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- Meg 2014. novem
bereben az akkor frissen
megvalasztott Toldi Ba
lazs polgarmester azt
nyilatkozta elso interju
jaban lapunknak, bogy
azert kapott tobb szava
zatot, mert "a lakossag
fiatalosabb gondolkodas
mOdot var, egy fiatalabb
polgarmester kooyebben
tudja majd belybentarta
ni a lakossagot." Az azota
eltelt 3 ev alatt Gyoma
endrod lakossaga tovabb
fogyatkozott. On hogyan
ertekeli az elmult harom
esztendot?

- Hogy sikeres volt-e a
polgarmesteri munkam,
azt majdket ev mulva a
lakossag eld6nti a helyi
valasztasokon. Sokat dol
gozom azon, hogy Gyo
maendrod fejlodj6n, k6z
ben pr6balkozunk a leheto
legt6bb fejlesztesi penzt
elnyemi. Azt gondolom,
hogy a harom ev alatt
sokat valtozott az 6nkor
manyzat muk6dese. A kep
viselo-testiiletrol sz616
hirek ma mar nem arr61
sz6lnak, hogy mirol es
mikent vitaznak a kepvise
10k, hanem inkabb a k6z6s
egyetertesben meghozott
dantesekrol. Ez szerintem
j6 dolog.

- Persze ez az egyeter
tes koszonheto annak is,
hogy a harom evvel eze
lotti onkormanyzati va
lasztasokat a Korosok Vi
dekeert Egyesiilet nyerte.

- Ez 6nmagaban meg
nem jelenti azt, hogy min
denben egyetertes van, de
a kiil6nbazo bizottsagi i.ile
seken minden esetben
kialakul egyfajta konszen
zus a legt6bb temaban, igy
az 6nkormanyzati iileseken
mar siman keresztiil lehet
vinni a d6nteseket. Azt
tapasztalom, hogy a haj
land6sag a megegyezesre
mindket oldalon megvan.

A legt6bb esetben a kepvi
selo testiilet egyhangUlag
hozza meg a d6nteseit.

- Tehat mondhatjuk
ugy is, hogyjo a kapcso
lat a jobb- es baloldal
kozott.

- En nem szeretek
jobb- es baloldalban gon
dolkodni. A kepvise16-tes
tiiletben l2-en vagyunk.
Van aki egy vagy t6bb

partnak a delegaltja, van
aki civil szervezetnek a
tagja. Nem az a fontos,
hogy ki a jobboldali vagy
baloldali, hanem inkabb
az, hogy megtalaljuk a
k6z6s hangot.

- A mar emlitett 2014
es interjuban azt mond
ta, bogy "remelem van
esely fejlesztesi penzeket
nyerni, mert Gyomaend
rOdnek vannak segitoi."
Nev szerint emlitette
Danko Bela orszaggyiile
si kepviselot es Latorcai
Janost, az Orszaggyiiles
alelnokef. A beadott 14
palyazatbol eddig 4
nyert. Elegedett?

- Nem, nem vagyok
elegedett, akkor lennek az,
ha minden palyazatunk
nyert volna. (rgy gondo
10m, hogy Dank6 Bela es
Latorcai Janos minden to
liik telhetot megtett es meg
is fog tenni.

- A szomszedos tele
piilesek koziil Devava-

nya, Szarvas es Mezottir
is jelentosen nagyobb fej
lesztesi penzhez jutott a
teriiletfejlesztesi palyaza
tokon...

- Igen, de peldaul
Mezobereny kevesebbet
nyert, mint Gyomaendrod.
Es meg sorolhatnank pel
dakat. Miert van az, hogy
bizonyos k6r6k csak a ne
gativ 6sszehasonlitast lat
jak?

- A harom evvel eze
lotti tervei kozott szere
pelt az is, hogy a cegek
szamara megkonnyiti a
belyi adozast.

- Az ad6rendszeriink
nem valtozott, kiveve,
hogy a rengeteg fele ad6
nemen beliil egyszerubb es
atlathat6bb kateg6riak
vannak. Egyebkent a varos
ugynevezett adoerokepes
sege kb. 16,5 ezer Ft/fo, ez
kozepesnek mondhato.

- Mi az amit eddig
egyertelmiien sikerkent
konyvelhet el?

- Orii16k, hogy a varos
sajat tulajdonu gazdasagi
tarsasagai kezdenek egye
nesbe janni. Az idei az elso
olyan gazdasagi ev, amikor
a profiltisztitason is ate
sett, uj felallasu cegeink
nem vesztesegesen mu
kodnek. Orii16k annak is,
hogy az oktatasi rendsze
riink atalakitasaban is part
nerek tudtunk lenni es igy
iskolaink muk6dtetese is
problemaktol mentes.
Orii16k, hogy a kistersegi
ovodankat olyan szintre
tudtuk fejleszteni, hogy a
korabbi 60-70 szazalekos
kihasznaltsag utan rna mar
100 szazalekos kihasznalt
saggal muk6dik. Orii16k
annak is, hogy a k6zmuve
lodes teriileten megfogal
mazott celjainkat joreszt
sikeriilt megvalositani es a
most megnyert 250 millio
forintos tamogatasbol resz
ben megUjulhat a Kallai

Ferenc Kulturalis K6z
pont. A helyi kulturalis elet
teriileten muk6do civil
szervezetek is forrashoz
juthatnak. Sikeriilhet meg
ujitani a fontosabb rendez
venyeinket, illetve uj mo
dem eszk6z6ket is vasarol
hatunk majd. Velemenyem
szerint az is jo d6ntes volt,
hogy a k6nyvtarat ket
telephellyel iizemeltetjiik
es ez altai k6zelebb vittiik
az olvasokhoz.

Azt is szeretnem kie
melni, hogy a k6zfoglal
koztatasi programunk is
sokat fejl6d6tt az elmult
harom evben. (rgy velem,
hogy az itt eloallitott ter
mekeknek (viragok, kazte
ri bUtorok, betonelemek,
homokt6vis) is k6sz6nhe
toen nagyon sokat valto
zott pozitiv iranyba a prog
ram megitelese a telepiile
sen.

Pozitiv dolognak ve
lem, hogy a k6myezo tele
piilesekkel, az orszaggyli
lesi kepviselovel es a jara
si vezetessel is jo es kor
rekt kapcsolatunk alakult
ki. Sajnos korabban ez
nem igy volt. Fontosnak
tartom, hogy mindenki
partnerkent tekintsen Gyo
maendrodre.

- Tortent-e olyan ese
meny, amelyet kudarc
kent elt meg?

- Az elso k6r6s teriilet-
fejlesztesi palyazataink
eredmenyet kudarckent
eltem meg es rosszul esett,
hogy csak nehany palyaza
tunk nyert tamogatast.
Remeltem, hogy t6bb pa
lyazatunk kap pozitiv d6n
test, de mivel sikeriilt t6bb
telepiiles 6sszefogasaval
elemi azt, hogy a Bekes
Megyei Onkormanyzat
neMny jarasnak, k6ztiik a
gyomaendrodinek is kii16n
fej lesztesi penzt hatarolt
Ie, ezert meg nem remeny
telen a helyzet. 16bb olyan

fejlesztesi elkepzelesiink is
van, a danteshozok aszta
lan, amelyekre szerintem
jo esellyel palyazunk. Na
gyon szeretnem, hogy
megepiiljan a kerekparut
az endrodi varosreszen,
hogy fel tudjuk majd ujita
ni az orvosi rendeloinket,
meg tudjon ujulni a gyo
mai piac, hogy az ovoda
ink rendezett k6riilmenye
ket nylijtsanak a gyerekek
nek, hogy a gyomai fOter is
atalakulason mehessen at.

Ebbol a felsorolasbol
is latszodik, hogy mennyi
mindennel kell vagy kelle
ne foglalkoznia a kepvise
lo-testiiletnek. Olyan erze
siink van, mintha mindent
at kellene alakitani, fel kel
lene ujitani. Oktatasi-, k6z
muvelodesi-, egeszseg
iigyi-, k6zigazgatasi- gaz
dasagi terek, helyszinek,
epiiletek mind megUjitasra
varnak. Ezek a fejlesztesek
valahogy kor<ibban elma
radtak.

- Azt mondjak, hogy
a kovetkezo, kef ev
mulva esedekes polgar
mester valasztason mar
nem akar indulni?

- Ezt mar masok is ker
deztek tolem. Szerintem a
fenti valaszaimbol latszo
dik, hogy mit szeretnek
csinalni, hogy vannak meg
elkepzeleseim, gondolata
im, amelyeket szeretnek
megvalositani. A vala
szom, hogy a jelenlegi
allaspontom szerint szeret
nek a k6vetkezo valaszta
son is indulni.

H.E.
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A gyomai szii1etesu
Prof. Dr. Gyuricza Csaba
(44) agnirmerniik, egyetemi
tanar, az MIA doktora 
je1en1eg a Nemzeti Agnir
kutatasi es Innovaci6s Kiiz
pont megbizott foigazgat6ja
kapja meg Gyomaendrod
Diszpo1gara dmet okt6ber
23-an.

Kozepiskolai tanulma
nyait szentesi kerteszeti szak
kozepiskolaban vegezte, majd
a Godo1l6i Agrartudomanyi
Egyetem Mez6gazdasag-tu
domanyi Karanak hallgat6ja
volt 1991-1996 kozott. 1996
ban egyszerre nyert felvetelt a
Godo1l6i Agrartudomanyi
Egyetem es a Becsi Agrar
tudomanyi Egyetem nappah
doktori kepzesere - a ket egye
tern kepzeset parhuzamosan
vegezte el.

A doktori fokozat meg
szerzese utan kiveteles temp6
ban jarta vegig az egyetemi
rangletrat, tanszeki memok,
egyetemi tanarseged, egyete
mi adjunktus, majd 2004-t61
egyetemi docens es az Eu
r6pai Uni6 Kozos Kuta
t6kozpont - K6myezetvedel
mi Intezet nemzeti szakert6je
lett. Meg ugyanebben az
evben a SZIE egyetemi
docense dmet is megkapta,
majd 2005-t61 a Szent Istvan
Egyetem Novenyterrnesztesi
Tangazdasaganak igazgat6ja
lett. 2004-t61 2008-ig a SZIE
Mez6gazdasag- es Komyezet
tudomanyi Kar nemzetkozi
dekanhelyettese, majd 2012 es
20 IS k6zott dekani pozici6t
toltott be.

