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Mergezes es oxigenhiliny eseten minden hal elpusztulhat
(Kepiink illusztnici6)

Julius vegen hal
pusztu1<ist eszleltek a
gyomai Torzsasi holta
gon. Nemes Attila, a
Korosvideki Horgasz

Egyesiiletek Szovetse
genek iigyvezetoje la
punkat tajekoztatta arr6l,
hogy a Torzsasi holtagba
a julius vegi esozes foly-

tan jelentos mennyisegii
novenyvedoszer keriil
hetett a komyezo szant6
f6ldekrol, s ez oxigenhi
anyt okozott a torzsasi

hoItag vizeben. Raadasul
a holtag vizeben az el
korhadt, elrothadt nove
nyi maradvanyok miatt,
igen iszapos a vIz, amely
annak minosegere is
hatassal van.

Az oxigen csokke
nest a legtobb halfaj esz
reveszi es a fe1szinre jon,
pipal, vegiil elgyengiil,
elpusztul, ha nem valtoz
nak az oxigen viszo
nyok. Az oxigent elfo
gyasztjak a halak elol a
bakteriumok, sotetben az
algak es a hinarak es fo
lyamatosan minden 610
leny.

A rothad6 szerves
anyag elbontasa igen sok
oxigent igenyel, es az
elbont6 bakteriumok a

melegebb vizben igen
ramenosek.

A halak nem egyfor
man erzekenyek az oxi
gentartalommal kapcso
latban. A keszegfeU:k
legtobbje erzekenyebb,
hamarabb pusztul, mint
a ponty. A ragadoz6k
eseteben a siillo, siiger,
csuka, harcsa az erze
kenysegi sorrend.

Nemes Attila el
mondta, hogy a holtag
vizeb6l augusztus 1-ig
mintegy 5 mazsa sii1l6te
temet szedtek ki.

- Koztudott hogy ez
a halfaj a legerzeke
nyebb a VIZ min6segere.
Az egyesiilet szakembe
rei vIzmintakat is vettek
a hoItag viz6bol.
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Megujul az endrodi Hosok tere
Elenkitik a gazdasagot es szok6kut is epul

Az endrodi fOter latvanyterve.
Korszeru varosi parkot epitenek a Hosok teren

Gyomaendr6d endr6di
varosresz kozpontjanak re
habilitaci6ja dmu palyazat
megval6sit<isa a tervezo es a
kivitelezo kivatasztasa utan
jov6 evben kezdOdhet es
varhat6an 2018. december
31. napjaig fejez6dne be.

A projekt kereteben az
endr6di H6sok tere felujita
sat es a piacter fejleszteset
tervezi az onkormanyzat.
"A teriilet felujitasanak
celja, hogy a varosresz sza
mara pihenest biztosit6 kor
szeru varosi parkot hozza
nak letre, mely a meglev6
adottsagokra epit, azonban
a funkci6 bovitesevel, uj
terepiteszeti elemek elhe
lyezesevel a mamal gazda
gabb programot es maga
sabb esztetikai-muszaki
szinvonalat kina!."

"A projekt reszekent
megval6sul majd a piacter

atep[tese es a szomszMsa
gaban tala/hat6 hasznala
ton kiviili tornacsarnok at
alakitizsa, kereskedelmi
szolgaltat6i inkubator ki
alakitasa gazdasagelenkito
cellal." - olvashat6 a varos
honlapjan.

A palyazat osszesen

199,6 milli6 Ft mmogams
ban reszesiilt, az elfogadott
tamogatasi intenzitas 100
szazalekos. Atervezesi kon
cepci6 szerint a meglev6
emlekmuvek kozi.il a 3 leg
nagyobb a jelenlegi helyen
marad (csendorsortiiz aldo
zatainak emlekmuve, 1. es

II. vilagMborUs emlekmii),
a kisebbek az uj terrendszer
szerint eithelyez6dnek. A
belso gyalogos iranyok a
megkozelitesi iranyokhoz
illeszkednek: az atepitett
parkol6t, a varos feWli gya
logos jardakat es a busz
megall6t kotik ossze.

Az utak iranyaib61 ala
kul ki az uj terrendszer,
mely definialja az uj 16r,
egy uj jatsz6ter es az egyko
ri es remelhetoleg majdani
cukraszda fogyaszt6tera
szanak helyet. A meglevo
di6fak alatt talalhat6 nagy
meretu beton burkolatot
elbontjak, ugyanigy a meg
leva egyeb burkolatokat is.
A kialakul6 uj teren es gya
logos setanyokon magas
minosegii terkovek tesznek
Ie.

A megleva parkol6 eit
helyezesevel uj parkol6t

alakitanak ki, melyet a 46
os foutr61 lehet majd meg
kozeliteni. A jeitsz6ter a
konnyebb fenntartas es esz
tetikusabb megjelenes erde
keben szines, egyedi minms
ontott gumiburkolattal epii!.
A jatsz6ter a jelenlegi jeite
kok lecserelesevel, uj, tobb
fele mozgast lehet6ve tevo
eszkozok beepitesevel java
solt.

A jatsz6ter mellett egy
szok6kUt kap helyet. A cuk
raszda kiilso teraszat fabur
kolattal fedjiik Ie.

Aberuhazas megval6si
tasa soran fikat, cserjeket
es sovenyeket is telepitenek
a teren belii!. Az latogat6k
piheneset szolgaljak majd a
ter tobb pontjan elhelyezett
padok, kerekpartarol6k, va
lamint iv6kUt - olvashat6 a
tervezett beruhazas elkep
zelesei kozott.

Belteriileti vizrendezes
9. iitemet nyerte el Gyo
maendad onkormanyzata
243 milli6 516 ezer 472
forintos tamogatasi osszeg
gel.

Aj6reszt endradi reszen
megval6sitand6 belteriileti
vizrendezes 9. iiteme varha
t6an 2018. november 30.
napjaig tart. A projektben a
gyomai telepiilesreszen a
Szent Istvan, Bethlen Gabor

es Szels6 utcak tervek sze
rint meghatarozott szakasza
it, valamint az endradi tele
piilesreszen a Kenderaztat6,
Apponyi, Sugar, Selyem,
Kodnyi, D6zsa Gyorgy,
Blaha, Egressy, Juhasz
Gyula, Toronyi, Fa ut,
Karasz, Tancsics Mihaly,
Dank6 Pista, Koros, Vadasz,
Halasz, Banyasz utcak csa
tOffiazasi munkalatait vegzik
el.

,
Ujra gy6gyaszati akci6

2017. augusztus 2B.-november 30. k6z6tt

a Gyomaendr6di Liget Furd6ben
60 kezeh~s = 600 Ft

Feltetelek, reszletek:
Nyilatkozat alair<lsa, melyben vallalja, hogy
• a reumatol6gus szakorvos altai fellrt 60

db kezeles mindegyiket igenybe veszi.

