
249 Ft

,Bat,ar Gy6z6 V;?]"C':;i n,,~n',
--------------r~ ~____

~~ r

~K@M5tl'£JNBf<&LJP

26. evf. 5. szam FUGGETLEN VAROSI LAP 2017. junius

2. aldal

yiiszte elno
r. Glozik Klara lemondott

Feleliis szerkesztii: Hornok Ernii • Szerkesztiiseg: 5500 Gyomaendriid, Hiisiik utja 51.
Telefon: 06-70/22-632-99. Kiadja: Rekline Studio Egyeni Ceg • Feleliis kiado: Hornok Ernil. E-mail: szobeszed@gmail.com

iirdiiiaazaato lett aA



2 Szo-Beszed 2017. junius

Negyven milliot vissza kell fizetnie avarosnak
Avaroshaza keresi a felelost

Harom varosnak: GyomaendrOdnek, Szar
vasnak es Kondorosnak osszesen 161 millio
forintot kell visszafIzetnie a Nemzeti Fejlesztesi
Miniszteriumnak egy szabalytalan eszkozbeszer
zes miatt. A palyazati ellenorzes soran kideriilt,
bogy a palyazati penzt szabalytalan~lbasznaltak
eel. Szarvasnak 81 millio forintot, Kondoros
varosanak 40 millio forintot, GyomaendrOdnek
szinten 40 millio forintot kell visszafIzetnie egy
buUadCkgazdalkodasi projekt kapcsan.

. GlozikKlara lemondott
Ui elnok a turisztikai egyesulet elen

Indul a' nyari szezon·
a strandon

Fejlesztesek a kempingben

A Koros-szogi Kis
terseg Tobbcelli Tarsu
lasban Gyomaendr6don
kivUI meg 7 telepiiles mun
kalkodik: Szarvas, Bekes
szentandnis, Kondoros,
Kardos, OrmenykUt, esa
bacsiid, Hunya.

A tarsulassal ket pro
jektet is bonyolitott Ie Gyo
maendr6d, mindkett6 a hul
ladekgazdalkodasi rendszer
fejlesztesere iranyult. Gyo
maendr6d a tarsulasban a
varosunkban talalhat6,
regionalis hulladeklerak6
kapcsan is erintett volt,
hiszen a felsoroIt telepiile
sek mindegyiker61 ide, a

A Gyomaendrodi
Udiiltetesi Szovetseg
Turisztikai Egyesiilet
(GYUSZTE) majus 29-i
kozgyiilesen lemondott
elnoki tisztsegerol dr.
Glozik Klara.

Helyere az eddigi alel
nok6t Gera Krisztiant, a
Liget Fiird6 igazgat6jat
valasztottak. A szarvasi dr.
Gl6zik Klara a lemondasat
azzal indokolta, hogy
egyeb teend6i mellett nem
tud elegend6 id6t fordHani
a gyomaendr6di egyesiilet
munkajara, s velemenye
szerint egy helybeli vezet6

gyomaendr6di lerak6ba
szallitjak a kommunalis
hulladekot. A fentebb felso
roIt telepiilesek mindegyike
a palyazat soran hulladek
szallit6 jarmiivekre eszko
zokre palyazott k6z6sen a
tarsulas keretein beWl.

Bar gyomendr6d 2012
ben a palyazat benylijtasb61

ki akart maradni, "azonban
akkor nem csak a kazel 15
millia forintos elokeszitesi
kaltsegeket kellett volna
visszajizetnie, hanem ji
gyelmeztetest kapott, mi
szerint, ha a tabbi p6.lyaza
telepiilesek Gyomaendrod
miatt elesnek a tamogatas-

hatekonyabban tudn<i eJlcit
ni ezt a feladatot.

A gyiilesen az addigi
12 f6s elnokseg letszamat
7-re csokkentettek. Tagjai:
Gera Krisztitm, Karolyi
Mihaly, DoM Anita, Rideg
Zoltan, Toldi Balazs,
Kovacs peteme. Az 5 tagU
feliigyel6bizottsag 3 tagilla
csokkent: Liptak Janos,
T6tka Sandor es Leh6cz
kine Timar Iren.

Az lij elnok Gera
Krisztian lapunknak el
mondta, hogy az elmult ket
es fel evben, ami6ta Gyo
maendr6don el es dolgo-

tal, akkor annakfelelOssege
GyomaendrOdat terheli. "

Toldi Balazs Gyoma
ndr6d varos polgarmestere
lapunknak elmondta, hogy
a tarsulas altaI beadott
palyazatok lenyege, a sze
lektiv hulladekgyiijteshez
es szallitashoz sziikseges
eszkozok, j armiivek beszer
zese volt.

- A 20l2-ben benylijtott
palyazat nem volt egyszerii,
mert tobb onkonnanyzat
igenyeit csak nehezen lehe
tett osszeegyeztetni. Sze
rintem va16szinii, hogy nem
volt megfele16 az erre a
celra alakult menedzsment

a tarsulasban, s az is lehet,
hogy a kisterseg nem fog
lalkozott ezzel a palyazattal
a slilyanak megfelel6en. A
palyazat beadasaval egyeb
kent az volt a eel, hogy a
szelektiv es a z6ld hulladek
gyiijtesenek megszerveze
sevel a Gyomaendr6di
Regionalis Hulladeklerak6t

kevesbe terheUek a tarsu
lasban lev6 telepiilesek sze
metevel - mondja lapunk-

zik, meger6s6dott benne az
a gondolat, hogy varosunk
nak sok olyan turisztikai
attrakci6ja es szolgaltatasa
van, amit megfeleloen rek
lamozva jobban ki lehetne
hasznalni.

- Szeretnek a munkam
soran olyan egyiittmuk6
dest kialakitani a valJalko
z6kkal, a lakossaggal, a
yaros vezetesevel, amely
nek koszonhet6en Gyoma
endr6d es a tersege felke
riilhetne az orszag turiszti
kai terkepere - mondta a
Sz6-Beszednek Gera
Krisztian, az uj elnok.

nak Toldi Balazs polgar
mester, aki szerint egy
helytelen beszerzesi teljesi
tes tortent, s ez okozhatta a
problemat.

- Az a ceg, amelyik a

k6zbeszerzesi eUarast meg
nyerte leszallitotta ugyan a
szemeteskocsikat, am az
el6irtnal kisebb tartaIyok
kal. Az erintett telepiilesek
visszakiildtek a cegnek a
jarmiiveket, s kozben a
miniszteriumb6l megerke
zett az ellen6rzes, s ekkor

nem tudtuk bemutatni a
kukasaut6kat. Emiatt a
szarvasi kozpontli kisterse
gi tarsulas harom varosa
nak, Szarvasnak, Kondo
rosnak es Gyomaend
rodnek osszesen 161 milli6
[orintot, a haromjarmii arat
vissza kell fizetni.

- Rosszul rendeltek meg
a jarmiiveket, vagy a
beszallito ceg nezte el a
meretezest?

- Igazan nem tudom,
hogy mikent tortent, de
teny hogy a kistersegi tar
sulas szarvasi kozpontja

A gyomaendr6di
Liget Fiird6 kempingre
szeben junius elejere
elkesziilt az illemhelyek
es a mosd6helyisegek
teljes k6rii felujitasa.

Emellett az epiilet
ben egy mosod<it is
kialakitottak a vendegek
reszere, s a mosogat6
reszt is felujitjak a kem
pingben. A minegy 3
millio forintos munka
hoz az 6nkormanyzat
2,5 millioval jamlt
hozza - tudtuk meg Gera

nem vette at ezt a harom
szemeteskocsit, hanem
visszakiildte. Egyebkent a
kistersegi tarsulasnak
Szarvason van egy szerve
zete, irodaja, elnoke, vala
mint az erintett telepiilesek
polgarmesterei, vagy azok
megbizottjai d6ntenek min
den kerdesben - mondta a
polgarmester.

Gyomaendr6d kepvise
l6-testiilete ligy hatarozott,
hogy a 40 milli6 forintot
ugyan visszafizetik, de
vizsgalatot inditanak, hogy
kit terhel ez iigyben a fele
16sseg.

- Hogyan tal6.lnak itt
felelOst?

- A paIyazat lebonyoli
tasaval akkoriban meg volt
bizva egy menedzsment, de
hogy ki es miert hibazott,
azt rna meg nem tudom
megmondani. Minden
esetre mi ugy dontottiink,
hogy a felel6st meg kell
keresni, hiszen 40 milli6,
az sok penz - nyilatkozta
lapunknak Toldi Balazs
polgarmester.

Krisztiant61. A furd6
igazgat6ja elmondta azt
is, hogy a furd6 minden
medenceje mar "nyari
iizemmodban" v<irja a
vendegeket. A pancsol6
ba uj j:itekelem keriilt es
a bats6 medenceben is
ujra jarhat6 a vizi 6s
veny is. A barom vlza
gyU is "elesre t6ltve" var
a gyerrnekekre a h:itso
medenceben.

Elkesziilt a ftird6
f6bej<irata mellett az uj
gepkocsi parko16 is.
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Ellen6rzik a szallasad6kat
3

Negy ezerrel kevesebb vendegejszaka volt tavaly
A Gyomaendrodi

Udiiltetesi Szovetseg
Turisztikai Egyesiilet
(GYUSZTE) az idei
idegenforgalmi ideny
re val6 felkesziiles kap
csan beszamolOt keszi
teU, melyet az onkor
manyzat el is fogadott.

Az egyesiilet besza
molt az idei evi cdokr61,
valamint a megval6sult
es a folyamatban leva
rendezvenyekral es
akci6kr61.

A beszamo16 egyik
fontos megallapitasa,
hogy a 2016. evi idegen
forgalmi statisztikai sze
rint az elaza evhez
kepest tavaly mintegy
4500-al cs6kkent az ide
genforgalmi ad6k6teles
vendegejszakak szama.
Persze, a beszamo16 sze
rint 400-al natt a diaktu
ristak vendegejszakai
nak sza:ma, az ide ira
nyu16 osztalykirandula~

soknak k6sz6nhetaen.
Toldi Balazs polgar

mestert arr61 kerdeztiik,
hogy elegedett-e a yaros
elmult evi turizmusaval?

