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Karl Nikoletta: "Tenyleg nagyon vicces volt, hogy Albinnal eppen Pekingben
I tallilkoztunk. De hat kicsi ez a f6Idgoly6!"

H.E.

las anyagokat - selyem,
bambusz, alpaka - fest
kezzel organikus festo
anyagokkal es gyapjUfes
tekkel, illetve fonalat fon
rokkan.

- Megtanult-e valamit
k£naiul?

- Az egeszsegedre, a
k6sz6n6m, valamint a jo
napot kifejezesek ragad
tak meg - tudtuk meg
Timar Albintol, aki ugy
tudja lesz folytatasa a
pekingi vendegszereples
nek.

tiink, amikor a szalloda
hallj aban 6sszetalalkoz
tunk. 6 is a kepzomiivesz
kiild6ttseg tagja volt. Karl
Nikoletta gyermekkorat
es diakeveit Gyoma
endrod6n t6lt6tte. A gyo
mai gimnazium utan
keriilt Budapestre, de
evekig meg hazajart Gyo
mara. Sziilei 1999-ben
k6lt6ztek el Gyomaend
rodroI. Ma a Budapesti
Gazdasagi Egyetemen
tanarseged, 4 fiugyermek
edesanyja es szabadideje
ben gyapjut es egyeb sza-

maradott teriiletek - mesel
elmenyeirol Timar Albin,
aki az egy h6napos pekin
gi tartozkodasa alatt egy
volt gyomaival is talalko
zott ...

- A magyar napok
kereteben minden heten
ket-ket kepzomiivesz er
kezett a szallodaba, akik
nagy sikerrel mutattak be
muveszetiiket a szalloda
vendegeinek. K6z6ttiik

volt egy bekesesabai me
zeskalaeskeszito h6lgy,
valamint egy gyomaend
rodive1 is ta1alkoztam!
Karl Niko1etta jelenleg
Patyon el es sajeit keszite
su szines fonalakbo1 ke
szitett pI. esuklopantokat.
Mind a ketten meglepod-

sikeriilt beszerezni a ma
gyaros etelekhez?

- Mar j6val a Kinaba
t6rteno utazasom elott el
kellett kiildenem az
6sszes tervezett etel
nyersanyagsziiksegletet.
T6bbnyire mindent be
tudtak szerezni, egyediil a
makosbugcit nem tudtam
elkesziteni, mert Kinaban
mak nines. Egyebkent
minden alapanyag a ren-

delkezesemre alIt: a hu
sok mindig egyforman
kivalo minosegiiek voltak
es a fiiszerpaprikajuk is
gy6ny6rii.

- Igyekeztek-e a kinai
kollegai ellesni a magyar
szakacstudomanyt?

- Erdekelte oket a
magyar gasztronomia, kii
16n6sen a p6rk6ltek, vala
mint a leeso elkeszitese.

- Volt-e ideje Peking
megismeresere?

- A hatalmas varost
lehetetlen bejami ennyi
ido alatt. Azt azonban lat
tam, hogy az emberek
e1egedettek, Pekingben
nines munkanelkiiliseg,
kivaIo a k6zbiztonsag es
rend van az uteakon.
Annak ellenere, hogy
kommunizmus van, sze
dito iramban fejlodik Pe
king. Persze azt is el
mondtak, hogy az orszag
kisebb, eldugottabb re
szeiben azert vannak el-

Mult ev november
16-tol egy honapon
keresztiil a Pekingben
rendezett magyar napok
kerett~ben a gyomaend
rodi Timar Albin mes
terszakacs minden nap
magyaros eteleket fozott
es kimilt a Minzu Hotel
vendegeinek. A Pekingi
Magyar Intezet es a
Magyar Nemzeti Erte
kek es Hungarikumok
Szovetsege szervezese
ben nem csak a gasztro
nomiM nepszerusitettek
Kinaban, hanem magyar
kepzomiiveszek is lehe
toseget kaptak a bemu
tatkozasra.

Timar Albint kerdez
tiik az egy h6napos kinai
elmenyeirol.

- Az egy h6nap alatt
mintegy 30 fete magyar
etelt kinaltam a szalloda
naponta megujulo ven
degk6renek. Igyekeztem
ugy 6sszeallitani a kinala
tot, hogy ne ismet1odje
nek az etelek, de a gulyas
leves es a p6rk6ltek, vala
mint a ha1aszle minden
nap a meniisor resze volt.
A kinai vendegek ezeket
fogyasztottak leginkabb,
a desszertek k6ziil pedig a
somloi ga1uska es a pala
csinta volt a legkap6sabb
- mondja Timar Albin,
akinek a hotel konyhajan
egy elkiil6nitett sarok alIt
rende1kezesere, ahol min
dennap 2-3 kinai szakaes
segitett az etelek elkeszt-
teseben.

- Reggel 8 6rakor
kezdtiink es de1ben mar
az asztalon volt az ebed a
8-10 fajta etelleI. Ebed
utan volt 2 oranyi szabad
idom es kora este kezdtiik
a vaesora kesziteset.

- Minden alapanyagot



Az irlist a Ripost kozolte. Nehez kortilmenyek kozott et a Szilagyi hazaspar
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Lajcsi menti meg a
fagyt61 a nehez sorsu szi
neszt. A zenesz a Ripost
cimii lapb61 ertesiilt,
hogy az ismert szinesz tii
zelo netkiil maradt telire,
igy egy banitjaval azon
nal szervezkedni kezdett.

"Mint olyan sokan,
Galambos Lajos is szamos
emlekezetes alakitasban
latta annak idejen az utca
hirmondojat, a Lopiei
Gaspart alakito Szilagyi
Istvant. Ezert sem tudott
tWen maradni, amikor
meglatta az ujsagokban,
hogy mennyire nehez
koriilmenyek kozott el a
szinesz. A mulat6s kiraly
nem akart sajnalkozni,
helyette kezzelfoghato se
gitseget akart nyujtani
neki.

- Miutan T<ljottiink,
hogy hany onfeledt orat is
koszonhetiink Istvannak,
arra jutottunk, hogy nem
nezziik tetleniil azt, ami
veIe, veliik tortenik. Ki
talaItuk, hogy vesziink ne
kik hirom kobmeter fat,
amit az ev vege miatt esak
januar elsa napjaiban tud
nak kiszallitani ide, de
addig is hoztunk nemi
keszpenzt, egy kis hazikol
baszt es vitamint - mondta
Lajcsi, aki igen, hogy a

jovoben is nyomon koveti
majd Szilagyi Istvan sor
sat" - irta a Ripost.

"Minden bajunk forra
sa egy vallalkoz6, aki sz6
szerint kirabolt minket.
Volt egy kis sporolt pen
ziink, amibol szerettiik
volna ugy felujitani a
hazunkat, hogy a fiunknak
legyen egy kis sajat elette
reo Fel is hivtam egy vallal
koz6t, aki kijott, majd

Szo-Beszed

megkerdezte, hogy ponto
san mennyit is szanunk a
munkalatokra. En meg
mondtam az osszeget, 0
pedig ravagta, hogy ennyi
bol megval6sitja a feluji
tast. Minden megtakanta
sunkat atadtuk neki, 0
pedig szoren-szalan elrunt"
- mondta a napilap egy
korabbi szamaban a gyo
maendrOdi sziiletesii szi
nesz, Szilagyi Istvan.

A hir hallatan az egyik
kozossegi oldalon veleme
nyek es otletek garmada
jelent meg. Volt aki java
soIta, hogy varosunk disz
polgaranak, Szilagyi Ist
vannak ajanljon fel az
onkormanyzat egy hazat
Gyomaendrodon es koltoz
tessek haza a miivesz hi
zaspart...

Toldi Balazs polgar
mester velemenyet kerdez-
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tiik: - Nem szeretl1ek abba
belemenni, hogy varosunk
melyik diszpolgara val6ja
ban mennyit tett sziilovaro
saert. Szerintem az orszag
ban, de helyben, varosunk
ban is sok ember el nehez
koriilmenyek kozott. Iga
zab61 nem tudom, hogyan
lehetne ezt a helyzetet, az
onkormanyzatunk reszerol
j61 kezelni - mondta Toldi
Balazs.

A gyomaendrodi Beth
len Iskola taniigyi epiilete
nek nyilaszar6it 9 milli6
fonntos palyazati penzMl
csereltek ki 2017-reo

- Az elmult esztendo
merfcildkonek szamit a
Bethlen Gabor Szakgirnna
zium es Szakkozepiskola
eleteben a fejlesztesek terii
leten. A taniigyi epiilet kor
szeriiseteset kovetoen meg
kezdodott az iskola ket kol
legiumanak energetikai
korszeriisitese es modemi
zalasa. A KEHOP-5.2.10.

jeW palyazat kereteben 107
milli6 forintos bel1lhazas
val6sul meg. Ennek ered
menyekent korszeriibb ko
riilmenyek kozott, gazdasa-

~-'"~~

gosabb fenntartas mellett
miikodhet a kollegium,
ahol akar 200 vendeget is el
tudunk helyezni. A ket kol
legiurni epiilet felujitasa ta-

vaszra fejezodik be. Az at
adast kovetoen a Fo uti kol
legium, mint varoskepi je
lentosegii. epiilet igazi ekes
sege lesz a gyomai varos
resznek - tudtuk meg Davi
dovies Laszl6 igazgat6t61.

Az iskola sajtiizemeben
iden ujabb sajtfelesegek
gyartasat is tervezik, integ
ralni szeretnek a Karpat
medeneei sajtkeszitoket az
iskola altai kinalt kepzesek
be. A sajtiizem fejlesztese
mellett igyekeznek minel
tobb allattart6t bevonni a

bivalytenyesztesbe. Davi
dovies Laszl6 igazgato
elmondta meg, hogy az
intezmeny a GINOP-6.2.3
17 palyazaton 41,7 milli6
forintot nyert el.

- Az osszegbol az alap
keszsegek fejlesztesere al
kalmas eszkozrendszereket
fejleszthetjiik. A eel, hogy
minel tobb diak fejezze be
az iskolat es szerezzen
szakkepesitest. Ezzel emel
kedik az itezmenyiink kep
zesi szinvonal is.

H.E.
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November utolso
hetvegejen es decem
ber elejen regen nem
tapasztalt betoressoro
zat tortent Gyoma
endrodon.

November vegen es
december elejen betor
tek egy butorboltba,
valamint az ipari park
ban tobb ceg irodajaba
is, sot az endrodi posta-

fi6kba is. A tettes, vagy
tettesek csak a kesz
penzt kerestek, az
egyeb ertekekhez a sza
mit6gepekhez, lapto
pokhoz nem nyUltak.
Volt ahonnan nem vit
tek el semmit, volt
ahonnan egy zacsk6
apr6penzzel tavoztak,
az egyik cegtol viszont
nagyobb osszeget zsak
manyoltak.

A Szarvasi Rendor
kapitanysag Gyoma
endrodi Rendororsenek
rendorei 2017. decem
ber IS-en elfogtak es
eloallitottak egy gyo
maendrodi ferfit.

A 32 eves P. Sandor
a gyanu szerint kilenc
helyre tort be. at hely
rol 2017. november 25
erol 26-ara, negy hely
rol pedig 2017. decem-

ber 4-erol S-ere virrad6
ejjel lopott, illetve pr6
bilt lopni.

Hat telephely iroda
helyisegebe jutott be,
egy butorboltba es egy
panzi6ba tort be.

Emellett kifeszitette
az endrodi postahivatal
kezbesito helyisegenek
ajtajat.

A postar6l es tovib
bi negy helyra1 nem

lopott el semmit, a
tobbi helyrol osszesen
168 ezer forintot vitt el.

A Gyomaendrodi
Rendorors Buniigyi Al
osztilya P. Sandor ellen
lopis Mntett elkovete
senek megalapozott
gyanuja miatt folytat
biintetoeljarast - kozol
te lapunkkal a Bekes
Megyei Rendor-Foka
pitinysag.

M44 KECSKEMET - BEKESCSABA KOZOTTI SZAKASZ MEGVALOSiTASA

1000 meteren; valamint a
44-es es 47-es fOutak kozos
szakaszanak korrekci6ja,
korforgalmu csom6pont
epftesevel; tovabba negy
fcildut atvezetese az M44
felett, valamint 24 darab
parhuzamos fcildut szakasz
kivitelezese szerepel az
elvegzend6 munkak k020tt.

lesi hal6zat, elektromos
legvezetek kivaltasa.

A 100+800-es es a
ll7+530-es szelvenyek
kozotti B szakaszon egy
par egyszerii pihen6hely
kialakitasa;

Ugyanitt a 4644-es ut
korrekci6ja az M44 felett
kli10nszintii atvezetessel

fe1adatokat is vegre kell
hajtania a nyertes Duna
Aszfaltnak: a 99+91O-es es
a 100+800-as szelvenyek
kozotti A szakaszon 44-es
fOut korrekci6ja az M44-es
felett kUlonszintii atveze
tessel 1500 meteren.

Ugyanitt at parhuza
mos fcildutszakasz, hirkoz-
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k6ros-Tiszakiirt) nemreg
jelent meg az egyik litem
kivitelez6i kozbeszerzese.

A most kihirdetett 18
kilometeres keleti szaka
SZOD a hirdetrneny nett6 41
milliard forintos szerz6desi
erteket jelolt meg. A bel1l
hazasban az utepites mel
lett tobbek kozt az alabbi

Az M5-os es Be
kescsaba kozott kiepiilO
111 kilometeres gyorsfor
galmi 6t ezzel a 18 kilo
meteres szakasszal fogja
elerni a bekesi megye
szekhelyt - irja a magya
repitok.hu.

Az eur6pai kozbeszer
zesek honlapjim december
30-an kihirdettek az M44
es Kondoros es Bekescsaba
kozotti szakaszanak nyertes
kivitelezajet. A beruhaz6
NIF Zrt. tajekoztatasa sze
rint a 99+910-es es a
117+530 kilometerszelve
nyek kozotti 18 kilomete
ren a Duna Aszfalt Kft.
epiti meg az uj nyomvona
Ion letre java gyorsforgal
mi utat.

Az M44-es az M8-as
egy rovid szakaszaval
kiegeszlilve az M5-os aut6
palyahoz bekapcsolva biz
tosft gyorsforgalmi elerhe
taseget a bekesi megy~

szekhelynek. Az osszesen
111 kilometeres uj lit harom
nagy szakaszban jon letre.

A 62 kilometeres ko
zeps6 szakaszon (Tiszakiirt
es Kondoros kozott) mar
e16rehaladott munkak foly
nak, mig a nyugati 31 kilo
meteres szakaszon (Nagy-
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reszesiil majd.
A videkfejlesztesi pa

Iyazat kereteben kiilteriileti
oftkormanyzati tulajdonban
leva utak fejlesztese kap
csan az oregszolOi varos
reszen tervezett utepites
re nyujtott be palyazatot
Gyomaendr6d varosa.

- Amennyibe ez tamo
gatast nyer, akkor tobb
mint 100 milli6 forintos
tamogatast nyerhet el a
varos. A tamogatottsag
merteke 85 szazalekos, ez
azt jelenti, hogy az elnyert
penzhez az onkorrnanyzat-

nak, meg mintegy 25 milli6
forintot kell hozzatenni.
Ebbal az osszegb61 fel tud
nak ujitani Oregsz616ben
az osszes - burkolattal 
nem rendelkeza utcat.
Raadasul a palyazat leheta
seget biztosit egy gep be
szerzesere, amely ezeknek
az utaknak a karbantartasat
is vegezne - tudtuk meg
Toldi Balazst61.

Energetikai korszeriisites lesz a Kis Balint iskola
Fo uti epiileHm

Ugyanakkor az endr6di
Fa uti kerekparut epitesre,
a Cs6kasi zugi holtag Mere
szenek modemizalasra, a
gyomai orvosi rendela kor
szerusltesere, valamint a
gyomai fater atepitesre
benyiljtott palyazatok meg
nem nyertek tamogatast.

Toldi Balazs remeli,
hogy az emlitett 4 palyazat
is kedveza elbiralasban

A Fuzfas zugi ateresz
atepitesere 95 milli6 forin
tot kap a Yaros. Ennek
kereteben egy szelesebb
atjar6t es ez alatt egy szeIe
sebb atereszt epitenek.

Az endradi Kodaly
utcat61 a HidfOig epitend6
tervezett kerekparut vael
vezett~si munkalataira 70
milli6 forintot nyert a
Yaros.

A munkalatok val6szi
nGleg az idei ev masodik
feleben az engedelyes es
kiviteli tervek elkeszitese
utan kezdadhetnek meg.

kialakitanak, valamint jar
dM epitenek innen a piacte
ng.

A Blaha uti 6vodaban
egy uj epiiletreszt epite
nek, ahol egy tomaszobat
alakitanak ki. Erre 45 mil
li6 forintot nyert a varos.

Ugyancsak nyert az a
palyazat, amelynek soran a
Kis Balint Altalanos
Iskola Fo uti epiileten
vegeznek energetikai kor
szerusitest, azaz kicserelik
a nyilaszar6kat, az epiilet
h6szigetelest kap es a fUtest
is korszemsitik, osszesen
91 milli6 forint ertekben.

Ugyanilyen munkala
tokat vegeznek el az end
rodi orvosi rendelo es
iigyelet eptileten, amely
nek energetikai korszemsi
tesere 42,5 milli6t nyert
Gyomaendr6d.

Toldi Balazs polgar
mester lapunknak elmond
ta, hogy a TOP masodik
korere benyUjtott gyoma
endr6di palyazatok koziil
hatot kedvez6en biraltak el,
err61 mult ev karacsonya
el6tt jot! ertesites.

Tamogattak a gyomai
piac korszerusiteset, resz
ben fedette tetelet, ossze
sen 73,8 milli6 forint ertek
ben. A beruhazassal egy
id6ben, az egykori benziIl
kilt helyen a Pasztor Janos
teren egy, a mai kor igenye
inek megfelel6 parkol6t is

( ;C'

t'

parkokat, inkubatorhazakat
lehetett fejleszteni, lehetett
erre paIyazni. HaIa Istennek
nagyon sokan eltek ezzel a
lehet6seggel. A korabbi
palyazatokkal ellentetben azt
is vallalni kellett, hogy az
ipari parkokat, inkubatorha
zakat ot even beWl megtoltik

vallalkoz6kkal. Nyilvanva
16an az onkormanyzatok ugy
tudtak ilyen gazdasagfejlesz
tesi projekteket elinditani,
hogy a helyi vaIlalkozasok
nak felmertek az igenyeit.
Van meg a megyei foglalkoz
tatasi paktum, az egy olyan
felhivasa a TOP-nak, ahol
kozvetleniil cegeket, vallal
kozasokat lehet tamogatni
azzal, hogy olyan munkatar
sak foglalkoztatasat tamogat
ja a paIyazat, akik hatranyos
helyzetGek. A hatranyos
helyzetG emberek atkepzese
vel, szakma biztositasaval
nyUjtanak olyan lehet6seget,
hogy kes6bb a piaci koriil
menyek kozott egy-egy val
lalkozasnal el tudjanak
helyezkedni. Ez most azert is
nagyon-nagyon fontos, hi
szen egyre inkabb munkae
r6hiany lep fel nagyon sok
teriileten.

Osszesen 58 milliard forint,
a TOP Bekes megyere jute) kerete

A Tertilet- es Telepii
lesfejlesztesi Operativ
Programrol, a TOP-rol
beszeIt Zalai Mihaly a
Bekes Megyei Kozgyiiles
elnoke.

- Osszessegeben 58 mil
liard forint a TOP-nak Bekes
megyere jut6 kerete. Ez azt
jelenti, hogy csak Bekes
megyeb61 hasznalhatjak feil
ezt a fejlesztesi forrast.
Bekescsabanak meg efeil6tt
van egy 13 milliard forintos
fejlesztesi kerete. Es az 58
milliard forint eseteben az is
egy nagyon fontos informa
ci6, hogy a fejlett nyugat
magyarorszagi megyek
nagyjab61 ennek a feleb61
gazdalkodhatnak. Tehat fon
tos volt a ki.ilonboz6 fejlett
segG regi6knak az egymas
hoz val6 kozelitese.