A csomag igenvbevetelehez szukseges:
• Haziorvosi beutal6, feltGntetve Gyoma

endrod azonosit6 szamat (132258218)
• Idopont egyeztetes a Liget Furdo tele

fonszaman (66/386-039, 1-es mellek)

Igenybe veheto kezelesek:
- medencefurdo, masszazs, viz alatti vizsu
garmasszazs (tangentor), szensavas fUrdo,
viz alatti csoportos gy6gytorna

Gyom:l~'ndr6d

Liget-_ -
\1., • Gyogyfurd6

.~ eSl(emping

Tovabbi informaci6:
Liget Furdo, 5500 Gyomaendrod, Erzsebet liget 2.
Tel.: 66/386-039; E-mail: penzugy@ligetfurdo.hu

Kezelolappal rendelkezo beteQek szamara:

Uszodai kiegeszfto jegy 400 Ft
kenyseget foglal magaban,
melyek a kovetkezak: nyi
laszar6 csere, ut61agos
haszigeteles, kazanok cse
reje, valamint a rutesi es
hasznaIati melegviz rend
szerek, radieitorok szelepek
korszerusitese, a vilagitasi
rendszer korszerusitese, a
meglijul6 bazisu energia
hasznosit6 rendszerek, az
az napelemek kiepitese es
az akadalymentesites.

A Selyem uti varosha
zeit akarja a varosvezetes
korszerusiteni, serre pa
Iyazati penzt is nyertek. A
Gyomaendradi Kozos On
kormanyzati Hivatal
komplex energetikai feluji
tasa 184 milli6 226 ezer
forint elkoltesevel val6sul
hat meg.

A tervezett beruhazas
komplex, tobb energiaha
tekonysag-noveIesi teve-
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Az egykori gyomai varoshaza epiile
tet meg az elOzo kepviselO-testiilet donte
se alapjan kapta meg 20B-tol a megala
kulo Gyomaendrodi J arasi Hivatal, s
ezzel egyidoben a varoshaza a Selyem uti
volt iskoiaepiiletbe koltozott. Annak ide
jen - fokent a gyomai oldalrol - sokan
tamadtak az akkori, Varfi Andras pol
garmester altai iranyitott' vezetest a
varoshaza elkoltoztetese miatt.

Teny, hogy a tobb mint 100 eves pati
mis, Szabadsag teri epiilet a helyen
maradt es jarasi hivatalkent is a lakossa
got szolgalja, raadasul az elmult 5 ev
sonin eddig soha nem latott mertekii fel
ujitason, korszeriisitesen esett at. Lassuk
teh:it az elmult esztendok munkalatait.

20B-ban a helyi
vedettsegii epUlet gazda
gon diszitett homlokzata
keriilt felujitasra 8,2
miDio forintbol. A kor
manyhivatal a leromlott
allapom homlokzat fel
ujittacisa soran az erede
ti strukmra helyreallita
sara torekedett.

2014-ben a Foglal
koztatasi Osztaly kiala
kitasa "Az integralt
rendszer kereteinek
megteremtese a foglal
koztatasi szolga!at inf
rastruktfuajanak fejlesz
tesevel" dmii kiemelt
projekt kereteben vaI6
suit meg.

Az osszessegeben 56
munkaiigyi kirendeltse
get erinto kiemelt pro
jekt megval6sitasara
osszesen 6 milliard fo
rint eur6pai uni6s forras
allt rendelkezesre. A
Gyomaendrodi Jarasi
Hivatal Foglalkoztatasi
Osztaly kialakitasanak,
felujitasanak kiviteleze
si koltsege kozeI 37,7
miDio Ft volt, ezen feliil
sor keriilt butorok es
informatikai eszkozok
beszerzesere is.

Az epitesi munka
2014 szeptembereben
indult, es 2015. januar
26-an zarult Ie. A 322
negyzetmeter alapterii
lern epUletresz reszben
atalakitottak es telj es
koriien felujitottak.
Korszerii iigyfelvar6 es
iigyfelfogad6 helyise
gek, irodak, vizesblok
kok es egy 26 [Os targya
l6-oktat6 terem epUlt. A
Ietesitmeny fizikai es
inf6-kommunikaci6s
akadalymentesitese, az
epiiletgepeszeti es epli
Ietvillamossagi korsze
riisitese es az ligyfelfo
gadast kiszoIgal6 infor
matikai fejlesztesek a
beruhazas soran elke
szliltek.

2015-ben keriilt sor
a Bekes megyei kor
manyablakok kialakita
sara a Magyary ZoItan
Kozigazgatas-fej lesztesi
Program kereteben. A
Gyomaendrodi Janisi
Hivatal Kormanyablak
Osztalya 2015. aprilis
30-an kezdte meg miiko
deset a Szabadsag ter 1.
szam alatti epiiletben 6

munkaallomassal es 1
fot6fulkevel. A beruha
zas koItsege kozel 52
millio Ft volt, amely
magaba foglaIta az epi
tesi kivitelezest, a Mto
rok es az informatikai
eszkoz6k beszerzeset is.

Gyomaendrod Varos
Onkormanyzat es a
Bekes Megyei Kor
manyhivatal koz6s beru
hazasakent vaI6sult meg
2016-ban az udvari epli
letszamy eszaki reszen

t6rtent tetOfedes csere
5,1 millio forintos k6lt
seggel. A kivitelezes
soran a regi, t6redezett
tetocserepek helyett uj,
szakszeriien elhelyezett
tetOfedes keszlilt.

A Bekes Megyei
Kormanyhivatal tudatos
ingatlangazdalkodasa
nak reszekent 7 k6zepii
let energetikai fejleszte
sere keriil sor eur6pai
uni6s forrasb6I, 6sszes
segeben 1 milliard forint
ertekben.

Gyomaendrod6n a
Bekes Megyei Kor
manyhivatal Gyoma
endrOdi Jarasi HivataI
Szabadsag ter 1. szam
alatti epliletenek energe
tikai korszeriisitese brut
t6 140 milli6 forintb61
val6suIt meg 2016-ban.
Az epiileten az udvari
epi.iletszamy homlokza
tanak es teljes epiilet
zar6fodemenek ut61agos
hOszigetelese t6rtent
meg, a korszeriitlen nyi
laszar6kat kicsereltek

korszerii, hOszigeteIt fa
es miianyag ablakokra,
illetve fa es aluminium
bejarati ajt6kra. A radia
torokra felszerelt besza
balyozott termosztatikus
szelepek a helyisegek

alland6 hOmersekleterol
gondoskodnak, igy elke
rnlheto lesz a helyisegek
alul- vagy mlfutese. A
korszerii kondenzaci6s
gazkazanok biztositjak a
ffitesre forditott energia
cs6kkeneset. Az epi.ilet
tetejere telepitett napele-

mes rendszer lizemeIte
tese jelentos villamos
energia k6ltseg megta
karitast eredmenyez
majd a hivatal szamara.
Az epiilet foldgaz fo
gyasztasa varhat6an
60%-al, mig az elektro
mos aram fogyasztasa
pedig varhat6an 90%-al
cs6kken majd a beruha
zas k6vetkezteben.

A jelenleg folyamat
ban levo 2017-es tv
beruhazasa soran a

Kormanyablakot kiszol
ga16, akadalymentes
vizesblokk kernl feluji
tasra uj burkolatokkal,
lampatestekkel, szanite
rekkel es szellozessel,
valamint a hivatal epi.ile
teben az iktat6 iroda es a
k6zIekedo folyos6k uj
padl6burkolasa keszlil
el. A beruhazas 6sszes
segeben k6zel 13,7 mil
li6 forint hazai forrasb61
val6sul meg egy projekt
kereteben.