- A GyOSZTE be
szamo16jat elfogadta a
kepvisela-testiilet es
nem fogalmaz6dott meg
kii16n6sebben semmi
kritika, a t6bb mint
4000-rel kevesebb ven
degejszakat az elaza
evihez kepest viszont
soknak tartom. Hogy
val6jaban kevesebb
turista j6tt-e Gyomaend
radre, vagy a szallasa
d6k nem minden ejsza
kat vallottak be, azt nem
tudom. A szallasad6k
nak ugyanis az idegen
forgalmi ad6t is be kell
szedni az itt ejszakaz6
vendegektal, amit azu
tan az 6nk.ormanyzatnak
kell atutalniuk. Mar
majusban elkezdad6tt
egy vendegellenorzesi

folyamat, amelynek
remelem komoly hatasai
varhat6k az idegen for
galmi ad6 megfizeteset
tekintve. A varoshaza

ad6ellenorei jarjak a
varost es a helyszini
ellenorzesek soran be
mennek a panzi6kba,
hotelekbe, valamint a

Keresik a turistakat

regisztralt szallasad6k
hoz es ellenorzik a ven
degk6nyv nyilvantarta
sait is - mondta lapunk.
nak Toldi polgarmester.

.. __ ". - - - --=-=- . :.~ _. - '.... , - to,

.J(itQntett_~k

,~zank Gab.or ph~banost:;

Gyomaendrod Varos
kepviselo-testiilete egy eve
dontott arr61, hogy a pol
garmester, mint a helyi
onkormanyzat kozteriilet
felilgyelete vezetojenek
kezdernenyezesere, az
onkormanyzati kozteriilet
felilgyelet ilzernelteteseben
miikodo kozbiztonsagi es
biinmegelozesi celu kozte
riileti terfigyelo kamera
rendszert epit ki.

A 12 karnera kethar
madat a villanyoszlopokon
helyeztek el, igy az ezzel
jar6 nagyon hosszadalmas
engedelyezesi eljarast
kovetoen csak majusban
kezdodhetett meg a kame
rak telepitese. A terfigyelo

kamera-rendszer ilzembe
helyezesere a tesztiizemet
kovetoen varhat6an junius
vegen keriil sor.

A terfigyelo karnera
rendszer 12 megfigyelesi
pontjat az errOl sz6l6 helyi
rendelet szabalyozza.

A megfigyelesi pon
tokr6l a vide6 jelek veze
tek nelkilli adatatvitellel,
az endrodi katolikus, a
gyomai reformatus temp
lorn tomyan es az Okt6ber
6. lak6telep egyik epilleten
leva atjatsz6 allomasok
segitsegevel jutnak el a
Selyem uti Varoshazan
leva szerver kozpontba. A
rendszer ilzemelteteset szi
gom hozzaferesi es adatve
delmi szabalyok betartasa
val a gyomaendrOdi kozte
riilet felilgyelet latja majd
el - irja a yaros honlapja.

Toldi Balazs polgannes
ter Czank Gabor katolikus
plebanos reszere elismera
oklevelet adott at.

"Czank Gabor 2012
augusztusa 6ta latja el
Gyomaendradon es Bunyan
a papi teendaket. Az eltelt
evek alatt nagy ismertsegre
es nepszeriisegre tett szert
mind a fiatalok, mind az ido
sebbek koreben. Bivatasat
igyekszik tokeletesen vegez
ni, nagy teherbirasu, pelda
mutat6 es hiteles ember, aki
nek hiteb61, emberszeretete
bal es hazaszereteteb61 tap
Ialkozhatnak hivei."

Pecskan szilletett 1980.
marcius 12-en. Teo16giai
tanulmanyait 1998-2005

kozott Szegeden vegezte.
2005-tal Bekesszentand
rason segedlelkesz, 2007-t61
plebanos Ujkigy6son, 2010
tal Mak6n 2012. augusztus
II-tal pedig Gyomaendrad
Szent lmre Plebaniajan.
Emellett ellatja a gyomai
Jezus Szive plebani<it is.
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627 millio forintot nyert
3 palyazataval

kell emliteni, hogy az
Achim utcai ingatlan
mar olyan leromlott alla
potban van, hogy ez a
beruhazas azt az ingat
lant fogja kivaItani.

A fenntarthat6 tele
pUlesi kozlekedesfej
lesztes cimii projekt a
kelet-nyugati kerekparut
megepiteset celozza
448,2 milli6 Ft ertekben.
Ez a Sugar lit vegetal a
Kossuth terig epUl meg.

TelepuIesi kornye
zetveclelmi infrastrukru
ra fejlesztese dmet vise
Ii a kovetkezo projek
mnk' Itt mi a belvizrend
szerunk korszerusiteset
celoztuk meg, amely a
Csabai-Wagner utcat es
komyezetet erinti 277

milli6 forint osszeggel.
A hatodik palyaza

tunk a jelenlegi ered
menyhirdetesek kozott a
foiskolai konyha feluji
tasat foglalja magaban.
A megIevo fOiskolai
konyha 60 milli6 forin
tos felujitasa utan a
kozetkeztetest biztosit6
konyhank atkoltozik
majd oda - ismertette
Herczeg Zsolt a nyertes
paIyazatokat.

A foglalkoztatas es
az eletminoseg javitasa
ra 90 milli6 forintot
nyertUnk el, ez a bolcso
de fejleszteser6l sz61. Ez
a felujitas azt is maga
ban foglalja, hogy egy
csoportszobaval bOvit
juk a bolcsodenket, a
jelenlegi 48 ferohelyrol
60 ferohelyre fog emel
kedni a befogad6 let-

szam. Ezzel parhuzamo
san egy energetikai kor
szeriisitest is tartalmaz a
projekt.

Egy masik projek
tUnk alT61 sz61, hogy a
Makk J6zsef utcaban 
ahol jelenleg 2 onkor
manyzati epUlet all, ezek
bontasa utan - 60 milli6
forintb61 egy uj Idasek
napkozi otthonanak epi
teset va16sitjuk meg.
Ennel a temanal meg

A jarasi munkaugyi
paktum palyazatanal
mar korabban volt ered
menyhirdetes, itt 322
milli6 forintot nyert
Mezorur.

A benyujtott 13
mezoruri onkorrnanyzati
paIyazatb61 most 6 pro
jekt kapcsim erkezett
ertesites, elutasitott pa
lyazat nem volt.

- A Zold Varos kiala
kitasa elnevezesii palya
zatunk kozel 500 milli6
forint tamogatasban
reszesult, ez a kozterule
tek felujitasar6l sz61, tar
talmazza peldaul a
Ligeti-t6 komyeket, az
Erzsebet-Iigetet, erinti a
KatoIikus Templom kor
nyezetet, valamint a
fiirdo melletti Vadaszhaz
feluj itasa is szerepel
benne.

A 17500 lakosu Mezotur Yaros Onkormanyzata
sikeresen palyazott a Teriileti- es Telepiilesfejlesztesi
Operativ Program (TOP) palyazataira, ennek koszon
hetoen tobb mint 1,7 milliard forint erkezik Mezotur
varosanak, de ehhez jon meg a reformatus egyhaz altaI
turisztikai palyazatra elnyert 300 millie, forint, ebbol a
Reformatus Nagytemplom felujitasa is megvalosulhat,
mely meTtekii felujitas 50 eve nem volt a templom epii
leten. igy tehat elso korben mintegy 2 miUiardos fej
lesztesi forrashoz jut Mezotur.

szerii es minden igeny
nek megfelel6 bolcs6de
vel gazdagodhat. Mege
pUlhet a devavanyai piac
teren a fedett piaci csar
nok es megujulhat a kor
nyezete is.

A harmadik nyertes
palyazat a yaros szelen, a
teglagyari teriileten, az
ipari parkban egy uj 400
negyzetmeteres uzem
csamok letesiilhet.

manyzati Ulesen tajekoz
tatjak a kepviseloket ar
r61, hogy milyen palyaza
tokat, milyen tartalommal
adnak be ismet.

- A harom nyertes
palyazatunkb61 mar ketto,
a belvizrendezes es az
endrodi foter felujitasa
mar reszemrol alairasra
kerult, elkezdodhet a
konkret tervezes szaka
sza, valamint a kozbeszer
zesi folyamat. A terveink
szerint a munkalatok jovo
ev marciusaban kezdod
hetnek el - tajekoztatott
Toldi Balazs polgarmes
ter.

Gyomaendr6d szom
szedos varosa Devava
nya a Teriilet-es Telepii
lesfej lesztesi Operati"
Program (TOP) palyaza
tain osszesen 475 milli6
forint titmogatitst nyert.

Ebbol az osszegb61 3
palyazatukat val6sithat
jak meg:

Devavanya egy uj, a
jelenlegivel egyiitt ossze
sen 42 ferohelyes, kor-

Fontos kiemelni, hogy
a Bekes megyenekjar6 58
milli6 forintos uni6s for
rasb61, meg 40 milliard
forintnyi osszeget oszta
nak ki a telepulesek
kozott. Mintegy 50 bea
dott palyazat sorsa meg
dontesre var. Ezen kivUI a
telepUleseknek lehetosege
van a kesobbiekben is
benyujtani palyazatokat,
projektotleteket.

igy tesz Gyoma
endrod is, amely a most
nem nyertes palyazatait
valtozatlan, vagy atdolgo
zott tartalommal ujra
benyUjtja. Ajuliusi onkor-

Gyomaendrod

Az elutasitott es ujra beadasra varo
gyomaendrodi palyazatok

A Gyomaendr6di Ipari Park fejlcsztcse - 469 milli6 Ft.
A gyomai piae korszerusitese - 59 milli6 Fl.
A Fuzfas zug turisztikai celu fejlesztese - 233 millli> Ft.
Ovodakorszerusites - 194 milli6 Ft.
A gyomai FOter megujitasa - 499 milli6 Ft.
Endrodi kerekpann epites - 206 milJi6 Ft.
R6zsahegyi iskala energetikai korszerusites - 247 milli6 Ft.
Orvosi rende16 felujitasa Gyoman - 60 milli6 Ft.
Orv05i rendel6 felujitasa Endr6don - 60 milli6 Ft.
KulrurafejIesztesi strategia - 500 miIli6 Ft.
Blaha uti id6sek otthona fejlesztese - 61,6 milli6 Ft.
Intezmenyek napelemckkcl val6 eUMasa - 91 milli6 Ft.
domes meg nines

Az endrodi Hosok tere atepitese - 200 milli6 Ft.
BelterUleti vizrendezes 9. iiteme - 243 milli6 Ft.
A Selyem uti varoshaza fehijitasa - 184 milli6 Ft.