20 IS-ben a Kaposvari
Egyetem es a Szent Istvan
Egyetem professzora - ezzel
Magyarorszag legfiatalabb
agrarprofesszora.

20 IS-ben a Mez6gaz
dasagi es Videkfejlesztesi
Hivatal elnokeve neveztek ki.
2017-t61 a Nemzeti Agrar
kutatasi es Innovaci6s Koz
pont megbizott f6igazgat6ja.

(wikipedia)

A mult evben min
tegy 140 miUi6 forintbOl
uju1t meg a Gyoma
endrodi Janisi Hivatal
epiilete, melyet hivatalo
san szeptember 28-an
adtak at.

Az elmult evek kor
szeriisiteseinek koszonhe
toen evente kozel otmilli6
forintos megtakaritassal
szamolhat az intezmeny.

A Bekes Megyei
Kormanyhivatall,2 milli
ard forint vissza nem teri
tendo tamogatast nyert
epiileteinek energetikai
fejlesztesere, melynek
reszekent szinte az elsok
kozott a gyomaendrodi
hivatal is korszeriibb lett 
mondta Pacsika Gyorgy a
Bekes Megyei Hirlapnak.

A Gyomaendrodi Ja
rasi Hivatal vezetoje el
mondta, a tobb mint szaz
eves epi.iletre 2013-t61
kezdOdoen, ami6ta a jara
si hivatal megkezdte
benne miikodeset, szinte
minden esztendoben ju
tott valamilyen felujitas,
igy a korabbi evek mun
kajat osszeadva kideriil,
hogy tobb mint 250 milli6
forintot koltottek ossze
sen az ingatlama. A Gyo
maendrOdi Jarasi Hivatal

Sz6-Beszed

epiileten 2016 szeptember
es december kozott zajlott
a korszeriisites. Ennek so
ran III darab nyilaszar6t
csereltek Ie vagy ujitottak
fol, kozel haromezer
negyzetm6teren tortent
ut61agos hOszigeteles. Az
epiilet visszakapta eredeti
templomsarga szinet.

A fiiteskorszeriisites
hez a regi kazanokat, ket
uj kondenzaci6s kazan
valtotta fel, valamit ezek
utan 89 termosztatikus
szelep biztositja a helyise
gek alland6 homersekle
tet. Az epi.ilet tetej ere
pedig 219 panelbOl a1l6
napelem keriilt.

A hivatal foldgaz
fogyasztasa varhat6an 60,
mig az elektromos aram
koltsege 90 szazalekkal
csokken a beruhazas
kovetkezteben.

Corini Margit festo
muvesz is helyet kapott a
megujult Gyomaendrodi
Jarasi Hivatal epi.ileteben,
ugyanis a nagy muveltse
gu, maganyos festorol
neveztek el az intezmeny
egyik targya16 helyiseget,
ahol egy alkalmi kiallitas
sal tisztelegtek munkassa
ga elott az atadas napjan.

A Bereczki es Tarsa
Kft. kivitelezeseben szep
tember 12-en megkezdodott
Gyoman a Wodianer ter
atepitese.

Az 1919-es Tanacskoz
tarsasagi emlekmuvet
elbontottak, majd a terep
rendezest k6vetoen, okt6
ber elejen megkezd6dtek a
ter burkolasi munkai. Az
6nkormanyzat 11 milli6
forintot szan a beruhazasra.

Gyomaendr6d Varos
Onkorrnanyzata 2016-ben
sikeres palyazatot nylijtott
be a Tersegi Szocialis
Gondozasi K6zpont altaI
muk6dtetett k6zponti f6z6
konyha fejlesztesere.

A projekt 6sszk61tsege
28 milli6 forint, melyb61 1,5
milli6 forint 6ner6t biztosi
tott az onkorrnanyzat sajat
forrasb61. Az elnyert tamo-
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A felujitott ter iinnepe
lyes atadasat iden okt6ber
23-ra tervezi a yaros veze
tese. Itt rendezik meg az
1956-os forradalomra va16
megemtekezest.

Az iinnepi sz6nok a ter
vek szerint Takacs Arpact
korrnanymegbizott lesz, a
teravat6 beszedet pedig
Toldi Balazs, Gyomaend
rod polgarrnestere mondja
majd.

gatason rol az onkorrnany
zat tovabbi 1,2 milli6 forint
osszegb61 a zoldsegek es
gyiim61cs6k tarolasara hut6
kamrat is kialakitott a f6z6
konyhan.

A felujitott konyhat
szeptember 21-en Toldi Ba
lazs polgarrnester es Dank6
Bela orszaggyiilesi kepvise
16 adta at iinnepelyes kere
tek kozott.
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Sportos tanevkezdes a Szent Gellertben
Beszelgetes T6th Ferenc igazgat6val

Hogyan tudja megtalalni a helyi igenyeket
a katolikus iskola? A rovid valasz az, hogy a
gyermekek erdeket helyezi eloterbe - mondja
Toth Ferenc a gyomaendrOdi Szent Gellert
Katolikus Altalanos Iskola es Gimnazium
intezmenyvezetoje, akivel a tanevkezdes kap
csan beszelgettiink.

A gyomaendrodi
Szent Gellert Katolikus
Altahinos Iskola es
Gimmizium az6ta, hogy
az intezmeny jelenlegi
forrnajaban megalakult,
iden szeptember elsejen
tartotta negyedik tanev
nyit6 szent misejet (Veni
Sancte) az endrodi Szent
Imre templomban. A 358
tanul6k kozott T6th
Ferenc intezmenyvezeto
kUlon is koszontotte az
uj diakokat, azaz a 23
tanul6b6l a1l6 elsa, vala
mint a 45 fat szamlal6, A
es B osztaIyb6l a1l6 9.
evfolyam tanul6it.

- A 161szam alakula
saval a telepUles es a
komyek lesujt6 demog
rafiai adatait ismerve
elegedettek vagyunk. Ez
persze nem minden, a
jeleniink es jovonk ked
vezo alakulasaert tenni
is kell. Altalimos isko
lankj6 kezdetet es igere
tes folytatast jelent azok
nak a szUloknek, akik
ertekeinket latva hoz
zank iratjak gyerrnek
iiket. A tanit6i gardam
kival6 alapokat epit, az
esztetikus iskolai kor
nyezet, a sok modem
eszkoz pedig a szinvona
las targyi felt61elek meg
161et jelzi. Mar masodik
eve, hogy a korabbiaknal
is jobban figyelUnk arra,
hogy minden egyes
tanul6nk ona1l6 fejlode
sere a korabbiaknal is
jobban koncentralhas
sunk. Ezert osztalylet-

szamaink optimalisak,
tobb teriileten (olvasas,
matematika) csoport
bontast alkalmazunk.
Nem celunk a minel
magasabb osztaIyletsza
mok elerese: ellenkezo
leg, a kevesebb dial< ese
ten kevesebb fele oszt6
dik a tanit6nok figyelme,
tobb jut tehat mindenki
reo Lassan e16Ijiik a fel
veheto letszam maximu
mat, ami ugy gondolom,
onmagaert besz6l.

- Iden sportosztaly
is indult a gimnazium
ban...

A gimnaziumi
intezmenyresz oktatasi
kinalataban a hagyoma
nyosan bevalt iranyok
(pI. rendvedelmi oktatas,
emelt 6raszamu idegen
nyelvi osztaly) mellett
ujdonsag a sport osztaIy.
Elinditasaban donto erv
volt, hogy a varos mere
tehez viszonyitottan
elenk a helyi sportelet. A
cel, hogy tanul6ink az
egyebkent tevekeny
kozepiskolas eveik alatt
is megtalaIjak a leheto
seget arra, hogy tovabb
folytassak sportteve
kenysegiiket, epitgessek
karrierjiiket a megszo
kott helyi egyesiiletiik
kel. Minden evfolya
munkban van pelda
aktiv sporttevekenyseget
eredmenyesen folytat6
tanul6kra a sportosztaIy
t61 fUggetleniil is.

Emellett a tanulasban is
megval6sithatjal< onma
gukat: minden evben
jelentos szamban tanul
nak tovabb vegzoseink,
akik nyar elejen sikerrel
erettsegiztek, hiszen
sokukat osszel mar sok
fele egyetem hallgat6i
kent iidvozolhetjiik.
Nalunk - a viszonylag
csekely tanul6 letsza
munk okan - minden
diakunk szemelyesen
ismeri a szep eredmenyt
elert tanul6kat, akiket az
iskolatarsak akar pelda
kepnek is tekinthetnek.
Legfontosabb celunk a
"Mi tudat" erositese,
illetve a "Nekem is sike
riilhet" erzes hangolas,
amire szamos tan6rai es
azon kivUli foglalkoza
son igyeksziink ravilagi
tani. RemekUl miikodik
peldaul az iskolai diak
onkorrnanyzat. Az iskola
tanul6letszamahoz vi
szonyitva jelentos szamu
nyelvvizsga eredmeny
szUletik evrol eyre.
Megemlitendo meg az
emelt szinten bevallalt
erettsegi vizsgak nagy
szama, melyek szepen
sikeriilnek.

- A sziilok kezdeti
tartozkodasa az egyha
zi iskolaval szemben
valtozott-e az elmult
esztendokben?

- Lassan elterjed az a
sziiloi velekedes, hogy a
hatarozottan kepviselt
kereszteny ertekek meg
jelenitese a mindenna
pokban inkabb epiilesere
valik minden fiatalnak,
meg a nem hivoknek is.
Celunk azon csaladok
nak a megtalaIasa, akik
szamara ez ugyanolyan
fontos erv, mint a tiszte-

lettud6 viselkedes.
Ugyanakkor nem erolte
tiink semmit. A peldaal
litast vallaljuk, s valljuk,
hogy sok tanul6nk a
jelenben es a jovoben
majd felismeri es sajatja
va teszi azokat a dolgo
kat, melyeket ertekkent
mutatunk fel nekik.
Olyan ez, mintha azt
mondanam, hogy sok

T6th Ferenc

csalad a tizparancsolat
szellemeben el es neveli
gyerrnekeit, meg ha nem
is nevezi azt neven.
Tehilt megis tetten erhe
toek a kultlirink keresz
teny gyokerei meg az
ateistaknal is. Ez tehilt a
nevelesi celunk, az okta
tasi pedig az, hogy aki
lehetoseget lilt benniink,
annak gyermek61 az
olvasni tanulast6l a j6l
sikeriilt erettsegi vizsga
ig kiserjiik vegig.

- A tanevnyito utan
volt-e meg valami ak
tualitasa az idei tanev
kezdesnek?