A TOP kapcsan talan
meg azt erdemes kiemelni,
hogY'o elsosorban a helyi
gazdasag fejleszteset celoz
za. Nyilvan ezt nem teheti
meg olyan m6don, hogy koz
vetlenlil a vallalkozasoknak
ad fejlesztesi forrasokat. Erre
ott van a Gazdasagfejlesztesi
es Innovaci6s Operativ
Program, vagy a gazdaknak a
Videkfejlesztesi Program.
Viszont a telepiileseknek, az
egyhazaknak, a civil szerve
zeteknek olyan tamogataso
kat tud nyUjtani ez a prog
ram, ahol a helyi gazdasag
fejleszteset megalapoz6 inf
rastruktunik epiilhetnek.
Valamelyest utfejlesztest is
tartalmaz, 3,6 milliard forint
nyi forras rendelkezesre allt
utfejlesztesre. Emellett ipari

AS
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a lakossagnak, de a
Gyomak6zszolgot, mint
szolgaltat6t, mar negativan
erinti, hiszen 2012-6ta mar
t6bbsz6r emelkedett a
minimalber es a napi iize
melteteshez kapcsol6d6
k6ltsegek is nottek. Emiatt
olykor neh6z helyzetbe
keriil a Gyomak6zszolg
Kft., amelynek 8 onkor
manyzat a tulajdonosa. A
Gyomakoszolg Kft. errol a
8 telepiilesrol szallitja a
hulladekot a szarvasi es a
szeghalmi atrak6kba, illet
ve kozvetleniil a bekescsa
bai valogat6miibe. A valto
zasok ellenere is t6rek
sziink arra hogy a szolgal
tatas szinvonala megma
radjon. Kerjiik a lakossagot
hogy a Gyomak6zszolg
Kft. hivatalos honlapjan
tajekoz6djon mondta
Vaszk6 Anik6.

altaI elvegzett feladatot,
jelesiil a hulladekelszalli
tast a lakosok az NHKV
altai megkiild6tt szamlaval
teritik meg es a bevetel is
az allami ceghez folyik be.
Az igy befolyt 6sszegbol az
NHKV egy resz6sszeget

fizet a Gyomakozszolgnak
az elvegzett hulladekszalli
tasi munkaert. Ez az 6sszeg
azonban meg a 2012-es
kukadijon alapul, eppugy,
mint a 2013-as rezsics6k
kentes es ez az 6sszeg az6ta
sem valtozott. Ez ugyan j6

H-55lJ!I Gvomae~drod.
Tclelnn: t36·56:~86·269
t-mall; kr/$IOlnl'l ij\·an13StoIQI~arlpa,k.hll

Gyomak6zszolg Kft.
iigyvezetojet, aki lapunk
nak elmondta, hogy a fenti
iras szerzoje at nem kereste
meg informaci6kert.

- Teny, hogy a Nemzeti
Hulladekgazda lkodasi
Koordinal6 es Vagyon-

kezelo Zrt.-vel (NHKV)
val6 elszamolas a kezdetek
6ta nehezkes. Az e1szamo
lasok gyakran t6bb h6napot
csuszank, cegiink nem jut a
penzehez, es ebbol ad6dik,
hogy a kft-nek nonek a tar
tozasai. A Gyomak6zszo1g

Az irassal kapcsolatban
kerdeztiik Vaszk6 Anik6t, a

lnformaciok szerint, a
Gyomakozszolg Nonprofit
Kft. honapok ota kesve
kapja meg a tamogatast az
allamtol, ezert mar allito
lag gazolajra sines penze,
hogy a kukas autokat iize
meltethesse.

Az informator szerint a
ceg ellehetetlenitese meg
kezdodott, amelynek hama
rosan az' lesz a vege, hogy
megvonjak tole a szemet
szallitasi jogot, amelyre
marjo esellyel palyazik egy
bennfentes kormany kozeli
ceg. lnnentol termeszetesen
ismeros a keplet, a Fidesz
kozeli ceg feltehetoen
komoly dragulassal fog
inditani, hiszen mint tudjuk,
nekik a vilag sem lome
eleg!

Egy fideszes ceg miatt
lehetetlenitik el a szemet
szallitast reI Bekes megye
ben? - irta a Keleten.hu
mult ev december 28-an.

"Rengeteg problema
van mostanaban a Gyo
makozszolg Nonprofit Kjt
miikodeseben, mely tobb
Bekes megyei telepiilest
erinthet, (Gyomaendrod,
Devavanya, Ecsegfalva,
Hunya, Csardaszallas,
Kardos, Ketsoprony, Or
menykut) kozolte porta
lunkkal egy a torteneseket
igen jol ismero szemely.
Kesnek a szallitasok, es van
olyan nap amikor esak egy
szerjon az auto, majd meg
jelenik egy rovid informa
eio Gyomakozszolg Non
profit Kft. oldalan, hogy
teehnikai akad6.lyoztatas
miaU maradt el a szemet
szallitas.

Stancolt

es hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!
Szitazas,
szitaforma
keszftes!
Telefon:
0620/9142-122

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

A szarvasi baloldali
emberek is besegitettek
a gyiijtesbe, igy az
Oregszoloi 6vodaba
jatekot es ruhanemiit
tudtunk vinni, a R6
zsahegyi hazba ruhane
mii vitttink, ami meg
hirdetes utan szet lett
osztva.

Remeljiik egy kis
aramet hoztunk a fa
ala.

AzMSZP
Gyomaendrodi

Szervezete

j6 hangularu talalkozas
volt. Koszonjiik vende
gunk es vendegeink
reszvetelet.

A karacsony kaze
ledtevel a gyomaendro
di baloldali emberek,
tart6s elelmiszert, edes
seget, ruhanemiit, jilte
kot gyiijtattek a raszo
ruloknak.

A karacsony elotti
Mten, 20 csalad resze
stilt az adomanyban a
yaros tertileten, a lak6
telepi 6vodaba jiltekot
is vitttink.

adomanygyiijtes fon
tossagarol, hisz nagyon
sok csalad szorul tamo
gatasra. Minden segit
segre szukseg van.
Szolt a kazelgo valasz
tasokkal kapcsolatos
eselyekrol, a rank varo
feladatokr61. Sok ker
des felvetodatt, nagyon

leszteseirol, a yaros
jovobeni terveirol. A
kepviselo asszony taje
koztatta a resztvevoket
az aktualis politikai
helyzetrol, a karacsonyi

majd forumot is tartot
tunk, vendegunk Ban
gone Borbely Ildiko az
MSZP orszaggyiilesi
kepviseloje volt.

Megtisztelte reszve
televel a forumot Toldi
Balazs polgarmester ur,
aki tajekoztatta a meg
jelenteket a yaros fej-

December 15-en
evzaro osszej ovetelt
tartott az MSZP Gyo
maendrodi Szervezete.
S aj totaj ekoztatov al
kezdodott a program,
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vevo es tanUk: es peeset

szerepelnek. Az adasve

telben fogialt eladas

6sszege az 6nkormany

zat szarnIajara nem erke

zett meg. KepviseI6-tes

tiiletiink .decemberben

felhatalmazta a jegyzot,

hogy a sziikseges jogi

lepeseket tegye meg 

mondta Toldi Balazs

polgarmester.

A vallalkoz.6, - aki frissen iiltetett
fak ont6zesere kerte a specialis jar
ganyt - akkoriban informaci6ink sze
rint egy jelent6sebb 6sszeggel is
segitette a gyomaendr6di 6nkentes
tiizolt6sag miik6deset. A vallalkoz6
cege az6ta felszamolas ala kelult.

A kolcs6nadott tlizolt6kocsit az
elmult evekben senki sem kereste,
rnignem feltunt egy intemetes hirde
tesben, hogy a jarmuvet valaki erte
kesitesre kinalja - irtuk lapunk korab
bi szamaiban.

- Z<irt illesen targyal

tunk belso ellen6rijelen

test, amely erintette az

"elveszett" tiizolt6koesi

esetet is. Mint azt mar

korabban is elmondtam,

a tiizolt6aut6 megvan,

Gyomaendr6don van. A

Bekes Megyei Kor

manyhivatalt61 megka

pott adasveteli szerzode

sen alairasok: elad6,

T6bb mint 20 evvel ezelott Gyo
maendrod Nemetorszagb6l kapta azt
a kimustralt tiizolt6kocsit, amit meg
20 II-ben az akkori varosvezetes
adott hasznalatba egy helyi vallalko
z6nak.

A veterannak szamit6 jarmuvet
ugyanis a helyi tUzolt6sag nem hasz
nalta, mert annak - kora es elavult
technikaja miatt - lizemeltetese nem
volt kifizet6d6. Altalaban varosi ren
dezvenyeken mutogattak a gyerekek
nek, erdekl6d6knek.

980 Ft/adag
Te1efon/fax: 0666/386-444

Mobil: 0620/9808842 0670/3655360
E-mail:info@timarpanzio.hu

omaendrodol"l
= reher Sorozo.Etteremben!

2'''018. jar>uar 14. vasa,map
Magyaros z6ldborseleves' ;,
ParizsicsirkemeH,parolt rizs es p21rolt z61dseg
G5lszfemyes pisk6ta - ---. -- ~

.....l5, 20~ 8. janpar 2~ . VaS8r1ap
Tyukh8sleves hazi tesztaval~
Coreon bleu, ha~abburgonya, kaposztasalata
fzes palacsinta
2018. ia~ar28. vasarnap
Z61esegleves gazdagon
Brass6i apr6pecsenye, vele ~ult b.urgoIJY8val,
csemegeuborka. A:lmas lepeny' ~ -

Etkezesiutalvanyok9t es SZEP kartyat is elfogadunk!

A tiizolt6koesival

kapesolatban elrendelt

varoshazi vizsgalat leza

rult. A decemberi kepvi

sel6-testiileti iilesen a

kepvisel6k felhatalmaz

tak dr. Uhrin Anna jegy

zot, hogy a tulajdonjog

tisztazasa erdekeben te

gyen feljelentest a rend

orsegen ismeretlen tettes

ellen.

Nemzeli
K6z1ekedesi
Hat6sag

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

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

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:
."Dlu F

Eredetisegvizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

tamogathato tevekeny
seg a human kozszolgal
tatasok teren jelentkezo
szakemberhiany enyhi
teset szolgalo osztonzo
es kepzo programok
megvalositasa. A hatra
nyos helyzetii csoportok
fo g lal koztathatosagra
val6 felkeszitesenek,
munkaero-piacon vale
megjelenesenek elosegi
tese. A helyi kiskozosse
gek tarsadalom-szervez6
szerepenek megerosite
se. A telepiiles megtarto
kepessegenek erositese,
valamint az ezzel kap
csolatos disszeminaci6
tamogatasa, a kulllirak
kozotti parbeszed erosi
tese. Ez egy nagyon
jelent6s feladat, amely
ben nem csak a gyoma
endrodi programok, a
rank eso palyazati resz
megval6sitasaert fele
llink, hanem a konzorci
urn vezetoi felel6ssege
is raM harul - mondta a
hir6.hu-nak Toldi Balazs
polgam1ester.

A palyazat soran
megval6sitott intezkede
sek osszehangolasa hoz
zajarul az elmaradott es
szolgaltatashianyos terii
letek felzarkoztatasahoz.
Kepzeseket valositunk
meg, tamogatunk. Szii
rovizsgalatokat szerve
ziink, az egeszsegtuda
tos magatartast helyezve
el6terbe. Egeszsegna
pokat, taborokat, ifjusa
gi es kozossegi progra
mokat tudunk megval6
sitani. A palyazat soran

A janis telepiilesei
vel kozosen megval6si
tand6 palyazat, amely
a "Human szolgaltata
sok fejlesztese tersegi
szemleletben a Gyo
maendrodi Jarasban"
cimet viseli, 470 milli6
forintos tamogatasban
reszesiilt.

- A rendkiviil sokretii
programban nagyon
szerteagaz6 vallalasokat
kivanunk megvalositani.
A kozos azonban az,
hogy az itt elok eletmi
nosege, eselyegyenlose
ge javuljon. A palyazat
kiemelt celja a kultura
lis- es tarsadalmi toke,
tovabba az egyeni es
kozossegi cselekv6ke
pesseg fejlesztese,
amelynek eredmenye
kent-teriiletileg differen
cialt, komplex human
kozszolgaltatas-fej lesz
tes val6sulhat meg 
mondta a hir6-nak Toldi
Balazs polgarmester.

- A tervezett beavat
kozasok hozzajarulnak a
valos helyi problemakra
reagalo, celzott szolgal
tatasok kidolgozasahoz,
megval6sitasahoz. A pa
lyazat segitsegevel a
terlileti egyenl6tlense
gek csokkenthetok, ja
vulhatnak a tarsadalmi
felzark6zas feltetelei.
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De nem kimeltek a
kozepUleteket, templo
mokat sem. Epp ugy fel
egettek az erdelyi refor
matus egyhaz puspoki
leveltarat, mint a
Bethlen Gabor altaI
1622-ben alapitott refor
matus kollegium epiile
tet annak hires konyvta
raval egylitt.

A tortenelmi hagyo
manyok szerint menede
ket nyUjt6 templomok

Allit6lag a tobz6das,
verengzes olyan 1anna
val jart, hogy elhallat
szott a Nagyenyedtol 22
km-re fekvo Mihalcfal
vaig. A borzalmak ege
szen ll-en estig tartot
tak, mikor vegre meger
keztek Kolozsvarr6l es
Tordar6l a felmento esa
patok, melyek addig

semmit sem ertek.
Semmi sem volt szent,
semmi sem eleg draga,
hogy ne pusztuljon,
semmi es senki nem
erdemelt irgalmat.

Nemes loan tribun
16haton tort be a temp
lomba, ugy Uldozte ki
onnan a vedelmet kere
s6ket. Odakint aztan
halornra oltek a szeren
esetleneket. ..

tek Verespatakot, a ma
gyar lakossagot pedig
lemeszaroltak.

- Majus 9-en, egy
rovid ostromot kovet6en
Abrudbanyan meszarol
tak Ie megkozelit61eg
1000 magyart.

- Ugyanezen a napon
Buesesden tovabbi 200
magyart oltek meg.

- Majus 17-en az
Abrudbanyara visszater6
lakosok kozlil meggyil-

koltak legkevesebb 182
embert." (Wikipedia)

A fenti felsorolas
alapjan legnagyobb esa
past Nagyenyed szen
vedte el.

Szilagyi Farkas, re
formatus lekesz, aki
gyermekkent elte meg a
tamadast igy emlekezett
vissza a tortentekre:

"Amint a roman csa
cselek betort a varosba
es felgYLljtotta az elsa
epuleteket, kezdetet vette
a lovoldozes, az ablakok
es kapuk betorese, a rab
las es orditozas, a meg
tamadottak remes sikol-

.tozasai es jajveszekele
sei, olyan pokoli larma,
melynek hallatara az
ember testeben aver
megfagyott. "

koltak, holttesteiket a
Marosba dobva.

- A szekely lakossa
gU Felvineet a szemelye
sen Avram laneu altai
vezetett sereg dulta fel,
itt 30 magyart oltek meg,
az elmenekUlt lakossag
b6l tovabbi 170 halt
ehen vagy fagyott meg a
teli hidegben.

- A leginkabb elhire
sult pusztitas 1849. janu
ar 8-r6l 9-re virrad6 ejjel
tOrtent. Ezen az ejjelen
Axente Sever es Prodan
Simion ortodox p6pak
vezetesevel felkelok
rohanmk meg a Nagy
enyedet, megkozelit6leg
1000 embert meszarol
tak Ie, a hires kollegiu
mot pedig elpusztitottak.

- 1849. majus 8-an a
roman felke16k feleget-

//
/ //

;/
/ /

//
/ // .

//
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litoleg 40 magyart ve
geztek ki.

Algy6gyon 85
magyart gyilkoltak meg.

- Marosujvarra a kor
nyekrol 90 magyar
nemest fogdostak ossze,
akiket Balazsfalvara
akartak hureolni.
Azonban alighogy elin
dultak Marosujvarr61, a
esoportot egy roman pap
megimadkoztatta, majd
mindannyiukat legyil-

keriilt sor, Kisenyeden.
Ezt a telepiilest a magya
rok annyira biztonsagos
nak gondoltak, hogy
meg a szomszedos tele
piilesekrol is i~e jottek
vedelmet keresni. A ro
manok ostromolni kezd
tek a falut, de a magya
rok tobb napig kitartot
tak. Vegiil aztan letettek
a fegyvert, mire a roma
nok 140 embert - fertit,
not, gyermeket - leme
szaroltak.

- Par nappal kes6bb
Szekelykoesardot pusz
titotta el egy felkelo esa
pat, itt osszesen 60
magyart vegeztek ki,
allit6lag olyan kegyet
lensegge1, hogy a falu
harom lakosa, aki elbUjt
a romanok elol, latva a
borzalmakat felakasztot
ta magat.

- Szinten okt6berben
a Bel telepiiles melletti
Boklyan 30 magyart
gyilkoltak Ie.

- Gerendkereszt6.ron
200 magyart gyilkoltak
meg.

Balazsfalvan es
komyeken 400 magyart
meszaroltak Ie.

- Szinten legyilkol
tak Mikeszasza teljes
magyar lakossagat.

- Zalatna banyava
rost felgyujtottak, a
menekulO lakossagot
Ompolygyepu hataraban
lemeszaroltak. 700 ma
gyar esett itt aldozatul.

- Okt6ber 23-an Bo
roskrakk6 es a komyezo
telepUlesek magyarjait
vegeztek ki. A lemesza
roltak szama 200 volt.

- Okt6ber 28-r61 29
re virrad6 ejszaka Bo
rosbenedek 400 magyar
lakosat vegeztek ki.

Okt6ber 29-en
Magyarigen 200 magyar
lakosat oltek meg. Bo
rosboesardon megkoze-

Karl von Urban, a
nasz6di hatarorezred pa
ranesnoka es Puehner
Antal fohadparanesnok
segitsegevel olyan tem
p6ban zajlott a romanok
fe1fegyverzese, - amely
nek nem is titkolt eelja
volt a magyarok megfel
emlitese -, hogy a maso
dik balazsfalvi roman
nernzeti gyiilesen sokan
mar fegyveresen jelen
tek meg. De arra senki
sem gondolt, azt senki
sem tetelezte fel, hogy a
roman nemzeti has
Avram laneu dies6 veze
tese alatt szabalyos irt6
hadjaratba kezdenek a
magyarok ellen.

A roman "rendesina
las" szomorU kr6nikaja:

,,- Az elso meszarlas
ra 1848. okt6ber 14-en

1849. januar 8. ejje
len Axente Sever es
Prodan Simion ortodox
popak vezetesevel a
romanok lerohantak
Nagyenyedet. Nem ez
volt az elso ilyen eset es
nem is az utolso ...

1848-ban Magyaror
szag kinyi1vanitotta fug
get1enseget. A kolozsva
ri orszaggyulesen ki
mondtak Erdely uni6jat
Magyarorszaggal. Az
osztnikok rogton barat
saggal fordultak az ad
dig semmibe vett roma
nok fele. Azt a roman
kovetelest elutasitottak
ugyan, hogy a belso
hatarokat az etnikai jel
lernzok alapjan huzzak
meg. Tamogattak vi
szont az erdelyi roman
kozigazgatasi szerveze
tek letrejottet, mert ezzel
is ala tehettek a magyar
forradalomnak. A roman
es a szasz nernzetorseg
felfegyverzesehez is
hozzajarultak.
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Szeretettel rirjuk a jelentkezesed!
Bannilyen kerdesed meriilne fel. keress
fel minket az alabbi lehetosegeken...

Kepzesi ido 1 ev
Mezogazdasagi technikussal rendelkezok
5zamara

Meziigazdasag agazat

Kornyezetvedelem agazat

Technikus

Novenyvedelmi szaktechnikus

Szaktechnikus

Mezogazdasagi technikus
Komyezetvedelemi technikus

Allattenyeszto
es allategeszsegiigyi technikus

Nappall kepze.:

Kepzesi ido 2 ev
Erettsegivel rendelkezok szamara

Nappali kepzesek:

Kepzesi ido 4+1 ev technikus (valaszthato)
8 altalanos iskolai vegzettseggel
rendelkezok szamara

Nappali kepzesek:

Belovaglo
Patkolokovacs
Biogazdalkodo

Erasmus+

"Isko/a a vidikjovojiin!"
Nem sikeriilt meg valasztanod? Akkor mi segitiink!