Devavanyai beruhazasok
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kepzes, az ifjusagi ugyek
es a sport teriileten.

Ezen az esemenyen
eloadast tartott egy buda
pesti rendezvenyen Davi
dovies Laszl6 Igazgat6,
az Eur6pai Polgari dij
kitiintetettje.

A Del Alf61di regi6ba
a gyomaendrodi Bethlen
Gabor Szakiskola kiildi a
legt6bb tanul6t es szakok
tat6t Franeiaorszagba,
Lengyelorszagba es
olaszorszagba.

Varosunkba rendsze
resen erkeznek kiilf61di
tanul6k szakmai gyakor
latra. Puski Sandor esala
di va11alkoz6 es helyi
agrareegek aktivan reszt
vesznek a diakok fogada
saban es minosegi gya
korlatokat szerveznek a
tanul6knak.

r -30 ~e"Ves- .~. ~':~.:.'~ ~
-_. ,_ •. >- "--"-•. _--- ' •• ~,.

az Erasmus progr~·riJ:~"".:~

Sarmilyen meretO hasznalaton kivOIi

boroshordot,

Lengyel diakok Gyomaendrodon

valamint

regi butorokat
vasarolok!

Keszpenzzel fizetek!
Barkai Zsolt

Telefon: 0630/953-3594

Az Erasmus+ prog
ram az Eur6pai Uoi6
egyik legsikeresebb kez
demenyezese, mely k6z
vetlen hatassal van t6bb
mi11i6 ember eletere: segi
ti a fiatalok munkaba a11a
sat, erositi az EU polgara
inak aktiv tarsadalmi sze
repva11alasM, tamogatja a
tarsadalmi bei11eszkedest
es nemzetk6zi perspekti
vat nylijt a resztvevoknek.

Az Erasmus 30. sziile
tesnapja alkalmab61
2017-ben Eur6pa-szerte,
igy Magyarorszagon is
egesz even at tart6 iinnep
segsorozat mutatja be a
program eredmenyeit es
hatasait. Az ev saran sza
mos izgalmas rendezveny
sz61 majd arr61, milyen
lehetosegeket kinal az
Erasmus+ az oktatas, a

ftird6 tovabbi b6vitesen.
Ugyancsak TAO-s forrasb61
1,5 milliard forintos koltseg
gel a meglev6 uszodaepiiiet
melle, azt egy atjar6val
osszekotve egy uj fedett
reszt terveznek epiteni, ahol
helyet kapna egy 33x20
meteres medence, lelat6val,
valamint egy IOx5 meteres
oktat6medence es termesze
tesen oltoz6k, zuhanyz6k es
a gepeszeti resz.

- Ehhez a palyazathoz
mintegy 500 milli6 forintos
oner6re lenne sziikseg. Az
orszaggyiiIesi kepvisel6nk
segitseget keltiik, hogy lob
bizzon annak erdekeben,
hogy az oner6t az onkor
manyzatunk helyett allami
forrasb61 biztositsak, hiszen
erre mar szamos pelda volt
az elmult id6szakban.
Arnennyiben sikeriil ezt a
tervunket megval6sitani,
akkor ez jelent6s lenne a
vizilabda ut<inp6tlas nevele
se teren. Az edz6t<iborozas
komfortosabba tetele volt a
celunk, amikor onkorrnany
zatunk 32 milli6 forintos
sajat er6b61 megvasarolta a
rurd6 melletti egykori Va
daszhaz epiiietet. Itt 25-30
vendeg elszallasolasara lesz
lehet6seg, a felujitast es a
b6vitest kovet6en - sz61t
Mez6wr terveir61 Herczeg
Zsolt polgarrnester.

Megtudtuk azt is, hogy
az elektromos aut6k reszere
egy t6lt6allomas kiepitesere
nyertek 2,7 milli6 forintot es
mar epul a yaros masodik
miifuves palyaja is. Valamint
9 milli6 forintot nyertek egy
palyazaton a varoshaza
informatikai rendszerenek
kotelez6 fejlesztesehez is.

A Mez6wr belteriileten
athalad6 46. szamu f6ut 1,8
kilometer hosszban uj asz
faltburkolatot kap az iden
6sszel kezd6d6 kivitelezes
soran. Ugyancsak uj aszfalt
reteget kap teljes hosszban a
Mez6wrt Turkevevel ossze
kot6 utszakasz, valamint a
Mez6wr es Tiszafcildvar
kozott a meg fel nem ujitott
3 kilometemyi utszakasz is
elkesziilhet iden. H. E.

Herczeg Zsolt,
Mezotiir polgarmestere

- EI6keszites alatt van
egy palyazatunk a kozel 30
hekt<iros Mez6wri Ipari Park
infrastrukwrajanak fejleszte
sere, mintegy 430 milli6
forintos projekt kereteben.
Mindezeken tul van egy
palyazatunk ugyancsak e16
keszites alatt, amely a geo
terrnikus energia hasznosi
tast celozza. Avarhat6an 800
milli6 forintos beruhazas
megval6sit<isaval terrnalviz
zel szeretnenk filteni az
onkormanyzati kozintezme-·
nyeinket tajekoztatja
lapunkat Herczeg Zsolt, aki
peldakent megemliti, hogy
csak a f6iskola epuletegyiit
tesenek rutesi koltsege even
te 20 milli6 forintot tesz ki.
Tobbek kozott ezt az intez
menyt is szeretnek majd ter
malvizzel ruteni.

A mez6wri polgarrnes
ter kiemelte azt is, TAO-s
palyazatuk eredmenyekent
iden 90 milli6 forintb61 meg
ujul a 30 eve epiiit varosi
fedett uszoda. A gepeszeti
felujitas mellett szeptembe
rig kicserelik a nyilaszar6kat
is. Mivel a yaros egyiittmu
kodik a szolnoki vizilabda
egyesiiiettel, amely Mez6
wron is beinditotta az utan
p6tlas kepzest, ezert az on
kormanyzat mar dolgozik a

szfera altai letrehozott kon
zorcium nyujtott be egy
palyazatot egy 500 milli6
forintos projektre, melynek
40 szazalekat epitesre lehet
forditani. Ebb61 szeretnek a
wri szinhazterem komplex
felujitasat, tobbfunkci6s
terre torten6 kialakitasat
elvegezni.

A 2014-2020-as
Eur6pai Uni6s koltsegvetesi
ciklushoz kothet6 fejleszte
sek kapcsan Mez6wr ennel
sokkal tobb forrasra palya
zott es remenyeink szerint
meg is fogja azokat nyemi.
Ezen kivul meg egyeb
Eur6pai Uni6s palyazatokon
is reszt vesz a varos. fgy
elmondhatjuk, hogy 2019-ig
varhat6an mintegy 5-6 milli
ard forint ertekU fejlesztesi
forras erkezik Mez6tlirra 
mondta el Boldog Istvan, a
terseg orszaggyiilesi kepvi
sel6je egy sajt6tajekoztat6n.

Herczeg Zsolt, Mez6wr
polgarrnestere felsorolta
meg azokat a mar benylijtott,
illetve most kesziil6 palyaza
taikat, amelyek elbiralasa a
kes6bbiekben varhat6.

Mez6tlir egy masik ke
rekparut epitesere is palya
zott, amely az elkepzelesek
szerint eszak-deli iranyban
vezet majd at a varoson. Erre
a beruhazasra 357 milli6
forintra palyaztak, s ebben
benne foglaltatik a Beretty6
gyaloghid felujit<isa is.

- Elbiralas alatt van egy
400 milli6 forint ertekU
turisztikai palyazatunk is. A
terveink szerint a varoshaza
padlastereben egy interaktiv
helytorteneti kiallitast hoz
nank letre, valamint egy
magantulajdonban Iev6 ko
vacsmiihely felujitasat es
annak muzeumma torten6
kialakitasat szeretnenk elve
gezni - mondja Herczeg
Zsolt.

A yaros Zrinyi uti 6vo
dajaban egy jatsz6park esz
kozbeszerzesere is palyaztak
20 milli6 forint ertekben,
valamint az 6voda epiiiete
nek energetikai felujit<isat is
megceloztak 165 milli6
forintos palyazati penzb61.

Palyazik a varos muem
leki jellegii mez6wri varos
haza nyilaszar6inak csereje
re, 150 milli6s palyazati
penzt remelve.

Benyujtottak egy 100
milli6 forint ertekU palyaza
tot a romak felzark6ztatasa
ra. Emellett az onkorrnany
zati, a civil es a vallalkoz6i
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Csaladi Vasamap
Gyomaendrodon,
a Dreher Sorozo-Etteremben!
2017. junius 4. vasarnap
Mediterran gyumolcsleves
Vel6vel toltott karaj, karika burgonya,
Hazi kaposztasalata
Soml6i galuska

2017. junius 11. vasamap
Csontleves csigatesztaval
Milan6i sertesborda, makar6nival
Gesztenyepure

20)i!. junius 18. vasarnap
gyes gyumolcsleves
s~ai serteskaraj, tepsis burgonya

kovaszos uborka
Nutellas palacsinta
2017. junius 25. vasarnap
Ba~ill.:I." fUstolt ~~".ulokkel
GrilC, sirkemelttile, sajtmartas, parolt rizs
C~ sse

Ft/adag.
efon/fax: 0666/386-444
il: 0620/9808842 0670/3655360

~_" ,E:.a:n~i'l~i.Qfo@ti~panzio.hu

A teriilet egy resze
bazaltkoekaval lesz bur
kolva, amelyre nagyobb
meszko- es szinezett
betonkockak keriilnek.