A kormanyablak
tetOfelujitasa soran uj
tetolecezes es cserepfe
dest kap, amelynek k6lt
segeit 20%-ban Gyoma
endrod Varos Onkor
manyzata, 80%-ban pe
dig a Bekes Megyei
Kormanyhivatal finan
szirozza.
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ban tett egyik igerete. A fenti kep a
korabbi Bethlen iskola irodaepiilete
az atalakitas kezdetekor, iden aprilis
ban kesziilt, az also kep pedig
ugyanittjulius vegen. Az iinnepelyes
megnyit6t augusztus 17-re tervezik.

'~"print~2~OO

A varosi k6nyvtar a Selyem uti
varoshaza fOldszintjeral visszak6lt6
zik Gyomara, a H6s6k utja es a Fa ut
sarkan leva epiiletbe, valamint fiok
k6nyvtarkent az Endradi Nephazba.
Ez volt Toldi Balazs polgarmester 3
evvel ezel6tti valasztasi karnpany-

....~
(

I' ~W3J,
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~CHARLIE ESA
CHARLIE BAND
KOKENY A TTl LA
KovAcSOVICS

FRUZSINA
TORRES DANI

, UNIQUE
TIHA.NYI TOTH ,CSABA \

S BOGNAR RITA -:;
MR.RICK RETRO

DAlMA DANCE CLUB
BRAZIL SAMBA SHOW

"lEG A lAB" NEPTANC BEMUTATO

megoldasok
szamos elethelyzetre

AMOKFUTOK
BIKINI

KOLOMPOS ZENEKAR
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Meg ev vegeig
ingyen lehet kivonni

A gyomaendrodi janlsban mintegy
6 ezer nyaralohazat tartanak nyilvlln

Akar mar harom milli6
forintert lehet iidiilot venni
a Korosok es Tisza menten.
A vt'kendhaz befekteh~snek

sem utols6, vannak olyan
telepiilesek, ahol az ingat
lanok ara egyetIen ev alatt
a duplajara emelkedett 
irja a penzcentrum.bu.

Iden reneszanszukat elik
az iidtiloepltesek, elsosorban
a Tisz{mtilli terliletek tiimek
rohamosan elore. A magya
rok uj kedvencei a korabban
is nepszerii Hajduszoboszl6
es Tisza-t6 mellett a Kiiriis
menti kisvarosok - derul ki
az OTP Ingatlanpont elem
zesebol.

Mivel a telepiilesek
ingatlanarai messze elma
radnak a nagyvarosoket61,
egyre novekszik irantuk az
erdeklodes. Raadasul meg
nem valtak tillzsUfolt turista
paradicsomma, egyelore job
Mra a hazai kikapcsol6dni
vagy6k kedvelt celpontjai.

A Korosok menten:
Gyomaendrodon, Gyulan es
Szanazug teruleten akar mar
harom milli6 forintert lehet
talalni elad6 nyaral6t. Ennel
dragabban, de meg messze
nem a nagytavakhoz merhe
to aron, tizmilli6 fonntt61
kezdodoen lehet iidtilaingat
lanhoz jutni Oroshazan,
Gyoparosfiirdon es Szarvas
komyeken.

Akinek pedig nagyobb
keret all rendelkezesere, a
Tisza-t6 videken, ill. Haj
duszoboszl6n talalhat maga
nak idealis hazat, ugy 15
milli6 fonntt61 kezdodaen. A
nagytavak mar mas arkate
goria, ott meg egy tizest
hozza kell adni ezekhez az
arakhoz.

Az iidtilok epitesi hulla
rna I970-ben indult, a lendii
let bO harom evtizedig, meg
a rendszervaltast kiivetoen is
kitartott. Ez ida alatt iissze
sen 93 ezer 741 iidtiloingat
Ian epiilt orszagszerte
(KSH). Az ezredfordul6n
mar ezer ala bukott az even-

te epiilO vikendhazak szama,
az6ta is szinte toretlen a
csokkenes. Az elmult masfel
evtized alatt a korabbinak
csupan tizede eptilt. A mely
pont 2015 volt, amikor
mindossze 282 iidtilot adtak
at, ehhez kepest markans
emelkedest jelent a 2016
ban epitett 368 ingatlan.

"A valsag lenullazta az
amugy is gyengelkedo pia
cot. A ketezer-tizes evek ele-

jen keyes epitkezesi engede
Iyert folyamodtak a magya
rok, igy az evtized kozepere
is csekeIy szamu iidiila epUl
hetett." - kommentalta a
jelenseget Nagy Peter, az
OTP Ingatlanpont keleti
regi6janak vezetoje.

A ceg regi6vezetajenek
tapasztalata szerint az ingat
lanvasarlasanal a legfObb
szempont a fiirdohely kiizel
sege. Az ovaros, vagy epp
varoscentrum elerhetosege
csak masodlagos. Nagy
Peter szerint a vikendhazak
hosszU tavil befektetesnek is
idealisak, mert az erintett
terlileteken folyamatosan
nanek az ingatlanarak. Ra
adasul a szezonban folyama
tosan kiadhat6 az iidtilo, es
nem utols6 sorban a tulajdo
nos csaladnak is pihenesi
lehetaseget jelent. A terseg
tovabbi elonye, hogy felfut6-

ban van a fiirdozesen till a
horgaszturizmus is, igy meg
szelesebb kiirbol erkezhet
nek nyaral6k. Minimalis a
fenntartas: evente iitven,
nagyobb ingatlan eseten sza
zezer forintot emeszt fel a
rezsi. Az OTP Ingatlanpont
adataib61 az is kiderlil: egyre
tiibb kUlfcildi befekteto vet
szemet a lehetasegre. Mig a
Korosiiknel szerb es roman
nernzetisegiJ befektetak epi-

tenek elsosorban szezont61
fiiggetlenitheto luxusnyara
16kat; addig a dragabb iidii
loovezetekben az oroszok,
illetve ukranok valogatnak a
kinalatb61.

Gyomaendr6don egyeb
kent talalni ket szintes 90
negyzetmeteres, vizparti
nyaral6t, udvari we-vel 4,2
milli6 forintert, de van 60
negyzetmeteres B6nom zugi
vizparti nyaral6 5 millioert.
Az egyik portalon hirdetett
gyomaendr6di 80 negyzet
meteres vizparti nyaraloert,
horgaszati joggal es butor
zattal egyiitt 10 milli6t ker a
gazdaja. Van egy belteruleti
Dob6 utcai 32 negyzetmete
res, tetoteres nyaral6 11 ,5
millioert, s ugyanennyit ker
nek egy kUlteruleti, B6nom
zugi, 55 negyzetmeteres viz
parti epiiletert, igaz 2000
negyzetmeteres telken.

A zartkerti ingatlanok tulajdonosai 2017. december
31-ig bezar61ag kerhetik a foldhivatalt61 a teriiletiik
"miiveles al61 kivett teriiletkent" val6 nyilvantartasat,
ami szamos elonnyel jar (pI. igy konnyebben es jobb
aran tudja ertekesiteni az ingatlant, sot a forgalmi erte
ke az atvezetest kovetoen novekedhet is).

Az indoklas szerint a zartkertek mezogazdasagi
muvelesi agba tartoznak, ezert adasveteliikre a foldfor
galmi torveny szabalyai vonatkoznak. Ez jelentosen
megneheziti peldaul a holtagparti nyara16tulajdonosok
helyzetet is, amennyiben a j6reszt zartkerti minositesu
telekre epUlt nyaral6hazukat ertekesiteni kivanjak.