2018/2019-es kepzeseink Neked:

Szakkozepiskola Szakgimnazium

Intenziverettsegi

RaepUlo kepzesek

Gazda

Lovas%

Edesipari termekgyarto

Allattarto szakmunkis

Pek
IT,T,I:-' Kistermeloi elelmiszereloallito,

falus; vendeglato

(saladi gazdalkodo

Tartositoipari szakmunkiis

Tejipari szakmunkas
Hiisipari szakmunkas

Halasz, haltenyeszto

Kepzesi ido 3+2 ev erettsegi (valaszthato)
8 altalanos iskolai vegzettseggel
rendelkezok szamara

Nappali kepzesek:

Kepzesi ido 2 ev
Szakmaval rendelkezok szamiira

Nappali kepzes

Manapsag az ilyen
torteneseket - tudoma
som szerint - etnikai
tisztogatasnak nevezik
es eleviilhetetlen habo
rUs buncselekmenykent
kezelik. De az a 19. sza
zad volt ... Ma mar csak
tortenelem, hogy Nagy
enyed halottainak egy
reszet a varsancba, ma-

vegig nyitva levo ajtaja
eMtt egy doglott kutyara
rakva es felallitva az
oltarr61 levett fa es
bronzirozott kepeket. Az
utean minden lepten
holttestekre talaltunk,
melyek a kutyak es var
jak altaI annyira egybe
voltak mareangolva,
hogy ritkim lehetett
koziilok megismerni. Bi
zonyos, hogy a mongo
10k ideje 6ta Erdelyben
ily kegyetlenkedes nem
kovettetett el, a torok, a
tatar, a kuruezok tis
labaneok ezen olahok
hoz kepest a beke angya
lai voltak. (. ..)

Kelt Kolozsval: febr.
6-im 1849. If). Kemeny

Istvan foispan. "

A szemtanu igy irt a
verengzes utani Nagy
enyedrol:

"AIs6feher wirme
gyeben nemes N.Enyed
varosa nines tobbe,
nepet egy vad videki
olah esorda, az erdelyi
katonai kormanyt61
kapott fegyverekkel, a
varost elobb ejjel 40
helyt meggyujtvim, a
legirt6zatosabb kinok
kozt leolte, a lakossag
eme meszarlast61 meg
szabadult resze a rabl6k
altaI kontos s altalan
labbeliektol megfosztat
van, 22 fokos hidegben,
tobb mint 8 napon
ke.r~sztiilbujkalt, minden
nyomon uzetve az erdo
ben, fariigy es h6val tap
lalvan nyomorult eletet;
nines toll, mely az

Kolozsvar vectelmere
hivatkozva, a sorozatos
segelykeresek ellenere,
sorsara hagytak Nagy
enyedet. ..

Egyes forrasok sze
nnt 800-ra, masok 1000
re teszik az aldozatok
szamat.

Enyeden elkovetett me
szarlast, gyalazatossa
gukat, peldatlan nyo
mort kelloleg festene.
Vegre 8 napok utan
katonai segedelmet
nyerven, ennek fedezete
alatt, tobb szaz pinezek
es korii£fekvo erdokben
bujkal6 szerencsetlene
ket megszabaditottam. A
katolikus templom meg
akkor is egett es szeme
immel lattam annak

sik felet az addig mesz
olt6nak hasznalt godor
be temettek.

Megkopott emlek
tabla orzi emlekuket.
R6mai szamok jelzik
rajta a szomoru datu
mot. ..

Fornis: Huszadikszazad.hu;
Csavossy Gy6rgy: Nagyenyedi

mement6; Magyarforum.hu;
Erdely.ma; Muvelodes.ro;

lndex.hu; Wikipedia.
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Keresse a
Szo-Beszedet
a Facebook-on is!

A 20l7-es tanevben
iskolankb61 ket otodik osz
talyos es nyolc hatodik osz
tatyos tanulo nevezetl be a
MATEGYE (Matematika
ban Tehetseges Gyenne
kekert Alapitvany) altai
meghirdetett Megyei Ma
tematikaversenyre. Az elsa
fordul6t az iskolaban irtak
meg a tanul6k. A 2. fordu
lora 3 gyermek (egy otOdik
osztalyos es ket hatodik
osztalyos) jutott tovabb,
amelyet 2017. november
20-an rendeztek Fiizes
gyannaton.

A 2017. december 18
an megrendezett dijkiosz
tora ket tanul6t hivtak meg
ismeteiten Fiizesgyarmatra.
Vinkovics Barnabas 5. c
osztalyos tanul6 az otodik
osztalyosok kozott harma
dik helyezest ert el. Kiss
Balazs 6. b osztatyos tanu
16 a hatodikosok mezonye
ben elso helyezett lett. A
fiuk ajandeka az oklevel
meIIett egy konyvcsomag
volt. Felkeszito pedag6gu
suk: Okros Katalin. Gra
tulalunk nekik!

•••5

Tisztelettel: Timar
Sandor nyugd. tanar

teret, akkor egy ketrec
hez hasonl6 epitmenyt
latnimk, ami nem leone
esztetikus.

4. Az addig parkolasra
is haszni!lt reszt sem kel
lene megsemmisiteni. Jo
szolgalatot tesz rendez
venyek, koszorUzasok,
megemlekezesek eseten
IS.

5. Ha mindenaron jM
szoterre 6hajtjak fel
hasznalni a milli6kat,
akkor mas helyszint,
peldaul a ligetet lehetne
eloterbe helyezni. Itt
ugyanis szep a taj, j6 a
levego, a gyermekvede
lem garantalt.

6. Hogyan l<itja ezt
varosunk vezetosege?

- Az endrodi foteren mai is van jatszo
tcr. A ter felujitasat kovet6en viszont szebb
es kotnJortosabb lesz ez a teriilet, hiszen
egybeftiggo diszburKoLatot, szokokatat
epitiink.. az eml6kmuvek viszont megrna
radnak. RiIadasul a mostani jatsz6teret
vedettebb helyre helyezziik. Es a mai kar
nak megfeleloen lesz atepitve - tiIjekozta
tort Toldi Balazs po!gam1ester.

Az endrodi Hosok terenek latvanyterv

Tisztelt Szerkeszto Ur!
Tobbszor olvastam,

hogy az endrodi foteret,
az egykot; piacteret, jat
szoterre ohajtjak atalaki
tani. Sok ismerosem,
nines elragadtatva az
otlettol.

I. Maga a ter emlek
mHvek szinhelye. Mint
ilyen, tiszteletet erde
mel, nem hancurozast.
(A temetoben sem szo
kas futbaIlozni.)

2. A teret igen forgal
mas utak ovezik. A gyer
mekek pedig itt fogoes
kazhatnanak, hintazna
nak, labdaznanak. Nin
csenek tekintettel Onok
az utak forgalmara? Ki
lesz a felelos a gyermek
balesetekert?

3. Ha pedig magas
keritessel oveznek a

.JANuARI

KiNALflTOtll<BOL:
funyinik • Cefreshordlik

• Ntivenyvediiszerek
• Penneteziigepek

• TapoldatDk
• Ragcsal6irtii SZ2I'ek

• F611ak • Tiimliil<
• Szi'lattyiik

• Gumicsizmak
• Munkavedelmi ruft3lat

vannak, akik kicsi nyug
dijb61 elnek es nem min
dig tudjak megvenni a
boltban a sziikseges dol
gokat. Inkabb ne adott
volna serpmit az onkor
manyzat. Nagy szegyen,
hogy ennyi tiszteletet
erdemelnek meg a nyug
dUasok, akik felepitettek a
varost, hogy lokjenek
nekik az iinnepre egy kis
cukorkat, csokit meg iidi
tot, mint a gyerekeknek,
hogy befogjak a szajukat.

Azert koszonjiik a
csomagot!

A nyugdijasok neveben
egy nyugdijas

A konibbi evekhez hason16an iden is

kaptak kanicsonyi ajandekcsomagot varo
sunk 72 even feWli lak6i, mi6rt valtozott a
karacsonyi csomagok tartalma? Toldi

Balazs polgartnestert kerdeztiik errol, am 0
azt sem tudja, bogy eddig rni volt a csoma
gokban.

- Nem en d6nt6k errol, a kolh~gaim

allitjak 6ssze ezeket az ajandekcsomagokat
- mondta a polgarmester.

Nem tetszett
karacsonvi cs

Tisztelt Szerkesztoseg!
Decemberben meg

kaptak Gyomaendrodon a
nyugdijasok az onkor
manyzatt61 az iinnepi cso
magot. Sajnos sokan csa
16dtak, mert nem azt kap
tak, amit vartak. Sajnos a
nyugdijasokat osszete
vesztettek a gyerekekkei.
Ugy latszik, hogy a pol
garmester ur es a jegyzo
no meg nagyon gyerekci
pobenjamak. Mert hogy a
nyugdijas, idos embemek,
nem cukorHra, csokola
dera es iiditore van sziik
sege, hanem lisztre, kris
talycukorra, rizsre. Mert



Gyogyito termeszet: ahit ereje

2018. januar

A tanulas veglg kiseri
eletiinket. Nem mindegy, hogy
ez egy rogokkel teli ut, vagy
egy oromteli folyamat. Az elso
evekben az alapveto mozga
sok, a beszed elsaj<ititasa, a
kapesolatteremtes sikere kony
nyed es oromteli a legtobbiink
szamara. Meg ha hibazunk is,
addig gyakoroljuk, ameddig
sikeresen megy az adott teve
kenyseg.

Ovodas es iskolas korban
gyakran megtanulunk felni
att6I, hogy hibazunk,elrontunk
valamilyen feladatot vagy nem
tudunk ugy teljesiteni, ahogy
elvarjak tolUnk. Aztin egyre
tobbszor feladjuk es maskepp
kezdunk gondolkodni. Egy par
peldan keresztiil szeretnem
szemleltetni, hogy hogyan
jelentkezhetnek tanulasi blok
kok:

1. A gyennek sokat tanul
otthon, j61 akar teUesiteni, az
iskolaban megsem sikerul
olyan j6I a dolgozat vagy a
felelet. Elkeseredik, hogy 0
ugysem kepes ra, ezeli mar
legkozelebb nem szivesen ulle
tanulni.

2. HosszU ideig tart megir
ni a leeket vagy esak hosszas
konyorges utan hajland6 leiilni
elkesziteni. Ilyenkor konnyen
elrebben a figyelme, nem akar
tanulni, mert kisebb koraban
tanulasi blokk alakult ki ezzel
kapesolatban valamilyen nega
tiv elmeny miatt. Kudare
eImeny hatasara kozombosse
is vaIhat.

3. Kapesolatok kialakita
sanallehet olyan, hogy a gyer
mek nem bar<itkozik, nem mer
megsz6lalni, fesziilt bizonyos
helyzetekben, nem mer kia11ni
masok ele szerepelni vagy
magaba zark6zik. A masik
vegIet, amikor eroszakossa
valik, iranyitani akaI' vagy
agressziv. Ilyen esetekben is ki
lehet deriteni, hogy mi blok
kolja ezt a tanulasi folyamatot.

Minden uj informaei6
beepitese tanulas. A tanulas
igy egyben eletfeladat is.

Akinek az iskolaban tanulasi
problemai voltak, ebbo! meg
oriz valamit kesobbre is,ezert
fontos kezelni ezeket. Ha a
tanulassal kapesolatban banni
lyen esemenyhez negativ er
zelmi toltes mrsul, akkor tanu
lasi nehezsegek alakulnak ki.

A gyenuektanfolyamon
eloszor alaposan megvizsgal
juk a tanulashoz kapesol6d6
stresszeket, amelyeket kiesi
korunk 6ta eipelunk magunk
kal, megismerhetjuk a tanulas
hoz kapesol6d6 pozitiv-nega
tiv erzelmeinket, erzeseinket,
amelyek minden gyenneknel
egyeniek. Ezek oldasahoz hiv
juk segitsegiil a kineziol6gia
One Brain aganak stressz 0ld6
gyakorlatait, melyek szeliden
es hatekonyan oldjak ezeket a
"rossz"erzeseket. A gyennek
ek nyelven sz6l6 tanfolyam
szines, jatekos, mozgasos, kre
ativitast fejleszto. A vizualiza
ei6k, mesek, gyakorlatok
hosszUtavon kiserik a gyere
kek eletet.

Ha a kapott tudast a meg
erosito gyakorlatokat rendsze
resen beepitik a mindennapok
ba, akkor jelentos valtozast
hoz a gyelmek es a komyezete
eleteben. Legyen elmeny es
orom a tanulas!

A kineziol6giai gyakorla
tok elsajatimsaval esokken a
stressz, novekszik a megertes,
a koneentraei6 es a kreativitas.
Javul az iras, olvasas, szamo
las keszsege. Magabiztossa
vaIik a gyennek.

A tanfolyam 8 6rat vesz
igenybe es januar vegen illetve
februarban fog indulni. Nagy
esoportos 6vodas kort6l ajan
lorn es iskolasoknak bannilyen
eIetkorban. A tanfolyamot
kello szamu jelentkezo eseten,
Gyomaendrodon elore egyez
tetett idopontokban es helyszi
nen tartom.

Kerekine Kovacs KJara
kineziologus

Telefon: 0620/823-2124
hetkoznapokon 17 ora utan

Szo-Beszed

Boldog uj evet kedves
olvasoim! Remelem jot
buliztak szilveszter napjan
Szilveszter papa emlekere
szilveszter napja nevadoja
nak a tiszteletere. A szil
veszter a jo kedv, a dedi es
ami a legfontosabb, az elen
gedes napja.

Befogadni esak az h~pes,

aki el is tud engedni eletese
menyeket. A nephagyoma
nyokban nagyon sok hiede
lem, babona, nepszokas volt
regebben. Mara sajnos ezen
szokasok lassan feledesbe
meriilonek hitszanak. Szent
meggyozodesem hogy a
babonanak vagy nepszoka
soknak 6riasi erejiik volt es
van. Mire gondolok? Azt tud
juk, hogy a hit esodakra
kepes. Itt nem esak a vallasi
alapu hittre gondolok, hanem
a vallast61 fiiggetlen hitre.

Hinni bam1iben lehet!
Egy dolog azeli megis na
gyon fontos a hit gyakorl6ja
nak. Ne gondoljanak valami
hatalmas dologra. Szerintem
szinte minden tortenes az
eletiinkben a hitiinkkel, a
gondolkozasunkkal, a belso
kepalkotasainkkal, erzese
inkkel van osszefiiggesben.
Azt mondja enol Napoleon
Heell: "amiben az emberi
elme hinni tud, azt meg is
val6s£tja ".

Mit mond errol az evan
gelium: " ha csak egy mus
tarmagnyi hitetek volna,
hegyeket tudnatok megmoz
gatni a szentlelek erejevel".
Ha osszehasonlitjuk a tudo
manyos es az evangelium
szerinti mondast ugyan azt
talaljuk.

Sz6val sokkal konnyebb
az eletiink, ha hisziink vala
miben mintha nem! Ahagyo
manyok, a babonak is a hit
erositesere val6k. Szeretnem
egy peldaval elmagyanizni
mire is gondolok. Egy
Moldvai ujev napi szokas
szerint, ha egy lany piros
kendot kot a nyakaba, az meg
abban az evben ferjhez megy.

Hogyan val6sulhat ez meg?
Csak ugy, ha az a lany
nagyon vagyja mar a hazas
sagot es a nyakba kOti:itt piros
kendo mint egy belso biol6
giai program futni fog neki
egesz evben. Mert hogyan
futtatja a programot? pI: azt
mondja naponta, hetente,

\;1

"'>

stb.: "bekotottem a piros ken
dot ujevkor a nyakamba az
iden ferjhez megyek" mert
ugyanigy volt anyammal,
nagymamammal, a szom
szeddal! Ha kello hittel es
rendszeresseggel gondol az
ujevi "programjara" nagyon
nagy a bekovetkezesi eselye.

Bizonyara mar onok is
kedves 0lvas6k talalkoztak
akarva vagy akaratlanul ujevi
szokassal. A gyakoribbak
koziil nehany:

Azert kell ujev napjan
malacpeesenyet enni, hogy
az berurja a penzt a szeren
eset az eletiikbe egesz evben.
Vagy: ujev napjan az elsa
etelnek, .almanak es di6nak
kell lenni, hogy egeszsegesek
legyiink. Az ujevi makos
sutemeny garantalja sok
penzt!

A lenyege e szokasoknak
tulajdonkeppen nem mas,
mint a hit gyakorlasa, megta
pasztalasa, miikodokepesse
ge es az onrnagunkba vetett
hit megelese.

A hit maga a valtozas
vagy a valtoztatas eselye,

11

lehetosege! Egy paranes sz6
vagy eselekedet (piros kendo

•a nyakba) amely kivetiil az
energia terbe (morfogeneti
kus mezo) mozgasba hozza
az anyagot (a varva vart fer
jet) a Szentlelek ereje altaI.
Lehet, hogy ez igy nem iga
zan ertheto, de maris elma
gyarazom egy kozertheto
peldaval. Kepzeljek el a
lakasukban levo villany
rendszert. Alapszinten van a
villany6ra, a vezetekek es a
kapeso16 es izz6. Ha a vil
lany6ra Ie van kapcsolva
ulhet a sotet szobaban este.
TehM energia (Szentlelek)
kell a rendszerbe a kapuor
pedig a villany6ra. Fel kell
kapesolni! Nos, igy lehet
hegyeket mozgatni es nem a
sotetben ulni a szobaban.

Lehet, hogy gyerekes do
log abban hilmi, hogy ha nem
veszekszem a parommal uj
evkor, akkor a hagyomany
swint egesz evben ez fog
tortenni'?

Lehet, hogy ha egy iiveg
taiba vizet engedunk, belete
szunk egy szep piros almat es
abban 9-szer lemossuk az
arcunkat, akkor sokkal szebb
lesz a boriink egesz evben!?

Lehet, hogy Vizkereszt
kor Uanuar 6.), ha szentelt
vizzel vagy fokhagymas viz
zel megpaeskoljuk a hazun
kat, akkor tavol tartjuk a
rosszakararu embereket es
rossz szellemeket a hazunk
t61 egesz evben!?

A "lehet-bol" akkor lesz
val6sag, ha azt tevolegesen is
megtessziik es ezutan egesz
evben rendszeresen gondo
lunk ra!

Sz6val en azt tanacsolom
minden kedves Sz6-Beszed
olvas6nak, hogy teremtsek
meg magunknak ha kell a
sajM realis hiedelem rendsze
riiket, szokasaikat es eljenek
aszerint! De az automatat ne
felejtsek el felkapesolni!

Boldog ftj evet kiwinok!

Ambrusz LaszlO
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Verso Biztositasi Alkusz K

Telefon: 0666/284·989,
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gyakran a testnyilasokon
keresztiil a ki.ilvilag fele is

'verzesek keletkeznek, a tes-
tLiregekben nagy mennyisegii
ver halmoz6dik fel. Veres
hanyas, ritkabban vervizeles,
veres belsariirites szinten a
vezet6 tiinetek koze tartoz
nak. Elhuz6d6bb esetekben a
b6r alatt duzzanatok, verom
lenyek jelennek meg, a vem
hes allat a mehv6rzes kovet
kezteben szinte mindig elve
tel. Az ismet16d6 kohoges,
kes6bb a nehezitett legzes
mar a tiid6, illetve melliiregi
verzesre utal.