A betontombok also
eleit LED-szalagos meg
vilagitast is kapnak. Az
1919-es emlekoszlopot
lebontjak, esak a talap
zati dombot hagyjak
meg es uj fasort is iilte
nek a ter kore.

altai benytijtott "Fe
keten-feheren" megne
vezesii otletpalyazatat
ervenyesnek nyilvanftot
tak es elhataroztak
annak megvalositasat is.
A felujitott ter iinnepe
lyes atadasara oktober
ben, a Gyoma 300 eves
jubileumi iinnepseg
zarasakent keriil sor. A
ter atepftesenek koltse
gere 11 milliot szannak.

Dontott meg a kepvi
selo-testiilet a Wodianer
Albert ter felujitasara
kiirt otletpalyazatrol is.

Egyetlen tervpalya
zat erkezett a F0 ut es a
Petofi utea altai hatarolt
haromszog alaku ter
atepftesere. A 1919-es
Tanaeskoztarsasag emle
ket meg rna is orzo ter
felujftasara Zilahi Peter
peesi epitesz tervezo

Dr. Torma Eva le
mondasat kovet6en dr.
Lemak Gyorgy foglal
hatta el palyazati e1jarast
kovet6en a gyomaendr6
di varosi fOorvosi sze
ket.

Dr. Lemak Gyorgy
az egy eves kinevezeset
kovet6en iden ujra siker
rei palyazott. A most
mar 5 eyre szo10 kineve
zeset kovet6en azonban
varatlanul lemondott
posztjarol es tavozott
Gyomaendr6drol.

Az onkormanyzat
ujabb palyazatot irt ki az
allasra, melyre ketten
jelentkeztek, s k6ziiliik
majus 20-tol dr. Magyar
Hajnalka lett a Varosi

Egeszsegiigyi 1ntez
meny uj vezetoje a kep
viselo-testiilet dontese
alapjan.

Dr. Magyar Hajnalka
egyebkent mezoberenyi
szarmazasu es hazior
voskent dolgozik Gyo
maendrodon.

- . . .
UL:"'" _~ II.~ t!.- .....

Havi 50 ezer forint
tal emelte a yaros kepvi
sel6-testiilete Dinya Jo
zsef fizeteset. Az indok
las szerint a Zoldpark
Kft.-t is igazgato vezeto
beret azert emeltek fel
300 ezer forintra, mert
iden nottek a minimal
berek, de az iigyvezet6
fizetese meg a regi
maradt, raadasul tobb
letfeladatokat is kapott.

Tavaszi
kinalatunkbol

Lemos6 permetszerek
Novenyvedoszerek

Tapoldatok

Permetezogepek
Vet6magok

Ragcsal6irt6 szerek
F6liak, t6ml6k

Funyir6k, kerti kisgepek
Munkavedelmi ruhazat

:Szo·Beszed·
- - . -

(9'Vle«~ .fzot
ciS',vfk£9c'X!,.'b·6e.r;u!l!
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A korLiltekinto vasarlasra tanitanak

Nyit a Szarvasi Vizi Szinhaz

Nemeth Gabriella es
Fekecs Eszter osztalytar
suk, Solymosi Janos
tananol, Kocsis Ilona
osztalytarsuk, es Nagy
Erzsebet osztalytarsuk
ferje, es Fekete Laszlo
leanyanak halalarol.

A tovabbiakban a
jelenlevok roviden be
szamoltak eletiik alaku
lasarol, majd folytat6
dott a kotetlen beszelge
tes, emlekek felmelegi
tese, hozott fenykepek
nezegetese, es termesze
tesen kiilon is a 78-79
evesek, es 80 ev feletti
tanarok, illetve minden
kinek koszontese pezs
gavel.

A talalkozot azzal
az elhata1'ozassal fejez
tek be, bogy jovare a 60
eves talalkozora min
denkinek kotelezo lesz
megjelenni annak elle
nere, bogy most a konib
biakhoz kepest az elfo
gyasztott italok mennyi
sege csokkent, a botra
tamaszkodok es hajlott
hamak szama jelentosen
natt.

van Balazsne sirjan el
helyezett koszorUzassal
kezdodott, melyen lea
nya is reszt vett.

Folytatasakent a
teremben Fekete Laszlo
tiszteletbeli osztaIyfO
nok koszontotte a meg
jelenteket, majd 1 perces
nema felallassal emle
keztek meg a tavalyi
rendezveny ota elhunyt

Jenei Laszlo

jutottak el a sikeres
erettsegi vizsgaig. Az
osztalykozosseg pelda
mutato erejet bizonyi
tando, el6szor 4 even
kent, majd az 55 eves
erettsegi talalkozot
kovetoen - ahol a meg
el6 26 oregdiakbol 1
kivetelevel mindenki
reszt vett - ugy hataroz
tak, hogy evente ossze
jonnek, akiknek egesz
sege es egyeb koriilme
nyei lehetove teszi a
megjelenest.

Az eltelt evek saj
nos nem multak el
nyomtalanul, 'jelenleg
azonban meg 24-en
elnek, akik kowl IS-en
jelentkeztek a taIalkozon
valo reszvetelre, de csak
14-en tudtak reszt venni.
Sajnos nehanyan csak
betegagyukbol tudtak
koszonteni tarsaikat. A
junius I-en tartott talaI
kozon az osztalyt tanito
14 tanarbol a meg elo
harom tanar mind reszt
vett.

A talalkozo prog
ramja a 40 eve elhunyt
osztalyfonokiik Tomos-

A Gyomai Gimmi
zium el6szor 59 eve bo
csajtotta utjukra azokat a
fiatalokat, akik vallalva
az uttor6 szerepet, sike
res erettsegi vizsgat tet
tek. Az osztaly osszete
tele a 4 ev alatt sokat
vaItozott, tobben erkez
tek mas k6zepiskolakb61
es nehanyan szomorUan
tavoztak. VegUl 32-en

este negy szarvasi sziiletesu
vendeg beszelget a szinpa
don: Novodomszky Eva
musorvezet6, a tehetseges
szineszn6 Lapis Erika, a
mesemond6 Harencsa1'
Laszl6 es a T6rtenelmi
Emlekut keszit6je, Les
tyan-Goda Janos szobrasz
muvesz. A viziszinpadon
minden nap lesz el6adas,
ahol valamennyi koroszt<ily
megtalalja majd a kedvere
val6 programot.

mutatast ad a szavatossagi,
j6tallasi jogok ervenyesit
het6segenek szabalyainak
alkalmazasahoz.

Az intemetes vasarlas
temak6re a k6riiltekint6,
tudatos vasarl6i magatar
tasra hivta fel a figyelmet,
kiterve az intemetes vasar
las e16nyei1'e es hatranyai
ra, tovabba a vasarl6kat
erint6 jogszabalyi rendel
kezesekre.

Az el6adasok alatt es
utan lehet6sege volt a hall
gat6knak hozzasz61ni,
velemenyt nyilvanltani es
kerdezni. A feltett kerdesek
els6sorban a szavatossag,
j6tallas temak6rehez kap
csol6dtak, de volt e1'dekl6
des az intemetes vasarlas
sal kapcsolatban is.

A diakoknak szant e16
adas sorozattal a ja1'asi
hivatal ahhoz kivant hozza
jarulni, hogy minel fiata
labb korban elkezd6dhes
sen a tudatos fogyaszt6va
valas.

FES'1"ES
HOSZIGETELES
ALLVANYOZAS

hogy a Teatrumi Tarsasag a
helybeli k6z6nsegnek ked
veskedve, a Szarvasiak a
viz f6l6tt cimmel sorozatot
indit. A programban negy

elmUlt evekhez kepest ha
rom nappal hosszabbodik a
CervinusFest, valamint,

harom temak6rt 61eltek fel.
Az a1'feltiintetes es arfelsza
mitas temak6re erintette a
helyes arfeltiintetes es
arfelszamitas szabalyait, az
egysegar szerepet, jelent6
seget.

A szavatossagr61 es j6t
allasr61 sz616 tajekoztatas
segitseget llyUjt a szavatos
sag, j6tallas megkiil6nb6z
tetesehez, tovabba irany-

a szabalyokat, amelyekkel
minden nap talalkoznak,
tovabba, hogy tisztaban
legyenek azzal, hova for
dulhatnak segitsegert, ha
vasarlasaik soran serelem
e1'i 6ket. Az el6adasok

{~~

Ezt szolgalja a hivatal
illetekessegi teriileten
muk6d6 altalanos iskolak
kal t6rten6 egyiittmuk6des,
melynek kereteben a fels6
tagozatos diakok reszere
el6adasok megtartasara
keriilt sor. Az el6adasok
celja volt, hogy a diakok
ezenrol k6riiltekint6en jar
hassanak el vasarlasaik
soran, megismerven azokat

HOMLOKZATI~ ES ALUMiNIUM
:::::= I ' , ~~RUL6S ~LLVANYRENDSZER

Koros-PiktorK~ ERELHETO!

Gyomaendrod Biro Laszlo: 0670/366-12~

Junius 16-an nyltJa
meg kapuit a Vizi SzinMz
Szarvason. A K6r6s felett
epillt szinpad es az amfite
atrum jellegli nez6ter mar
varja, hogy 68 napra meg
teljen elettel.