A fOldforgalmj torveny a zartkertek
ertekesitesere is a foIdekre iranyado bonyo
luIt szabaIyozast rendeli:

- Alkalmazni kell a torvenyes elOvasar
hisi jogok gyakorlasanak szabalyait;

- A teljes procediira a kifiiggesztesi es
jovahagyasi foIyamat miatt akar fel evet is
igenybe vehet, az adasveteli szerzodest a
polgarmesteri hivatalban ki kell fiiggeszte
ni es a megyei fOldhivatallal jovahagyatni;

- A szerzodest kiilonleges biztonsagi
okmanyon lehet csak elkesziteni.

Az atminositest kovetoen az adott zart
kert "zartkerti miiveles alol kivett teriilet"
kent keriil majd feltiintetesre az ingatlan
nyiIvantartasban. Ez nem jelenti azt, hogy a
zartkerti teriilet belteriilette vaIna, ugyan
akkor az iIyen modon atminositett ingatlant
ugyaniigy lehet majd ertekesiteni, mint bar
mely mas, nem termOfoIdnek minosiilo
ingatlant (azaz pI. Iakast,lakohazat). Nem
lesz teb3t sziikseg kifiiggesztesre es jovaha
gyasra sem.

2015 majusat61 2016 vegeig csupan 86 ezren eltek
ezzel a lehetoseggel, am az orszagban I milli6 100 ezer
bejegyzett zartkertet tartanak nyilvan. Tehat iden ev
vegeig, 2017. december 31. napjaig valtozatlanullehet
kerni a zartkerti ingatlanoknak a zartkerti muveles al61
val6 kivonasat ingyenes eljaras kereteben a fOldhivata
loknal.

A dijmentes foldhivatali eljar<3.s lehet6segevel csak
2017. december 31-ig lehet dni, mely jogveszto hatar
ido, ezt kovetoen nem lesz tobbe m6d az zartkerti ingat
lanok ingyenes atminositesre! Az ingyenesseg al61
kivetelt jelent a soran kivUli eljaras kerelmezese, ebben
az esetben ingatlanonkent 10 ezer forint dijat kell meg
fizetni. A kivomist nepszeriive teszi az is, hogy jogi kep
viselo kozremuk6dese nelkiil, egyszerii formanyomtat
vanyon lehet kerelmezni a foldhivatalt61 a kivonas iigy
intezeset.

A Gyomaendrodi Jimisban tobb mint 6 ezer zart
kertet tartanak nyilvan, j6resziik gyomaendrOdi vizpar
ti ingatlan. Ezek koziil ez ev kozepeig csupan 1114 lett
kivonva a miivelesi ag aL61 - tudtuk meg Giricz
Lukacst61, a Gyomaendrodi Jarasi Hivatal Foldhivatali
osztcilyanak vezetojetol.
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A fattyuszerko vedett

Ervemyes: 11 :00-14:00 6raig!
Etkezesi utalvanyokat es SZEP kartyat is elfogadunk!

szerk6 szazezer, a kormos
szerk6 ketszazotven ezer
forintos termeszeti ertek
kel szerepel az idevag6
jogszabalyban.

Az atrnenetileg vedet
te nyilvanitott teriileten
tilos minden olyan teve
kenyseg vegzese, amely a
fokozottan vedett fattyli
szerk6 es szinten fokozot
tan vedett kormos szerk6
parok feszkeleset zavarja,
egyedeit, 6lettevekenyse
get veszelyezteti, karosit
Ja.

A termeszet vedelme
r6l sz6l6 torveny ertelme
ben ugyanis tilos a vedett
allatfajok egyedeinek za
varasa, karositasa, szapo
rodasanak veszelyeztete
se.

a _
Daragaluska leves.
Rantott sertesszelet, hasabburgonya, kaposztasalata.
Tiramisu.
AKCt6! Augusztus 20-iln!
Korosi halaszte (ponty file, harcsa file): 1000 Ft

~

Tanyasi tyukhusleves ludgege tesztaval.
Toros kaposzta.
Tur6s lepeny.

Csontleves finommetelttel.
Mamalabszar parkalt piritott tarhonyaval,
kaposztasalata.
Csoki mousse.

Zsenge zaldborso leves.
Milanoi sertesborda, makaronival.
GesztenyepOre.

A Hortobagyi Nem
zeti Park 19azgat6sag kez
demenyezesere a terme
szetvedelmi hat6sag a
Hortobagy-Beretty6 foly6
Mez6rur belteriileti, vas
uti hid es kozliti hid
kozotti szakasz<it, vala
mint a kozliti hid alatti
hetszaz meteres szakaszat
a toltes labaig terjedo hul
lamterrel egyiitt augusz
tus 15-ig atmenetileg
vedett termeszeti teriilette
nyilvanitotta.

A vedette nyilvanitas
oka a fokozottan vedett
fattyliszerk6 (Chlidonias
hybrida) es a szinten
fokozottan vedett kormos
szerk6 (Chlidonias niger)
parok zavartalan feszkele
senek vedelme. A fattyli-

gazdasagi teriilet koriilbelul
egyharmadan - gazdaIkod
nak.

Bekes megyeben rozs
bOl 1 ezer 228 tonna (307
hektarr61), tritikalebOl 19
ezer 740 tonna (4200 hek
tarr61) , zabb6l 9 ezer 200
(2300 hektarr61), tavaszi
arpab6l 6 ezer 800 (1700
hekt<irr6l) termett - tajekoz
tatta a Nemzeti Agrar
gazdasagi Kamam (NAK)
Bekes megyei igazgat6saga
az MTl-t.

Bekes megyeben ko
rabban befejez6dott az 6szi
arpa betakarit<isa, a 20 ezer
290 hektaron csaknem 100
ezer tonna termeny lett.

forintos atveteli arakat
tudott elerni, mikozben
jelenleg 110 ezer forintot
adnak a repceert.

A Bekes Megyei Me
z6gazdasagi Terme16k Szo
vetsege 70 taggal rendelke
zik, akik kozel 120 ezer
hektaron - a megyei mez6-

etkezesi buzae 39-42 ezer
forintr6l 46 ezerre n6tt 
kozolte.

Barabas Bela szerint az
onkoltsegi arak hektaron
kent 220-250 ezer forint
koriil alakulnak, a gazdak
50 ezer forint feletti atvete
Ii ar eseten tudnanak nyere
seget realizalni.

Repcet 19 ezer 380
hektaron termesztettek, a
teljes teriilet betakaritasa
utan 54 ezer 264 tonna ter
meny lett, a termesatlag
hektaronkent 2800 kilog
ramm volt. A f6titkar sze
tint aki id6ben leszerz6
dott, az a tavalyival azonos,
tonnankent 118-120 ezer

bUza termesatlaga hekta
ronkent ot tonna lett a me
gyeben - mondta.

A felvasarlasi arak az
aratas kezdete 6ta nemileg
javultak. A takam1anybuzat
a kezdeti 34-36 ezer
forint/tonna helyett 39-41
ezer forintert veszik at; az

Barabas Bela elmond
ta, az iden nagy kiilonbse
gek jellemeztek a termesat
lagot a megyeben, az 6szi
buza hektaronkent 3-8
tonna termest hozott.
Eszak-Bekesben a terme
satlag 0,5-1 tonnaval jobb
lett a sokevi atlagnal, am a
min6sege gyengebb, mind
ossze 40-45 szazaleka lett
etkezesi vagy eurobUza.
Kozep- es Del-Bekesben
epp forditott a helyzet, ott a
buza koriilbeliil 70 szazale
ka etkezesi, 30 szazaleka
takarmany min6segii lett, a
termesatlag viszont elma
radt a tavalyit61. A 92 ezer
565 hektaron vetett 6szi

Befejez6dtek a nyari
aratasi munkak Bekes
megyeben, a gazdak varha
t6an nem tudnak nagy nye
reseget realizaIni az iden 
nyilatkozta a Bekes Megyei
Mez6gazdasagi Terme16k
Szovetsege titkara az MTl
nek.