A sportosztaly
beinditasa adta az apro
p6t az 1. Szent Gellert
Labdarug6 Tornahoz,
melyet iskolank szep
tember 21-en rendezett
meg a Varga Lajos

Varosi Sportcsarnokban.
A toman a Szeged
Csanadi Egyhazmegye
minden kozepiskolaja
(osszesen ot) egy-egy
csapattal kepviselte
magit, koztiik mi is. A
sportszeru meccseket a
gyoztes gyulai csapatnak
jar6 vandorserleg atada
sa kovette, melyet dr.
Kiss-Rig6 Laszl6 me
gyes piispok fovednok
segevel alapitottunk.
Diakjaink az elokelO
masodik helyet szerez
tek meg.

- Tortentek-e valto
zasok az iskola tanari
karaban?

- Fiatalodik a nevelo
testUlet: okt6bertol uj
testnevelO kezdi meg
munkajit, akivel tovabb
fiatalodik az iskola
nevelotestiilete. briilok,
mert egy volt diakunk
szemelyeben ismet sike
riilt egy varosunk szii
lottjet tanulmanyai ve
geztevel helyben tartani.
Elegedett lehetek a
pedag6gusaimmal, akik
ha kell, vallukon viszik
az intezmenyt. Nagy
dolog manapsag olyan
kollegillal egyiitt dol
gozni, akik val6ban
maguknak erzik az isko
lat es minden er6vel
azon vannak, hogy szin
vonalas pontja legyiink
Gyomaendr6d oktatasi
kinalatanak. Celunk val
tozatlanul a helyi es kor
nyez6 fiatalok celjainak
segitese es helyben tarta
sa. Remeljiik a csokken6
gyerrnekletszam ellenere
is eredmennyel szolgal
hatjuk a sziil6fold iigyet
- mondta T6th Ferenc
igazgat6.

H.E.



2017. oktober Szo-Beszed 5

Kik jonnek ide nyaralni es miert?

Egy millioval olcsobb lett Kallai

Apolgarmester lealkudta a szobor arat

OJ
haziorvos

ursa

..

Sz6~ ~
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Gyomaendrod a ko
rabbi evekhez hason16an
ismet csat1akozott a
Bursa Hungarica oszton
dijrendszerhez, ame1y
nek osszeget is meg
emeltek, igy a telepiile
sen tobben vehetik majd
igenybe a tamogatast.

-OJ haziorvos kezdte
meg tevekenyseget Gyo
maendrodon. A megure
sedett 3. szamu korzet
betegeit eddig Dr. Ka
tona Piroska latta el
helyettesitesben, de ok
t6bertol dr. Nagy Eva
felnotthaziorvos veszi at
a korzetet.

A rendeIe:s a dr. Pik6
Bela orvosi utcai rende
loben folytat6dik. Ren
delesi ida: hetfo, csutor
tok: 12-16 6ra, kedd,
pentek: 8-12 6raig.
Szerdan: 10-12-ig.

hogy a szobor arab6l a
szobrasz 1 milli6 forin
tot elenged amennyiben
okt6ber 31-ig meg 1,5
milli6t kap. Erre Toldi
Balazs igeretet is tett,
igy a varos a fenti ido
pontig kifizet meg mas
fel milli6 forintot.

A polgannester taje
koztatasa szerint a
penzligyi rendezest ko
vetoen a Gyomai Szli
lofold Barati Kor 
amely a szobor megren
deloje volt - adomanyo
zasi szerzodessel a va
ros tulajdonaba adja a
Kallai Ferenc szobrot.

riumitt6l. Az igy ossze
gyiilt 3 milli6 forinthoz
a baritti kor meg tovab
bi 1 milli6 forintot sze
dett ossze adomanyok
b6l. A maradek 2,5 mil
li6 forint kifizeteset a
szobraszmuvesszel ko
tott megallapodas sze
rint 2016. december 31
ig vallalta az egyesiilet.
Ez azonban a mai napig
nem tortent meg.

Toldi Balazs pol
garmester cikkunk
megjeleneset kovetoen
szemelyesen targyalt a
szobraszmuvesszel, s
abban allapodtak meg,

Augusztusban a
Gyomai Szlilofold Ba
niti Kor elnoke, Ha
laszne Dr. Balogh Er
zsebet kerte a varos se
gitseget a fennmarad6
osszeg kifizetese erde
keben. A testiilet azon
ban nemet mondott.
Ismeretes, hogy a 6,5
milli6 forintos szobor
keszitesi dijb6l, 1,5
milli6 forintot vallalt a
Yaros, melyet ki is fize
tett az egyesUletnek,
amely ugyanekkora
osszeget szerzett palya
zati titon az Emberi
ErOforrasok Miniszte-

Meg mindig nines kifizetve a 2015-ben iinnepeIyes kiil
sosegek kozott felavatott gyomai Kallai Ferenc szobor. A
szobraszmiivesz 6,5 milli6 forintert vallalta a szoborkom
pozici6 elkeszitesH, amelybol eddig 4 milli6 forintot tudott
kifizetni a Gyomai SziiloI61d Barati Kor, az alkotas meg
rendelOje. Meg 2,5 milli6 forinttal tartoznak Szoke Sandor
szobraszmiivesznek, aki ha nem kapja meg a munkadijat,
akkor akar el is adhatja a szobrot - irtuk elozo lapsza
munkban.

A helyi Tourinform
iroda felmerest vegzett
iden nyaron a Liget
Ftirdoben es korny~

ken a varosunkba lato
gato turistak koreben.
A valaszadok szama
151 fo volt.

A legtobb vaIaszad6
iden is belfoldrol erke
zett (94 %), azon beliil is
a kornyez6 megyekb61,
ezt k6veti a K6zep
Magyarorszag, f6leg
Budapest (33%), majd
Dunanml (18%).

A megkerdezettek
j6val tobb, mint fele

(63%) csaladdal erkezik,
negyeduk (25%) hazas
tarssal, elettarssal tize
dUk (9%) pedig baratok
kal jott. Elenyesz6
(0,5%-1 %) volt az egye
diil illetve munkatarsak
kal erkez6k szama.

A legtobben (89 %)
szemelygepkocsival jot
tek Gyomaendr6dre, ezt
a vonat (5%), majd a
busz k6vette (3%).

A latogat6k tizenot
szazaleka el6szor jart a
telepulesen, a tobbiek
legalabb masodszorra
(31,79%) voltak itt. A

latogatas hosszat illet6
en: otoduk jott egy
napra, 2-3 napra 17%,4
5 napra 31 %; 6 napnaJ
hosszabb id6re pedig 32
szazalekuk.

Hogy bonnan hallot
tak Gyomaendr6dr61?
Az ismer6sokt61, bara
tokt61 lehet6seget je161
tek meg a legtobben
(64%), ezt kovette az
internet (26%) es a teve,
f<ldio (14%-13%).

Legnepszerubbnek
ertekelt program a Bo
gartalaIkoz6, a program
ajanlatok koziil pedig a

Liget Furd6t emlitik a
legt6bbsz6r. A' valasza
d6k majdnem fele (40%)
kevesebbet k6lt 50 ezer
Ft-nal fejenkent egy
nyaralas saran, majdnem
ugyanennyien (40%) 50
ezer es 100 ezer Ft
k6zott koltenek, 12%
pedig 100 ezer Ft felett
kolt sajat bevallasa alap
jan.

A legtobb valaszad6
turista (91%) ajanlana
Gyomaendr6dot masok
nak es szivesen vissza
ternenek (93%) varo
sunkba.

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

22.000 Ft

Eredetisegvizsgalatl

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

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

Csokonai u. 37.

Nemzeti
Kozlekedesi
Hat6sag
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Orjaleves apr6 tesztaval
Rantott szelet, hasabburgonya, csemegeuborka.
Gundel palacsinta.

Csavart galuskaleves
Hazi diszn6torQs, hC!gymas burgonya, parolt
kaposzta, H6kifli.

Majgaluska leves
Kijevi csirkemell, kukoricas rizs, Kata szelet.

a gyomaendr6di varosve
zetest, amely azonnal in
tezkedesbe kezdett a jarmu
visszaszerzeset illet6en.

Lapunk megkeresesere
Toldi Balazs, Gyomaend
r6d polgarmestere egyenl6
re nem kivant nyilatkozni
az iiggyel kapcsolatban, azt
mondta, hogy most meg az
informaci6k gytijtese zaj
lik.

vallalkoz6 cege az6ta fel
szamolas ala keriiIt.

A tuzoIt6kocsit az
elmuit evekben senki sem
kereste, mignem feltunt
egy intemetes hirdetesben,
hogy a gyomaendr6di on
kormanyzat tulajdonaban
lev6 jarmuvet valaki erte
kesitesre kinalja. Egy eIes
szemu lokaipatri6ta felis
merte az aut6t es ertesitette

Tobb mint 20 evvel
ezel6tt Gyomaendr6d a
nemetorszagi Schoneck
varosat61 kapta azt a
kimustralt tuzolt6kocsit,
amit meg 20 II-ben az
akkori varosvezetes adott
hasznalatba egy helyi val
laIkoz6nak.

A veterannak szamit6
jarmuvet ugyanis a helyi
ruzolt6sag nem hasznalta,
mert annak - kora es
elavuIt technikaja miatt 
iizemeltetese nem volt kifi
zet6d6. Altalaban varosi
rendezvenyeken mutogat
tak a gyerekeknek, erdek
16d6knek.

A vallalkoz6, - aki fris
sen iiItetett fak ontozesere
kerte a specialis jarganyt 
akkoriban informaci6ink
szerint egy jelent6sebb
osszeggel is segitette a
gyomaendr6di onkentes
ruzolt6sag mukodeset. A

Decell1 er elsejet6
Kozel feIeves egyeztetes, es

e16keszit6 munka utan, Bekes
megye ot takarekszovetkezetenek
vezet6i a Gadoros es Videke
Takarekszovetkezet, az Endr6d es
Videke Takarekszovetkezet, a
Kondorosi Takarekszovetkezet, a
Szarvas es Videke Korzeti Ta
karekszovetkezet, es a Szeghalom
es Videke Takarekszovetkezet-,
iinnepelyes keretek kozott alairtak
a 2017. julius I8-an megtartott kiiI
dottgytileseken/kozgytileseken ka
pott felhatalmazas alapjan az egye
siilesiikr61 sz616 szerz6dest - adta
hiriil a Bekes Megyei Hirlap.

Ennek az osszefogasnak az
eredmenyekeppen 2017. december
I-en, letre jon egy uj takarek, a
Bekes Takarekszovetkezet, amely
nek kozpontja Bekescsaban lesz.