A fesztivalt a Magyar
Teatrumi Tarsasag szerve
zi, kiveve azt a 13 napot,
amikor a Cervinus Teatrum
rendezi meg Nyari Fesz
tivatjat julius 13-25 k6z6tt.
Ujdonsag, hogy az iden

A Gyomaendr6di Jarasi
Hivatal a fogyaszt6vedelmi
feladatok ell<l.tasa soran
kiemelt figyelmet fordit a
tudatos fogyaszt6i magatar
tas kialakitasara minden
korosztalyban.
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Mivel lehet kivaltani
egy leallitott vagy meg
nem epitett atomeromii
vet? Szaz emberbOl szaz
azt mondja, megujuloval,
szel- es napenergiaval. Its
meg hozzateszik, ezzel a
fogyaszto jol jar, mert igy
az aram olcso lesz. Nezziik
meg, mi a val6sag, helyes
e ez a valasz.

Hiaba fuj a szel ingyen,
hiaba silt a nap ingyen, a nap
vagy szelenergiab61 villamos
energiat kesziteni igen draga
es nagyon beruhazasigenyes
dolog. A legkomolyabb inteze
tek (OECD, Fraunhofer Ins
titut stb.) szerint az atomener
giaval gyartott aram j6val
olcs6bb, mint az "ingyen szel
bol" vagy napb61 eloallitott.
Emellett a meglijul6k kisza
mithatatlan miikodesenek sza
balyozasa miatt draga energia
tarol6kat, tartalekkapacitaso
kat es uj hal6zatokat kell epite
ill.

Tovabb dragitja a megliju
16 bazisu aramterrnelest, hogy
nemet adatok alapjan a valtoz6
szelsebesseg, az ejszaka es a
felhos egbolt miatt a szelturbi
nak terrnelesi kihasznaltsaga
22, a szolarcellake II, mig az
atomeromiiveke 93 szazalek.
Ez azt jelenti, hogy ezer mega
watt atomeromii-kapacitas
negyszer tobb aramot termel,
mint egy ezer megawattos
szelturbinafarm, es nyolcszor
tobbet, mint egy ezer meg
awattos napenergias telep.

Ezert peldaul a 2400 meg
awattos uj Paks II eromii
kivaltasara tizezer megawatt
szelenergias, illetve hUszezer
megawatt napenergias kapaci
tcist kellene epiteni. Es ehhez
meg kellenenek a tartalekka
pacitasok a szelcsendes, nem
napsilteses 6rakra. Tovabba a
tizezer megawattos szelturbina
azt jelentene, hogy hazankban
minden haromszor barom
kilometeres [olddarabon allna
egy szelturbina.

Bar sok sz6 esik az 01
cs6bbod6 szel- es napenergia
r61, val6jaban ezen technikak
hatranya csokkenhet, de soha
nem sziinik meg. Tul kis vagy
till nagy szelsebessegnel a
szelturbina leall, nem terrnel.

A ketto kozotti z6naban a tur
bina termel ugyan, de a szelse
besseg a legritkabb esetben
optimalis. Ez meteorol6giai
hatcis, ezen nem lehet valtoz
tatni. Hasonl6 a helyzet a nap
energiaval, ejjel vagy borUs,
felhos idoben, illetve till esza
ki (deli) fekves eseten a nap
energias cella terrnelese is
kicsi vagy nulla lesz.

De mi tortenik, ha ragyo
goan siit a nap, es kelliJ sebes
seggel jitj a szel? Az ugye
nagyonjo?

2016. majus 16-an, a
nemet szelturbinak es fotovol
taikus (PY) panelek 15 percre
majdnem ellattak villannyal
Nemetorszagot. Ez j6 himek
runt, de ezzel az eladhatatlan
szen- es fOldgazti.izelesii ero
miivi aram ara zuhanni kez
dett, es -50 eur6/megawatt6ras
negativ ar kepzodott, jelentos
kart okozva szamos energiapi
aci szereplonek.

Ugyanabban az evben a
nemet szelturbinak es a PY
panelek osszesen 600 6raban
gyakorlatilag nem terrneltek,
egyszerre volt szelcsend es
sotetseg. Ebben a 600 6raban,
amely kiszamithatatlan m6
don, varatlanul jelentkezik, s a
sziinet par perctol tobb napig
tartbat, kellenek az egesz
evben rendelkezesre a1l6 sza
baiyoz6 tartalekok.

Az E.On tapasztalatai
alapjan 30 szazalek feletti
meglijul6 penetraci6 eseten a
belepo meglijul6 termeles 90
szazalekat Ie kell fedni szaba
lyozhat6 energiaterrnelessel.
Ez pedig hatalmas koltseggel
jar, hiszen a tartalekok alig jar
nak, s igy veszteseget okoz
nak. Ennek ellenere sziikseg
van raj uk, mert ki.ilonben
osszeomlana az aramellatas,
meg nagyobb kart okozva.

A nemet rendszert domi
nal6 6riasi szel- es napenergia
kapacitasok ellatasi zavart kel
tenek a regi6ban. Ameglijul6s
mott6t, "a helyben megtermelt
energiat helyben fogyaszd el!"
jelsz6t semmibe veve, az
eszaknemet szel- es napener
gia-telepekrol az aramot ezer

. kilometerekre, Del-Nemetor
szagba tranzitaljak. A reggeli
6rakban, amikor az ejszaka
miikodo atom- es fosszilis ero-

miivek meg terrnelnek, es
beindul a napenergia es esetleg
a szel is, a tillterrneles arama
az ugynevezett hurokaramok
reven becsap a szomszed
Benelux allamokba, Francia
orszagba, illetve Lengyel
orszagba, Csehorszagba, ahol
az ottani rendszerek tervezett
miik6deset megzavarjak. A
hurokaramok evi egymilliard
eur6nyi, ugynevezett j61eti
veszteseget okoznak Eur6
paban a villamosenergia-rend
szerekben. A karokat a szom
szed orszagok viselik el. A
megoldas a ha16zatfejlesztes
(amit Nemetorszag nem hajt
vegre), valamint a terrneles es
a fogyasztas strukrurajanak,
eloszlasanak szabalyozasa.
Amig a villamos energia tciro
lasa nem megoldott, szamolni
kell ezekkel a gondokkal.

Nemetorszag elen jar a
megitjulo energiak jejleszti
seben. Oleso ott a lakossagi
aram?

2013 6ta Nemetorszagban
az aram aranak t6bb mint felet
az ad6k teszik ki. Ezek k6zott
is a legnagyobb tetel az EEG
ad6 (a meglijul6 energia
ad6ja), amely a 2012-es 3,5
cent/kilowatt6rar61 2017-re
6,88 cent/kilowatt6rara (kb. 21
Ft/kWb) nott. Az EEG ad6t
fbkepp a haztatasok fizetik,
mig az iparvallalatok - bogy
belyt tudjanak allni a nemzet
kozi versenyben - felmentest
kapnak ezen ad6 befizetese
a161.

A haztartasok aramarai
Nemetorszagban, Daniaval
egyiitt a legmagasabbak az
EU-ban. 2014-ben a nemet ar
29,2 eur6 per szaz kilowatt6ra,
az EU-atlagar 20,8, a magyar
ar 11,5 eur6 per szaz kilowat
t6ra. Forintban kifejezve: a
nemet aramar 90 forint/kWh, a
magyar aramar 35 fo
rintlkWH.

A nemet fogyaszt6k nagy
arat fizetnek a szolaris es szel
energia tamogatasaert. Nemet
orszag evi 23 milliard eur6val
(2 darab Paks II ara) tamogatja
a meglijul6kat, ezutan a meg
ujul6k mar olcs6k. De a meg
ujul6k beruhazasi koltsegei
magasak, egy szolar PY 8-12
ev alatt termeli meg a beruha
zasi, lebontasi k6ltsegeket.

De Paks II allami tamo
gatassal epUl jel?

Az EU ebben az esetben
ellentrnondasosan jar el. Ki
fogasolja az atomeromiinel az
esetleges allami tamogatast,
mik6zben engedelyezi a meg
ujul6 energiaval termelt aram
eros tcimogatcisat. Azaz kettos
mercevel mer. Hogy sziikseg
lesz-e Paks II eseten allami
tamogatasra, azt senki sem
tudja, ehbez 60 eyre elore pon
tosan tudni kellene a regi6nk
ban kialakul6 aramarakat, ami
nyilvan lebetetlen.

De az, hogy folyamatosan
no az eur6pai aramigeny, es
kozben sziiki.ilnek a rendelke
zesre all6 kapacitasok, arra
utal, hogy az aram ara noni
fog, es igy Paks II gazdasagi
lag is j6 befektetes. De bar
hogy alakulnak az arak, Paks
II el fog latni egy nernzeti
hatask6rbe sorolt, megkeri.il
betetlen feladatot, noveli a
magyar ellatasbiztonsagot.

Sokan allitjak, Paks II
torzitja a regionalis piacokat.
Igaz ez?

A megujul6 energiak,
elsosorban a szel- es napener
gia tilmogatilsa val6ban erosen
torzitja a villamosenergia-pia
cot. A megujul6k kotelezo
atvetele miatt az EU-ban egy
nem miikodo, pszeudo-aram
piac alakult ki, ahol a draga, a
kereslethez nem igazod6 ara
mot kotelezo atvenni, mig az
olcs6 es szabalyozasra alkal
mas terrnelok csodbe mennek.
Ameglijul6 energiakat fejlesz
teni kell, de csak fokozatosan,
tekintettel kellienni az ellatas
biztonsagi kerdesekre.
Mindezeket figyelembe veve
Paks II, amely fakent a hazai
piacra fog terrnelni, nem tor
zitja a regionalis piacokat.

Mekkora fUggest jelent
Paks II megepitese Orosz
orszagtol?