Sz6-Beszed
{9nneh/swt

es~JU:qyder:{;·6~?U!.L1'
~....... _ ... r.. =- _

Gyomaendrodi
Szo-Beszed

o
Telefon/fax: 05S6l388-44t:·
Mobil: 0620/98088420670/3655360

E-mail: info@timarpanzio.hu
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Korosmenti
Tancegyiittes

Kiemelkedoen ertekes az a
tevekenyseg, amelyet a Koros
menti Taneegyiittes az elmlilt
otven evben a nepi kultfua, a
nepzene, a neptane kultlira
megorzeseben, terjeszteseben, a
kulturalis elet szinvonalanak
emeleseben elert. A nepi kulmra
folyamatos fejlesztese, a nepze
ne, a neptane megszerettetese,
elfogadtatasa, igenyes muvele
se jellemzi oket. Jelentos szere
pet jatszanak a testvervarosi
kapesolatok fejleszteseben, a
kapcsolattartasban. Varosun
kon mli fellepeseik Gyomaend
rod j6 himevet oregbitik. A
Korosmenti N eptaneegyiittes
peldamutat6 kozosseg. A kis
gyermekkort61 kezdett tancok
tatas j6 hatassal van a gyermek
ek fejlodesere, viselkedeskulm
rajara is. A hozzaadott pedag6
giai ertekkel, az eros kozossegi
szellemmel, az egymast segito,
tamogata magatartassal peldat
mutatnak. Az otven eves Ko
rosmenti Taneegyiittes a yarOS
kulturalis eleteben meghataroz6
szerepet tolt be, a hazai es nem
zetkozi fellepeseivel pedig gya
rapitja varos j6 himevet.

foiskolai, egyetemi ajanlott
olvasmanyok. A kotetek az
alf6ldi pedag6guskepzes kUlon
bozo szintjein feldolgozasra
ajanlott olvasmanyok. Az egy
seges tipografiaval, szinvilag
gal, papirminoseggel kesziilt
kotetekben a visszaemlekeze
sek, torteneti, neprajzi leirasok
reven nemesak Endrod mliltja,
kulmraja bontakozik ki, hanem
a sziilof61d szeretete is meg
erinti az 0lvas6t.

baratsag apolasa. Elkotelezett
igenyessegiik, peIdaerteku,
munkajuk a yaros javat szolgal
ja. A zenei kulmra folyamatos
fejlesztese, a zene, az enekles
megszerettetese, eIfogadtatasa,
igenyes muveIese jellemzi oket.
Jelentos szerepet jatszanak a
testvervarosi kapesolatok fej
leszteseben, a kapesolattartas
ban. Varosunkon mli fellepe
seik Gyomaendrod j6 himevet
oregbitik, a zene "nagykove
tei".

A Gyomaendrodi Zeneba
ratok Kamarak6rus olyan ko
zosseg, amely a maga erejevel,
tehetsegevel a sziil6f6ld kultu
ralis eleteben meghataroz6 sze
repet tolt be, a hazai es nemzet
kozi kapesolataival pedig gya
rapitja a varas j6 himevet.

Gyomaendrodi
Zenebaratok

Kamarakorus
A Gyomaendrodi Zene

baratok Kamarak6rus mukode
senek celja a zene szeretetenek
erositese - elsosorban a magyar
- k6rusmuveszet hagyomanyai
nak apolasa, illetve a nemzetko
zi zenei tradiei6k megtartasa.
Torekvesuk a k6rus szellemise
genek megorzese, magas szin
vonaltl zenei tevekenyseg, a

Az endr6di kezmUipar,
kereskede1em

es a k6zlekedes
a szazadfordul6t61

Az elkotelezett hiteleseggel
bemutatott sziikebb patria: az
endr6di paraszti elet, a viharsar
ki, Del-alf6ldi parasztsag elet
m6djat, targyi kulmrajat orizte
meg, tarsadalomszerkezetet
mutatja be. A m6dszeres nepraj
zi munka soran letrejott kotetek

Endrodi tajszotar

'-.""~Jj!~"'~~

fi:'lORODI pL"ZETEK ".

Szilagyinc "Nemeth cszter

rna mar p6tolhatatlan informa
ei6k, adatok gyiijtemenye. A
sorozat kotetei Bekes megye
ben helytorteneti torzsanyagnak
szamitanak. Az egyes kotetek

Endrodi Fiizetek
konyvsorozat

Felbeesulhetetleniil ertekes
helytorteneti sorozat, amely
autentikus gylijto, kutat6, fel
dolgoz6 munka soran jott letre.

Hosok utja harsfasor
A tortenelmi es termeszeti

ertekkel bir6, helyi vedelem
alatt all6 harsfasor Gyoma
endrod egyik jellegzetessege. A
yaros legszebb, amyas fakkal
szegelyezett uteaja a Bosok
litja. Az elso vilaghaboruban
elesettek emlekere iiltetett hars-

.. ~".. - ", ,,' . -' - '"~. -t. •.

;; ~.el.l.dr?~~Csiz.~~ct.i~~jes.cilI~~zl~,~gy~man~~~"ra;~.~~l?~
trodl~ nepszok<l.~ok ~.rvIagy'<;r:~.~~to~~,,: J);U~~'!:t~..b;J~~~~~JW·':"

~ :fesztiva.l; l,aZ, ,Erzsebet ligeti,lombkororia' tanosveriY~'r"~L~
':KJ~erek szellem'j .oroksege, agyomaendl"odi" halornsoi-, a'·
'~aJ!ai ~~r~'tlC'esi:1P~ppZsigmond hagyatek, a'SienfAntal~
,SQt<5haz,:tuellettmost: ujabb negy ertekkel gyarapodott a
GyomaendrocF Ertektar: A Hosok uti harsfasoro az:
End·r6djFi.iz~tek, a Gyol~laendr6di Z~nebarlitcik rCa'
m~ra.~C>J:tl~es a Koro.smeIlli NeptaT1c:egY4tt~s.keru.lt a
helyi: ertekek: taraba.

fasor emleket MIlt a hazajukert
eletUket ad6 gyomai haborus
hOsoknek. A Bosok lit melletti
Kner emlekteren a Kner esalad
emlekere szinten harsfakat
iiltettek, ezzel is erositve azt a
gesztust, amelyet Kner Izidor es
az egykori Gyoma eloljar6i a
hOsok emlekere tettek. A nars
fasor termeszeti, kultunilis, tor
tenelmi ertek. Az elo mement6k
- varosunk egyik latvanyossa
gakent - szolgaljak az emleke
zest es erositik varosunk lak6i
nak lokalpatriotizmusat.
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Iden jUnius10-en lehet6seget kaptam (kap
tunk) arra, hogy a "Bogracsnapi foz6verseny"
tarsrendezvenyekent, megszervezzem (meg
szervezziik) az e1s6 varosi fut6versenyt.