- Az egyesiiles celja kett6s.
Meg kell megfelelni, az egyre szi
gorod6 piaci es szabalyz6i elvara
soknak ugy, hogy kozben megtart-

suk, a takanekokat mindig is jel
lernz6 hagyomanyos ertekeket. Az
emberi hang, a bizalom egymas
irant, a ko!csonos tisztelet lehet
csak az alapja egy j6 egyiittmuko
desnek iigyfel es takarek kozott 
nyilatkozta az egyesiil6 takarek
szovetkezetek neveben Zsibrita

Laszl6ne a Bekes Takarek Szo
vetkezet leend6 elnok-iigyvezet6je.

- Az egyesiilt takarek merlegf6
osszege kozel 80 milliard, sajat
t6keje pedig 5,5 milliard forint,
iigyfeleinek szama viszont kozel 85
ezer. A nagyobb meret uj lehet6se
geket jelent a fejlesztesek es a

munkaszervezes teriileten. Na
gyobb mozgaster nyilik arra, hogy
a legkorszeriibb informatikai lehe
t6segekkel, a kiilOnboz6 teriilete
ken pedig specialistak alkalmaza
savai a hatterben, tamogassuk az
iigyfelpultban iil6 kollegaink mun
kajat.

- Meggy6z6desiink, hogy egy
penzintezet legnagyobb erteke nem
a penz, a technikai eszkozok, vagy
az epiiletek, hanem az a bizalom,
amivel az iigyfeleink fordulnak
hozzank, ha segitsegre, vagy
tanacsra van sziiksegiik. Ahhoz,
hogy ez a bizalom tovabb er6sod
jon, felkesziilt es elkotelezett kolle
gakra van sziikseg. Oket folyama
tosan kepezniink kell, hogy minden
specialis iigyfel-helyzethez, a
leginkabb celravezet6 tanacsot,
megoldast tudjak nylijtani.

(magyartakarek.blog.hu)



_.
:~

"0
'QJ
N
(/)
QJ

((l,
'0
N
(j)

'-
QJ
.0
'0
~
o
I"-..--
o
N



8 Szo-Beszed 2017.oktober

Mansfeld Peter kerdez
uakot lott ••kecske" - magyar nepmese

Moffo:
,.En nelll merlem ilni, merl elni akarlam. ..
(Arany: MinI egy ate/I vandor; 1852.)

Okt6ber 23-an az 1956-os magyar
forradalomra es szabadsagharera emle
keziink. Unnepeliink. Felidezzuk a
multat. Megrendiiliink, mert az '56-os
vertanukkal szembesiiliink. Okt6ber
23-an egy napra lelkiinkben feltamad
nak b6seink. Itt allnak el6ttiink, szem
t61 szemben, atlott testtel, veres 16den
kabatban, a verbir6k iteletevel akeziik
ben, a b6her katelevel a nyakukban.
Angyal Istvan, T6tb Ilona, Mansfeld
Peter es tarsai most azt kerdezik
t6liink: "Mi lett abbol, amiert meghal
tunk? Mive lett ez az orszag 61 ev
alatt? Van-e magyar szabadsag?"

Kedves Mansfeld Peter! Nem
felejtiink! Egy id6utazasra hivunk:
vissza a jov6be! Innen, a XXI. szazad
b61 jelenthetjiik neked, hogy vegre
valahara szabadok es boldogok
vagyunk. Megval6sult az almod, de a
remalmod is! Kivegzoid nem sokkal
hosi balalod utan '56-ert biintetesiil
olyan abortusz torvenyt hoztak, amely
Iyel 1960 6ta 6,3 milli6 magyart gyil
koltak Ie torvenyesen. Az abortusszal
megval6sitott nepirtast eddig minden
politikai kurzus ervenyben tartotta.
Korabban evente 70 ezer, rna mar
"csak" 30-40 ezer erzo, tudattal rende
lekez6 magzatot hajitanak a szemetbe.
Ezert minden evben egy Hatvan varos
nyi lakossaggal fogyunk. Az ut6bbi 30
ev alatt I milli6 magyarral lettiink
kevesebben. '56-ban 200 ezren disszi
daltak. Ma 2017-ben 600 ezer magyar
fiatal el es dolgozik kiilfoldon, a tobb
nyire diplomas magyar oda sziil gyere
ket es munkajaval, itthon megszerzett
tudasaval mas, idegen orszagot epit,
nem a hazajat.

Kivegzoid a mult szazad 70-es
eveiben tudatosan - a nyugati titkosz
szolgalatok utasitasara - elad6sitottak
minket. Ez a tartozas mara a GDP kb.
80%-a, tebilt visszafizethetetlen. A
kamatokat evente ujabb hitelekkel tom
kodjiik be. Az elad6sitas es a terrneny
seg, tehat anepesseg fogyas kozott szo
ros az osszefiigges: a komrnunistak
bukasa utan 1990-ben meg 1,8 volt a
terrnekenysegi nita, amikor a komrnu
nistakat visszaszavazta nep es aBokros
esomaggal megszoritottak minket,

akkor ez a hanyad 1,2-re esett vissza es
rna 1,4 ez a szaporodasi mutat6. Ez azt
jelenti, hogy iItlagban egy magyar
emberpar 1,4 fonyi ut6dot nemz. Ezert
masszivan fogyunk es eloregsziink.
Lassan kipusztulunk.

Kivegzoid a rendszervaltas utan
masodszor visszakerulve a hatalomba
devizahitellel elad6sitottak az orszag
lakossaganak 40%-at. Az utols6 - apri
vatizaei6s rombolas utan - meg a
magyarok kezeben levo vagyontargyat,
a fejiink foliil a lakast, a talpunk al61 a
terrn6fcildet es vizet, a fcildalatti fosszi
lis vizkeszletet is el akartak venni es
idegeneknek i1tjiltszani. Ma az ad6ssa
gokat forintban eipelo I milli6 deviza
hiteles sorsa olyan, mint 610mrnelleny
ben futni 100 gaton!

Kedves Pifer! A halalod utani 40
evben felepitettiink egy brillians ipart,
egy remek iparszerkezetet, egymasra
epiilo agazatokat. Volt MOM,
Videoton, Dutra traktor, Csepel es
Raba teheraut6, Ganz motorvonat es
villamos, Balaton kombajn, Pannonia
motorkerekpar, Orion radi6,Tungsram,
Raba es gy6gyszeripar, badiipar es
vegyipar, Borsodi es Tiszai Vegyi
Kombinat, volt egy 40 milli6 ember
luxus etetesere kepes batekony mez6
gazdasagunk. De a fcildet lieittel buda
pesti vigeeek szereztek meg a falvak
hataraban, azert, bogy a kukoriea ove
zetben leva bazank esak alapanyag ter
melo legyen es ne "Kert Magyaror
szag".

Teged, a munkast, a "forradalmi
munkas-paraszt korrnany" vegeztetett
ki. Akik Teged kivegeztek 1989-ben
spontan privatizaei6val elvettek t61unk
az, amit mi 40 even at munkaskent,
memokkent felepitettiink. Ok az mond
tak: kiesi a fizetesed, de "tied az
orszag, magadnak epited." Amai real
berek az I980-as evek szintjen vannak,
de a terrnelekenyseg az akkori 3x-a. A
kizsakmanyolasi rata is igy 3x-os.

Egesz iparagakat juttattak kiilfcildi
kezre. Ot novenyolaj gyarunkat privati
zaltak, majd a esues teehnol6giajat
leszereltek, kivittek. A rendszervaItas
es privatizaei6 egy Mobaeesal feler6
pusztitas volt. A kiilfcildi tulajdonosok
felrobbantottak eukorgyarainkat, ee
mentgyarainkat, a demokrata f6rumos
uj-gyarosok pedig tonkretettek az
Ikaruszt, a Umg gepgyarat, es a Ganz-

Mavagot. Egesz iparagazatok tiintek el.
Mara a nemet ipar bedolgoz6i lettiink.

"Azt kerdezik most Pest-Budan,
hova lett amagyar uran?" igy sz6lt aTe
id6dben a kerdes. Hova lett a 62 tonna
magyar aranytartalek, hova lett az
MNB beesi, frank fu rti es londoni
leanybankja szekhazast61. Hova lett a
beesi Magyar Test6rsegi Palota a
Grabenen, amely a magyar kulillra
baza volt ott Maria Terezia 6ta. Ezeket
mind a komrnunistak adtak el. Ok soba
nem epitenek, esak felelnek es elpriva
tizaInak mindent. De hova lett a 250
ezres magyar hadsereg?

Habom van a hataraink menten
Ukrajnaban, a Balkanon, ami barrnikor
atesaphat es nines hadseregiink. ACIA
iranyit Ukrajnaban egy fasiszta babkor
mannyal. Ezert haborura uszitanak
elleniink propaganda filmjeikben. De
nalunk mar nines altalanos hadkotele
zettseg. Nines raketa vedelmi rendsze
runk. Nines teriiletvedelmunk, lakta
nyainkat, tartalek katonai reptereinket
elsefteItek az ingatlan maffianak, nin
esenek paneelosaink, belikoptereink.
Nines hatar6rsegiink. Ninesenek
kozephat6 tavolsagU raketaink, mert
els6 nernzetinek hazudott korrnanyunk,
Antall J6zsef es Fur Lajos, majd a szo
eialistak hadugyminisztere Keleti
Gyorgy felrobbantatta Taborfalvan
USA feliigyelettel. Ezert teljesen ved
telenek vagyunk.

Beleptettek ugyan a NATO-ba,
ami ugyanolyan, mint a Vars6i
Szerz6des. Szivesen felaldoznanak
minket egy habom eseten, amint 45
ben. Kadar, aki '56-ban atallt az oro
szokhoz, meg belement abba, hogy 5
helyen legyen atomfegyver es ezzel
eelpont Magyarorszagon. A magyar
hadsereg lett volna az ek az Eszak
olasz iparvidek elfoglalasara. Az els6k
kozott voltunk, akikre atomesapas vir!.
A illielok - kb. 5 milli6 magyar - sza
mara Ukrajnaban jeloltek ki menekiilt
szallashelyet Kadar elvtarsek. A
Karpat-medence evszazadokra lakha
tatlanna valt voIna.

Azok a bir6k es iigyeszek. akik
Teged, a kiskorut, Mansfeld Petert a
halalba kuldtek, kiemelt nyugdijjal
napjainkig vigan eltek, mig meg nem
haltak.