Az EU energiaimport
fiiggese jelenleg 54 szazale
kos, amelyet meg kiegeszit a
14 szazalekos nuklearis im
port. Kiilonosen magas az
orosz fiigges, a gazimport 38,
az olajimport 30 szazaleka
Oroszorszagb6l erkezik. Ezek
az adatok joggal keltenek
feIelmet. De az energetikaban
tolt6tt hosszU evtizedek soran

sokszor talalkoztam hasonl6
riogatcissal. Az I970-es es 80
as evekben att61 kellett tartani,
hogy az "oroszok elzllijak a
gaz- vagy olajcsapot", a rend
szervaltas utan pedig att61,
hogy az eramiiveinket, elosz
t6haJ6zatainkat privatizal6
nemet, francia, olasz stb. val
lalatok allitjak meg zsarolasi
cellal a hazai energiaellatast.
De egyikre sem keri.ilt sor, az
oroszok es a nyugati tulajdo
nosok is csak penzt akartak
keresni. Ez killonosen igaz
Oroszorszagra, ahol a GDP
kozel fele a gaz- es olajexport
b61 ered.

A regi6ban minden egyes
orszag importal Oroszorszag
b61 energiat. Nemetorszag
megepitette az orosz-nemet
gazszallit6 Eszaki Aramlatot,
es mar kesziilnek a masodik
vezetekpar lefektetesere is. Az
olaj- es gazimport j6val
nagyobb energiafiiggoseget
jelent, mint egy atomeramii
epitese, amelynek iizemeltete
sehez a sziikseges fiitoeleme
ket evekre elare be lebet sze
rezni es biztonsagosan tarolni.

Igaz-e, amit a "zoldek"
allitanak, hogy az atomeriJ
miivek jelett mar eljart az ido,
alig epiil itj atomeriJmii?

Ketsegtelen, hogy most az
EU-ban megtorpant az atom
eramii-fejlesztes (azert ot-hat
most is epiil), de vilagszerte
rengeteg atomeramiivet letesi
tenek. Fakent a Tavol-Keleten
(Kina, India, Del-Korea,
Japan), a Kozep-Keleten
(Szaud-Arabia stb.) es az
Egyesillt Allamokban. Aj6vo
ben a nuklearis energiaval
kapcsolatos tudas athelyeza
dik Kinaba, ahol a kovetkezo
negyedszazadban szaznal tobb
eromiivet terveznek epiteni.
De Eur6pa sem akar lemarad
ni, a k6zelmultban jelent meg
az Europai Bizottsag tanulma
nya, amely szerint az EU ener
giamixeben meg 2050-ben is
tiz szazalek [016tt lesz a nukle
aris energia reszaranya. Ez igy
helyes, mivel a nuklearis
aramtermeles nem okoz szen
dioxid-emisszi6t.

Mit hoz ajOviJ?
Az ambici6zus meglijul6

programok miatt Eur6pa-szer
te sok atomeramiivet es szen-
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Keresse a
Gyomaendrodi
Szo-Beszedet
a Facebookon is!

Dobog6s helyezettek
lettek: Bula Boglarka: 1.,

Vinkovies Agnes, Kiss
Adrian es Nagy Noemi: 3.
helyezes. Dieseretet ka
pott: Smes Evelin, vala
mint Hugyik Zoltan, es
Izs6 Eva, Geesei Kira is
iigyes volt.

Felkeszit6 tanarok:
Domokos Anik6, Hunya
Jolan, T6thne Szab6 Iren
es Farkas Enik6. Minden

kinek gratulaIunkl

A Gyomaendrodi Kis
Balint aItalanos Iskola
diakjai aprilis vegen

Mez6berenyben jartak, a
Pet6fi Sandor szaval6ver

senyen, az Odai Petries
Soma Kulturalis K6zpont
ban.

A k6telez6 vers el

mondasa utan mindegyik
szaval6 egy szabadon va
lasztott k61temenyt mon
dott el. A gyerekek szeles
palettar61 vaIasztottak
szebbnel szebb verseket.

K.D.

hely. Fodor Napsugar

Maraton Magyar Bajnok

I. hely. Berta Benee

Maraton Magyar Bajnok

I. hely. Varkonyi Sarolta

II. hely. Sagi Aliz II. hely.

Wagner Anna III. hely.

Konyeesni Milan IV. hely.

Hajk6 Kata V. hely.

Dekany Gergo - Nagy

KristOf parosban v. hely.

versenyz6k, nem vart

szep eredmenyek es volt,

olyan versenyzo is, aki

hozta a tole evek 6ta meg

szokott kiemelkedo telje

sitmenyt. bsszessegeben

harom arany, ket emst es

egy bronzermet nyertek a

KSI Gyomaendrod ver

senyzoi.

Eredmenyek:

Gyetvai Mate Mara

ton Magyar Bajnok I.

korosztalyban illet megsze
reznie elete harmadik Or
szagos Diakolimpiai bajnoki
cimet, amivel megk6zelitet
te d6ntobeli ellenfelet Re
bekat, aki az idei serdiilok
k6z6tti gy6zelmevel 6tne!
jar! Az eddigi legk6nnyebb
d6nt6m volt, hiszen ht
tanitvanyom alit fel a szo
nyegre. Dori hozta a k6tele
z6t ezen a napon, Rebe
kanak junius elejen kell
esuesformaban lenni a ser
diilo Europa Kupan, amihez
a mostani teUesitmeny jo
el6jel - mondta Varga Istvan
edzo.

A 2017 - es ev ott kez

d6d6tt, ahol a tavalyi ev

befejez6d6tt. A kajak

kenusok egyik foversenye

az Orszagos Maraton

Magyar bajnoksag.

A Gyorben rendezett

OB-n ismet KSI-s sike

reknek 6riilhettiink. Me

netrendszeriien jottek a

bajnoki cimek, az egyeb

ermek es a szep helyeze

sek. Voltak balszereneses

KSI sikerek a maraton OB-n

Feher Dora az ifik kozott is
diakolimpiai bajnok

Zalaegerszegre utaztak
a Gyomaendr6di Judo Klub
versenyz6i majus 28-an,
hogy reszt vegyenek az ifju
sagi korosztaly Orszagos
Diakolimpiai d6nt6jen.
Mindket versenyz6 a 70 kg
os sulyesoportban verseny
zett es be is jutott a d6nt6be.
Egymas elleni merk6zesiiket
Feher Dora nyerte meg,
Soezo Rebeka eziistermet
szerzett.

A junior diakolimpia
uUm az ifi korosztalyban
sem talalt legyoz6re Feher
Dora, aki ismet megmutatta,
miert is kell vele szamolni.
A d6ntoben esapattarsaval
kellett szembeneznie! Soezo
Rebeka a tavalyi elrontott
OB utan legyozte az akkori
magyar bajnokot is, hogy
vegiil Dorival merk6zhes
sen!

- Dori hozta azt amit
elvarhatunk tole! Ajuniorok
k6z6tt is gyozni tudott, az ifi

tiizelesii er6miivet allitanak Ie.
A piaerol t6rten6 kiszoritas
miatt az egyre t6bb, vesztese
gesse valt fcildgazer6mii j6v6
je is bizonytalan, tulajdonosa
ik sorra allitjak Ie 6ket. Igy a
szabalyozo-, illetve a tartalek
kapaeimsok gyorsan es6kken
nek, es sokak, igy az ENTSO
E (Europai villamosenergia
halozat es -rendszer iranyito)
tanulmanya szerint is egyre
t6bb orszag szorul importra,
es rendszeresse valnak az
aramsziinetek az EU-ban. A
2020-as evek elejen a rna meg
aramexport6r Nemetorszag es
Franeiaorszag is import6rre
valik, egy tueat nyugat-euro
pai orszaggal egyiitt.

A magyar aramimport
mar most is 30-40 szazalekos.
Ha a k6vetkez6 evekben leall
a lignittiizelesii Matrai Er6mii,
meg nagyobb importra szoru
lunk. De akkorra mar a most
nekiink exportalo Lengyel
orszagnak, Csehorszagnak es
Ukrajnanak is Ie kell allitania
szenes er6miiveit, es ezek az
orszagok is importra szorul
hatnak. Egyszeriien nem lesz
honnan importalnunk aramot.
Addigra a mar most is el6re
gedett hazai er6miipark nagy
reszet Ie kell allitani. Ezert
sziikseges, hogy a 2020-as
evek k6zepet61 rendelkezziink
egy nagy kapaeimsll hazai er6
miivel, Paks II-vel, amely
gondoskodik a hazai energia
ellatas biztonsagarol.

Osszefoglaloan megalla
pithato, hogy a szel- es nap
energia fontos a k6myezetve
delem szempontjabol, de nem
alkalmas alaper6miivi felada
tok ellatasara, igy nem valthat
ki szentiizelesii vagy nuklearis
er6miivet. A villamosenergia
termelesben a szel- es nap
energia legfeljebb 30-50 sza
zalekot foglalhat el, ennel
nagyobb reszarany eseten
nagyon megdragul az aram
ara, es rendszeresek lesznek az
aramsziinetek.

A magyar villamosener
gia-ellatas biztonsaganak
kulcsszerepl6je lesz a Paks II
er6mii. Kimondhato: Paks II
nem valthato ki szeJ- vagy
napenergiaval.

Molnar Laszlo
A szerzo a genji
szekhelyii ENSZ

Fenntarthato Energia
Bizottsag korabbi elnoke
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~otpJunio{

MCOJUNIOA -""'"'

VAlASSZ EGY BIZTOS PONTOT,
VAlASZO AZ OTP JUNIORT.
Igenyelj OTP Junior kartyat
Oft-os szamlavezetesi dijjal.
Reszletek: www.otpjunior.hu

Atajekoltatas nem teljes kij~u, ezert~ aJ~n1at r~szletes felteteleircl erdei:lcdj az OTP Bank
. fi6kjalban es a honl.3punkon k6zzetett ut.etszabalyzatb61 es hirdotmMybOI. .

r~9r:~~e~u~ft~li~gys~r.~~
~, , - , .-

NyissonOTP Lakaslakarek szamlates vegyeigenybe
. az ~llamj,tamogatast! . ..
L-~_. :::'4 __> -_,;. '-- __

, j Swift mar
3.100.000,- Ft-t61

Celerio mar
2.649.000,- Ft-tol

Baleno mar
.095.000,- Ft-t61

Uj Ignis ma
3.005.000,- Ft-t61

Minden modelliinkre 5 ev
kiterjesztett garanciat adunk! *

*Ervenyes : 2017.06.01~2017.06.30-ig
A tajekoztatas nern teljeskoru, a reszletekrol

,erdekloqjon rnarkakereskedesUnkben.