Ez a verseny j6tekony cellal sziiletett a
fejemben, ugyanis elkeserit az endrodi salakos
fut6palya helyzete. Amator fut6kent nagyon
sokat jarok oda edzeni, es a hetek, h6napok
el6re haladtaval egyre tobb es tobb futni vagy6
val talalkoztam. Viszont a palya min6sege nem
ttl1idealis, es szerettem volna ezen a helyzeten
javitani, hiszen ha ekkora a futas iranti vagy,
tegyiik azt normalis koriilmenyek k6z6tt.

Nem utols6 sorban szem el6tt tartottam a
R6zsahegyi Kalman Altalanos Iskola testneve
les 6rait, hiszen azok az ev nagy reszeben ott
zajlanak! Ezert ugy gondoltam, (gondoltunk),
hogy a fut6verseny nevezesi dijaib61 befolyt
6sszeget a paIya felujitasara forditjuk.

Versenyz6ink szep szamban erkeztek (155
nevezonk volt) nagyresziik videkr61. Ver
senyiink diszvendege varosunk jarasi hivatala
nak vezet6je Pacsika Gyorgy volt, aki a meg
nyit6 beszede utan szinten lefutotta az 5,25 km
es tavot.

Ugy gondo1juk mindenki elegedetten tavo
zott, hiszen egy igen szinvonalas kisvarosi ver
senyt sikeriilt osszehozni. Ezert kiil6n6sen sze
retnenk k6sz6netet mondani a kozvetlen segi
t6knek, a baratoknak, csaladtagoknak es persze
a rengeteg tamogat6knak, akik nelkiil nem sike
riilt volna ilyen szinvonalat biztositani a ver
senyz6knek. Ot kiil6nb6z6 tavon indulhattak a
fut6k, 300 m-tol egeszen 21 km-ig, me1yeken az

Szo-Beszed

LEVELEINKSOL

els6 harom n6i- es ferfi helyezettjet serleg, okle
vel es erem dijazasban reszesitettiik.

Szeretnem kiemelni a legeredmenyesebb
versenyz6ket:

Ovis kategoria
Lanyok:
1. Szendrei Virag (Gyomaendr6d)
2. Putnoki Mirella (Gyomaendr6d)
3. Szendrei Hanna (Gyomaendr6d)
Fiuk:
I. Papp Zoltan (Gyomaendr6d)
2. Paraizs Kende (Gyomaendrod)
3. Novak Aron (Gyomaendr6d)

Also osztlilyosok
Lanyok:
1. Kereki Lili (Gyomaendr6d)
2. Gabor Klaudia (Bekes)
3. Bocskai Zs6fia (Bekes)
Fiuk:
1. Kiss Akos (Szarvas)
2. Vaszkan Milan (Gyomaendr6d)
3. Karsai Patrik (Gyomaendr6d)

Felsosok
Lanyok:
1. Szendrei Boglarka (Gyomaendr6d)
2. Varga Mirtill (Gyomaendr6d)
3. Kereki N6ra (Gyomaendr6d)

9

Fiuk:
1. Karsai Gabor (Gyomaendr6d)
2. H. T6th Noel (Gyomaendr6d)
3. Kollar Szabolcs (Szentes)

5,25 km
N6i:
1. Rokszin Bemadett (Gyula)
2. Czaganyne Baczovszki Katalin

(Aparfalva)
3. Remeczki Andrea (Gyula)
Perfi:
1. Task6 Tamas (Szarvas)
2. Vass Istvan (Bekes)
3. Szurovecz Daniel (Szarvas)

10,5 km
N6i:
1. Pat6 Maria (Szolnok)
2. Kormos Edina (Szeged)
3. Krezi Zs6fia (Karcag)
Perfi:
1. Valastyan Janos (Nagyszenas)
2. Kovacs Bence (Devavanya)
3. Ugrai Lasz16 (Gyomaendrod)

21 km
Noi:
I. Ignacz Marietta (Gyula)
2. Feldman Julia (Szolnok)
Perfi:
j. Kiss Zoltan (Csokm6)
2. Petrovszki Attila (Bekescsaba)
3. Goldring Jen6 (T6tkomI6s)

Mravik Ilona
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SZONYEG ES KARPIT
TISZTiTAs

SZENDIKO AUTOKOZMETIKABAN
Gyoman a MOL kut m6g6tti mos6nal

£~.\I,.~~.s.o~llege

TANULJON IN
a GINOP-6.1.2-1S

"Digitalis szakadek csokkentese N

cfmu kiemelt projektben

\.j-~

..~
YEN

Szonyeg, padl6szonyeg karpitozott butorok
takaritasa! Akar otthonaban is! Szonyeget igeny

szerint hozzuk-visszuk.

alapRETEK
')

Heti 2 alkalom
Davidovics Angela

Pentek 16:00-19:10, Szerda 16:00-18:25

Bethlen Gabor Mezogazdasagi es
Elelmiszeripari Szakkepzo Iskola es
Kollegium
Gyomaendrod Hosok utja 40,

16

Csaba-College Kft.
Telefon: 06-66/445-103, 06-20/362-1433

E-mail: 0_ab_a~ollege@t-onllne.hu
feln6n~~ ,mgI'dMvsz$m.l: E~90n014
Prclli:~m t'flt:ed~1y)um:t; £-OOOO90nOI4/OOOS

elentkezzen most!

TANFOLYAM 35 ORABAN

ldopant
Inten"zitas
Oktat6

SZAMITOGEPES IS

es hala

Hetfo-pentek
8-16
Szombat
8-12

Bejelentkezes:
Szendi IIdik6
0630/689-0833

Nyitva tartas:

TAsAIN,SZOLG.

Mindenfele gepjarmu teljes keru tisztitasa, matt
fenysz6r6k felujitasa, karceltUntetes, polirozas, wax

vedelem
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Verso Biztositasi Alkusz Kft.

.".J:"':'_I..'""f./~lJ""·

Telefon: 06661284-989,
0620/359·6842

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

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kotelez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztositas
- eletbiztosftas
- nyugdfj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
epviselet:

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

szobeszed@gmail.com

;::
1ii• !:l
ill
(')

o

PAPIR

o

'~:, IMinden, ami Q% iskolakezdeshez kell!
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Koszontom a Szo-Be
szed kedves olvas6it au
gusztusban az idei nyar
utols6 hOnapjaban.

Ahogyan az ember id6
sodik, ugy tor fel benne a
multja szep emlekkepei, er
zesei, elettapasztalasai. Sok
kal gyakrabban emleksziink
vissza a sziileinkre, nagyszii
leinkre es azokra a napi tet
tekre ahogyan Ok viselked
tek es cselekedtek a terme
szettel harmoniaban elve.

Gyerekkent csak megfi
gyel6i, diakjai voltunk e16-

deink eletenek, de tanultunk
bel6le. Ma ezt a tanulasi es
tapasztalasi folyamatot mar
bolcsessegnek tartjuk, amit
ugy erziink, hogy tovabb
kell adnunk, mint azt aho
gyan mi is kaptuk. Ez maga
az elet vegtelen ko.rforgasa!
Na de ne filozofaljunk,
ehhez meg lehet, hogy fiata
10k vagyunkl

Ahogy ebben az augusz
tusi eleji kozel 40 fokos
h6segben ultem a teraszon a
huvosben es eppen a nyelvet
logato kutyamat figyeltem,

eszembe jutott, hogy miert is
teszi ezt a kutya?! Nem azert
hogy gusztustalankodjon a
szeretett gazdinak, hanem
azert mert igy kepes arra,
hogy vedekezzen a teste wl
melegedese ellen.