Ha a mereg felvetele 1-2
6ran beWl tortent erdemes
meghanytatni az allatot a fel
sziv6das megakadalyozasa
ra; ha t6bb id6 telt el, akkor a
mereg mar felszivodik igy
mar csak az ellenszer, a K
vitamin injekci6 adasa, ver
atomlesztes, intenziv terapia
segithet. Bizonyos meregti
pusok napokig/hetekig kepe
sek kumulal6dni a szervezet
ben, igy a K-vitamint huza
mosabb ideig ajanlott ada
golni a terapia reszekent
oldat fonnajaban szajon at,
ha az allatunk allapota mar
kielegit6. A mergezes kime
netele att61 fUgg mennyi
merget vett fel az allat, illet
ve mennyire verzett ki a ke
zeles megkezdeseig, Eppen
ezert ha gyanu van ra, vagy
tanui vagyunk a meregfelve
telnek, haladektalanul for
duljunk allatorvoshoz az ir
t6szer dobozat is bemutatva.

dr. Racz Beata
allatorvos

Anatorvosi Rendelo
5500 Gyomaendr6d,

F6 ut 140/2.
Rendelesi id6:

hetfa, szerda, pentek:
16-186raig

kedd, csiitortok: 10-12 6ra
szombat: siirg6s esetben

hivasra 9-11 6raig!
Telefon: 0630/856-31-72

Az allatorvos rovata

Ragcsal6irt6szer mergezes
haziallatainknal

Haztartasokban a rag
csa16k irtasara kiilonfele
kumarinok szarrnazekat,
dikumarol, kumaklor tartal
mu rodenticideket haszna
lunk leggyakrabban, A toxi
k6zis altalaban ugy jon letre,
hogy a kihelyezett merget a
kutyak, macskak feleszik,
vagy a mergezes miatt lassan

mozg6, vagy elhullott rag
csal6t reszben vagy egeszben
elfogyasztjak.

A masik leggyakoribb
nem szandekos mergezes
fajta a szakszeriitleniil kihe
lyezett irt6szerek kovetkez
menye. Sajnos rosszindulam
emberek is gyakran hasznal
jak szandekosan haziallatok
mergezesere csaletekbe he
lyezve ezen meregfajtat. A
kumarin szarrnazekok a fel
veteliiket kovet6en verze
kenyseget ideznek e16, mivel
aver alvad6 kepessegenek
zavarat okozzak azaltal,
hogy gatoljak a K-vitamin
felhasznalasat es ezzel a
protrombin kepz6deset; igy
csokken a ki.ilonboz6 veral
vadasi faktorok verbeli
mennyisege, a fibrinogen-, a
prokonvertin-kepzes es rom
lik a verlemezkek osszecsa
p6dasi kepessege.

A mereg felvetele utan
kb. 8-24 6ra mulva a hazial
lat bagyadt, etvagytalan, ja
rasa bizonytalan, nyalkahar
tyai sapadtak, kes6bb sokat
fekszik, er6tlen majd fel sem
tud kelni. Testh6merseklete
legtobbszor norrnalis, laza,
s6t alacsony testh6merseklet
jelentkezik a kiverzes kovet
kezteben. Az allatok testenek
legki.ilonboz6bb reszeiben es

nem maradt, rokonoknal huztak meg
magukat, am a keyes hely miatt ott
sem tart6zkodhatnak huzamosabb
ideig.

A csaladf6 delutan negy 6ra
koriil meg faval megrakta a cserep
kalyhat, amivel ffiteni szoktak, aztan
kes6bb szilveszterezni indult. Fe
lesege dolgozott aznap, nyolceves
kislanyukat masra biztak, igy a nap
tovabbi reszeben senki nem tart6z
kodott a lakasban. A ferfi este fel
tizenegy koriil ert haza. Arnikor a
kUlvarosi reszen all6 hazukhoz ert,
eszrevette, vagy valami izzik az epu
letben. Azonnal ertesitette a tiizolt6
kat - irja a beol.hu.

A gyomaendr6di onkormanyzati,
valamint a szarvasi hivatasos tiizol
t6k vonultak a helyszinre, akik az
epUlet langjait eloltottak, az ingatlan
azonban lakhatatlanna valt."

A varos lak6i kowl tobben gyiij
teni kezdtek a szerencsetlenUl jart
csaladnak, hogy konnyebb legyen az
ujrakezdes.

"Szinte porig egett az a csaladi
haz Gyomaendr6don, ahova szil
veszter ejszaka riasztottak a tiizolt6
kat. A haromtagu csaladnak semmije

W\.!JW.hUMigl.hu
tibor.ignacz@c1aas.com

Onnek csak a ayiimo!csot kelf kivtiJasztan! a tabbi a mi !eladatunK...

Erdeklodjon telefonon: 19nckz Tibor: 0630/870-9499

• kisiisti beli6zes 130 liter j6 min6segii gyumolcscefre mennyisegt61
- kierjedt cefre alkoholtar<afom meghatarvzasa (UJDONSAG: 15 perc alatt!)
• kierjedt cefre maradek cukor merese
• gyumorcs cukortalom meres, Ph beallitasi szerek, tanacsok
• bercefrezes a kovelkez6 gyiimoJcsokbol:

- alma termesuek: birs. vilmos Korte
- bogy6s lermesuek: irsai oliver szolo, cserszegi luszeres szolo, sarga muskolaly szolo , leher laeper
- csonlhejas gyOmolcs6k: debreceni botermo meggy, magyar kajszi barack, kokeny, centenar szilva.

cacanska radna szilva, cacanska lepotika sZilva, blue Ire szilva, zold ringl6 szilva, stanly szilva, beszlercei '

Tisztelt Berfozetoink !
Keresse uj szolgilIItatasainkat etto. az evtol kezdodoen:

Januar 2-an kigyulladt es teljes
terjedelmeben egett egy dobozos
kisteheraut6 a Gyomaendr6d es
I\opdoros kozotti uton, Hunya k6ze
leben. A szarvasi hivatasos es a gyo
maendr6di onkormanyzati tiizolt6k
elfojtottak a langokat. Az egysegek
gazolajat es egy pb-gazpalackot is
eltavolitottak a jarmur61. A munkala
tok idejere lezartak az erintett utsza
kaszt - 01vashat6 a katasztrOfavede
lem oldalan.

Gyomaendr6d kUlterUleten,
NagylaposnaI 2017. december 23
an, 11 6ra 30 perc koriil osszeutko
zott ket szemelygepkocsi. A baleset
ben mindket jarmu vezet6je es egy
utas konnyii seriilest, egy utas pedig
nyolc napon tUl gy6gyu16 csonttorest
szenvedett.
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butorlapb61
vakumf61iazott
felQlettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

E-ON
i.igyfelszolgalat

Az aramszolgaltato

heti ket alkalommal tart

iigyfelszolgaIatot a Selyem

uti varoshaza epiiletenek

foldszintjen levo irodaja

ban. HetfOi napokon deI

elott 8-13 oraig, szerdan

kent pedig 15-19 oraig

varjak az iigyfeleket a sze

melyes iigyintezesre.

A foldgazszolgaltato
ceg iigyfelszolgalati iroda
ja oktober 2-t61 a varosha
za foldszintjer6l elkjjltjj

zjjtt a Gyomaendr6d,
Kossuth u. 28. szam ala.
Nyitva tartas: kedden 8
12 oraig, szerdan 14-18
oniig. Az iigyfelszolgala
ton igenybe veheto szol
galtatasok: gazmeroallas
bejelentese, miiszaki szol
galtatasok megrendelese,
illetve lemondasa, fo
gyasztoi adat- es cimvalto
zas bejelentese, fogyasz
tasmero atirasa, fogyaszta
si hely ki- es bekapcsolasa,
szamlazassal kapcsolatos
informacio kerese, bank
kartyas befizetes lehet6se
ge, stb.

1 fO asztaIost
es 1 f6 lakatost

eresiink.
Palyakezdok
.i elenkezeset

is varjuk!

Liviel Kft.
Telefonszam:
06701396-5965

szobeszed@gmail.com

A lakossagi
apr6hirdetes

tovabbra
is ingyenes!

SZQ-BESZED
hirdetesfelvetel!

Telefon:
0670/22-632-99

JARMU
Harom kerekii Tornado

motor elado. Iranyar: 100
ezer Ft. Telefon: 0630/579
0660

Akac oszlopok eladok
erdek16dni lehet a 0630/
7472-472-es telefonon.

Paprikadaralo, fali viz
melegit6, 28-as n6i kerek
par, kerekpar utanfut6,
Simson motorblokk, gyer
mekhevero elado. Telefon:
0630/523-1544

EGYEB
Mehkaptar merleg

elado. Iranyar: 20 ezer Ft.
Ugyanitt gyari keszitesii
rotakapa utanfuto elado.
Iranyar: 30 ezer Ft.
Telefon: 0620/592-4647

Nem hasznalt, elrom
lott, feleslegesse valt hiit6,
vagy fagyasztoszekrenyet
ingyen elfogadom. Hivjon,
hazhoz megyek. Telefon:
+36-66/789-189

KERT, TELEK
Gyomaendr6don, a

Dobo u. 50. sz. alatti zart
kert elado gyiimolcsfakkal,
rurott kUttal, aram is van. A
holtaghoz kozel. van, de
nem vizparti. Iranyar: 500
ezer Ft. Erd.: 0620/242
3600

Kozos Onkormanyzati
Hivatal honlapjan, vagy a
Gyomaendrodi Kozos
Onkormanyzati Hivatal
iigyfelszolgalatan besze
rezheto ebosszeiro nyilat
kozat kitoltesevel segit
sek ezt a munkat.

HAz

A Gyomaendr6di Ko
zos Onkormanyzati Hiva
tal 20 17. oktober I. es
2018. januar 30. kozott
ebosszeirast vegez.

Megkernek minden
ebtartot es ebtulajdonost,
hogy a Gyomaendr6di

Gyoman, a Haman
Kat6 uton elado egy kom
fortos csaladi haz. Iranyar:
5 millio Ft. Telefon:
0630/911-79-82

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

Endr6di reszen, csen
des lakoovezetben, a
Harmas Koroshoz kozel, a
Dr. Csokasi Bela ter 23.
szam alatti csaladi haz
bekoltozhet6en elado. Te
lefonszam: 0630/415-8743

Gyoman ket szo
bas+etkez6s csaladi haz,
gaz- es vegyes tlizelessel
elado. Iranyar: 6,5 millio
Ft. Telefon: 0630/433
9216

UVILL
SzakLizlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rakoczi ut 12.

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

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

Villanyszerelesi anyagok. vilagitastechnika.
gazkeszOlekek es alkatreszek!

...
Keszpemzzel fizete'k!

Barkai Zsolt

Telefon: 0630/953-3594

R8gi
butorokat
vasarolok!
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Kner Imre rer IUJUJUJ.gellaLhu r Sziluett
06 66 285 840 I06 30 627 8234 fitness klub Eszolarium

Felad6 neve:

Az apr6hirdetes szovege:

Cfme:

............... - .

, ,
KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap

Ingyenes a lakossagi apr6!
A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak
az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, akik
ezen a szelvenyen kLildik be megjelentetes celja
b61i A szelvenyen a megjelblt helyre kell beirni a
kfvant szbveget es a szelvenyt levelez61apon vagy
borftekban elkLildeni a kbvetkez6 cfmre:

Sz6-Beszed Szerkeszt6sege
5500 Gyomaendr6d, H6sbk utja 51.

Egy apr6hirdetes szbvege lehet61eg ne tartalmaz
zon 15 sz6nal tbbbet! A hirdetesek szbvegeert fele
16sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

fitness & edzoterem
teremberles IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power bod,! Ihastanc Izsireget6 aerobik

tarsastanc Ij6ga Ipreventiv gerinc gimnasztika

--------------------------------------------------------1
I
I
I
I
I
I
I
I

Szemelygepkocsik,
teherjarmuvek,
mez6gazdasagi gepek,
aut6buszok
mosasara alkalmas allasok!
Jarmuporszfv6k!

Ford Cred, iinanszirozas eseten. Az aula illusztracio. A jelen hirdeles la.iekozlalo jellegu,
nem telies k6ru, nem minosOI ajanlattetelnek. Az ajanlat a keszlet erejeig,
vagy visszavonasig en;err;es. Tovabbi reszletekert keresse iel markakereskedesOnket

Gyomaendr6d, Bajesy u. 100.

(A berenyi uton, a volt Volan telep helyen!)

~~
Sandor Service

l.. ....

sandor Service Kft.
5310 Kisujszallas, Deak F. u. 69-75.
Tel: 59/321-134
Fax: 59/322-300
e-mail: fsancbr@sancbrservice.t-online.hu
web: WW\I\'.forosanoorse,v;ce.hu

Iranyar:

I .........•••••....................••....................•.••.........

Erdeklodni:

SZO-BESZED
hirdetesfervetel!
Telefon: 0670/22·632-99
E-mail: szobeszed@gmail.com

Alairas:



.., Az. arak 2017. december 31-ig
illetve visszavonasig el"..-enyesek.

• Araink forintban ertend6k es
tartalmazzak az AFA·t.

'QfU_~~ Hajotestek
mar 289.900,- Ft*-tol

Suzuki hajomotorok b

szeles valaszteka

mar 227.900,- Ft*- tol

,
ar
- F·*

'1

,

·ft, Balen
S-Cross,

szeles
ekban.

Vitara
- !U3.

Celerio, S
lanis, S$

SZO-BESZED
hirdetesfelvetel!

Telefon: 0670/22-632-99
E-mail: szobeszed@gmaiJ.com

$ SUZUKI Sandor
5310 Kislijszallas, Kozraktar u. 4.
Tel.:59/520-750, 20/254-7306
E-mail: suzukiertekesites@sandorservice.hu web: www.suzukisandor.hu

SUZUKI

Joanne Harris

Az Elet, akar csak a
szeI, olyan helyekre visz
minket. amelyekre a legke
vesbe SzfunitOtlllnk, es k6z
ben folyton vaitoztatja az
lltinl.nyt, igy a vegen kol
dllsokat koronaznak kiraly
lya, kiralyok buknak a
melybe, a szere1em k6
zonnye fakul, es eskiidr
ellensegek sZlvbeli j6 bara
tokb~nt, kez a kezben szall
nak siTba.

Az idanek egyetlen
oka van: minden nem t6r
tenhet egyszerre.

Albert Einstein

Taoulj meg mosolyog
ni. A mosolyban magikus
era rejlik. Amig az ember
mosolyogni tud, addig
kepes a tovabbi barcra. Es
aki harcol, az gy6zhet is.

Marcus Aurelius

Kutyak k6z6tt bolhas
leszel. Atarsasag, melyben
mozogsz, formalja viselke
desedet, a viselkedesed for
maJja a jellemedet, a jelle
med pedig vegeredmeny
ben formalja a sorsodat.

Bob Gass

Seneca

Eletiink Iegnagyobb
resze ugy telik el. hogy
rosszul cselekszUnk, nagy
resze ugy, hogy semmit
sem osimilunk, szinte eges2
eletiink pedig ugy, hogy
mast csimllunk, mint amit
kellene.

Asikeres ember az. aki
reggel felkel, este lefek
szik, es kozben azt csinalja,
amihez kedve van.

Bob Dylan
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Felelus szerkesztu: Hornok Ernu • Szerkesztuseg: 5500 Gyomaendrud, Husiik iitja 51.

Telefon: 06-70/22-632-99. Kiadja: Rekline Stiidio Egyeni Ceg • Felelus kiado: Hornok Ernu· E-mail: szobeszed@gmail.com
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Az FM fenntaitasu Agrarszakkepzo Intezmenyi Halozat diakjai harom hetes
szakmai gyakorlatukat tOitik a Tulle-Naves i Szakkepzo Kozpont ( Franciaorszag,

Correze megye) tangazdasagaiba ~s helyi agrarvallalkozoknaI.

Az idei tanevben osszesen 393 diakot oktat6
gyomaendrodi Bethlen Gabor Mezogazdasagi
es Elelmiszeripari Szakgimnazium es Kol
legium kepzesi programja az igimyeknek meg
feleWen folyamatosan valtozik.

sokba, hanem videken ma
radjanak, S itt tudjanak dol
gozni, megelni.

- Diakjaink rendszerint
a helybeli, valamint a
megyei eegeknel, vallako
zasoknal vesznek reszt
szakmai gyakorlatokon, de
az uni6s programoknak
koszonhetoen ki.ilf6ldre is
utazhatnak gyakorlati okta
tasokra. Diakjaink imma
ron ket evtizede jarjak igy a
vilagot, s ennek koszonhe
toen intezmenyi.ink meg
kapta az Europai Nagy
kovet Iskola elmet. Diak
jaink ki.ilf6ldi gyakorlatok
ra jamak rendszeresen Len
gyelorszagba, Franciaor
szagba valamint Olaszor
szagba - mondta veglil
Davidovics Laszlo igazga
to, aki bliszken emlitette azt
is, hogy a gyomaendrodi
iskola szervezi Magyar
orszag szakkepzesi ki.ildott
segenek resztveteIet az idei
februari Parizsi Nemzet
k6zi Mezogazdasagi es
Elelmiszeripari Kiallitasra.

mint peldaul edesipari ter
mekgyartot, pek-cukraszt,
valamint sajtkeszito-tejfel
dolgozot.

- A eel nem esak a
mezogazdasagi tennekek
elolallitasa, hanem hogy
azok feldolgozasit is meg
tanulhassak a diakok, s
ezzel igyekszlink felerte
kelni a videki eletet,
magyaran azt, hogy a fiata
10k ne koltozzenek varo-

is tudja a modem teehnolo
giakat, emellett innovativ
ismeretekkel kell rendel
keznie nem esak a szakma
jaban, hanem az ahhoz kap
esolod6 teri.ileteken is.
Mondanek egy peldat: a
gazdakepzes saran a leend6
gazdanak nem esak a f61
dek megmiivelesehez kell
erteni, hanem ismemi kell a
tennekek ertekesitesi folya
matait, hasznalnia kell a
marketinget, tuOOi kell az
altaia megtennelt tenneke
ket ertekesiteni is. Ma
gyaran tobb szintii ismeret
re van szi.iksege a mai gaz
danak ahhoz, hogy meg
tudjon elni a munkajabol,
raadasul emellett folyama
tosan kepezni kell magat.
Ezt rna mar. nem esak a
hazai, hanem az europai
piae is megkoveteli a mezo
gazdasagban es az elelmi
szeriparban dolgozo szak
emberektol - mondja Davi
dovies Laszlo, aki bliszken
emliti, hogy a Bethlen isko
la igazi fellegvara a mez6
gazdasagi szakkepzesnek
nem esak Bekes megyeben,
hanem a Del-Alf61don is.

Az igazgato elmondta
meg, hogy a gyomaendr6di
intezmenyben nem esak
mezogazdasagi szakmakat,
hanem elelmiszeripari
szakembereket is kepeznek,

- Nem esak a szakmak
megnevezese, hanem azok
tartalma is megviltozott az
elmult evekben. A gyoma
endr6di Bethlen iskola
korabban "egyszerii" szak
munkasokat kepzett: peldi
ul juhaszt, allattenyeszt6t,
elelmiszer feldolgoz6t.
Ezek a szakmak egy bizo
nyos szintii tudist kovetel
tek meg, ugyanakkor a
diaknak nem volt komplex
ralatasa a szakma minden
iranyara - vazolja az elmult
evtizedek gyakorlatit
Davidovies Laszlo igazga
t6. Ezzel azt is jelzi, hogy
korabban nagyon egyszerii
volt a mez6gazdasagban
dolgozok ugynevezett
szakmaszerkezete. A mai
kor mar megkovetelei a
rnez6gazdasigi tevekeny
segek teri.ileten is a sokszi
niiseget a komplexitast es a
digitalizacio alkalmazasit,
s mindez az oktatasban is
megjelenik.

- A diak rna mar nem
csak elsajitit egy szakmit,
hanem azon bellil hasznalni

A Foldmiivelesligyi
Miniszterium fenntartasa
ban miikodo iskola rna mar
csak es kizarolag mezogaz
dasagi valamint elelmisze
ripari szakmakat oktat, az
ipari j ellegii kepzesekkel a
Nemzetgazdasagi Minisz
terium ala tartozo oktatasi
intezmenyek foglalkoznak.

Davidovies Laszlo
igazgato lapunknak el
mondta, hogy a szakmun
kaskepzes teri.ileten a mos
tani divatszakmak: a gazda
az edesipari tennekgyarto,
a pek-eukrasz es a lovasz.
Slagerszakmanak szamit az
erettsegit is ado kepzesek
k6zi.i1 a k6myezetvedo
szakrna. Manapsag ez diva
tosnak szamito vegzettse
get jelent, hiszen minden
eegnel, sot onkonnanyza
toknal alkalmaznak ilyen
szakembereket.