+l:$)
~

imny mar
4.290.000,- Ft-t61

Vitara mar
3.8402000,- Ft-t61

SX4 S-Cross mar
3.890.000,- Ft-t61

$ SUZUKI Sando
5310 Kisujszallasl Kozrakbr u. 4.
Tel: +36-59/520-7501 Mobil: +36-20/254-7306
e-mail: suzukiertel<esites@sandorservice.t-online.hu
web: www.suzukisandor.hu
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be.sal!

Verso Biztositasi Alku5Z Kft.

- karfelmeres', korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztositas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- k6telez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztositas
- eletbiztositas
- nyugd ij-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet:

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

Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztositasok teljes kerQ Ogyintezese.

Telefon: 0666/284-989,
0620/359·6842

~
~
~

E
1/1
t!
iilo
(5

"(l)"tl
o
III
til

"

PAPIR

n77;Y;;1
~
""-..,,.~ ........

3h6nap mulva kezd6dik az iskola!
Megerkeztek
a Bagmeister es
a Belmil ergon6mikus
iskolataskak!
(2 ev garanciaval!)

Hozd magadda/ a kis z61d kupont
es 10% kedvezmennyel
vasarolhatsz!
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www.kumania.hu
hotel@kumania.hu

+36-59-887·710

5310 KisUjszaI16.s,
Rak6cz; u. 8-12.

Gy6gyszalloda,
gy6gy- es strandfiirdo}

gy6gyaszat
wellness kezelesek,

, ,.. .
egeszsegugyl
szakrendeles,
halpediklir,

kemping
es ifjlisagi szaIlashel~
csend es nyugalom.

5

,
UMA.

rES

Varja tint a Kumania
elbuvol6 vilagal

fellepok julius 29. (szombat)
21:30: Mate Peter fmlekzenekar 20:30: Pa-Oo-Oo

~

o

23:00: fd Philips and
the Memphis Patrol

JMLtK~U~\
~...:.>or, 'j,;!
:":!~~'If'- .....,l=',-\ .-';:;...,:; .:). .;~,.

I) I.... '
I.IATEPETER

ERt:DETI ;:ENEKAAA

00:30-04:00:
Retro Disco

[OJ]
23:00:

Party nrt'sOK

Fellepok julius 28. (pentek)
20:30: Korda Gytirgy-Balazs Klari

resztival belepo: 3.000 Ft/nap - Egesz napos fiil'do- es koneel't belepo

fesztival bel'let: 5.000 Ft/2 nap - 2 napos liimo- es koneel't belepo

A fesztival idejere sz616 akci6s 5zeillasajanlatainkat keresse honlapunkon es a facebookon!

www.kumania.hu. www.facebook.com/HoteIKumania
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Nemzeti
K6z1ekedesi
Hat6sag

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

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

Telefon:
0620/9142-122

5500
Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

Stancolt

es hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretbenl
Szitazas,
szitaforma
keszftes!

Eredetisegvizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

AUTOSOK
FIGYELEM!

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

22.000 Ft

.,...
1~'.!r:.i(
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?ji::8.2

-----
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AmbruSl Laszlo
(x)

massal. Apalaekozott vizek ese
teben sem jobb a helyzet.
Lehetne tiszta vizet engedni a
poharba, de ehhez a gyart6knak
tobb tiz vagy szazmilli6s beru
hazasokat kellene vegrehajtani
uk, azt pedig nem vallaljak.

anok szerint mi lehet 01
esobb megoldas az egeszseg
iigyi ellMas a kronikus dehidra
taltsag miatt vagy a tisztaviz es
az elegenda mennyisegii viz
fogyasztasa?

Az ember szamara ebben az
univerzumban - egyenlore - az
egyetlen elahely a Fold nevii
bolygo ahol elunk. A foldi lete
zesben minden biologiai teremt-

meny szamara (noveny, allat es
az ember) alapvet6 sziikseglet a
viz. Viz nelkiil nines elet tudo
manyos ertelemben, de fenntart
hato egeszsegral sem lehet,
vagy az idanap el6tti oregedes
r61 sem erdemes hosszUtavon
beszelni. Ugy gondolom, sok
forog koekan l

Tudjak-e kedves 0lvas6im,
hogy anok kivaltsagosak vagy
kivalasztottak Gyom.aendr6d es
tersegeben? Van egy vallalkoz6
szellemii fiatalember, aki a viz
megszallottja az egeszseg fenn
tartas szempontjab61? Nem esu
pan az extraprofitot nezi, hanem
milli6s beruhazasokat, fejleszte
seket tesz a tiszta iv6vizert!
Egyre tabben fogyasztjak mar
ezt a tiszta, ihato, nagyon
finom, energetizalt vizet, amely
meg 0lcs6bb, is mint a piaei ver
senytarsake. Igeny szerint meg
bazhoz is szallitva!

Ne feledjek, hogy a viz
"alapveto elelrniszer"! Egeszse-
giikr. ,e.

ito termeszet

TERMEszms, ENERGETiZALT. EcO lUGOS !voviz
--../

CA ~UAIl
""'"

'';''j,.>~

.,..:v. .n

vizivasi szokasaink megvalto
zasara es az egeszsegiinkre. A
teljesseg igenye nelkiil nehany
az iv6vizben jelen leva kemiai,
fizikai anyag: ammonia, arzen,
vas, mangan, klor amin, szerves
anyagok, anaerob bakteriumok,
kenes gazok es meg sorolhat
nam. A szervezetiink nagyon
boles tud lenni es mondhatja
azt, hogy "ezt nem kerem nines
ra sziiksegem", "nem vagyok,
szomjas nem kivanom a vizet."

Felmeriil a kerdes: hogy
letezik-e megoldas a vizivas
novelesere es a dehidratalas
esokkentesere? Leteznek olyan
vizkezelesi teehnol6giak, ame
lyek alkalmasak lehetnek a
"tiszta viz" megval6sitasara, de
ezek sok szazezer forintba
keriilnenek egy haztartasban.
Ezt nyilvanvaloan nem sokan
engedhetik meg maguknak! To
vabba arra sines semmilyen
garaneia, hogy egy 0les6bb vlz
sziira berendezes biztonsagos
lehet. Sajnos a profitorientaeio
es az anok egeszsege "ninese
nek koszon6 viszonyban" egy-

tern es a kovetkez6 allapithat6
meg. Az emberek nagyon nagy
szazalekanak nem izlik a esap
viz es a palaekozott viz sem! De
mi lehet ennek az oka? A viz
osszetetelevel lehet a baj? Ne
hez erre a kerdesre megtalalni a
helyes valaszt Ami viszont
teny, hogy a Karpat-medenee
vizeiben sok olyan anyag talal
hat6 melyek az izerzekelesben
zavarhatjak a napi vizfogyaszta
sunkat, illetve megvaltoztathat
jak idovel a vizfogyasztasi szo
kasainkat Tudomanyos vizsga
latok igazoljak, hogy a vizeink
ben vannak olyan anyagok,
amelyek hatassal lehetnek a

Itt a nyar, a kanikula ideje.
Ilyenkor, ami a legfontosabb az
egeszsegmegorzesiink erdeke
ben a megfelelo minosegii es
mennyisegii viz fogyasztasa.
Mint a feher holl6 olyan ritka az
az ember, aki komolyan veszi.

Az elfogyasztott elelrnisze
rekben, tapl<ilekokban talalhat6
folyadekmennyiseg nem tarto
zik bele a napi vizsziiksegle
tiinkbe! TehM a leves, a hive, a
gyiimolesok-zoldsegek, iiditok,
alkohol stb. nem szamitand6
bele a napi testi szintil folyadek
igenyiinkbe. Ha ezt kivessziik,
belole kideriil, hogy komoly
vizhianyosak vagyunk.

Nagyon sok betegseg hatte
reben a vizhiany all. A betegseg
fajtajM a kr6nikus vizhiany
merteke fogia megmutatni. Az
orvos tudomany dehidrataei6
nak nevezi a vizhianyos allapo
tokat es harom nagy esoportra
osztja a viz-asvanyi anyag
egyenslily szempontjab61:

1. Izot6nias dehidrataei6: a
viz- es az elektrolitok hianya
egyenlo mertekii. A leggyakrab
ban hasmeneses-h{myasos meg
betegedesek eseten alakul ki, de
a hasnyalmirigy gyulladas, has
hartyagyulladas, nagy kiterjede
sii egesi seriilesek es a magas
lazzal jar6 betegsegek szinten
kivalthatjak az izot6nias dehid
rataei6t

2. Hipot6nias dehidrataei6:
az elektrolitok hianya nagyobb,
mint a vizhiany. Atoxikus-aller
gias folyamatok altaI kivaltott
fokozott kapillaris Mjarhat6sag
es nem megfelelo asvanyi anyag
bevitel eseten lephet feL

3. Hipert6nias dehidrataei6:
a viz hianya nagyobb mertekii,
mint az elektrolitoke. LegfO
keppen alaesony folyadekbevi
tel eseten all be, fakent, ha
ehhez eras verejtekezes is tarsul
(kanikula). De a kulonfele
okokb61 (eukorbetegseg) fenn
a1l6 anyageserezavarok miatt is
kialakulhat.

Sokat gondolkoztam, hogy
miert is nem iszunk elegenda
mennyisegii vizet? Utananez-

~
, "'-

Szereles, javitas,

centirozas!

OJ
GUMIK!

Katona Gyorgy
gumijavit6

.... _ .. J

Gyomaendr6d,
Bajcsy u. 107.

Telefon: 0666/285-127
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Konyhabutorok,
gardr6bszekrenyek,

keszitese egyedi
meretben

butorlapb61
vakumf61iazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

Elsa osztalyu
borovi fenyabal
ajt6k, ablakok

keszftese!