Mi emberek nem igy
tesziink. Nem a nyelvUnket
16gatjuk, mi inkabb egy
masik testreszuqk:et szoktuk
logatni. Na, meg mie16tt
valami ide nem iIl6 dologra
gondolnanak megmondom
hogy az orra gondoltam.

Na de hogy kernI a logo

nyelvu kutya az asztalra?
Nem tudom, hogy a kedves
olvaso is kuszkodik-e ilyen
problemaval a kanikulai
helyes taplalkozas vonatko
zasaban vagy sem, de nekem
ez szokott problemat okozni.
Arra gondolok, hogy mit es
menoyit egyiink, amivel
kompenzalni tudjuk a kani
kulat.

Olyao ez mint egy nem
tudatos gyogy-taplalkozas.
Az idenyjeIlegu tenneszet
megadja es megmutatja min
denre a valaszt.

Mire gondolok? Ha meg
nezziik figyelmeseo az
idenyjellegii novenyeket,
akkor megtalaltuk a valaszt.
Mely novenyek alkalmasak
az ideny szerint a gy6gy
elelmiszer jelz6re? A zold
segfelekb61 els6sorban a tok,
a cukkini, uborka, paradi
csom, paprika, zoldbab, stb.
A gyiimolcsok is gyogy elel
miszemek szamitanak az
idenyjeIlegiik altaI. Ebben az
id6szakban az 6szibarack, a
korte, a nyari piros alma, stb.
szolgalnak kival6 taplalek
kent.

Miert ezek a zoldseg es
gyumolcsok? EgyszerLI a
magyarazat. Ezek a nove
nyek nagyon magas viztarta
lommal rendelkeznek ugy-

nevezett hut6 min6seget
kepviselnek. Ebben a meleg
ben eppen erre volna sziikse
giink, hogy ne l6gjon a nyel
vlink, mint a kutyanak. A
nebez zsiros etelek kernlen
d6k a kanikulai id6szakban.

Meg szeretnem kett6
dologra felhivni a szives
figyelmuket. Az egyik leg
fontosabb dolog a folyadek
fogyasztas. A folyadek csak
a tiszta vizet jelenti!

A kU16nb6z6 szinezett,
cukrozott folyadekok nem
tamogatjak az egeszsegiin
ket! A szeszes italok a s6r, a
f.roccs fogyasztisa sem iga
zan p6tolja a kanikulaban a
folyadekvesztesunket. Ha
nem fogyasztanak wI sok
csip6s, pikans es sos elelmi
szert, akkor nem fogjak
annyira melegnek sem erez
oi ezt az id6szakot.

Meg egy j6 tanacs! Ha
van, ra lehet6seg ugy tervez
zek a napjaikat, hogy 9-10
oraig tart6zkodjanak a
napon. Delel6tt 10 ora utan
viseljenek szalmakalapot,
ami megvedi a fejiiket a wl
hevlilest61 es sok egyeb kel
lemetlensegt61.

Na persze ha szeretnek
strandolni az mas...

Ambrusz Laszlo

Aerofit DSE 6yomaendr6d Tormlszai es a
Hencz Wrestling Gyomaendr6d Birkozoi

bemutatojara.

Tornaszok vezet6je: Gergely Orsolya
Birkozok vezet6je: Hencz Gyula

Helyszin rossz id6
eseten a

Varga Lajos
Sportcsarnok

A rendezveny dijtalan!

Id6pont: 2017. augusztus 24., Csiitiirtiik 18:00 ora
Helyszin: Erzsebet liget, Vizi szinpad

Kedves Sportbaratok, Sziilok, Nevelok!
A Kallai Ferenc Kulturalis Kiizpont szeretettel meghivja az

Nemzeti
Kozlekedesi
Hat6sag

0666/610-650,
0630/600-42-30
5500 Gyomaendr6d,

Csokonai u. 37.

Muszaki
vizsgaztatas

akcios aron:

22.000 Ft

Eredetisegvizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

..
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butorlapb61
vakumf61iazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

Konyhabutorok,
gardr6bszekremyek,

keszitese egyedl
meretben

Elsa osztalyu
borovi fenyab61
ajt6k, ablakok

keszftese!

Az aramszolgaltat6

heti ket alkalommal tart

iigyfeIszolgalatot a Selyem

uti varoshaza epiiletenek

f61dszintjen lev6 irodaja

ban. HHfOi napokon deI

elOtt 8-13 oraig, szerdan

kent pedig 15-19 oraig

varjak az iigyfeleket a sze

melyes iigyintezesre.

regisztralt villanyszerel6vel
sajat arukeszletb61!

UNKARUHAzAT!
Nyitva: hetfo-pentek 8-17.00 szombat: 8-12.00

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

~

Az ENKSZ Eszak-DeI

Regionalis Foldgazszol

galtat6 2rt. iigyfelszolgala
ti irodaja a varoshaza f6ld

szintjen. Nyitva tartas:
hHfo 14-18 oraig, kedden

8-12 oraig. A szemelyes

iigyfelszolgaIaton igenybe

vehet6 szolgaltatasok: gaz

meroallas bejelentese, mu

szaki szolgaltatasok meg
rendeIese, illetve lemonda

sa, fogyaszt6i adat- es cim

valtozas bejelentese, fo
gyasztasmero atirasa, fo

gyasztasi hely ki- es be

kapcsolasa, szamlazassal

kapcsolatos informaci6 ke

rese, bankkartyas befizetes
lehetosege, stb.

SzakOzlet (Juhasz Istvan)
Mez6tur, Rak6czi ut 12.

Villanyszerelesi anyagok,
vilag itastechnika,
gazkeszOlekek es alkatreszek!

SZO-BES
hirdetesfelvetel!

'eleton:
70/22-632-9

A lakossagi apr6
tovabbra is ingyenes!

szobeszed@gmail.com

! Gazszolgaltat6
~gyfelszolgala.

Telefon:

0670/261-0472

-,jvie~Kit.
'elefonszam:

0670/396-5965

1 fo asztalos
es : fo lakatost

keresiink.
Pilyakezdok
j eleDkezeset

is var.iuk!

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

KOROSI
WEEKEND

HORGAsZBOLT
Gyomaendrod,

Hidfo u. 12.
(Az Endr6di hid laban<31)

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

szezonban vasarnap 8-11.

Napijegyek, hetijegyek
valthat6kl
Elocsalik,

horgaszfelszerelesek,
etetoanyagok!

JARMU

EGYEB
Nem hasznalt, elrom

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

R6zsaszin, feMr szinu,
exclusive, baldachinos
agynemugarnirura kisagy
ra, Concorde aut6s gyere
kiiles, Disney Hercegnos
iskolataska, tolltart6 meg
kimelt allapotban, cipok,
csizmak, kabatok, dzsekik,
bltizok, alkalmi ruhak,
kontos, nadrag, p616, body,
csecsemo bltizok elad6k o
Il eves korig. Erdeklodni:
Endrod, Szelmalom u. 24.
Tel.: 0620/2426-077

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

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

Garazsvasar Endr6don,
a Blaha L. u. 12/1. alatt
aug. ll-en, 18-an es 25-en
penteken 14 es 17 6ra
kozott.