Ugyanigy felkapott a
teehnikusi kepzes, ahova az
erettsegivel es mar vegzett
szakmaval rendelkezok je
lentkezhetnek. A teehnikusi
kepzes a fOiskola es a szak
kepzes kozott helyezkedik
el es aki ezt megszerzi, az
kreditpontokat is kap a
kesobbi fOiskolai, egyetemi
tanulmanyaihoz. Raadasul 
mondja Davidovies Laszlo
- az ilyen kepzesekben
resztvevo fiatalnak a gyQ
maendrodi teehnikusi veg
zettseget kovetoen, nem is
kell tavoli varosokban ta
nulnia, hiszen foiskolai
kepzesben akar Szarvason
is tanulbat. Mellesleg a
teehnikusi kepzesben reszt
vevo diakok 76 szazaleka
tanul tovabb fOiskolan vagy
egyetemen.
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A Szent Istvan Egyetem
diploma:itado iinnepsegen
2017. janUlir 26-an cirnze
tes egyetemi docensi kitiin
teto okIevelet vehetett :it az
egyetem rektor:itol a gyo
maendrOdi dr. Kulcsar
Laszlo.

Januar 26-an, pente
ken tartottak meg Be
kescsaban a Szent Istvan
Egyetem Agrar- es Gaz
dasagtudomanyi Karanak
diplomaMad6iinnepse
get, t6bb mint szazan
vehettek at a vegzest iga
zol6 oklevelet.

Az esemenyen dr.
Kulwir Laszl6, a Nem
zeti Agrargazdasagi Ka
mara Bekes megyei eln6
ke cimzetes egyetemi
docens kitiintetest; Egyiid
Imre, a Szent Istvan
Egyetem ki.ils6s oktat6ja
es Halasi-Kovacs Bela, a
NArK Halaszati Kutato
intezet intezmenyigazga
t6ja cimzetes f6iskolai
docens kitiintetest vehet
tek at.

Dr. Kulcsar Laszlo
cimzetes egyetemi

docenslett

bizhat6va tudjak tenni az
elsziv6 miik6deset.

- Januarban a szauna
sem mill<6d6tt 2 hetig,
mert a kalyha elromlott.
Sajnos a szauna javitasa
ra evente k6lteni kell,
reszben azert, mert a
vendegek nem mindig
hasznaJjak azt rendelte
tesszeriien. Hiaba hivjuk
fel a figyelmuket, hogy
ne locsoljak a szauna
kaJyha forr6 k6veit 
mondta Gera Krisztian,
furd6igazgat6.

- Els6 lepeskent eleg
lehet, de a szarvasiakkal
val6 egyiittmiik6des nem
csak ebb61 all. A j6vobeni
fejlesztesek, k6z6s palya
zatok, a tersegbe erkezo
turistak k61cs6n6s t<ijekoz
tatasa eppugy a k6z6s
celok k6zt szerepel. Senkit
sem kenyszerithetUnk ana,
hogy szarvasi vagygyoma
endrodi prospektusokat
helyezzen el a vendeg szo
bajaban, de egy a tagsag
altaI tamogatott egyiittrnii
k6des a szarvasi egyesUlet
tel segithet abban, hogy a
tersegbe erkez6 turistak
Gyomaendrodre is ellato
gassanak - mondta vegiil
Gera Krisztian, az egyesu
let eln6ke.

felvettek a kapcsolatot,
mert azt szeretnek, ha a
Szarvasra litogat6 turistak
Gyomaendrodre is atlito
gatnanak es forditva.

Ehhez miert kell
egyiittmuk6des, nem ele
gendo a sz6.116.shelyeken
elhelyezni nehciny gyoma
endrodi es szarvasi pros
pektust?

Gera Kriszthin

t6bb millio forintba ke
rulne. Van azonban egy
csongradi ceg, akik egy
megbizhat6 vezerl6egy
seg beepitesevel meg-

Diszn6toros es B611erpa
linka Verseny szervezeset a
GYOSZTE mar mult ev
decembereben elkezdte, es
iden februarban kesz lesz a
program is, amit kikUldunk
a remenybeli resztvevok
nek, csapatoknak es a
szponzoroknak - mondta
Gera Krisztian, aki hozza
tette, hogy a szarvasi
turisztikai egyesiilettel is

arrol, hogy mult ev de
cember k6zepe ota nem
miik6dik a gyogyaszati
reszlegnel a paraelszivo,
mert annak a k6zponti
vezerl6egysege meghi
basodott.

- Ezt valosziniileg ki
kell cserelni, ugyanak
kor problemat jelent,
hogy a 2003-ban beepi
tett rendszerhez nem
k6nnyii alkatreszeket
beszerezni. Volt ceg, aki
a rendszer teljes cserejet
javasolta, viszont az

- Amig mi itt miskolci
egyetemistakkal marketing
tervet keszitettiink, addig a
k6rnyezo telepiilesek mar
szinte behozhatatlan elOny
re tettek szert az idegenfor
galom teriileten. Elegendo
csak az orszagos him ren
dezvenyeikre gondolni, mi
pedig meg mindig kiizdiink
a sajtjesztivallal, a diszno
toros versennyel, a haljozo
versennyel, melyek evrol
eyre egyre kevesebb erdek
lodOt, resztvevot vonzanak.
Onnek mi a velemenye
errol?

- A tapasztalatom az,
hogy ha a szervezo igazan
magaenak erzi a rendez
venyt, akkor az sikeresebb
lesz. Az idei novemberi

is volt. Az elmult evben
egy marketingverseny kap
csan miskolci egyetemistak
keszitettek el egy Gyo
maendr6dre vonatkoz6 va
rosmarketing anyagot,
amely j6 alap lehet a
kesobbiekben. Szeretnenk
ezt a gyomaendr6diek be
vonasaval egy kesz marke
ting tervve formalni.

Az eln6k most ev ele
jen azzal foglalkozik, hogy
a mintegy 50 tagot szamla
16 egyesUlet tagsagat ve
giglatogatja az egyiittmii
k6des szorosabba tetele
erdekeben, es az idei ige
nyeket, a tagsag terveit,
velemenyeit is szeretne fel
memi.

- Sajnos Gyomaend
r6dnek nines elfogadott
varosmarketing terve, bar
ene mar t6bb pr6balkozas

Murphy tOrvenye
szerint: ami elromol
hat, az el is romlik.
Olvasoink kozlil tob
ben jeleztek, hogy a
fedett fiirdo gyogyme
denceinel nem muko
dik a paraelszivo, s
emiatt sejtelmes goz
ben tapogatoznak a
fiirdOzOk. Raadasul a
szauoat sem lehet hasz
oMoL

Gera Krisztian a
Liget Fiird6 igazgatoja
Iapunkat tajekoztatta

Gera Krisztian a
Gyomaendrodi Udiil
tetesi Szovetseg Turisz
tikai Egyesulet (GYUSZ
TE) elnoke elmondta,
bogy a korabbi mened
zserrel, Olah Rekaval
kozos megegyezessel val
tak meg egymastol.

Helyet Katona Renata
vette at, aki Sztezsan
Adriennel vegzi az egyesu
let es a Tourinform iroda
napi munkajat. Hogy miert
volt szUkseg szemelycsere
re, arra Gera Krisztian
annyit valaszolt, hogy az
egyesUletben vegzett ope
rativ munkat szeretnek ha
tekonyabba tenni.
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- Az elmult eszten
doben tObb, mint 6
millio forint ertt~kben

fejlesztettiik, iIIetve
javitottuk a kozuthalo
zatunkat - mondta
tajekoztatojaban Toldi
Balazs polgarmester.

- A legfontosabb es
talan a legtobb embert
erinti, hogy a kerekpa
rut-hal6zatunk szinte
teljes mertekben meg-

ujult. Nyolcvan szaza
lekban uj burkolatot
kapott a regi kerekpa
rut, amelynek felujita
sara a kozel ket evtize
de tortent epitese 6ta
nem sokat forditottak.
Olyan utakat lattunk el
aszfaltburkolattal, ahol
csak utalap volt, vagy
meg azsem.

Remelhet61eg ezt a
munkat 2018-ban is

Sz6-Beszed 2018. februar

tudjuk folytatni. Iden
40 milli6t terveziink
forditani utjavitasi
munkakra.

- Mar a mult evben
is sokat foglalkoztunk
az oregsz616i utha16zat
a fejlesztesevel. 2016
ban 25 milli6 forint
ertekben harom utca,

utszakasz fejlesztese
tortent. 2017-ben be
nylijtott egy palyazatot
a varos, amelynek
kereteben 130 milli6s
koltseggel utalappal
tudnank ellatni az
oregsz616i utcakat. Ez
a palyazat meg je1en
pillanatban sem keriilt

elbiralasra. Remelhet6
leg pozitiv lesz a don
tes, es akkor megold
juk a problemM. Ha
nem, akkor oner6b61,
sajat er6b61 kell meg
val6sitanunk - mondta
Toldi Balazs polgar
mester.

Az M5-os es Be
kescsaba kozott kiepiilo
111 kilometeres gyorsfor
galmi utberuhazasban a
Koroson epiilo hidnal
mar megtOrtent a hidge
rendak beemelese.

A tervezett M8-as aut6
palya reszek6nt letrejovo,
Nagykorost B6kescsabaval
osszekoto M44-es leghosz
szabb, 66 kilometeres sza
kasza harom reszre feloszt
va epiil a NIP Zrt. beruha
zasaban. EbbOl az elso es a
harmadik szakasz a Duna
Aszfalt Kft. es a H6dut Kft.
konzorciumanak feladata,.a
masodik pedig az Euro
Aszfalt Kft., a Swietelsky
Magyarorszag Kft., a Solmt
Kft. es az A-Hid Zrt. alkot
ta konzorciume.

A kivitelezok decem
berben szamoltak be a
Magyar Epit6knek a harom
szakaszon tortent el6reha
ladasr61.

A Tiszakiirt es Kun
szentmarton kozotti re
szen (I. szakasz) 3 kilome
ter hosszan felkeriilt az
aszfalt alapreteg. Kett6
kivetelevel mar az osszes
mutargynal elkesziilt a tol
tes. A szakasz legnagyobb
mutargya a Koroson epiil6
hid, ahol beemeltek a hid
gerendakat. A f6palya te
kinteteben a teljes szaka
szon elkesziilt a toltes es
90%-ban az arok kiszedese
is, valamint ket helyszinen
mar elkesziilt a villamoska
belek kivaltasa.

A masodik, Kunszent
marton es Csabacsiid
kozti szakasz kapcsan kie
meltek, hogy itt is elkezd
tek a f6ldmunldkat, a tol
tesalapozasok a teljes sza
kaszon kesz vannak, jelen
leg a ved6reteg kialakitasa
zajlik. A keresztezo vizfo
lyasok atereszei mindenhol
elkeszilltek. A hidaknal
megkezd6dtek a co16pozesi

munldk. A novemberi es
decemberi esozesek nagy
ban megnehezitettek az
e16rehaladast, december
ben pedig megtortent a
munkaterillet lezarasa es a
teliesites. A munka lijrain
dulasa leghamarabb januar
vegen varhat6, az id6jaras
fiiggvenyeben.

A Csabacsiidtol Kon
dorosig tart6 III. szaka
szon a toJtesalapozas es 
epites, illetve a toltes fels6

egymeteres retegenek
kialakitasa zajlik. Mar elke
sziilt a csabacsildi csom6
pont tolt6se, 6pillnek a viz
elvezet6 atereszek, a hossz
csatomak es a keresztszi
varg6k. Ket es fel kilometer
hosszan az elkesziilt alapre
tegre mar egy reteg aszfal
tot is beepitettek. Emellett
megkezd6dott az osszes
keresztez6 lit toltesenek
epitese, es lezajlott a co16
pozes a keresztez6 utak

hidjainal, illetve a f6 palya
hidak nagy reszenel a koz
bills6 tamaszok eseteben.

A harmadik szakaszon
is lezajlott a teliesites,
vagyis a rezsilk megvedese
a kimos6dasokt61, a vizel
vezet6 arkok kialakitasa, a
viztelenites.

A munkak lijrakezdese
nek idopontja varhat6an
januar vege, februar eleje 
irja a magyarepitok.bu
cikke.
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Az 58 milliardb61
39 gazdara talaIt Szent Antal Nephaz fej

lesztesere vonatkoz6
palyazataink meg elbira
las alatt vannak.

- A k6zmuvelod6st
szorosan erinto, sikeres
CLLD palyazatunk 250
millio forintos ertekben
teszi lehetove a kozmii
ve!Odes infrastruktUraja
nak, illetve programjai
nak fej leszteset. A fO es
kazponti· eel, a gyomai
Kallai Ferenc Kulturalis
K6zpont fejlesztese,
amelyre a palyazatb6l
nyolcvanmilli6 forintot
fordithatunk. Sajnos ez
nem eleg a teljes felujita
sahoz,deigyislatvanyos
lesz a meglijulas belso
leg, es kiilsoleg is. A
paIyazati 6sszeg lehet6ve
teszi az intezmenyek es a
kulturalis elettel foglal
koz6 civilszervezetek
szamara, hogy magasabb
szinvonalu, nagyobb
szamu programot va16sit
sanak meg - mondta taje
koztat6jaban Toldi
Balazs polgarmester.

Tudomanyos tevekeny
seg6t szamtalan ana1l6
katet, tabb mint haromszaz
nemzetkazi es idegen nyel
yen megjelent tanulrnany,
konferenciaszereplesek,
valamint a hazai tudoma
nyos kazeletben va16 akti
vitas jellemezte.

Munkassagat szamos
elismeressel jutalmaztak.
Dr. Ujvary Zoltan profesz
szor 2008. marcius 14-en
Gyomaendr6dan "Gyoma
endr6d Varos Kulmrajaert"
kitiintet6 oklevelet vehetett
at.

K6t evtizeden at rend
szeresen jar! Gyomaend
r6dre, segitette a tajhaz
szakmai munkaj at es az
evente megrendezend6
neprajzi konferencia szer
vezeset es kitiintetese nap
jat61 gyomaendr6dinek is
vallotta magat.

Ujvary Zoltan tabb
mint fel evszazados tudo
manyos palyafutisa soran a
folklorisztika, a nepszokas
es a kutatistartenet teriile
ten jelent6s eredmenyeket
ert el. Figyelrne f6kuszaban
nemcsak a magyarsag nep
hagyomanya alit, hanem a
hataron mli magyarsag
kisebbsegi sorsa, az etniku
mok es nemzetisegek
kazatti kapcsolatok alaku
lasa, illetve a magyarorsza
gi mlizeumi hal6zat epUlese
IS.

sok jelentos resze infrast
ruktlinilis beruhazas,
amely valamilyen szinten
beepiil a varosba. 0gy
gondolom, hogy 2018
19-ben nagyon sok k6z
intezmenyiink megujul, a
gyomai muvelodesi haz
t61 a varoshazan at az
orvosi rendeloinkig,
valamint a fOtereink es a
gyomai piacterunk
mondta Toldi Balazs.

- Az emberi erOforra
sos, azaz EFOP-os paIya
zatra az 6nkormanyzat 6
palyazatot adott be,
amelybOl eddig 2 nyert.
Az egyik egy jarasi prog
ram a humanszolgaltata
sok fejleszteset celozza
478 milli6s tamogatasi
6sszeggel, melybol min
tegy 230 milli6
Gyomaendrodnek jut. A
masik ilyen nyertes
palyazatunk az elethosz
szig va16 tanulas elosegi
tesere iranyul, 40 milli6
forint tamogatasi osszeg
gel. A varosi k6nyvta
runk kialakitasara es a

Elmondhato, hogy a
2017-es esztendo egy
nagyon sikeres ev volt,
mar ami a palyazati
eredmenyeket illeti 
mondta Toldi Balazs
polgarmester.

Gyomaendrod 2017
ben is szamos palyazatot
nytijtott be, sok meg nem
keriilt elbiralasra. A
Teriiletfej lesztesi Ope
rativ Program (TOP)
kereteben tizenegy palya
zatot adott be a Yaros.
Ezek k6ziil 6 tamogatast
is nyert es masik 3 palya
zat is nyertes Jehet.

- A 2016-ban benytij
tott es tavaly elbiralt 3
nyertes varosi palyaza
tunkkal egyiitt mar k6ze!
1,7 milliard forint az az
6sszeg, amit a teriiletfej
lesztesi program kerete
ben nyertiink. H a ideve
szem ajarasi foglalkozta
tasi pakturnra elnyert 300
milli6t, akkor mar 2 mil
liardos 6sszegrol beszel
hetiink a TOP-os forra
sokb6!. Ezen tamogata-

gOZlll.

Egesz elet6t a DE nep
rajzi tanszeken taltatte,
1979-t61 nyugdijazasaig
tanszekvezet6 egyetemi
tanarkent, 2002-t6l pedig .
professor emerituskentdol
gozott.

Nyolcvanhat eves kora
ban elhunyt Ujvary Zoltan
neprajzprofesszor, a Deb
receni Egyetem (DE) pro
fesszor emeritusa. Ujvary
Zoltant januar 26-an Deb
recenben erte a hala!.

Ujvary Zoltan 1932.
januar 25-en sziiletett Het
kozsegben. Debrecenben,
az akkori Kossuth Lajos
Tudomanyegyetem balcse
szettudomanyi karan szer
zett diplomat 1955-ben
magyar nyelv es irodalom
szakon, es meg abban az
evben az egyetem neprajzi
tanszeken kezdett el dol-

gyel es Vantara Gyulaval
sokat dolgoztunk ezert.
Fontos kiemelni, hogy a fel
hivasok dant6 tabbsege
100% tamogatasi intenzita
su, teMt nem igenyel aner6t
a telepiilesekt61, nem keny
szeriilnek hitelfelvetelre.

Zalai Mihaly

A TOP tervezesebenes
lebonyolitasaban komoly
feladatai voltak es vannak a
Bekes Megyei Onkor
manyzatnak. Fontos es fele
16ssegteljes szerepiink van a
Dantes-el6keszit6 Bizott
sagban (DEB), velemenyt
kell mondanunk a palyaza
tokr61: csak azok nyerhet
nek pozitiv elbiralast, ame
Iyek igen szavazatot kap
nak.

A vegs6 eredmenyek
kialakitasa az Iranyit6
Hat6sagnal az NGM-ben
tartenik. Nem csak a tamo
gat6i dantesek megsziilete
seig kiserjiik a palyazatokat,
hanem, ahol kerik, a palya
zatokat vegig is menedzsel
jiik. Eddig a megye telepii
leseinek tabb mint fele
bizott meg benniinket ilyen
jellegii feladatokkal.

Mostanaig 39 milliard
forint ertekben 355 palyazat
kapott zald utat, a fejleszte
sek 69 telepiilest erintenek.
49 palyazat eseteben mar
csak a tamogat6i dantesre
varunk, ezeket a projekteket
a DEB timogatta, es van 3
ertekeles alatt a1l6 palyazat.

emek. A TOP abban jelent
el6relepest a 2007-13-as
id6szak regionalis palyazati
rendszerehez kepest, hogy
ez egy megyei forraselosz
tast eredmenyez. Bekes
megye szamara a 2014
2020-as idaszakra 58 milli
ard forintnyi palyazati
keretasszeg lett meghata
rozva, ez azt jelenti, hogy
erre az asszegre csak
megyei szerepl6k palyaz
hatnak. Ez a keretasszeg
kazel duplaja annak, ami a
fejlettebb nyugat-magyaror
szagi megyek rendelkezese
re all.

Mind a negy orszag
gylilesi kepvisel6vel, Dan
ko Belaval, dr. Kovacs
J6zseffel, Simonka Gyargy-

Zalai Mihaly, a Bekes
Megyei bnkormanyzat
KozgyUlesenek elnoke
2018 elejen az elmUlt eyre
visszatekintve ertekelte az
elvegzett munkat, kiemel
ve a megyet erinto fejlesz
teseket.

- 20 l7-ben sokat hallot
tunk a Teriilet- es Telepii
lesfejlesztesi Operativ Prog
ramrol (TOP). Hogy allnak
jelenleg a fejlesztesek?