Megint deportalnak Eur6paban, de
emttal nem zsid6kat, hanem gegemet-

sz6 muszlim sopredeket az eur6pal
kereszteny 6slakossag, a keresztenyek
es zsid6k kiirtasa eeljab61.

Kedves Piler! Ti, az '56-os forra
dalmarok a szabad Eur6paban, a
Nyugat segito tamogatasaban biztatok.
Eur6pahoz akartatok tartozni ismet.
Jelentem, akaratotokat megval6sitot
tuk. Masfel evtizede az EU tagjai
vagyunk. Ez alatt 30 milliard eur6t vit
tek ki innen es 5milliardot adtak vissza
a kohezi6s alapb61. A merleg tehilt
negativ. Rafizettiink. Az EU nem penzt
oszt, hanem kifoszt, gyarrnatosit es
most muszlim terrorista illegalis mig
ranst eloszt6 kv6ta rendszerrel felsza
molna az orszagunkat. Ugyan mi mast
varbattunk?

Ukrajnaban EUIUSA j6vahagyas
sal etnoeidium, anernzetisegek, kozte a
magyar nemzetiseg megsemmisitese
folyik, mig Eur6paban genoeidium,
nepirtas van aBizottsag terveiben, nap
jainkban a Bizottsag altai szervezett
emberesempeszettel, az illegalis musz
lim migraei6val. Szovjet Kozponti
Bizottsag, EU Kozponti Bizottsag,
komiszarok, f6-komiszar! Voros esil
lag helyett sarga 6tagU esillag: a Satan
es a szabadkomuvesek pentagramrnaja
- milyen ismer6sek ezek a fogalmak,
szimb61umok!

Kedves Peter! Ti, a forradalmarok
meg el6ben hallhattatok a radi6ban
Mindszenty biboros beszedet. A bibo
ros kiallt '56- ban a magyar erdekekert.
Ezert a Vatikan azzal biintette a meg
hureolt papot, hogy egy evtizednyi szo
bafogsagban sinylodjon az amerikai
kovetsegen, majd megegyezett
Mindszenty megkinz6ival es rank sza
baditottak a "bekepapokat". Az a
Vatikan, amely elarulta es kiszolgaltat
ta a roman ortodoxianak a esang6kat, a
pravoszlav egyhaznak a gorog katoli
kus ruszin testvereinket, rna mar az
egesz eur6pai es kozel-keleti keresz
tenyseget eserbenhagyva az iszlam
fasiszta h6dit6k betelepiteset tamogat
ja. "Similis simile gaudet" - hasonI6
hasonl6t szeret: a jezsuita fekete papa
Ferenc lett a III. Antikrisztus.

Csak mi magyarok, a mai magyar
korrnany segit az iildozott egyiptomi
koptoknak es a sz6 szerint keresztre
feszitett iraki es sziriai keresztenyek
nek. Gyuresany 77 db vadonaruj T-n
es tankot adomanyozott Iraknak, ami
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ekes megyet atugrotta
modernizaci '

kesobb az ISIS terror hadsereg
kezere keriilt, most iskolat lakiis
okat es templomot, k6rhazat epi
tUnk keleti kereszteny testvereink
nek. Mas? Az.

1956-ban semleges, el nem
kotelezett Magyarorszagot akar
tunk. Ezert harcoltunk. De elarulva
'56-os hagyomanyainkat, fiigget
lensegunket feladva, betagol6d
tunk egy masik birodalomba, a
nacizmust kovet6 kommunista,
majd most a Soros-felugyelt
Eur6pai Uni6ba.

Kedl'es Piter! Amikor belep
tiink egy manipulalt nepszavazast
kovet6en az ED-ba, akkor meg
nem tudhattuk, hogy az is egy
eugenetikai, fajelmeleti emberki
serlet terepe lesz. Tudod, pont ugy,
ahogy a naci koncentraci6s tabo
rokban dr. Mengele kiserletezett.
Kisert a mult. Akkor meg nem tud
tuk, hogy 1956-ban a Szuezi val
saggal indult el egy maig hat6
folyamat, amely a kontinens nyu
gati felenek vegs6 muszlim meg
szallasahoz vezethet. Ha ellenal
luk, mint Ti Peter 56'- ban es meg
usszuk a muszlim betelepltest, mi
gy6zhetiink.

A Zetenyi-Takaes torveny
megakadalyozta volna azt, hogy a
kommunistak, akik 40 even at
elilrulva a nernzetet egy idegen
hatalomnak szolgaltattak ki hazan
kat, kozszerepl6kent hatalomban
maradjanak. A vamzerb61 lett
allam-elnak, az 56-os "h6s",
Gonez Arpad megakadalyozta a
torvenyes elszamoltatast. igy ez a
hazaarul6 banda rna is el es virul.
Aszamonkeres ezuttal is elmaradt.
Azok kommunistak, az a pali, akik
Teged, tehat egy gyereket ket evig
siralomhazban taliottak, majd gon
dosan megvartak, amig Te, Peter
betaltod a 18. eletevedet es akkor
akasztattak fOI, ugyanazok, akik az
'56-os forradalom 50. evfordul6
jan ismet kozek lovetettek.

A pali akle lecsapott itt is,
Erdelyben is. Az6ta a kulhoni
magyarok magyar allampolgarsa
got kaptak, amely ellen csak az ex
kommunistak uszitottak. Ami6ta
kivegeztek, szetestek a trianoni
ut6dallamok. Csak hazank hatara
maradt a helyen. "Ha akarjatok,
hat vigyetek" - mondta Kucsma
elnok Antallnak es s6goranak,
Jeszenszkynek. Karpatalja vissza-

terhetett volna az 1991.-es
ruszin/magyar nepszavazas sze
rint. Antall es Jeszenszky nem
fogadta el Kucsma elnok nagyvo
nalu ajanlatat, aki el6szor 150,
majd kes6bb 300 milli6 dol1<irt
kert a magyar teriiletert. A ket
"hazafi" kirohant Kijevbe es meg
az ukran allam kikialtasa el6tt
alapszerz6dest lrt ala. A,,15 milli6
magyar rniniszterelnake" es a bak
"Keeske" a Parlament es a nep
hata mogott lemondtak az ukran
nejlon-allam javara Karpataljar61.
Antall szembement az 1991-es
karpataljai nepszavazassal. Ilyet
egy demokrata nem tesz, csak egy
hitvany hazaarul6.

Az alapszerz6des ukran es
magyar forditasa mas es mas az
oktatas kerdeset illet6en. A ket
gengsztervalt6 kUlUgyi szakmai
szempontb6l is alkalmatlan volt.
AlTa nem voltak kepesek, hogy
hiteles forditast kerjenek az ukran
valtozatr61.

Afurfangos nepmese igy kez
d6dik: "volt egyszer egy Keeske,
aki bakot l6tt." Akijevi USA nagy
kovet pedig gratulalt a korabbi
besug6juknak, Porosenko ukran
elnaknek az oktatasi tarvenyhez.
Amerika ugyanolyan aljas rna is,
mint volt '56- ban.

Ha rakenyszeritenek, "holnap
t61lovetiink a hataron" az invazi6s
iszlam hadseregre es NGO iigyno
keikre! Ha hare, hat, legyen hare!
1100 eve vedekezlink a Nyugat
tamadasai ellen. APozsonyi esata
6ta a mai EU el6djei ki akartak
irtani a magyarsagot. De el6szar a
tortenelemben a Nyugat a totalis
megsemmisUies kazelebe keriilt:
nines semmi matematikai eselye
annak, hogy Nyugat Eur6pa men
tesUijon Allah vasigaja a161.
Oriiljunk ennek?

Az, ami neked Peter es
nekUnk dies6seges forradalom volt
1956-ban, az a hipokrita
Nyugatnak csak egy teszt volt:
csak tudni akartak, hogy Trianon
es 1945 utan van-e meg a magya
roknak gerince? Volt. AKadar kor
szakban meghajlott, majdnem
megtart. De mara kiegyenesed
tiink!

Bp, 2017. szeptember 30.
Janossy Peter Samuel
fbl-dijas epiteszmernok

(...) B6kes megye megallit
hataUannak tfmo leszakadasa, a
megyek koz6tti rangsorban
elfoglalt egyre rosszabb helye
zese, a terseg nepessegsz{nna
nak dramai csakkenese egy
szerre mutatja, hogy mekkora a
baj a tersegben.

Osszehangolt, konnanycik
lusokon ativel6 fejlesztesi ter
vekre es ezek hatekony megva
l6sitasara lett volna es lenne
meg mindig sztikseg, hogy a
siJlyos helyzetbe kertilt
Viharsarok helyzete valame
lyest javuljon. A teriilet- es kaz
lekedesfejles2t6s meUett sziik
seg volna az egesz megyere
kiterjed6 egeszsegtigyi es okta
tasfejlesztesre, a munkahelyte
remtest tamogat6 programokra
es alTa, hogy olyan klima
legyen Bekesben, hogy ne foly
tat6djon a megallithatatlannak
tiino elvandorlas. Ehhez evtize
dele kellenek.

A rendszervaltas elso evei
ben Bekes a megyek sorrendj6
ben a kazepmez6ny also fele
ben foglalt helyet. Ma
Borsoddal es N6graddal a
utols6 hirom hely egyikere
csuszott vissza. Riaszlo a
nepessegszam csakkenese is:
1990-ben a Vibarsarok lakossa
ga 412 ezer volt, mig 20 16-ban
347 ezer - aUg 25 ev alatt 65

DB
Szeptember 28-an iinnepelyes

keretek kozott uj elnevezest kapatt
a Gyomaendrodi larasi Hivatal
eddig csak "kistargyaI6" nevre
keresztelt hivatali helyisege.

A terem ettol a napt6l kezdve a
Carini terem nevet viseli, a kolozs
vari sziiletesii Corini Margit festo
miivesz elotti tisztelges jegyeben.
A teremben idoszakos kiallitaskent
a miiveszno nehany jellemzo fest
menye tekintheto meg az erdeklo
dok szamara. A kiallitast dr.

ezerrel csokkent az itt elok
szama, ami tabb, mint a megye
szekhely, Bekescsaba teljes
lakossaga. Egy modellszamitas
szerint 2017. ev vegere a csak
keneshez lljabb Kozel 5 ezret
hozzaadhatunk. igy a terseg
lelekszamcsakkenese a rend
szervaltas kezd6 evehez kepest
70 ezres lesz. (Persze, fogy az
orszag lakossaga is, de messze
nem ilyen mertekben. A fejlett
es a fejletlen tersegek koz6tt
hatalmas nepesedesi kiilanbse
gek vannak.)