Karosszeria, kipufog6
utanfut6, p6tkocsi, utanfu
t6 javitas! Valamint kerites,
kapu, eloteto, terasztet6,
steg stb. keszitese. Erd.:
0670/514-4641

rep es tegla, es egy Banner
12 V-os akkumulMor
elad6. Telefon: 0630/613
4608

valamint

regi butorokat
vasarolok!

Keszpenzzel fizetek!

Sarkai Zsolt
Telefon: 0630/953-3594

Barmilyen meretG hasznalaton kivuli

boroshordot,

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

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

H
Endr6d sziveben csen

des, nyugodt helyen ossz
komfortos, tegla epitesu
kockahaz mellekepiiletek
kel elad6 lrimyar: 6,5 mil
li6 Ft. Telefonszam:
0670/297-3885

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

Gyoman, a Tompa
utcaban 2 szobas, kozmu
yes csaladi haz elad6.
Iranyar: 10 milli6 Ft.
Telefon: 0666/386-058

Gyomaendr6d6n a
Korgat u. 15. sz. alatt 705
negyzetmeter teriiIetii
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

LAKAs
Az Okt6ber 6 Itp-en 2

szobas lakas elad6. As:
megegyezes szerint. Tele
fonszam: 0620/597-8733

KERT, TELEK
Gyomaendr6d6n a

Dob6 u. 50. sz. alatti zart
kert elad6 gyiim6lcsfakkal,
furott kUttal, aram is van. A
holtaghoz kozel van, de
nem vizparti. Iranyar: 500
ezer Ft. Erd.: 0620/242
3600

Kecseges-zug bels6
reszen 2 darab egymas
mellett fekv6 kert (kb. 970
m2), egyiitt, vagy kiilon
elad6. A kertekhez horga
szati jog tartozik. Erdek
16cini: 0620/2500-931 sza
mon lehet.

552 negyzetmeter bee
pithet6 telek a rajta lev6
epiilettel elad6 Gyoman, a
Semmelweis utcaban. Er
dek1odni: 0666/386-058

Gyomaendrod6n a
K6rgat utcaban (13. szam
mal szemben) 895 negyzet
meter teriiletii kozmu nel
kiili epitesi telek elad6.
Telefon: +41/798-996468

A Torzsasi holtagnal
osztatlan vizparti telek,
valamint bontasb61 kiscse-
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Sziluett
fitness klub E szolanclm

Erdeklodni:

Az aprohirdetes szovege:

-*

KORLATLAN ED
4.500 Ft / han

Felad6 neve:

Iranyar:

Cime:

Alairas:

ngyenes a lakossagi apr6!
A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak
az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, akik
ezen a szelvenyen kuldik be megjelentetes celja
b61! A szelvenyen a megjeloit helyre kell beimi a
kivant szoveget es a szelvenyt levelez61apon vagy
borftekban elkuldeni a kovetkez6 cfmre:

Sz6-Beszed Szerkeszt6sege
5500 Gyomaendr6d, H6sok utja 51.

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

Kner Imre ter IwWUJ.gellaLhu
06 66 285 840 I06 30 627 8234

fitness & edzoterem
teremberles iAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body Ihastanc Izsiregeto aeroblk

tarsastanc Ij6ga Ipreventfv gerinc gimnasztika

--------------------------------------------------------,
I
I
I
I
I
I

..Sandor Service Kft.
5310 f<isujszallas, Deaf, F. u. 59-75.
Tel: 5 9t321-'1 :34
Fax 59t322-300
e-tTr ",i I: "fsancjorC(VSSln dorser','; re .i-onl ine hu
v',eb: V'ii'....N.for ds;~ncjorser'.,i CB.h u

UO EA 0010 OMNESQUE EUGENOl. USU U.
CHORO LABORE SUSCIPIANTUR MEL NE. MEL QUIS LAUDEM DISSE
NTIUNT NE, CU VOCENT PARTIENDO FACILISIS SEA.

nett6 art61

FORDRANG5R

5.650.000



Devavanyan, a Gyomai
titon, a vasuti atjar6ban
2017. augusztus I-jen, 16
6ra 15 perc komI egy sze
melygepkocsi nekiiitkozott
egy motorvonatnak.

Az aut6 felborult,
figyelmetien vezetoje sze
rencsesen megliszta a bal
esetet, csup,'m konnyebben
semit meg.

yai Yonatnak
,

Yt

Onnek csak a gyiimo/csot kell kiva/asztan; a tabbi a mi fe/adatunk...

Erdektodji::in telefonon: Ignac.z Tibor: 0630/870-9499
www.hunigl.hu
tibor.ignacz@claas.cor:n

~ kisOsti berf6zes 130 liter j6 minc5segu gyumoicscefre mennyisegtol
- kierjedt cafre alkoholtartalom meghatarozasa (UJDONSAG: 15 perc alatt!)
- kierjedt cefre maradek cukor merese
~ gyum6lcs cukortalcm meres, Ph beallitas; szerek, tanacsok
- bercefrezes a kovatkezo gyumolcsokb61:

• alma termesuek: birs. vilmos k6rte
- bogyos termesuek: irsai oliver $z616, cserszegi fuszeres $z616, sarga muskotaly $z616 , feher faeper
- csonthejas gyum6lcs6k: debreceni boterm6 meggy, magyar kajszi barack, k6keny, centamir szilva,

cacanska radna szilva, cacansk-a lepotika szilva. blue fre szilva, zold ringl6 szilva, stanly szilva, besztercei!

Tisztelt Berf6zetoink •
Keresse \Ii szolgaltatasainkat ettal az evtol kezdodoen:

Nekil11e

Telefon:
0670/22-632-99

SZO-BESZED
hirdetesfelvetel!

E-mail:
szobeszed@gmail.com

Tudod, mi a legna
gyobb tragedia az egesz
vilagon? (...) Az a rengeteg
ember, aki sosem jon ni, mi
is az, amit val6jaban csimil
ni szeretne vagy rni az, arni
hez tenyleg ert. Az a renge
teg fiu, aki kovacs lesz,
mert az apja is kovacs volt.
Az osszes ember, aki teny
leg fantasztikus fuvolas
lehetne, de megoregszik es
meghal anelkiil, hogy vala
ha hangszert latna, sz6val
inkabb csapniva16 szant6
veto lesz. Az osszes tehet
seges ember, aki meg csak
nem is tud a tehetsegerol.
Tahin meg csak nem is
olyan korban sziiletnek,
amikor egyaItalan rajohet
nenek.

Kirrily Gabor

A tehetseg a valaszta
sokban rejtozik.

Robert De Niro

A tehetseg keyes
ahhoz, hogy valaki sikeres
legyen. (...) Oriasi szorga
lorn es alazat szukseges
ahhoz, hogy valaki egesz
paIyafut<isan keresztiil sike
res legyen. Nem eleg az, ha
valaki fel evig kiemelkedo
teljesitmenyt nylijt, utana
meg harom evig nem halla
ni r6la, mert nem fejlodott
tovabb.

Nincs rosszabb annal,
mint amikor az embemek
ra kell jonnie, hogy hiaba
szeretne valamit nagyon, de
nines hozza tehetsege.

Vujity Tvrtko

Terry Pratchett

dezetek
a tehetsegrol

A tehetseges embert
gyakran osszetevesztik a
feliiletessel, mert csak azt
la~ak, hogy nem erolkodik.

Kopatsy Sandor