- A 2014-2020-as fej
lesztesi id6szakra val6 fel
kesziiles meg 20l2-ben kez
d6datt a fejlesztesi celok
meghatarozasaval, majd az
Integnilt Teriileti Program
kidolgozasava!. Sok ev
munkaja erik be ebben az
evben, amikor a projektek a
megval6sulas szakaszaba

Bckes megye sz·amara a
2014-2020-3s idoszakra
58 milliard forintnyi
palyazati keretosszeg
lett meghatarozva.
Mostanaig 39 milliard
forint ertekben 355
palyazat kapott lold
utat, a fejlesztesek 69
telepiilest erintenek.
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Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

22.

Kezdodik a kampany
Danko Bela, dr. Konde Gabor, Samu Tamas Gergo

a

Samu Tamas Gergo

kai hirdeteshez velemenyt,
ertekelo magyarazatot
fUzni tilos. Mivel a kam
panycsend megsziint, a
valasztas napjan is lehet
kampanyolni.

A szavaz6helyiseget
magaban foglal6 epiiletnek
a szavaz6helyiseg megko
zeliteset szolgal6 bejarata
t61 szamitott 150 meteres
tavolsagon beliil azonban 
kozteriileten - valasztasi
kampanytevekenyseg a
szavazas napjan nem foly
tathat6.

Samu Tamas Gergo, aki
vegzettsege szerint poli
tol6gus. Egy even ke
resztiil orszaggyiilesi
kepviselokent is teve
kenykedett, jelenleg pe
dig a Jobbik frakci6veze
toje Bekes Megyei K6z
gyGlesben.

nek mas engedelyeket ne
kellene beszereznie: a k6z
teriilet-foglalast az onkor
manyzattal kell egyeztet
nie, ha pedig a rendezveny
komton van, a komt keze
lojenek hozzajarulasara van
sziikseg.

A szavazas napjan
viszont mar nem lehet
valasztasi gyGlest tartani.
Kampanyid6szakban a
miisorszolgaltat6k a jeI616
szervezetek politikai hirde
teset azonos feltetelek mel
lett tehetik kozze. A politi-

Dr. Konde Gabor

es a Szolidaritas Sz6
vetseg jel61tje dr. Konde
Gabor kondorosi allator
vos, akit az MSZP es a
Parbeszed Magyaror
szagert is tamogat.

A Jobbik kepviselO
jel61tje a 2. szamu valasz
t6keriiletben a szarvasi

-g

A kormanypartok or
szaggyGlesi kepviseloje
161tje az 2-es szamu va
laszt6keriiletben, ahova
Gyomaendrod is tartozik,
Dank6 Bela.

Bekes megye 2. sz.
valaszt6keriileteben a
Demokratikus Koalici6

Danko Bela

A plakatot ugy kell
elhelyezni, hogy ne fedje
mas jel61t vagy part plakilt
jat es karokozas nelkUl elta
volithat6 legyen. Fontos
szabaly, hogy a plakatot
annak kell eltavolitania a
valasztast koveto 30 napon
beliil, aki elhelyezte.

A kampanyban a
valasztasi gyGleseket nem
kell bejelenteni a rendor
segnek, de a rend fenntarta
sar61 a szervezonek gon
doskodnia kell. Ez nem
jelenti azt, hogy a szervezo-

Febrmir 17-en, a sza
vazast megelozo 50. na
pon kezdOdik az orszag
gyuJesi kepviseJ.o-valasz
tas hivatalos kampanya,
akkort61 lepnek eletbe a
kampanyra vonatkoz6
szabalyok.

A vc:llasztasi eljarasr61
sz616 t6rveny szerint kam
panytevekenyseg minden
olyan tevekenyseg, amely
alkalmas a valaszt6i akarat
befolyasolasara vagy annak
megkfserlesere, kampany
eszkoz pedig peldaul a pla
kat, a valaszt6k k6zvetlen
megkeresese, a politikai
reklam es politikai hirdetes,
valamint a valasztasi gyti
les.

Nem minosiil viszont
valasztasi kampanynak a
valasztasi szervek teve
kenysege es az allampolga
rok koz6tti szemelyes kom
munikaci6.

A valasztasi kampany
vegeig a jel610szervezetek
es a jel6Itek engedely nel
kUI keszithetnek plakatot es
sz6r6lapokat, de fel kell
tiintetni rajtuk, hogy ki
keszitette a hirdetmenyt.

Epiilet falara vagy keri
tesere csak a tulajdonos, a
berlo, Miami vagy 6nkor
manyzati tulajdonban leva
ingatlan eseten a vagyonke
ze16i jog gyakorl6janak
hozzajarulasaval lehet pla
katot elhelyezni.

Nemzeti
K6zlekeMsi
Hatosag

5500 GyomaendrOd,
Csokonai u. 37.

0666/610-650I

0630/600-42-30

Eredetisegvizsgalatl

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

Szo-Beszed
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Iden Gyoman lesz
a halfiilo verseny

Folytatodik
a temetok

eaujitasa
Iden a tervezett 5

milli6 forint helyett 9
milli6 forintot szan a ket
6nkormanyzati tulajdon
ban levo k6ztemetoben
elvegzendo karbantart<:i
si, felujitasi munkakra a
Yaros. A penzbol a gyo
mai es az endrodi teme
tok ravataloz6 epiileteit
ujitanak fel, javitanak a
temetoi utakat, valamint
ujabb csapadekvizelve
zeto csatomakat alakita
nanak ki.

A yaros egyebkent
2016-ban 8 milli6 forin
tot, 2017-ben pedig 6
milli6t k6lt6tt a ket k6z
temeto allagmeg6vasa
ra.

Az idei varosi k6lt
segvetes februari elfoga
dasit k6vetoen a terve
zeit idei munkalatokat
ez ev k6zepeig el is ve
geznek.

Dr. Hunya Miklos a
K6rosvideki Horgasz
Egyesiiletek Szovetse
genek eln6ke es Hra
bovszki Janos, az Orsza
gos Magyar Vadaszka
mara Bekes Megyei
Teriileti Szervezete ne
veben megkereste Gyo
maendrod varosvezete
set azzal, hogy az idei
Bekes Megyei Horgasz
Vadasznapot varosunk
ban szeretnek megren
dezni augusztus 25-en,
szombaton.

A szervezok 2-3 ezer
latogatora szamitanak,
ezert a rendezveny hely
szinekent az Endrodi
Nepliget helyett a jobb
adottsagli es infrastruk
tliraju gyomai Erzsebet
ligetet javasoltak, amit a
yarOS onkormanyzata
tamogatott is.

Ezen a napon ren
dezne meg a yaros a
hagyomanyos - az utob
bi evekben viszont mar
egyre kisebb erdeklodes
mellett zajlo - Gyoma
endrodi Nemzetkozi

HalfOzoversenyt is, ami
nek helyszine eddig az
endrOdi liget volt. A hal
fozok versengese kiege
sziilne a vadetelek fOze
seve!.

Toldi Balazs polgar
mester sajtotajekoztato
jan elmondta, hogy
vadasznaphoz kapcso
lodva a varosi rendezesu
halfOzoverseny is na
gyobb erdeklOdesre tart
hat majd szamot.

Ugyanakkor megje
gyezte azt is, hogy csak

iden lesz Gyoman a ren
dezveny, j6vore mar
visszaviszik a halfozo
versenyt az Endrodi
Nepligetbe. Toldi Balazs
kiemelte, hogy a yarOS
idei programtervet Le
hoczkine Timar Iren al
polgarmester koordinal
ja, azaz egyezteti a szer
vezokke!.

Az idei - immaron
20. alkalommal megren
dezett - Sajt- es Turo
fesztival aprilis 28-29
en lesz a gyomai Sza
badsag teren.

GyomaendrOdVaros Kulturajaert elismero
oklevellel tiintette ki a varoshaza Dinyane Bantt

Ibolya konyvtarigazgatot ez ev januarjaban
a kepviselo-testiileti ii1esen



8 Sz6-Beszed 2018. februar

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

Telefon:
0620/9142-122

Stancolt

es hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!
Szitazas,
szitaforma
keszftes!

N6ra: 5. a, felkeszitaje. For
gacs Krisztina.

A 7-8. osztalyosok
komI: Nandori Vikt6ria 8. c
es Vinkovics Agnes 7. a osz
talyos tanul6k mindketten:
elsa helyezettek lettek. 2.
helyezett: Hugyik Zoltan 7.
b, 3. helyezest ertel: Kovacs
Adrian szinten 7. b osmlyos
tanul6. Agi felkeszitaje:
Domokos Anik6 volt, mig
Viki, Zoli es Adrian felkeszi
taje: Hunya Jolan tanama.

A megyei fordul6ban
Nandori Vikt6ria es Uhrin
Andor kepviseli az iskoliit
februar elejen.

I\'S ' B 'd
~I. Zo- esze
enJleh,&zOt

es/uf£qgd6«l-

6e&Uii.'
- . .

A Kis Balint Iskola
Human-m unkakozossege
januar 17-en tartotta a
Kazinczyr61 elnevezett Szep
Magyar Beszed Verseny
iskolai fordul6jat. A szaba
don valasztott es koteleza
szovegek meghallgatasa utan
a zsiiri veIemenye kovetke
zett.

Az 5-6. osztalyosok
komi: I. helyezett lett: Uhrin
Andor 6. b, felkeszita tanara:
Hunya Jolan.

2.: Horvath Luca 5. b,
felkeszitaje: T6thne Kele
Agnes.

3. helyezes: Molnar

Sandor. Sanyi nevel0
edzoje Kovacs Gabor
volt tobb, mint nyolc
even keresztiil. Ezalatt
az id6 alatt indult el
Sandor siker sorozata,
hiszen Kovacs Gabor
iranyitasaval nyert Ifju
sagi Olimpiai Bajnoki
cimet, Ifjusagi Vilag- es
europa bajnoki cimeket.

A rendezveny vende
gekent koszontottek
Huttner Csabat, a ma
gyar kajak-kenu Sz6vet
seg felnott szovetsegi
kapitanyat, D6nusz
Evat, az utanpotlas szo
vetsegi kapitanyat, vala
mint a budapesti KSI
edzoit: Ag6cs Mihaly
mesteredz6t, Barocsi
Andreat, T6th Petrat,
Ballay Laszlot. Emelte
az est szinvonalat az idei
ev felnott vilagbajnoka
SzabO Agnes.

gyar Kajak-Kenu Szo
vetseg elnoke kert szot.
Kiemelte, hogy ilyen
eredmenyeket es ilyen j6
csapatot csak nagyon

kemeny, lelkiismeretes
es kitarto munkaval
lehet elemi! Gratulalt az
edzoknek es a verseny
zoknek! A vacsora elotti
utolso program az osszes
ksi-s sporto16 jutalmaza
sa volt!

01ab Tamas szakosz
taly vezeto megkoszonte
az edz6k es a verseny
zok munkajat, kiemelte
az odaad6 es szorgalmas
sziil6k szerepet a sike
rekben!

Vegul Kovacsne
Kozma Diana edz6vel
atadtak a megerdemelt
jutalmakat.

Az evzaro diszven
dege volt a tobbszoros
vilag es eur6pa bajnok,
olimpiai negyedik Totka

A KSI gyomaendrodi
csapata az orszag egyik
legjobb utanp6tlas neve
10 egyesiileteve notte ki
magat! 6sszessegeben

Kovacs Gabor KSI edzo, TOtka Sandor,
Huttner Csaba felnott szovetsegi kapitany

esemenyekben dus, el
menyekkel teli es kima
gasl6an sikeres evet zar
tak. Az edzo beszede
vegen megkoszonte az
onkormanyzat, valamint
a szponzorok es a lelkes
sziil6k segitseget.

Az est kovetkezo
reszeben felsz6lalt Ma
rik Laszlone a Bekes
megyei Sportszovetse
gek Erdekvedelmi Egye
suletenek az elnoke.
Meltatta a klubban el
vegzett munkat es a
nagyszerii eredmenye
ket. Zarszava utan gyo
nyorii serlegekkel ajan
dekozta meg a valogatott

.versenyzoket.
A dijazas kovetoen

Schmidt Gabor a Ma-

~egtartotta eves
evertekelO rendezve
nyet a KSI gyomaend
rodi kajak szakosz
talya. A Koros Hotel
ben rendezett eseme
nyen mintegy 150 fo
vett reszt, koztiik a
meghivott diszvende
gek, akik emeltek az est
fenyH.

Az evertekel6t Ko
vacs Gabor edz6 besza
mol6ja nyitotta, mely
ben a lezart versenyevad
legfontosabb esemenye
it, legnagyobb eredme
nyeit, a jov6 evi eleren
d6 celokat ecsetelte.

A KSI-s kajakosok
iden kilenc orszagos baj
noki cimet nyertek, 25
en szereztek valamilyen
szinu ermet a bajnoksa
gokon. Hat f6 keriilt be
valamilyen korosztalyos
magyar valogatott keret
be: Szant6 Milan, Fodor
Bence, Berta Bence,
Mertz Attila, Varkonyi
Sarolta, Wagner Anna.

A KSI kajakosai
nyertek Orszagos Diak
olimpiai cimet, es a csa
pat megnyerte a legna
gyobb Bekes megyei
kupa versenyek kozul
szinte mindet: a bekesi
Madzagfalvi, a bekesz
szentandrasi Simon
Fiala es a gyomaendr6di
Viharsarok kupat is!

Nagy sikerii versenyt
rendeztek II. Bekes me
gyei Diak kupa neven,
melyen 19 Bekes me
gyei iskola tanul6i vet
tek reszt. Edzotaboroz
tak Szarvason, de szet"
veztek is edzotabort a
Magyar leany kolyok
vaIogatott szamara Gyo
maendr6don.

Kovacs Gabor a csa
pat mUkodesenek 4 eve
alatt folyamatosan meg
hivast kap a magyar kor
osztalyos valogatottak
felkeszitesere.
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Gy6gyit6 termeszet:
Jellemiinkre, eselekveseink

re, gondolatainkra a jelenben
nagymertekben hatnak a multban
atelt esemenyek. Azok az eseme
nyek vannak nagy hatassal rank,
amikhez er6s negat[v erzelem tar
suI., es nem tudjuk igazan
magunkban feldolgozni azt a
haragot, diihot, felelmet vagy
esetleg fajdalmat, ami az adott
szituaci6ban er minket. Lebet,
hogy ezt az erzest evtizedeken
keresztiilbordozzuk magunkban,
es basonl6 szituaei6ban ujra es
ujra el6jon. Minden olyan esetben
gyermekeknek es feln6tteknek is
lebet segiteni kineziol6giai oldas
sal, ha egy adott esemenyhez
negativ erzelem (stressz) tarsul.

Akedves olvas6knak ossze
gyiijtottem nehany olyan ese
menyt, melyek a fogantatast61
kezdve, tipikusan tarsulbatnak
negativ erzelmi toltessel, es ennel
fogva kinezio16giai oldas segithet
ezek feldolgozasaban:

o Fogantataskor, ha az anyat
meger6szakoljak, vagy lombik
programban sziilet valaki. Kiils6
zavar6 tenyez6k allhatnak fenn:
peldaul veszekedes, esaladi
viszaly, korabbi veteles, ami
ujb61i vetelest61 val6 felelemmel
tolti el az anyat. Tobbszori pr6
balkozas ellenere akar tobb ev
mulva tortenik meg a fogantatas.

o Aterhesseg kideriilese utan
tipikus stressz, amikor a sziil6ket
varatlanul eri egy kisbaba erke
zese, akarjak-e a gyereket, oriil
nek-e az erkezesenek? Kes6bb
mikor a sziil6k megtudjak a gyer
mek neme! iiriilnek-e neki, vagy
eppen mast vartak? Az anya elfo
gadja-e a testenek megvaltozasat?
A terhesseg vegen felelem jelen
het lUeg a sziilest61 vagy a sziile
test61 is.

o A magzat a fogantatas pil
lanatat61 kezdve ateli az anya
erzeseit, hangulatait es gondolata
it. Ha az anyat stressz eri a varan
d6sag alatt (halaleset, valas,
egyeb trauma stb.), ez kihat a
magzatra is. Minden beavatkozas
(pI. magzatvizvizsgalat) stressz
forras lehet, es nyomot hagyhat a
magzatban.

o A sziiletes folyamataban
akadalyok lephetnek fel: (a sziile
tendogyermek) beszorulbat a
sziil6esatomaba, a koldokzsin6r

ratekeredhet a babara. A sziilest
kiivet6en legzesi nehezsegek lep
hetnek fel, inkubatorba teszik,
ahol hianyzik az anya kozelsege
atb.

Asziiles utan fontos, hogy az
anya elfogadja a testet, illetve
erzelmi fizikai eltavolodas lephet
fel a parjat61, amely sziiles utani
depresszi6val tarsulhat.

o A sziiletestol harom eves
korig szoptatasi gondok, alvasi es
evesi problemak jelentkezhetnek.
Ebben a korban, ba gond van a
gyerekkel, mindig az anyat kell
oldani, mert az 6 egyeb stresszei
(peldaul bizonytalansag, kime
riiltseg) miatt lehetnek ilyen prob
lemai a babanak.

o EIs6 gyermekkiiziissegbe
val6 bekeriiles soran beszoktatasi
nebezsegek lephetnek fel, proble
mat jelenthet a napirendhez val6
hozzaszokas, ona1l6sagra szokta
tas.

o Ovodas korban is jelent
kezhetnek evesi, alvasi gondok
(nyugtalan alvas, remalom), bepi
siles, kenyszeres eselekvesek stb.
Agresszi6 in\nyulhat a tarsak, az
6v6n6k esetleg a sziilok ellen is.
Ilyenkor a kineziol6giai oldas
soran mindig az okot keressiik.
Esetleg feltekenyseg lehet egy
testver sziiletese miatt, hogy nem
esak 6 fog ezenrul a kozeppont
ban allni.

o Az iskolakezdestiil a serdii
16korig elvarasok, feladatok,
kiitelezettsegek jelennek meg es
tart6s odafigyeles sziikseges,
melyek kiiziil nem minddel tud a
gyermek azonosulni. Ebben az
id6szakban tanulasi nehezsegek
lephetnek fel, amely megmutat
kozhat az olvasasi, irasi, vagy
szamolasi gondokkal is. Ha ebben
a korban a fiuk olyan elvarasok
kal talalkoznak, amelyeket nem
tudnak teljesiteni gyakran agresz
szi6val, valaszolnak. Gyakori,
hogy a tanulasi problemak, maga
tarmsi zavarokkal tarsulnak. A
lanyok is pr6balnak megfelelni az
elvarasoknak, es ha ez nem sike
rul inkabb befele forditjak az
agresszi6jukat. Ez gyakran beteg
segekben (hasfajas, fejfajas) jele
nik meg. Persze elOfordul mind
ket reakei6 a masik nernnel is.

o Serdiilokorban a leggyako
ribb kerdesek: ki vagyok en?

Hiszek-e magamban? Ebben a
korban fontosnak tartjak a eso
portnak val6 megfelelest, a kor
tarsak velemenyet. Leggyakoribb
problemak a korai alkoholfo
gyasztas, eigarettazas, hajnalig
tart6 bulizas, korai szexualis kap
esolatok, a tanulas rovasara.

Egyeb eletkori problemak
lehetnek:

o Palyavalasztas: j6 iskolat,
j6 palyat valasztottunk-e? EI
fogadjuk-e hogy gyermek kirepiil
a esaladi feszekb61?

o Betegsegek (sajat, es kiize
Ii hozza tart6z6ke) pI: allergia,
elhizas, reflux, depresszi6 stb.

o Csaladtagok halala, elvesz
tese, stb.

o Munkahely elvesztese,
munkahelyvaltas, nem talal uj
munkat (miert eppen 6?), uj kiir
nyezetbe keriil, es alkalmazkoda
si nehezsegek lepnek fel stb.

o Idoskorban Welem avalto
zast61, nyugdijazas elfogadasa,
eeltalansag erzese jelentkezhet.

o Parkapesolati problemak,
veszekedesek, valas a hazastars
t61, esalasb61 val6 kiszakitas, azaz
gyamsag ala helyezes, vagy aszii
16k valasa okozhat feldolgozha
tallan prob1emakat. Gyerrnekkel,
hozzatartoz6kkal, s mostohatest
verekkel val6 kapesolati nehezse
gek is okozhatnak gondot.

Mindezek fe/do/gozasaban
egyeni o/dassa/ tudok segiteni.
Varom a je/entkezeset Gyoma
endrodon.