Az aramszolgaltat6
heti ket alkalommal tart
iigyfelszolgalatot a Selyem
uti varoshaza epiiletenek
f61dszintjen levo irodaja
ban. HHfOi napokon del
elott 8-13 oraig, szerdan
kent pedig 15-19 oraig
vaIjak az iigyfeleket a sze
melyes iigyintezesre.

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

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

·~·I

VILLANYSZERELESI MUNKAK
regisztralt villanyszerel6vel
sajat arukeszletb61!

MUNKARUHAzATI

A lakossagi apr6
:tov;ibbrais ingY~r1es!

szob>eszed@gmail.com

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
MezotUr, Rak6czi ut 12.

Villanyszerelesi anyagok.
vilagitastechnika.
gazkeszulekek es alkatreszek!

BALUVILL

Az ENKSZ Eszak-Del
Regionalis Foldgazs201
galtat6 Zrt. iigyfelszolgala
ti irodaja a varoshaza f61d
szintjen. Nyitva tartas:
hHfo 14-18 oraig, kedden
8-12 oraig. A szemelyes
iigyfelszolgalaton igenybe
veheto szolgaltatasok: gaz
meroallas bejelentese, mu
szaki szolgaItatasok meg
rendelese, illetve lemonda

sa, fogyaszt6i adat- es cim
valtozas bejelentese, fo
gyasztasmero atirasa, fo
gyasztasi hely ki- es be
kapesolasa, szamlazassal
kapesolatos informaei6 ke
rese, bankkartyas befizetes
lehet6sege, stb.

LivielKft.
Telefonszam:
0670/396-5965

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

1 Co asztalost
es 1 fo Iakatost

keresiink.
Plilyakezdok
jelenkezeset
is vW'juk!

KOROSI
WEEKEND

HORGAsZBOlT
Gyomaendrod,

Hjdfo u. 12.
(Az Endr6di hid labanal)

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

szezonban vasarnap 8-11.

Napijegyek, hetijegyek
valthat6k!
Elocsalik,

horgaszfelszerelesek.
etetoanyagok!

Telefon:
0670/261·0472

EGYEB
Nemhasznalt, elrom

lott, feleslegesse valt hUto,
vagy fagyaszt6szekrenyet
ingyen elfogadom. Hivjon,
hazhoz megyek. Telefon:
+36-66/789-189

Karosszeria, kipufog6
utanfut6, p6tkoesijavitas!
Valamint kerites, (kova
esolt is), kapu, elo-teraszte
to, steg: stb. keszitese.
Erd.: 0670/514-4641

Harom kerekii Tornad6
motor elad6. Iranyar: 100
ezer Ft. Telefon: 0630/579
0660

Tornad6 elektromos
kerekpar elad6. Ar: meg
egyezes szerint. Telefon:
0670/329-8493

Gyomaendr6don a
Dob6 u. 51. sz. alatti zart
kert elad6. A holtaghoz
kozel van, de nem vizparti.
Ontozesi lehetoseg is van.
Iranyar: 200 ezer Ft. Erd.:
0620/242-3600

Elad6 tobbfunkci6s
babakocsi, gyermekiiles 0
18 kg-os, eseesemo- es kis
gyermek - fiu. lany - ruhak
Tel.: 0620/243-7727

Akac oszlopok elad6k
erdeklodni lehet a 0630/
7472-472-es telefonon.

Elad6 350 db narur
Polka eserep (175 Ft/db) ,
Kezi kocsi (6500 Ft), vala
mint 50 literes iivegballo
nok kosarral (6500 Ft/db)
Erdeklodni: 0630/591
6669

Mobilgarazs, 3x5 me
teres, elad6. lranyar: 108
ezer Ft. Telefonszam:
0630/815-2430

Briggs motoros rotaka-
pa elad6. Telefon:
0670/226-3299

LAKAs

HAz

Gyoman, a Vasarteri
Itp-en 1. emeleti 2 szobas
butorozott lakas hosszu
tavra kiad6. Egyediila1l6k
elonyben. Telefonszam:
0666/386-500

KERT, TELEK
Torzsasi holtagnal viz

parti telek, bontasb61 tegla,
kiseserep, Banner 12 V-os
akkumulMor elad6. Tel.:
0630/613-4608

Gyomaendr6don a Kor
gat utcaban (13. szammal
szemben) 895 negyzetme
ter teriiletii kozmu neIkiili
epitesi telek elad6. Telefon:
+41/798-996468

Hunyan 3,45 hektar
fold elad6! Erdeklodni:
0620/427-2132 telefonsza
mon lehet.

Gyoman, az Arany
Janos ut 16. szam alatt
konvektoros haz elad6.
Iranyar: megegyezes sze
rint.Erd.: 0620/526-6573

Endrodon egy 1000
negyzetmeteres telken egy
120 negyzetmeteres, 3 szo
bas hoszigetelt koekahaz
elad6, vagy lak6telepi
esere is lehetseges. Iranyar:
7 milli6 Ft. Telefon:
0670/238-8577.

Gyomaendr6don a
Korgat u. 15. sz. alatt 705
negyzetmeter teriiletii
osszkozmuves belteriileti
ingatlan elad6. Az utea
fronton romos paraszthaz
mellekepiilettel, a telek
vegeben uj epitesu kettes
diszn661 es takarmanytaro
16 van. Telefonszam:
+41/798-996468
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Az aprohirdetes szovege:
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Ingyenes a lakossagi apro!
A Szo-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak
az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, akik
ezen a szelvenyen kuldik be megjelentetes celja
b61! A szelvenyen a megjelolt helyre kell beirni a
kivant szoveget es a szelvenyt levelez61apon vagy
boritekban elkOldeni a kovetkez6 cimre:

Sz6-Beszed Szerkeszt6sege
5500 Gyomaendr6d, Hosok utja 51.

Egy apr6hirdetes szovege lehet61eg ne tartalmaz
zon 15 sz6nal tobbet! A hirdetesek szovegeert fele
16sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

Felad6 neve:

Kner Imre ter Iwww.gellaLhu
06 66 285 840 I 06 30 627 8234 fitness klub Eszoiarium

asO ALKAlOM INGYElI:ES eARKlNEK __

INGYENES EDZES
_LS_C_S.zEZ"•.: hUnKS S.H

fitness & edz6terem
teremberhis IAtlasz kondlgepek

kangoo Iaerobik I step aerobik
power body Ihastimc Izsiregeto aerobik

tfu-sastanc 1j6ga Ipreventiv gerinc gimnasztika

__ otI'

KORLATLAN EDZES
.500 Ft / h6nap

I Erdeklodni:

8 hetes korig vedettek a
betegsegek ellen. Ezutan
kezd csokkenni veriikben az
ellenanyagok koncentraci6
ja, igy ekkor kell elkezdeni a
vakcinazasi sort. Avedoolta
sokat 2-3 hetes kUlonbseggel
meg kell ismetelni az elso
evben (alap immunizalas),
csak igy alakul ki ellene a
megfelelO immunitas/vede
Jem. A felnott kutyakat
ezutan mar csak evente egy
szer kell majd vakcinami.

Vedooltisban reszesiteni
csak egeszseges es rendsze
resen (2 hetente) feregteleni
tett kolykoket szabad, mert
beteg/gyenge immunrend
szerii allatban nem alakul ki
a megfelelo vedettseg.

Az oltasolcat az allator
vos a Kisallat Egeszsegiigyi
Konyvben vagy az Egyseges
Eur6pai Allatlitievelben rog
ziti, igy ezen dokumentumo
kat minden allatorvoshoz
val6 latogatiskor magunknal
kell tartani. Dr. Racz Beata

allatorvos

jegyll szamot tartalmaz6
transzponderrel rendelkezo
ebek 0lthat6ak veszettseg el
len.) Atobbi fertozo betegse
gek elleni vakcinazas a gon
dos tulajdonos felelossege.

A kutyaknaJ az alabbi
betegsegek ellen tudunk vak
cinazassal vedekezni: parvo
virusos belgyulladas, szopor
nyica, fertozo majgyulladas,
leptospir6zis, kennel-koho
ges, corona virusos belgyul
ladas, veszettseg

A beteg allatok elesettek,
etvagytalanok, gyakran laza
sak, hanynak, hasmenesiik
van vagy felso legliti tiinete
ket mutatnak.

Milyen idos korban
kezdjiik oltatni a kutyankat?
A szabalyosan vakcinazott
szuka kutya kolykei a tejjel
atadott ellenanyagok altai 6-

Napjainkban mar hazi
allataink csaladtagnak sza
mitanak, igy nem csoda, ha
szeretnenk megvedeni 6ket
a leggyakoribb fertOz6
betegsegektOl.

Amai napig elteIjedtek a
kutyak koreben a kUlOnbozo
vakcinazassal megelozheto
fertozo betegsegek, melyek
bol csak sulyos koltsegek
aran es akkor is sokszor alig
vagy egyaltalan nem gy6
gyithat6ak az allatok. A
vedooltasokkal val6 megelo
zes nyujt ezen k6rkepek
ellen a legjobb vedelmet
kedvenceinknek.

Hazankban csak a
veszettseg elleni vedooltas a
kotelezo, mellyel minden 4
h6napos kort betoltott kutya
nak rendelkeznie kell, vala
mint 1 eves kora elott meg
egyszer meg kell ismetelni, a
kovetkezo evekben pedig
evente egyszer kell megkap
nia. (A kutyak microchippel
val6 megjelolese is kotelezo
2013 6ta, valamint csak a 15
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a Vasarteri lak6telepen leva
Oveghazi ABC helyere!

A megszokott szeles aruvalasztekkal
es udvarias kiszolgalassal

varjuk On6ket az uj helyen!
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A Siker Kft. ertesrti
kedves vasarl6it, hogy

2017. majus 8-t61 a Kossuth uti
(voltkenyergyari) uzlete

ATKCLTCZC


