9576

Hasznalt noi kerekpar
uj kerekekkel elad6.
Iranyar: 20 ezer Ft. Erd.:
Gyomaendrod Polanyi M.
u.49.

EGYEB

Villany, gyiimolcsfak, szer
szamos, van. Iranyar: meg
egyezes szerint. Erd.:
0630/613-4608

Gyoman, a Torzsasi
holtagnal osztatlan vizparti
telek elad6. Villany van,
gyiimolcsfak, szerszamosa
telken. Ugyanitt bontasb61
kiscserep es tegla elad6.
Telefon: 0630/613-4608

Gyomaendrodon B6
nom-zugban vizparti telek
elad6 500 negyszogol.
Iranyar: 1,8 milli6 Ft. Erd.:
Gellai Mikl6sne Tel.:
0630/471-9279

3,9 hektar szant6 es 14
hektarnyi legelo elad6
Gyomaendrodon. Telefon:
0620/920-8659

Gyomaendrodon a Kor
gat utcaban (13. szammal
szemben) 895 negyzetme
ter teriileru kozmu nelki.ili
epitesi telek elad6. Telefon:
+41/798-996468

Nem hasznalt, elrom
10tt, feleslegesse valt huto,
vagy fagyaszt6szekrenyet
ingyen elfogadom. Hivjon,
hazhoz megyek. Telefon:
+36-66/789-189

Karosszeria, kipufog6
utanfut6, p6tkocsijavitas!
Valamint kerites, (kova
csolt is), kapu, elo-teraszte
to, steg. stb. keszitese.
Erd.: 0670/514-4641

Nagy sulyli hiz6k es
nemakacsak elad6k.
Ugyanitt 300 literes
Frigolux fagyaszt61ada es
Indesit R24 hutoszekreny
fagyaszt6val elad6. Ar,
megegyezes szerint.
Telefon: 0620/805-4421

Kocak, siildok, kis
sulyli hiz6k elad6k. Erd:
0670/531-5402

Akac oszlopok elad6k

KERT, TELEK
Gyoman a Pocosban

1925 m2 bekeritett kert
elad6. Asott, rurott klit,
pince, tarol6, villany, 35 db
gyiimolcsfa 'h resz veteme
nyes. Iranyar: megegyezes
szerint. Erd.: 0670/271
8146

Gyoman a Torzsasi hol
tagnal, karbantartott, osz
tatIan vizparti telek elad6.

Koszonetnyi!vanitas
Koszonetet mondunk mindazoknak, akik

edesanyam,

Sebestyen Istvanne
temetesen resztvettek,

es osztoztak mely fajdalmunkban.
Kiilon koszonet az Oszikek Idosek Otthonanak

edesanyam lelkiismeretes gondozasaert.

LAMS

HAz

Gyomaendrodon az
Okt6ber 6. Itp-en 2 szobas
lakas elad6. Iranyar: meg
egyezes szerint. Erdek
10dni: 0620/597-8733

Gyomaendrodon a
Vasarteri lak6telepen, 2.
emeleti, kozepso, 1,5 szo
bas kozponti fiiteses lakas
elad6. Iranyar: 4,2 milIi6
Ft. Erdeklod.ni: 0630/348
1591

Kertes csaladi haz
elad6, Gyoma kozpontja
ban. Iranyar: megegyezes
szerint. Tel.: 0630/544
4641

Bethlen Gabor utcaban
3 szobas, tetoteres haz
elad6. Iranyar: 12 milIi6 Ft.
Tel.: 0670/545-3558

Gyoman az Arany
Janos ut 16. sz. alatt kon
vektoros haz elad6. Erd.:
0620/526-6573

Gyomaendrodon a
Korgat u. 15. sz. alatt 705
negyzetmeter teriileru
osszkozmuves belteriileti
ingatlan elad6. Az utca
fronton romos paraszthaz
mellekepiilettel, a telek
vegeben uj epitesu kettes
diszn661 es takarmanytaro
16 van. Telefonszam:
+41/798-996468
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KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / honap

fitness & edzoterem
teremberles IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik I step aerobik
power body Ihasti'mc Iz5fregeto aerobik

tarsastanc Ij6ga Ipreventiv gerinc gimnaszi'ika

Az aprohirdetes szovege:

Cfme:

Kner Imre ter I www.gellaLhu
06 66 285 840 I 06 30 627 8234 fitness klub E szolarlum

r----------------------------------------------------- ---~I I

! Ingyenes a lakossagi apr6! :
i A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azok- :
I I

I nak az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, {
akik ezen a szelvenyen kUldik be megjelentetes :
celjab61! A szelvenyen a megjel61t helyre kell beimi :
a kivant sz6veget es a szelvenyt levelez61apon l
vagy boritekban elkUldeni a k6vetkez6 cimre: :

Sz6-Beszed Szerkesztosege :
5500 Gyomaendr6d, H6s6k utja 51. . :
Egy apr6hirdetes sz6vege lehet61eg ne tartal- !

mazzon 15 szonal t6bbet! A hirdetesek szovegeert i
felel6sseget nem vallal a szerkeszt6seg! !
Felad6 neve: l,

I

g
~.~.

~

.;.~v_v .
; }f" ;=~'"'

Programok:
- Lovaglas
- Haj6kazas
- Csocs6
- Vizibicikli
- Foci, Tollaslabda,

Hord6lovaglas
- Lengoteke
- Ig€my szerint: Ijaszat, Fozesi lehetoseg,

Fagyizas, Setakocsizas

Szeretettel varunk osztalyokat es csoportokat
egynapos kirandulasra

a Maczko Farmon!

GPS: 46°49'55,4"N 21°00'lL6"E
=..:'.

5650 Mezobereny, Gyomai ut. 112. • Telefon: 06170-546-18-24

Gyertek es
erezzetek j61 Magatokat
szarazfoldi es vizi vilagunkban!

Bak Janos - Gyomaendr6d, Szabadsag ter,
a buszallomasnal

Alafras:

Irimyar:

Erdeklodni:
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A Kossuth uti postahivatal - az atjanis lezarva

A Kossuth uti festekboltnal - az atjaras ideiglenesen
lezarva

A Kossuth Uti takarekszovetkezetnel - az atjaras lezarva

mil Qardaepites vagy bontas,
bejar6 epites, fas szam n6ve
nyek iiltetese vagy kivagasa,
csapadek csatoma epites stb.)
valtoztatashoz az ingatlan
tulajdonosanak irasbeli enge
delye sziikseges, melyet iras
ban lehet megkemi a hivatal
t61.

A kerelmek minden eset
ben egyedi elbira!asban resze
siilnek, amely saran varoskepi,
kozlekedesbiztonsagi es egyeb
szakrnai szempontok keri.ilnek
figyelembe vetelre."

Persze lehetne meg sorolni a
yaros mellekutcainak jardatlan
oldalaiban talaIhat6 "akada
lyokat", am ehelyett megker
deztiik dr. Uhrin Anna jegyzo
t6l, hogy szaba!yos megoldas
e a kozteri.iletek "elbarikado
zasa". A yaros jegyzoje az
alabbiakat irta:

"Gyomaendr6d Varos
kozteriileteinek tulajdonosi
jogait Gyomaendrod Varos
bnkormanyzatanak Kepvi
selo-testiilete gyakorolja. A
yaros kozteri.iletein barmine-

Lapunk elozo szamaban
irtunk arr61, hogy a gyomai
postahivatal melletti haz lak6i
panaszkodnak, hogy a postara
igyekvo emberek zavarjak
oket a bejar6jukon val6 ki- es
bejarasban. Hiaba tettek ki
tilt6 tablakat, hogy a postara
erkezok ne alUak el kocsibeja
r6jukat, a szamukra aldatlan
allapotok tovabb folytat6dtak.
Marciusban aztan vegleges
megoldast talaltak. Mint az
kepiinkon is litszik, egy so
venykeritessel barikadoztak el
a posta elotti reszt a bejar6juk
t61.

Tulajdonkeppen nincse
nek egyediil ezzel a megoldas
sal. AKossuth ut jard<itlannak
nevezett oldala a Bosok utja
t61 egeszen a takarekszovetke
zetig jardan jarhat6, am a
penzintezet telekhataranaI mar
egy soveny zaJja el a tovabb
haladast. AKossuth uti festek
boltna! pedig a bolt ele kira
kott tavaszi viragok akada
lyozhatjak a tovabbjutast.
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