Tovabba a Sz6-Beszed el6z6
szamaban megjelent gyermek
kineziol6giai tanfolyarnra is
varom ajelentkez6ket. Akinezio
16giai gyakorlatok elsajatitasaval
esiikken a stressz, niivekszik a
megertes, a koneentraei6 es a kre
ativitas. Javul az iras, olvasas,
szamolas keszsege. Magabiztossa
valik a gyermek.

A tanfolyam 8 6rat vesz
igenybe es januar vegen illetve
februarban fog indulni. Nagy
esoportos 6vodas kort61 ajanlom
es iskolasoknak barmilyen elet
korban.

Kerekine Kovacs Klara
kineziologus

Telefon: 0620/823-2124
hetkiiznapokon 17 ora

utan

A napokban olvastam egy
szolanin nevil igen veszelyes
meregral, ami ebben az ida
szakban mar felbukkanhat az
mindennapjainkban.

De miben is talalhat6 a
szolanin? A szolanin a burgo
nyaban talalhat6 idegmereg,
amely eletveszelyes is lehet
ellenszere nines nem ismert.
Mikor is van jelen a burgo
nyaban a szolanin. Tarolast61
fiiggoen januar vegetal.

Hogyan tudhatjuk hogy a
taplalkozasra szant burgo
nyank meregmentes? Soha ne
fogyasszunk csirazott, zold
vagy mar rothadasnak indult
burgonyat. Ha vasaroljuk a
burgonyM elOfordulhat hogy

mar leesirazottat vesztink.
Azert ne ijedjiink meg, mert a
sulyosabb mergezodes elere
sehez egyszeri fogyasztasra 4
kg burgonyM kellene elfo
gyasztani. Ekkora teteIt meg
nyilvanval6an nem eszik meg
egy ember.

Azert meg nem kell Ie
szoknunk a burgonyar61! A
burgonya megel6z minden
novenyt a nepszeriisegben,
naponta foglalja el a f6 helyet
milli6k asztalan. A XVII. sza
zadt61 kezdve elterjedt az
egesz vilagban ez az ertekes
gum6.

A burgonyab61 kesziilt
etelt szinte nem lehet elronta
ni, finom lesz szetfozve is, es
lehet pUre belole, ha a leves
ben fott szet, akkor besiiriti
azt. F6 taperteke a kemenyito,
es tartalmaz eukrot, feheljet,
vitaminokat, es asvanyi anya
gokat. Fontos C-vitamin es B6
vitaminforras.

Egyetlen elelmiszer sem
tartalmaz ennyi kaliumot a
szaritott gyiimolcsokon kiviil,
ennek koszonhetoen a sziv
izommiikiides segitoje.

Semlegesiti az antibioti
kumok mellel<hatasat, veda

•hamst fejt ki a megnovekedett
radioaktiv sugarzas eseten.

Megvedi a szervezetet a
bekeriilt nitratokt61, es nitri
tektal.

A nyers burgonya leve
gy6gyitja a gyomor nyalka
hartya gyulladast, es a feke
lyeket.

A burgonya a szenhidrM
anyagesere tipusu taplaIekok
koze tartozik. A sargarepa,
cekla es mas gyokerzoldse
gek, cukor fonnajaban tarol
jak a mperteket, a burgonya
viszont kemenyito fonnaja
ban. Az emberi gyomorban a
kemenyito fokozatosan bom
lik Ie, nem hoz letre cukrokat,
melyeket zsir fonnajaban tar
talekol.

Viszont a burgonya magas
kemenyitotartalma miatt he
tente 1-2 alkalomnal gyakrab
ban nem ajanlhat6, kiilonosen
rulsuly eseten. Az olajban
zsirban sillt valtozatat keriil
jilk es lehetoleg ne keveljilk
egy etkezesen beWl a magas
feherje tartalmu etelekkel,
husokkal, halakkal.

Tul a fentieken a nepgy6
gyaszatban nagyon sok fel
hasznalasi teriilete van. A bOr
kiiliinboz6 elvaltozasainaI (a
gennyes pattanast61 a pikkely
somorig) hasznaJhat6. Lazas
allapotban a felbevagott bur
gonya a talpra kiitve lehuzza a
lazat. A begyulladt szemre
pakolva biztos siker kotahar
tya gyulladas eseten. Areuma
tikus es iziileti gyulladasok
eseten gyors enyhUlest hozhat.

Olvassanak utana a fel
hasznaIasnak legyen az akar
gy6gyaszati akar gasztron6
miai, megeri.

Ambrusz laszlO
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Szent Margit hercegno tunc
diikloen szep es okos no volt. De
nem szerette elegge iinmagat.
Vezekelt, ostorozta a testet es
nem elvezte, hanem megszen
vedte az eletet. Ezzel lazadt a
hagyomanyos noi szerep ellen.
Visszautasitotta a politikai
hazassag korabeli kenyszeret.

Ha a hazassag nem a tiszta
szerelembol kottetik, hanem poli
tikai alkun alapul, akkor a frigy
nem termeszetes. Az nem Isten
akarata - gondolta. Inkabb a
kolostor, mint egy tavoli idegen
udvar, ahol honvagy kinozna.
Idegen nyelvi kornyezet, peldaul
Pnigaban, a cseh Ottokar udvara
ban, csak azt ne! Kirazta a hideg
att61 a II. Ottokar cseh kiralyt61
(1232-1278), aki elleniink lazitot
ta az osztrakokat. Acseh kiraly a
budai fogadasan fixirozta a csinos
kiralylanyt es otromba b6kokkal
halmozta el Margitot.

Sokakat zavart a sajar kora
ban is kiilonc vallasossaga, noi
biiszkesege es kiralylany letere, a
szegenyseg vallalasa. Latnok volt.
Ezert lett nagylany koraban edes
apja, IV. Bela biztonsagpolitikai
tanacsad6ja. Az apa gyakran meg
larogatta nagyleanyar aszigeten es
a Duna parton setalva meghany
tak-vetettek az orszag dolgait.

Sokat koszonhetett neki
Magyarorszag. IV. Belanak meg
kellett ernie, hogy oreg koniban
sajar fia ellen vivjon iitkozetet
1265. ev marciusanak elejen
Isaszegnel. A belhaboru tetje a
keleti orszagresz es Erdely elsza
kitasa volt. Akiraly es fia kozotti
testverhaboru 1266-ban Margit
hercegno kozvetitesevel a kolos
tor melletti kinllyi hazban sirnult
el. Margit batyja, V Istvan kiraly
mar 1272-ben kerte huga szentte
avatasat. De hogyan latta at Szent
Margit a bel- es kiilpolitikai hely
zetet a Duna kozepen egy sziget
r61?

Margit nem tUrte, ho,gy
kiszolgaljak. Baratn6i sem na
gyon akadtak pedig csupa arisz
tokrata lany vette koriil. Anagyu
rak lanyai kovettek 6t, a peldake
pet a divatos uj apacarendbe. A
szamara epitett domonkosrendi
kolostoraban takaritott, arnyek
szeket pucolt, f6zott es kerteszke
dett. Kenyelmesdar6c ruhat hor
dott, mint egy mai hippi. De legin
kabb imadkozott, tehat gondolko-

dott es irt. Magyarul olvasott es
1rt, mert noket meg Veszpremben,
az Agoston rendieknel eltoltiitt
kollegiumi tanul6eveiben sem
tanrtottak meg az akkori vilag
nyelvre, a latiura. ezert leforditot
tak szamara mindazt, ami fontos
konyv volt. Szent Margit a mai
szemmel nezve is modem, ontOr
venyii n6 volt, aki harom foljebb
val6t ismert csak el: a Szent
Koronat, a Teremt6 Oregistent es
a magyarok nagyasszonyat, Sziiz
Mariat, akinek a kolostora temp
lomat szenteltek.

Szent Margit aTrogir mellet
ti Klissza varaban sziiletett a
Tengermelleken 1242-ben, ami
akkoriban hazankhoz tartozott es
a Nyulak szigeten, r61a elnevezett
Margitszigeten adta at lelket az
J6istennek 1270. januar 18-an.
Csak 28 eves volll

Edesapja IV Bela kiralyunk
es a bizanci hercegn6 edesanyja
megfogadtak, hogy els6 gyermek
iiket, Margitot az istennek ajanl
jak fel, ha az orszag megszabadul
a tatarokt61. Kes6bb meggondol
tak magukat a szii16k. De Szent
Margit hercegn6 adomonkosrendi
lelki gondoz6ja hatasa ala keriilt
es ellenszegiilt akiralya, apja aka
ratanak, pedig apapa kijarta voJna
a papanal a felmentest. Szent
Domonkos szerzetesrend szigoru
regulait kovet6 Nyulak szigeti
apaca-kolostort a bels61elki-beke,
misztikus jamborsag es els6sor
ban Sziiz Maria bens6seges szere
tete vezette. Amegalkuvas nelkiili
vezeklo szellem egy olyan pszi
ch6zis, amib61 nem volt menek
Yes. A masokert eles, az onfelal
doz6 szeretet, betegek gondozasa,
es a megvalt6 Krisztus iranti
rajongas toltotte ki a noviciak
eletet. Gardonyi Geza talal6
regeny dme "Az Isten rabjai"
val6sag volt. Akit egyszer a
Domonkos rendiek hatasa ala
keriilt, azt tobbe nem szabadult. A
szep Margit kiralylany szabad
akart lenni, de lelke fogollya vaIt:
az Isten rabjava.

Szent Margit mozgalmas
korban elt. Nagyapja II. Endre
magyar kiraly, Jeruzsalem kiralya
volt. A szent varost ugyan soha
nem tudta visszafoglalni 5000
honvedjaval a szaracen illegalis
migransokt61, de 6epitette tovabb
a Szent Janos lovagrend kozpont-

jat, Margat varat. Akk6 kikot6je
es a johanitak Margat vara volt a
kozel keleti tamaszpontunk. Most
is magyar regeszek kutatnak ott a
szmai kormany nagy oromere. A
Nyugatnak, ahogy manapsag
Sziriaban majdnem mind az ot
keleti kereszteny egyhazat sike
rult kiirtania, ugy II. Endre kora
ban is leszerepeltek a frank lova
gok. A IV Keresztes hadjarat a
seftes velencei kalmarok beavat-

kozasa miatt 11 02.-t61 1204.-ig
nem Jeruzsalemet foglalta vissza,
hanem Konstantinapolyt fosztotta
ki es a kereszteny 6s1akossagot
irtotta, mint most Briisszel min
ket. Bizanc mozaikszeru allamok
ra hullott szet. Csak erre vartak a
dzsihadistak. Margit hercegn6
nagypapajanak szentfoldi misszi
6ja szimbolikus volt, Meg
mentette a keresztenyek becsiile
tet es megszerezte a balkani pia
cokat.

Szent Margit csaladja is
szirnbolikus tettekben elte vilagat:
Edesapjat nem az I. Szent Istvan
kiraly alapitotta Nagyboldog
asszony-bazilikaban kentek fei
kirallya Szekesfehervarott, ahol
az addig szokas volt. IV: Belat az
altala atepittetett Szent Peter es
Pal-templomban avattak, amelyet
meg Geza nagyfejedelem alapitott
972.-ben. Ennek szimbolikus
jelentese volt. Bela kiralyfi es
apja, II. Endre/Andras politikai
filoz6fiaja kiilonbozott, mert az
apa az akkori EU-nak, a r6mai
papanak akart megfelelni keresz
tes "NATO misszi6javal". IV
Bela idealja az Arpadok es a hun
nagykiralyunk, Attila korlatlan
hatalma volt. (Wikipedia) Ezt a
hatalom felfogast a nernzetkozi
haborus helyzet indokolta.
Julianusz barat kemjelentesei a
tatarok aggaszt6 temyereser61
tanuskodtak.

Haborus helyzet volt koriil
iittiink, rillnt ahogyan az rna is
van. Egy hajszalnyira vagyunk
egy totalis nuklearis haborut61. A
tavol-keleti kereskedelmet, a kes6
r6mai korban meg mukod6 Se
lyem utat blokkolta az iszlam

megjelenese es a mongolok egya
rant. Az erre adott valaszok voltak
a keresztes hadjaratok es kes6bbi,
az Operencias tengeren ttili gyar
matositas.

IV. Bela visszavette a kiralyi
birtokokat az allami bevetelek
novelese miatt. 1237.-ben meg
er6sitette a "fehervan jogot" (III.
Istvan), ami a varosoknak adott
kivaltsagokkal azok gazdasagi
erejet, tehat a kiraly allami vam
beveteleit emelte meg. A kunok
befogadasa is az orszag katonai
erejet novelte volna, ha Muhi
csata el6tt nem olik meg Pesten,
Rakos-mezejen Kotonyt, a kunok
kiralyat. Atatarok emberenek nez
tek a derek nemet lovagok es a
magyar nemesi felkel6k. Akunok
meg meg6riztek azt a lovas ijasz
harcmodort, amit Arpad koraban
mi tudtunk Eur6paban egyediil.
De a kunok els6 integraci6s kiser
lete sikertelen volt. Kiralyuk ok
nelkiili legyilkolasa utan Del fele
kivonultak az orszagb61 vegig
pusztitva az orszag kozepet.

Bar a bels6 megosztottsag a
vegveszely miatt megsziint es
Muhinal 1241. aprilis lO-en meg
j61 alltunk, de a masnap, II-en a
szekertabor taktika miatt elvesz
tettiik a csatat. Batu kan konnyii
lovasai bekeritettek a csapatainkat
es odalett az orszag teljes fels6
vezetese. A magyar hadsereg a
sajar sziik szekertaboraba beszo
rulva, a sajar satrainak covekjei
ben botladozott, mikozben nyilza
port ziJditott rajuk a mongol.
Megsebesiilt, majd majusban
meghalt a kiraly occse, Kalman
herceg. Ah6siesen kiizd6 templo
mos lovagok mindegy szalig eles
tek.

Akkoriban a fitt ersekek
karddal politizaltak. Akkoriban
meg nem a tatar illegalis migran
sok befogadasara buzditottak a
f6papjaink, mint rna a vaci piis
pok. Muhi mezejen harcolt es halt
h6si halalt Ugrin kalocsai ersek,
Matyas esztergomi ersek, Gergely
gy6ri, Adam nyitrai es Rajnald
erdelyi piispok, Mikl6s, a nagy
szebeni prepost es a1kancellar.
Tomaj Denes nador, annak
Szerafin fia, Andor orszagbir6,
Rat6t Domokos tarnokmester,
Gutkeled Mikl6s horvat ban mind
- mind ott maradtak a csatateren.

V Bela tanult a tatarjaras
kudarcab61. A pancelos nehezlo-

vassag haderonemet epitett ki es a
k6varak fejlesztesebe fogott.
Sikerrel jart. Ezeket avarakat rob
bantotta fel a torok kiuzese utan I.
Lip6t osztrak csaszar, mert 500 ev
utan is meg jelent6s strategiai er6t
jelentett az osztrak gyarmatosit6k
kal szemben.

Szent Margit kolostorar, a
muszlimok romboltak Ie. Miert
nem epitjiik vissza szirnbolikusan
h.itet teve Szent Margit eletrnuve
mellett? Matyas kiraly is felter
jesztette szentnek Szent Margitot.
De kozben Becsben megmergez
tek. Pedig - csodak csodaja - meg
maradtak az eredeti jegyz6kony
vek I276-b61 Margit hercegn6 tet
teirol, aminek "csodajara jartak" a
kortarsai. Ez lett azutan a Margit
Legenda. XII. Pius papa I946-ban
avatta szentte a szegenyek herceg
nojet.

2018. januar 21.-en II 6ra
kor Erd6 Peter biboros hercegpri
mas ur miset celebralt Szent
Margit hercegn6nk emlekere. Ott
voltak a lelkes fiatal apacak, a
premontreiek, a lovagrendek,'koz
!Uk az 1956-os vitezi lovagrend is
es tobb szaz hivo kereszteny,
f61eg fiatalok, babakocsivaL
Sokan aldoztak es sokan leterdel
tek Szent Margit ereklyei el6tt.

Aznap este a Bazilikaban a
biborosunk "megtaltosodott".
Talan a delelotti szentmisen
Margitt61 sugallatot kaphatott es
este a Bazilikaba tartott szentbe
szedeben mat szembeszallt a
Vatikannal. Erd6 Peter biboros ur
a magyar nernzetet ved6 piispoke
ink, Marti Gyula veszpremi piis
pok, Kiss - Rig6 Laszl6 szeged
csanadi megyespiispok, es erseke
ink, igy Babel Balazs kalocsai
kecskemeti ersek a keresztenyse
get ved6 kormanyunk nyomaba
lepett es egyediilikent abiborosok
koziil Eur6paban felemelte szavat
a keleti Kereszteny testvereink
kiirtasa ellen. Adja Isten, hogy
Bak6cz Tamas szelleme vissza
koltiizzon Esztergomba l

Szent Margit hercegn6 ezen
a kodos, havas vasarnapon iizent
nekiink 748 ev utan: te~iink esz
hez, terjiink vissza Jezushoz,
hagyjuk abba a szethuzast, szeres
siik egymast es Jezus neveben
vedjiik meg hazankat!

Budapest, 20J8.januar 22.
Janossy Peter Samuel

Ybl - dijas epfteszmerniik
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II:Dinya Imre Vas- Muszaki Boltja
Gyomaendrod, Bajcsy lit 98. Tel.: 0630/6384·690

IgenyeLje OTP bankfi6kjainkban az MFB eur6pai unios forrasu. O%-os kamattal
elerheto hitelet, amit felhasznaLhat csaladi hazanak, lakasanak energetikai
korszerusitesere!

Valassza az MFB kiszamithato hitelet az OTP Banknal,
• amely lelhasznalhat6 t6bbek kbzbtt szigetelesre, a nyilaszar6k csen§jere,

luteskorszerusitesre vagy akar napelem telepitesere is,

• amely mindbssze lO%-os sajat lorras mellett akar 20 eves lutamid6vel igenybe veheto,

• melynek eI6-. vagy vegtbrlesztesehez lelhasznalhatja lakastakarek-penztari
megtakaritasal,

• es amelyhez nem kapcsol6dnak tovabbi banki kbltsegek l

Europai Uni6

OJ
GUMIK!

SZERELES,
JAvfrAs,

CENT/ROzAs
Katona Gyorgy

gumijavito

Gyomaendr6d,
Bajcsy u. 107.

Telefon: 0666/285-127

A.z orp Bank gyomaendrOdi fi6kja

szamlavezet6 (ugyintez6)

munkakdr bet61tesere reszmunkaid6ben munkatarsat keres

otpba

~ Kozepfoku szakiranyu vegzettseg
~ Legalabb alapfoku nyelwizsga
,. Kival6 kommunikaci6s es kapcsolatteremt6 kepesseg
~ Ogyfelkozponlu magalartas
• Word, Excel felhasznaloi szinlO ismerete

Banki gyakortal
• Ertekesitesi szemlelet, termek ertekesilesben szerzen lapaszlalat
• Jogositvany, gepkocsi vezetesi gyakortat

Www.otpbank,hu • www.otpbusiness.hu
6 1120/30170 366 6666 • 06 1 366 6030

Udvbzlettel:
OTP Bank Nyrt.

Tovabbi informaci6kert keresse ilZ MFB Pontokat OT? fi6kjainkban!
Tudjon meg tobbet a reszlelekrol: www.otpbank.hu/mfbponlok

Elvilrasok:

El6nyt }elont:

Feladalok:

Banki es bankcsoporti termek es szolgallalasert€kesiles
~ Szamlaforgalom kezelese -Iakossagi, vallalkozoi szamlak
~ Keszpenzforgalom bonyolitasa

Jelentkezni az OTP Bank Karner portaljc:m (wv,"'·I.ot2.Qank.hill vagy szemelyesen a
fi6kban lehel (Gyomaendr5d, Szabadsag ler 7.) onelelrajz leadasavaI2018.02.20-ig.

~1a-,~17.
(§ZeMaAT) 1§,OQ 6RA
,GY~OoI
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CSALADI TV, NET ES TELEFON

2018. februar

oKEREKPART AHETI SORSOLAsOKONINYERJ TORP
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KozepfiJl

Belso fiJI
:/

Fuggoleges
jarat

'~lro

mint ertekelhetjiik ep-e a
dobhartya vagy sem. A
valadek min6segeb6l nagy

<jab61 k6vetkeztetni lehet,
hogy gombak vagy bakteri
umok szaporodtak-e el, de
azt hogy pontosan melyik
k6rokoz6 es milyen gy6gy
szerrel kezelhet6, csak a
laborba kiild6tt minta te
nyesztesevel derithet6 ki
pontosan.