Bekesben a legalacsonyab
bak a javedelmek. a lakossag
eloregedett, a sziiletendo gyer
mekek szama 100 ezer lakosra
vetitve a legrosszabb mutat6ju
regi6k kaze tartozik, a nepes
seg egeszehez es az aktiv koru
akhoz merten itt az egyik leg
kevesebb a diplomasok szama,
az elvandorlas megallithatatlan,
az ingatlanok erteke zuhan, a
falvakban es kisvarosokban a
hazak es lakasok zome eladha
tatlan, az emberek egeszseg
tigyi es mentalis allapota ket
segbeejt6. (...)

Reszlet Bod Tamas
Bekes megyet titugrotta a

modemiztici6 elmii
a Magyar Narancsban

megjelent irasab61

Pacsika Gyorgy hivatalvezeto nyi
totta meg, majd dr. Franko Karoly
mondta el a Gyomaendrodon
elhunyt Corini Margit miiveszete
vel es eletUtjaval kapcsolatos gon
dolatait, valamint szemelyes elme
nyeit.

A Corini kiallitas elozetes tele
fonos idopont egyeztetes - telefon
szam: 06-66-284-043 - utan ingye
nesen megtekinthet6, az 5500
Gyomaendrod, Szabadsag ter 1.
sz. alatt.
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Koszontom a Sz6-
Beszed minden kedves
olvas6jat! Ahogy haladunk
a tel iranyaba egyre keve
sebb az idenyjellegii zold
seg, gyiimoles, amely ren
delkezesunkre allna. A vita
min bevitelre pedig ebben
az id6szakban volna talan a
legnagyobb szliksege min
den embemek. Id6seknek,
fiatalnak de meg a gyere
keknek is.

Evr61-evre visszater6 j61
ismert betegsegek nehezitik
az eletlinket az 6szi evszak
kezdeten. A meghiileses
betegsegek a leggyakorib
bak. Ebben az 6szi id6szak
ban lehiilnek a testnedveink
a vesenk nehezebben tudja
eltavolitania szervezetb61 az
igy besiiriisodott valadeko-

kat. Kovetkezmeny: eny
hebb vagy sulyosabb tline
tek. Mi tehetlink a boles
Hyppokratesz mondasa sze
rint: "Gy6gyszered legyen
az eteled, s eteled legyen a
gy6gyszered".

Szetneztem egy kiesit az
elektronikus irodalomban es
talaltam Onoknek egy tap
lalkozasi gyongyszemet a
fenti problemak megel6ze
sere. Ez a noveny nem mas,
mint a sut6tok.

Ritka az a zoldsegfele,
mint a stit6tok, amely harom
olyan fontos jellemz6t egye
sit, mint az egeszsegesseg,
finom iz es elerhet6 ar. Aki a
stit6tok kiemelked6 elettani
hatasai, sokoldalu felhasz
nalasi m6djai ellenere is
ketked6 marad, gondolkod-

jon el azon, talan nem velet
len, hogy sut6tokot az
Antarktisz kivetelevel min
den fcildreszen termelnek es
fogyasztanak!

A stit6tok kedvez6 elet
tani hamsait mar az india
nok is ismertek, kigy6ma
rast kUraltak a segitsegevel
es szepl6 eltuntetesere is
hasznatmk. Napjainkban tu
domanyos kutatasok ta
masztjak ala, hogy a stit6tok
kaleium, eink, mangan, rez,
vas, foszfor, C-vitamin,
karotin, biotin, niacin, pan
totensav, A, BI, B2, B6 vita
minok es folsav tartalmanak
koszonhet6en egeszsegme
g6rz6, gy6gyit6 hatassal biro

De nezzlik, mi mindeme
j6 meg a stit6tok, kiilonosen
az ertekes bels6 hUsa:

- A sut6tok alkalmas
gyulladasos betegsegek
kezelesere, kiilonosen nagy
hatekonysagot mutat megfa
zasos, meghiileses megbete
gedesek eseteben, de alkal
mazhat6 tlid6gyulladas es
egyeb tlid6karosodasok ke
zelesere is.

- A siit6tok enyhiti az
allergikus kohogest, tlisszo
gest, csokkenti az asztma
rohamokat.

- Fogyasztasa szebbe
teszi b6ri.inket, kiilonosen a
pattanasok kezeleseben je
lenthet nagy segitseget.

- A nepi gy6gyaszatban
hashajt6kent es beltisztit6
kent hasznaltak. Fogyasz
tasa j6tekony hamst eredme-

nyez az emesztesi gondok
kal kiiszkod6knek.

- A sut6tok serkenti a
maj miikodeset, segit a sziv
es koszoruer problemak
megel6zeseben, fogyaszta
saval csokkenthet6 a prosz
tatarak es a szlirkiileti vak
sag kialakulasanak kockaza
ta.

- A stit6tok alacsony
kal6riatartalma reven fo
gy6kUraz6knak is idealis!
Stit6tok minden mennyiseg
ben fogyaszthat6!

Aki meg soha nem k6s
tolt sut6tokot, azt gondol
hatja, hogy aminek ennyi
j6tekony hatasa van, csak
rossz izii lehet. Az igy vele
ked6ket es a szkeptikusokat
biztosithatjuk, tevednek!
Egy olyan zoldseg, ami
talan stitve a legfinomabb,
de keszithet6 bel6le izletes
leves, f6zelek, sutemeny,
lekvar, iv6le, erdemes a csa
lad etrendjebe torten6 rend
szeres beillesztese.

J6 etvagyat kivanok!

Ambrusz Laszlo

A Dareh Bazis Nonprofit Kft.
ertesiti Tisztelt Dgyfeleit,

hogy az iinnepnapi
hullad6kszallitasok

a kovetkezokeppen alakulnak:

2017. oktober 23-i (hetfO)
ok-t6ber 24-en kedden,

2017. november 1-i (szerda)
november 2-ao csiitortokijn

lesz megtartva!

H·mOO"(Jrt~."narf'=-.IO:lrl.I(l:·'.2.
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, .,.. .~.~~1_".tl ..n,.'I1.......

.- -

1&....RANK!



2017.okt6ber

Sokan hallottak mar ezt a kifeje
zest, hogy kineziologia, de nem tud
jak pontosan mit is jelent, mi tortenik
egy kezelesen.

A kineziologia pedagogiai es
pszichologiai elemeket is tartalmazo
altemativ keszseg-, kepesseg-, es sze
melyisegfejleszt6 holisztikus mod
szer, amely segit a testi-lelki egesz
seg, egyensuly letrehozasaban, fenn
tartasaban. Az erzelmi stresszek felol
dasaval energetikai egyensulyt hoz
letre a testben, s aktivizalja az ongyo
gyito mechanizmusat.

A kineziol6gus a kezeles soran
izomtesztelessel keresi meg a proble
mat okozo stressz gyokeret. Ez azon
alapszik, hogy az izornzat normalis
miikodes eseten erasen tmi, stressz
hatasara pedig elgyengiil. Izmaink
miikodeset agyunk iranyitja. Agyunk
hatalmas komputerkent az osszes
informaci6t elraktarozza, ami eddigi
etetiink soran tortent velUnk. A kinezi
ologiai izomteszteles segitsegevel ela
tudjuk hivni ezeket az informaciokat,
amelyek lehetave teszik, hogy tudatos
emlekezes nelkiil is felderitsiik azokat
az esemenyeket, melyek egymasra
epiilve letrehoztak a jelenbeli proble
mainkat. Az esemenyekhez fiizada
negativ erzelmi hatast semlegesitjiik,
illetve pozitiv iranyba valtoztatjuk.

Mi tortenik egy kezelesen egyeni
oldas soran?

A Gyomaendrodi Kis Balint
Altalanos Iskola 8. evfolyamos tanul6i
b61 30 fa, valamint a vegzas osmlyok
oszt:ilyfOnokei: Galne Juhos Eva, Hunya
Jolan es Schwalm Gyula budapesti
kirandulason vettek reszt egy palyazat
sikeres megnyeresenek koszonhetoen.

A Budai var barlangrendszereben
meg a II. vilagMboru idejen
Sziklak6rhazat hoztak letre. Ezt a nem
mindennapi letesitmenyt latogattak meg
a tanul6k es pedag6gusaik. Erdekes es
elgondolkodtato volt, amit lattak, hallot
tak. Tanulmanyaik saran hasznositani
tudjak a diakok es tanaraik egyarant az
uj ismereteket.

Ezt kovetoen, rovid seta utan a fOva
ros legszebb resze tarult a kiscsoport ele,
amikor megpillantollik a Matyas-temp-

Sz6-Beszed

Meghatarozzuk a probIemat, mit
szeretnenk oldani. A kineziol6gus
kerdeseket tesz fel, mik6zben enyhe
nyomast gyakorol a kezelt szemely
kinylijtott karjanak csukl6 feletti
reszere. Ez az izomteszteles. A kar
izmai a kerdesekre erasen tart6 vagy
elgyengiilo izomtonussal "valaszol
nak", vagyis hatarozott igen-nem
valaszokat adnak.

A kineziol6giai kezeIes soran a
kerdesekre kapott igen-nem valaszok
b61 megtudhatjuk mikor tortent az
esemeny, ami jelenlegi helyzetiink
okoz6ja, kivel volt kapcsolatos, mitol
feltiink akkor, vagy pI. mit tagadtunk
meg magunkt61.

Az izomteszteles lehetave teszi,
hogy fenyt deritsiink az adott proble
ma tudatalatti szinten fekvo val6di
okara, a kialakult blokk jellegere es

lorn karcsu tomyat, a rendezett budai
utcakat, es a Halaszbastyat. ADuna-part
pesti oldalan a Parlament magasodott.
Kesziiltek is szep szammal felvetelek.

A Hiltonnal szemkozt leva Fortuna
etteremben elfogyasztott eb6d utan
ujabb ertekes epiilet megtekint6sere

tovabba, hogy egyenre szabottan
megoldjuk azokat. Mindenre sajat tes
tiink izmai, tehat sajat magunk adjuk
meg a valaszt.

Miutan megtalaltjuk az okot a
kineziol6gus tobb szaz korrekci6s
gyakorlat koziil valaszt az izomteszte
les segitsegevel. Ezek a gyakorlatok
kiemelkedo hatekonysaggal bimak es
sokszor gyars valtozasokat okoznak.
Ezutan, ha sziikseges, tovabbi nagyon
konnyen elvegezheto gyakorlatokat
hazi feladatkent is feladunk, ha a test
keri. Az oldas utani javulas mindenki
nel a sajat temp6jaban tortenik.
Fontos, hogy az illet6 keszen alljon a
valtozasra, es akarja azt. Az egyeni
oldas kb. masfel 6rat vesz igenybe.

Szeretettel varom Gyomaend
rodon mindazokat, akik ugy erzik
segitsegiikre lehetek.

Az :iltalam alkalmazott One Brain
kineziologiai m6dszerek nagyszerii
segitseget jelenthetnek tobbek kozott
tanulasi problemaknal, sziilo-gyerek
kapcsolati nehezsegeknel, parkapcso
lati gondoknal, stressz kezelesenel,
fizikai betegsegek okozta stresszek
elharitasanal stb.

Kerekine Kovacs KIara
kineziol6gus

Telefon: 0620/823-2124
hetkoznapokon 17 ora utim

keriilt sor. A HadtOrteneti Muzeumban
mindenki talalt kedvere val6 kiallitast.
Nagyonj6 otlet a haromdimenzi6s meg
jelenites es az interaktiv feladatok is fel
keltik az 6rdeklodest es nemcsak a gyer
mekek6t.

H.J.

11

A "Vak" Timar

A Sz6-Beszed foly6
irat szeptemberi szama
ban ismet egy szep csala
di esemenyrol szamolt be.
Az egyik csaladtag kozol
te az in1st, melynek dme:
Szaz eves a "Yak" Timar
csalad.

A tortenetet Nagya
nyamt61 hallottam, 6
meselte, hogy a Nagy
Haborub61 vakon hazatert
fiatalember azzal a keres
sel fordult sziileihez,
hogy kerjek meg szamara
Timar Franciska kezet.

- De fiam hiszen yak
vagy nem jon az hozzad!

- Ha szeret, hozzam
jon, el6ttem van alakja,
vele el tudnam kepzelni
az eletet.

A valaszt a csaladi
fot6 bizonyitja, Timar
Franciska igent mondott.

Szinten Nagyanyam
mondott egy masik torte
netet a mar csalados Peter
gazdar61, aki vakon is
tudta iranyitani gazdasa
gat. Az egyik naluk evr61
eyre visszatero summas
lany, valamikori szomsze
dunk Marcsa neni mesel
te, hogy Peter gazda ma
gahoz hivta, megtapogat
ta a vallat, karjat, megsi
mitotta az arcat, majd igy
sz61t: "Sokat fejladt6l,
tavaly 6ta Marcsa, szep
lany vagy".

Marcsa nenit kisgyer
meki szemeim is szepnek
1<ittak, id6s asszonykent is
szep volt. A yak ember
"latta" a szepet, mint
ahogy odafentrolletekint
ve iinneplo csaladjara 
most is.

Varfi Andras
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Gyomaendrod, Bajcsy ait 98. Tel.: 063016384-690

Telefon: 0666/284-989,
0620/359·6842

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

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- k6telez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztosftas
- eletbiztosftas
- nyugd fj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

~ Gyomaendrodi
~ kepviselet: ---==
() ,

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

PAPIR
Sely

nagy valasztekban
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Az allatorvos rovata

utyak allergiai

"Toleranciat az eveknek" elnevezessel kiizlekedesbiztonsagi rendezvenyt hirdet a Bekes Megyei
Baleset-megelozesi Bizottsag. A program celja, hogy felhivjak az idiisebb korosztaly figyelmet a
mindennapi kiizlekedes veszelyeire, a balesetek megeliizesenek lehetosegire.

A figyelemfelhivo rendezveny
2017. november 21-en, Gyomaendrodon,
a Kallai Ferenc Kulturalis Kozpontban

keriil megrendezesre, 9.30 orai kezdetteI.

Gyakran tal<Hkozhatunk
olyan kutyakkal, akik nap
hosszat vakarjak, nyaldossak.
boriiketfszoriiket, akar verza
sebeket is ejtve magukon.
Ezen tiinetek leginkabb
tavaszt61 oszig fordulnak elo
leggyakrabban; ami nem
csoda, hiszen mi emberek is
ebben az idoszakban szenve
dunk legjobban az allergia
t61.

legfontosabb lenne kizami a
kivalt6 allergent a kutya elet
ebol, de ez sokszor igen
nehez, sot lehetetlen, foleg
ha a kamyezeti allerge
nek/pollenek a baj okozoi.

Kannyebb dolgunk van,
ha az allatunk valamely tap
lalek asszetevore allergias,
mert akkor dietaval kannyen
kordaban tarthatoak a tilne
tek; valamint ha a bolha nya-

Rendelesi ido:
hetfc, szerda, pentek:

16-18 6niig
kedd. csiit6rtak: 10-12 ora
52ombat: slirg6s esetben

1ivasra 9-11 onhg'
Telcfon: 0630/856-31-72

lara allergias, mert akkor
elaskad6k elleni racseppen
toltablettas keszitrnenyekkel
kiirthatjuk a verszivokat.

Sokszor az intenziv va
karozas, hosszan tarto gyul
ladas miatt bakteriumok
es/vagy gombak telepszenek
meg a gyulladt bOran/fillben
igy nem elegend6 csak a
gyulladas csakkentese, de
antibiotikumos es gomba
ellenes kiegeszito kezelesre
is sziikseg lehet.

Az allergiak egyik rit
kabb fajtaja kontakt allergia,
amikor az allatunk a fem ete
t6talra vagy a muszalas fek
helyere lesz allergias. A tap
lalek allergia egy masik for
maja, amikor nem b6rtilnetek
jelentkeznek, hanem hasme
nese lesz a kutyanak az aller
gent tartalmazo elesegt61.

dr. Racz Beata
allatorvos

AUatorvosi Rendelo
5500 Gyomael1dr6d,

FOllt 140/2.

Velunk ellentetben nem
a legzoszervi tiinetek domi
nalnak a kutyaknal, hanem a
bor gyulladasa. Az allergia
tulajdonkeppen az irnrnun
rendszer tlilzott valasza miat
ti reakcio, ami nagyreszt
araklatt genetikai hajlam.

A leggyakoribb tilnetek
a vakarozas, borpir, szorhul
las, parkas borgyulladas,
korpaslfenytelen szor, fill
gyulladas ... A korkep leg
gyakrabban a fiatal, 3 eves
kor alatti allatokat erinti, de
igazabol barmely eletkorban
megjelenhet.

Bizonyos kutyafajtak
hajlamosabbak az allergiara,
ugy mint a west highland ter
rier, labrador, golden retrie
ver, havagnese, bullterrier,
magyar vizsla....

Az allergen, mint a
kivalto ok lehet fiilfa/virag
pollen, peneszgomba, hazi
poratka, bolhanyal, valamint
valamely taplalek asszetev6
is. Sokszor igen nagy kihivas
mind a gazdi, mind az allat
orvos reszere megtalalni a
kivalto okot.

A pusztan tiineti kezeles
nem mindig celra vezet6,
meli az allergia elleni gyogy
szerek (szteroidok) sok mel
lekhatassal rendelkeznek. A

;;;1 ..;>-
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A Bek6s Megyei Baleset-megelozesi Bizottsag es a Szarvasi Rendorkapitcinysag altai szervezett
rendezvenyen a resztveviik hasznos ismereteket sajcitithatnak el az alabbi programok
segitsegevel:

Reszegszemih:eg kipr6bilasanak lehetosege.

Elsosegel~'nyujtassal kapcsolatos bemutatok.

- kisllstl berfozes 130 liter j6 min5segu gyum61cscefre mennyisegtol
- kierjedt cefre alkoholtartalom meghatarozasa (UJDONSAG: 15 perc ala'ltl)
- kierjedt cafre maradek cukor merese
- gyum61cs cukortalom meres, Ph beallitasl szarek, tamicsok
- bercefrezes a k6vetkezo 9yllm6lcs6kb61:

- alma tarmesOak: birs. vllmos karta
- bogy6s termesOek: irsai oliver sz610, csarszegi fUszeres szolo, sarga muskotaly szolo , laher faeper
- csonthejas gyumalcsok: dabreceni boterm6 meggy, magyar kajszi barack, k6keny, centenar szilva.

cacanska radna szilva, cacanska lepotika szilva, blue fra szilva, z61d ringl6 szilva, stanly szilva, basztercei!

KRISZ szabliJyainak felelevenitese szorakoztato formaban.

- Idiiskorban elofordul6 leggyakoribb seriilesek
Eload6: Helyi ment6cillomas munkatarsa

A resztrerok forum kereteben vaJaszt kaphatnak kozlekedesi remaju
probleowkra, kerdeseikrc.

EI03G.iSOk.
Szemelyi seriiIessel jar6 kiizUti kiizlekedesi balesetek alakulasa Bekes megyeben. A
balesetek legfobb okai, elkeriilesenek lehetosegei.
Eload6: Pardi Ildik6 c.r.alezredes a Bekes Megyei Baleset-megelozesi Bizottsag titkara

- Az idosebbek balesetmentes kiizlekedeset elosegito hasznos tanacsok
Eload6: Benko Mihaly osztalyvezeto a B6kes Megyei Kormanyhivatal Kiizlekedesi
Osztaly Vezetiije

Tisztelt Beriozetoink !
Keresse lij szolgidtatasainkat ettol az evtol kezdodoen:

..nnek csak " gyiJmiilcsot ke/l killolasztan/ a tiibbi G ml/eladotunk...

~rdekl6djon telefo!'lon: Ign.kz Tibor: 0030/870-9499
www.hu..igi.hu
tibor.ignaez@daas.com
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butorlapb61
vakumf61iazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

- I

E-ON
'i.igyfelsz,olgalat

Az aramszolgaltat6

heti ket alkalommal tart

ugyfelszolgalatot a Selyem

uti varoshaza epUletenek

foldszintjen leva irodaja

ban. HHfoi napokon deI

elOtt 8-13 oraig, szerdan

kent pedig 15-19 oraig

varjak az ugyfeleket a sze

melyes ugyintezesre.

ugyfelszolgidat

Nyitva: hetf6-pentek 8-17.00 szombat: 8-12.00

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

A foldgazszolgaltat6
ceg ugyfelszolgalati iroda
ja okt6ber 2-tol a varosha
za foldszintjerol elkolto
zott a Gyomaendrod,
Kossuth u. 28. szam ala.
Nyitva tartas: kedden 8
12 oraig, szerdan 14-18
oraig. Az ugyfelszolgala
ton igenybe veheto szol
galtatasok: gazmeroallas
bejelentese, muszaki szol
galtatasok megrendelese,
illetve lemondasa, fo
gyaszt6i adat- es cimvalto
zas bejelentese, fogyasz
tasmero Mirasa, fogyaszta
si hely ki- es bekapcsolasa,
szamlazassal kapcsolatos
infonnaci6 kerese, bank
kartyas befizetes lehetose
ge, stb.

regisztralt villanyszerel6vel
sajat arukeszletb61!

MUNKARUHAzAT!

szobeszed@gmail.com

A lakossagi
aprohirdetes

tovabbra
is ingyenes!

Villanyszerelesi anyagok, vilagftastechnika,
gazkeszOlekek es alkatreszek!

VILLANYSZERELESI MUNKAK

SzakOzlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rak6czi ut 12.

SZO-BESZED
hirdetesfelvetel!

Telefon:
0670/22-632-99

BALUVILL

, -"

·1 ~

apijegyek, hetijegyek
valthat6k!
Elocsalik,

horgaszfelszerelesek,
etetoanyagok!

Telefon:
0670/261-0472

KOROSI
WEEKEND

HORGAsZBOLT
Gyomaendrod,

Hidfo u. 12.
(Az Endr6di hid labimal)

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

szezonban vasarnap 8-11.

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

Tornad6 elektromos
kerekpar kihasznalatlansag
miatt elad6. Ar: megegye
zes szerint. Telefon:
0630/731-7397

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

r--

JARMU

Elad6 500 liter szilva
cefre. Ar: 100 Iiter/6000 Ft.
Telefon: 0630/656-3100

PliIyakezdok
j elenkezeset

is varjuk!

EGY

Liviel Kit.
Telefonszam:
0670/396-5965

KERT, TELEK
Gyomaendrodon, a

DoM u. 50. sz. alatti zart
kert elad6 gyiimolcsfillal,
wott kUttal, aram is van. A
holtaghoz kozel van, de
nem vizparti. lranyar: 500
ezer Ft. Erd.: 0620/242
3600

A Torzsasi holtagnal
vizparti telek, bontott kis
cserep es' tegla, Banner 12
v., 44 amp. akkumulMor
elad6. Telefon: 0630/613
4608

1 CO asztalos
es 1 fo lakatost

eresiink.

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

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

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

Az Okt6ber 6. lak6te
lepen ketszobas lakas
elad6. Ar: megegyezes sze
rint. Telefon: 0620/597
8733

A Vasarteri lak6tele
pen I szobas lakas surgo
sen elad6. Ar: megegyezes
szerint. Erdeklodni:
0630/646-8708

Gyoman, a Vasarteri
lak6telep 20/A. 2. emeleti
48 negyzetmeteres, kozep
so, felujitott lakas elad6.
lranyar: 5,4 milli6 Ft.
Telefon: 0670/501-6992

HAz

Barmilyen meretO hasznalaton kivuli

roshord6..,
valamint

regi butorokat
vasarolok!

KeszpEmzzel fizetek!

Sarkai Zsolt
Telefon: 0630/953-3594

Endrodi reszen, csen
des lak6ovezetben, a
Hannas Koroshoz kozel, a
Dr. Cs6kasi Bela ter 23.
szam alatti csaladi haz
bekoltozhetoen elad6.
Iranyar: 8,3 milli6 Ft.
Telefonszam: 0630/415
8743

Gyomaendrod csendes
reszen elad6 egy 3 szobas,
hoszigetelt kockahaz, vagy
elcserelheto lak6telepi la
kasra. Erdeklodni telefo
nen: 0670/238-8577

Uzletnek vagy lakas
nak is alkalmas Fo ut mel
letti, holtaghoz kozeli,
bolttal szembeni osszkom
fortos kertes haz elad6.
Iranyar: 4 milli6 Ft.
Telefon: 0670/355-9771

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

Gyoman ket szo
bas+etkezos csaladi haz,
gaz- es vegyes tiizelessel
elad6. lranyar: 6,5 milli6
Ft. Telefon: 0630/433
9216

LAKAs
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Kner Imre ter IwWUJ.gellaLhu ' ~2iluett
06 66 285 840 I06 30 627 8234 fitness ;(iub Eszolarium

efme:

Az aprohirdetes szovege:

Iranyar:

Ingyenes a lakossagi apro!
A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak
az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, akik
ezen a szelvenyen kGldik be megjeJentetes celja
bot! A szelvenyen a megjelblt helyre kell beirni a
kfvant szbveget es a szelvenyt levelez61apon vagy
boritekban elkOldeni a k6vetkez6 cimre:

Sz6-Beszed Szerkeszt6sege
5500 Gyomaendr6d, H6sbk utja 51.

Egy apr6hirdetes sibvege lehet61eg ne tartalh1az
zon 15 sz6nal tbbbet! A hirdetesek sZ6vegeert fele
16sseget nem valla1a szerkeszt6seg!

Felad6 neve:

fitness & edzoterem
teremberlesl Atlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body Ihastanc IIsir<?get6 aerobik

tarsastanc Ij6ga Ipreventfv gerinc gimnasztika

Erdeklodni:

Alafras:

.". .".

KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / honap
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SU%UKl

~Hajotestek
mar 289.900,- Ft*-tol
~

Suzuki hajomotoro
szeles valaszteka

mar 221.900,- Ft*- tol

ENKSZ FOG.Aztelenor

Vitara ma
~~3.840.000,-I:U

-·01

UJSAG,EDESSEG,PRESSZOKAVE

SUZUKI Sandor
5310 Kisujszallas, Kozraktar u. 4.
Telefon: +36-59/520-750, Mobil: +36-20/254-7306
e-mail: suzukiertekesil:es@sandorservice.t-online.hu
web: www.suzukisandor.hu

SUZUKI

Celerio, Swift, Saleno,
nis, SX4 S-Cross,

Vitara szeles
valasztekban!

SX4 S-Cross mar
.890.000,- Ft~

, l'i.

-tol
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Erre Muhammad azt mondja:
- Vagyakozom a negy felese

gem es a 15 gyermekem utan, vala
mint a sziileim es testvereim utan
is, valamint a felesegeim szulei es
testverei utan is. Szeretnem, ha

oszag •
bevandorl6k haztartasi segelyeze
seit.

Muhammad annyira boldog
volt, hogy nem is tudta, mit is ker
jen harmadiknak a rundert61. VegUl
igy sz61t:

- Szeretnek en is egy igazi
nemet lenni es nem kizar6lag csak
allampolgarkent. Szeretnek en is
szoke, kek szemu lenni, mint az
igazi nemetek, es a nevem ne
Muhammad legyen, hanem Fritz
Schultz.

Meg be sem fejezte a mondatot,
maris ott talalta magit az allomason
(Bahnhof) guggolva es a szotyolit
kopkodve a foghijas szajaval. Elke
pedve kerdezte meg a rundert:

- Mi tortent?!
Arundel' ezt valaszolta:
- Nem szegyelli magit, Schultz

ur?! Itt gubbaszt es az allamt61
varja a segitseget?! Nem kaphat
segelyt, egyedUl kell megoldania a
jov6jere nezve minden anyagi
gondjat! Szedje ossze magat es
menjen el dolgozni minel hama
rabbi igy hogyan tudjuk segiteni a
szerencsetlen migransokat, ha
maguk nem dolgoznak?

Varsoo

.DrJgao

Serflno

kivansaarol INemet

o
t\fonllC"OO

"T-~enhaga
.....

mind egylitt laknank egy szep nagy
luxus villaban es legyen rengeteg
penziink.

Meg el sem mondta Muham
mad es maris egy gyonyom villa
ban talalta magat. Komlotte az
osszes rokonai mind boldogan es
egy iratot is talalt, amely a bevan-

dorl6k csaladjainak egyesitesi
jogair61 sz6lt, valamint a segelye
zesekr61, es tele volt banki csekkek
kel es a penzhez val6 jutas magya
razataival, valamint a kUlfoldiek
segelyezesi javainak megszerzesi
menetevel.

A haz teljesen be volt bUtorozva
es fel volt szerelve elektromos ge
pekkel, ami megfelelt annak a tor
venynek, amely eloirja az idegen

haro
Hosszu ut utan nagy nehezen

megerkezett Muhammad migrans.
Az allomas (Bahnhof) mellett gug
golt, es szotyit k6pk6d6tt a csorba
fogai k6z6tt a jardara. Ekkor hirte
len megjelent egy angyal.

- A szocialista-liberalis angyal
vagyok es azert j6ttem, hogy telje
sitsem harom kivansagodat!

Muhammad alig tudott sz6hoz
jutni a meglepetestol, de kiprobalta,
hogy igaz-e, amit hallott.

- Nezd, milyen rossz fogaim
vannak. Szeretnem, ha meglenne az
6sszes es hibatlanul h6feberen!

Meg be sem tudta fejezni a
mondanival6jit, azonnal ervenybe
lepett a menekUlteket ved6 es meg
segit6 t6rveny, amely kimondja az
ingyenes szocialis ellatast, es
Muhammadnak maris gyonyoru
feber fogsora lett, ami ugy csillo
gott, akar egy hollywoodi filmszta
reo

Esti mes

Idezetek
errol-arrol

Bojte Csaba

Az aszinteseget a leg
t6bb ember sertesnek fogja
venni, mert fel attol, hogy
szembenezzen egy csomo
mindennel, amit a csinal,
vagy ami hianyzik belale, es
eppen ezert azt fogja monda
ni, hogy a masik egy szemet
allat, aki at megszivatta.

Csernus Imre

Azon mulik a legt6bb
felreertes az eletben, hogy az
ember nem tudja eltalalni,
hogy tulajdonkepen hoi is
vagyon az igazsag.

KrUdy Gyula

Az emberek rul korlatol
tak ahhoz, hogy valojaban
szabadok lehessenek! Sajat
magukat k6tik gUzsba,
6nmaguk emelnek falakat
maguk k6re. Kik6z6sitik
azokat, akik megprobalnak
kit6mi, levetni ezeket a lan
cokat. Ez az a biztonsaguk.

Jim Morrison

Vannak, akik szerint
mindenfete keret, k6t6ttseg,
szabaly elvetenda, en viszont
ugy gondolom, hogy a hor
donak az abroncs hasznos,
mert a benne forrongo bort
nem engedi szetfolyni, hogy
hasznavehetetlen pocsolya
valjon belale.

Mindenszentek: hideg asz
bolyg a szellem fazva,
fazo nepseg temetaz
sirokon gyertyazva.
Jaj az ev temeto,
mindennap egy holt,
minden napra minden ej
rairja, hogy: Volt.

Babits Mihaly