A kedvenc allataink
ha1l6jarata az emberehez
kepest igen hosszU es L-

alakban g6rbiilt, igy elOfor
dulhat hogy csak b6ditas
ban tudjuk alaposan vegig
tekinteni, valamint kitiszti
tani az ilyenkor gyulladt,
fajdalmas hall6jaratot. A
fulcseppek hasznalata e16tt
fontos a hall6jarat kitisztita
sa, mert csak a tiszta, vala
dekmentes fulben tudjak
kifejteni hatasukat.

dr. Racz Beata
allatorvos

Allatorvosi RendelO
5500 Gyomaendr6d,

FOllt 140/2.
Rendelesi ido:

hetf6, szerda, pentek:
l6-18oraig

kedd, csi.itortok: 10-12 ora
szombat: siirg6s esetben

hivasra 9-11 oraigi
Telefon: 0630/856-31-72

Vfzszintes jarat

A hatterok lehet allergia
(etel, k6myezeti allergen),
hormonalis betegseg, ide
gen test (toklasz, szalma),
parazita (atka), valamint
egyeb ritkabb b6rbetegseg.
Ezen kivalt6 tenyez6k hata
sara a ful normal florajM
alkot6 gombak es bakteriu
mok elszaporodnak, viszke
test illetve fajdalmat okoz
va az allatnak. A visszater6
fulgyulladasok 30%-aban
allergias hatter all ...

A vizsgalat soran elen
gedhetetlen a ha1l6jarat ala
pos megtekintese, valamint
a melyebben lev6 reszekr6l
az un. otoszk6p (fultiik6r)
nevu muszerrel kapunk
kepet; lathat6va valik van-e
idegen test illetve sz6vet
szaporulat a fulben, vala-

Az egyik leggyakoribb
ok, mellyel az allatok allat
orvoshoz fordulnak a ku
tyak es a macskak fiilgyul
ladasa. A legtObbszor min
dig valami h3tterokot, ki
valto tenyezot kell keres
niink, ami miatt a gyuUa
das kialakuI.

Ezt igen fontos kideri
teniink, kii16nben a hall6ja
rat gyulladas nem, vagy
csak id6legesen gy6gyul a
gy6gyszeres kezeles hatasa
ra!

...,

~

Gyomaendrod,
Hidf6 u. 12.

(Az Endr6di hid labanal)
Nyitva:

hetkoznap 8·17,
szombat, 8·12,

szezonban vasarnap 8·11.

Napijegyek, hetijegyek
valthatokl
El6csalik,

horgaszfelszerelesek,
etet6anyagok!

Telefon:

0670/261-0472

KOROSI WEEKEND
HORGAsZBOLT

Szemelygepkocsik,
teherjarmuvek,
mezogazdasagi gepek,
aut6buszok
mosasara alkalmas allasok!
Jarmuporszfv6k!

.,.
Gyomaendrod, Bajcsy u. 100.

(A berenyi uton, a volt Volan telep helyen!)

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

Gyomaendrodi
kepviselet:

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

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

Verso Biztositasi Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes k6rG ugyintezese.
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butorlapb61
vakumf61iazott
felOlettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

Az aramszolgaltat6

heti ket alkalommal tart

ugyfelszolgalatot a Selyem

uti varoshaza epiiletenek

roldszintjen levo irodaja

ban. HHfoi napokon del

elott 8-13 oraig, szerdan

kent pedig 15-19 oraig

varjak az iigyfeleket a sze

meIyes iigyintezesre.

A roldgazszolgaltat6
ceg ugyfelszolgalati iroda
ja okt6ber 2-t6l a varosha
za I6ldszintj6r6l elkolto
zott a Gyomaendr6d,
Kossuth u. 28. szam ala.
Nyitva tartas: kedden 8
12 oraig, szerdan 14-18
oniig. Az iigyfelszolgala
ton igenybe veheto szol
galtatasok: gazmeroallas
bejelentese, miiszaki szol
galtatasok megrendelese,
illetve lemondasa, fo
gyaszt6i adat- es cimvalto
zas bejelentese, fogyasz
tasmero atirasa, fogyaszta
si hely ki- es bekapcsolasa,
szamlazassal kapcsolatos
informaci6 kerese, bank
kartyas befizetes lehet6se
ge, stb.

1 fa asztalost
es 1 fO !akatost

eresiink.
Plilyakezdok
jelenkezesef

is varjuk!

iviel K'l
ielefonszam:
0670/396-5965

A lakossagi
apr6hirdetes

tovabbra
is ingyenes!

SZO-BESZED
hirdetesfelvetel!

Telefon:
0670/22-632-99

szobeszed@gmail.com

JARMU

hazhoz megyek. Telefon:
+36-66/789-189

Elad6 2 db j6 allapom
hevero, 2 db fotel, valamint
egy elektromos es egy lab
bal hajthat6 varr6gep. Ar:
megegyezes szerint.
Telefon: 0630/731-4657

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

Elad6 motorok:
Romet, simson Star, regi
nagykerekii Romet.
Iranyar: 15 ezer es 55 ezer
Ft. Telefon: 0630/3233
661

81 eves asszony keres
gondoz6t 60 feletti egyedii
lalla no szemelyeben.
Telefon: 0630/8638-747,
0666/282-905

Nem hasznalt, elrom
lott, feleslegesse valt hiito,
vagy fagyaszt6szekrenyet
ingyen elfogadom. Hivjon,

elad6. Iranyar: 6,5 milli6
Ft. Telefon: 0630/433
9216

KERT, TELEK
Gyomaendr6don, a

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

EGYEB

ha16zat biztonsagi oveze
teben nyiladektisztitasi,
gallyazasi es fakivagasi
munkalatokat fog vegez
ni. A munkalatok vegze
senek a varhat6 idopont
ja: 2018. februar 10. es
2018. aprilis 30. kozott.

A Mikszeith uton ossz
komfortos csaladi haz
elad6, vagy cserelheto
lak6telepi lakasra, nyara16
ra, termoroldre, erteke
gyeztetessel. Inlnyar: 7
milli6 Ft. Telefon:
0670/3612-837

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

Endrodi reszen, csen
des lak6ovezetben, a
Harmas Koroshoz kozel, a
Dr. Cs6kasi Bela ter 23.
szam alatti csaladi haz
bekoltozhetoen elad6. Te
lefonszam: 0630/415-8743

Gyoman ket szo-
bas+etkezos csaladi haz,
gaz- es vegyes tlizelessel

HAz

Az E. ON Tiszanroli
Aramha16zati Zrt. megbi
zasab6l a Beres Erdeszeti
Szolgaltat6 Kft. (5300
Karcag, Erdeszlak 42.)
Gyomaendrod bel- es
kUlteriileten az aramszol
gal13t6 tulajdonaban lev6

PAPIR

TaDir Pap' Gyomaen '0..., Kossuth u. 31.

BALUVILL
Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rak6czi ut 12.

Villanyszerelesi anyagok, vilagitastechnika,
gazkesziilekek es alkatreszek!

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

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

'OIOK'•katrLit
I' I'

asa
Keszpenzzel fizetek!

Telefon: 0630/953-3594

Regi
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PRosALJ KI MINKEl SARMIBEN!
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megoldjak -fogyas?
zsfrfelesleg?
izom hianv?

~

Cime:

Alairas:

Erdeklodni:

Iranyar:

Ingyenes a lakossagi apro!
A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak
az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, akik
ezen a szelvenyen kLildik be megjelentetes celja
b61! A szelvenyen a megjelolt helyre kell beirni a
kivant szoveget es a szelvenyt levelez61apon vagy
boritekban elkLildeni a k6vetkez6 cimre:

Sz6-Beszed Szerkeszt6sege
5500 Gyomaendrod, H6sok Litja 51.

Egy apr6hirdetes szovege lehet61eg ne tartalmaz
zon 15 sz6nal t6bbet! A hirdetesek sz6vegeert fele
16sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

Felad6 neve:

fitness & edzoterem
teremberles IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body \ hastanc Izsiregeto aerobik

tarsastanc Ij6ga Ipreventiv gerinc gimnasztika

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

El5~ ALKALOM INGYENES BARKINEK' .,

INGYENES EDZES

., .,
KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap
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• A fetsoro!t fe!t!ltC'lok nem mJnOsijlnek ajan!at1:l!t~l:1ek, a IlzJnggel ltapcsolalOS teljes lajekOztal~S eleme13 rMliakoioskeeesunkben.

, ,
TELl KISHASZON AKCIO!

FordBiztos~as

OJ kishaszon-gepjarmli finanszirozasi ajanlat!

Feltetelek*:
• Finanszirozott osszeg: minimum 1 000 000 F~ maximum 15 000 000 Ft • Biztositekkent jelz3log bejegyzesere lehet szukseg

• Ford HaszonjamllJvek • 6ner6 minimum a brutto vetelar 20%-a
• Futamid6 valtoz6 kamatnal: 12-96 h6nap • Finanszirozasi forma: Iizing

• Futamido fix kamatnal: 36~0 honap • Penznem: magyar forint
• Az. ajanlat 2018.01.01 -toi 2018.03.31-ig vagy visszavonasig ervenyes

Sandor Service Kft.

5310 Kisujszallas, Deak F. u. 69-75.

Tel: +36-59/321-134, Mobil: +36-30/985-0052

e-mail: ertekesites@sandorservice.t~online.hu.cseh.zsolt@sandorservic:e.t~onlin.e.hu

web: www.fordsandorservice.hu



Iki UJ aut6k keszletrol azonna~!Su

Rendez6: a Devavanyai Birk6z6 SportegyesUiet es a Hencz Wrestling Birk6z6 SportegyesOlet
~ CP • w ::::- ~ E _ _ - ~ ~_

Szinvonalas Teriileti Diak 1·11. Ktittittfogaso Orszagos Bajnoksag
varja szeretettel a kiizdosport kedveloit as leendo versenyzoit.

Megismerhetjiik a magas szfnvonalu birk6z3st, ahOV3 ~!nden szorgalmas versenyzonek
lehetosege van eljutni. Birk6z3S = Melt6sag, Onuralom, Szenvedely.

Helyszin: Gyomaendrod, Varosi Sportcsarnok (Szabadsag ter 1.)

dO~Dnt: 201 S. februar 11. 10 orai kezdettel

Aki definiaL egy prob
lemat, az mar felig megol
dotta azt.

(Julian Huxley)

A valtOZ<1sok aJap al
kotoelemei a gazdasagi
eletnek: mindenkinek meg
ken valtoznia es lehetoleg
meg az elott, hogy az elke
riilhetetlen leune.

(Jack Welch)
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@CASCO+

...

Swift 1,2 GL+ 4WD
3.960.000,- Ft

Vitara 1,6i GL+ 4WD
4.940.000,- Ft

,..

Swift 1,2 GL+
3.610.000,- Ft

Jimny 1,3i JLX
Comfort

4.585.000,- Ft

th
J'J

1 ".

gnis 1,2i GL+
3.490.000(- Ft

<:.

$ SUZUKI Sandor
5310 Kisujszallas, Kozraktar u. 4.
Tel. 59/520-750,20/254-730
e-mail: suzukiertekesites@sandorservice.t-online.hu
web: www.suzukisandor.hu

Minden tarsadalomban
akad nehany ember, aki
vezetesre sziiletett. mig
masok arra val6k, hogy
tamicsot adjanak.

(Ralph Waldo Emerson)

Ra valaki egy lepessel
kiserel meg eljutni a cSllcs
ra, az sok bajt okoz a vila
gon.

(Soren Kierkegaard)

19azi sikered llgy lehet,
ha soha nem adod fel.
Hogy j6 id5ben, j6 heLyen
legy, csak akkor adatik
meg, ha folyamatosan ke
resed ezeker a j6 helyeket.

(Arthur Pine)

(William Cobbett)

CeUaink adnak erte1
met a reggeli felkelesnek,
ezek hajtanak egesz nap. A
celok felszinre hozzik a
melyben rej!o ertekeket.

(Harvay Mackay)

Az 6!et egy oJyan mu
sor, amit csak visszafele
nezve lehet megerteni, es
csak elore nezve lehet meg
elni.

(Hannibal

Ha nines lit, epits ma
gadnak!
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Nekiment
a rendorautonak

Gazolas

Gazolas tortent februar
15-en Gyomaendr6don a
nyilt vasuti p31yan (nem
kozliti keresztezodesben),
egy vonat elgazolt egy not,
aki a helyszinen eletet
vesztette. A rend6rseg koz
igazgatasi eljaras kereteben
vizsgaIja az esetet. A
Mavinform honlapjar61
megtudtuk, hogy a baleset
reggel 5 6ra 40 perckor t6r
tent, a gyomai allomasra
behalad6 vanyai vonat
gazol13 el a not.

(297-r6l 329-re), mig a
konnyen seriiltek szamaban
39,2 szazalekos (827-r61 1
147-re) novekedes merhet6
- all az Orszagos Bal
esetmegel6zesi Bizottsag
kozlemenyeben.

januar 1. es 31. kozott
osszesen 1 178 szemelyi
seriilessel jar6 komti bal
eset tortent, 32,1 szazalek
kal tobb, mint 2017. azonos
id6szakaban (akkor 892
balesetet regisztraltak). A
balesetben meghaltak sza
mat illet6en megallapitha
t6, hogy a tavaly januar
vegi 49-el szemben iden
egy h6nap alatt 51-en vesz
tettek eletiiket a kozu13kon.

A halalos aldozatokon
tlilmen6en a sulyos seriiltek
szamaban 10,8 szazalekos

Az orszagos adatok
szerint egyebkent 2018.

ASZEzoNALIS vALTAsT BiZzAWK!

balesetek szama jelent6sen
csokkent es egy gyermek
sem vesztette eletet.

A balesetmentes napok
szama tekinteteben az
elmult 5 evben csak 2016
ban volt kedvez6bb a hely
zet. Akkor 101 napon nem
tortent szemelyi seriilessel
jar6 kozlekedesi baleset,
2017-ben pedig 95 ilyen
napot regisztralt a rend6r
seg.

seriiltek meg. A vezeto, egy
44 eves ferfi konny{l serii
lest szenvedett, az alkohol
szonda ittassagot jelzett
nala.

A Szarvasi Rendorka
pitanysag jarmuvezetes
ittas allapotban vetseg
elkovetesenek megalapo
zott gyanuja miatt blinteto
eljarast inditott ellene. A
baleset koriilmenyeinek,
valamint a gepkocsikat
vezetok szabalysertesi es
blintetojogi felelossegenek
vizsgalata meg folyamat
ban van.

volt erintett kerekparas. A
273 balesetet okoz6, illetve
balesetet szenved6 kerek
paras koziil hatan vesztet
tek eletiiket. Ketten sza
balytalansagukkal maguk
ideztek e16 a balesetet es
mindketten ittasak is vol
tak. Ezek a baleseti adatok
is azt tamasztjak ala, hogy
tovabbra is indokolt kie
melt figyelmet forditani a
kerekparosokra es az ittas
jarmuvezet6k forgalomb61
val6 kismresere.

Az osszes szemelyi
seriiJessel jaro kozlekedesi
baleset egy negyedet ke
rekparosok okoztak. Ez az
arany j6val magasabb az
orszagos atlagnal. A gyalo
gosok 2,5 szazalekos resz
aranya viszont sokkal ked
vez6bb az orszagos adatnal.
Pozitivumkent ertekelhet6,
hogy 20l7-ben a gyermek-

Gyomaendrodon, az
Iskola utcaban 2018. febru
ar I8-an, 2 6ra 45 perc
koriil a116 rendoraut6nak
litkozott egy szemelygep
kocsi. A rendorok egy beje
lentes kapcsan roentek ada'?
tot gy{ljteni, ezert alltak
meg egy haz elott. A ht
rendor a baleset elott
kiszallt a jarmubOl, tehat a
rendorsegi szolgaIati aut6
ban az litkozeskor nero lilt
senki. A szemelygepkocsi
ban, amely a szolgalati
aut6nak litkozott, osszesen
oten iiltek. Az utasok nem

Gyulan tartotta a 2017-es evet ertekelo
ertekezJetet a Bekes Megyei BaJeset-meg
elozesi Bizottsag. Az olesen ismertettt~k

Bekes megye kozlekedesbiztonsagi helyze
tet es ertt~keltek a bizotts-ag elmult evben
veg-£ett balesef-megelozesi tevekenyseget.

A bizottsag iilesen
elhangzott beszamol6 sze
rint Bekes megyeben 2017
ben az el6z6 evihez kepest
csekely mertekben, 2 sza
zalekkal, II esettel emelke
dett a szemelyi seriilessel
jar6 komti kozlekedesi bal
esetek szama. Ezen bellil a
hahilos es a sulyos seriiles
sel jar6 balesetek szamaban
novekedes, mig a konny{l
seriilessel jar6 baleseteknel
mersekl6ctes tapasztalhat6.

Az 566 szemelyi seru
Jeses kozlekedesi baleset
bffl 75-ot okoztak ittas koz
lekedok. Az ittasan okozott
balesetek szama a 2016-os
evhez kepest ottel emelke
dett. Fontos hangsUlyozni,
hogy az ittasan seriiJessel
jaro balesetet okozok koziil
54-en kerekparral kozle
kedtek. Az osszes baleset
mint-egy 43 szazalekaban
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Az 58 milliardbol
41 milliard gazdara talalt

Kezdodnek
a varosi beruhazasok

Ertektar

Gyomaendrod palyazati eredmenyei
elso korben nyertes palyazatok

Az endrOdi Hosek tere litcpitese - 199,5 millie Ft.
Bellertilcti vizrendezes 9. iiteme - 243,5 milli6 Ft.
A Selyem (Iii varosbaza energelikai felujitasa - 184 milli6 Ft.
KultUrafejleszmsi strategia CLLD - 250 millie Ft.
Janisi foglalkoltatasi paktum - 300 milli6 Ft.
A masodik korben nyertes palyazatok
A lervezctt endrodi kerekpanil belvizelvezetcse - 70 milli6 Ft.
A gyomai piac korszerlisilese - 74 milli6 Ft.
Blaha uti 6voda korszcriisilcse - 45 milli6 Ft.
A gyomai Szabadsag ler megUjitasa - 250 millie Ft.
Orvosi rendelo es Ggyelet felujiuisa Endrod6n - 42 milli6 Fl.
A Fiizfas zugi holuigon alvezeto Mjar6 fclujitasa - 90 millie Ft.
A Cs6kasi hollagon atvezeto litjare felujiresa - 75 millie Ft.
Kis Balim All. Iskola energetikai felujiresa - 91 milli6 Fl.
Szolgliltatasfejlesztes a Gy.i Janisban -478 millie Fl. (EFOP)
Elethosszig tanulas infrastr. fejlesztese - 40 millie Ft. (EFOP)
Tanorcin kivii]j kulturillis foglalkozasok tam. - 25 millie FI. (EFOP)

Meg dontesre yare) palyazatok
Endr6di kerekparilt epites - 108 milli6 Ft.
Orvosi rendel6 felujiresa Gyomlin - 35 milli6 Ft.
fntezmenyek napelemekkel val6 ellauisa - 91 milli6 Fl.
Az 6regsz61oi varosreszen tervezell utepitcsre - LOO milli6 Fl.
Konyvtlirfelujitfls - 40 millie Fl. (EFOP)
Nephciz felujitas - 40 millie Ft. (EFOP)

A rendelkezesre a1l6
58 milliard forintnyi
Teriiletfejlesztesi Operativ
Program (TOP) Bekes
megyei forrasab61 iden
februar kozepen mar 41
milliard forint talalt gaz
dara.

Zalai Mihaly a Bekes
Megyei Onkonminyzat el
noke lapunknak' elmondta,
hogy folyamatosan biniljak
el a telepiilesek altai benylij
tott palyazatokat.

- Ugy gondolom, hogy
iden az els6 felevben min
den palyazati tamogatasi
dontes meg fog sziiletni 
tcijekoztatott az elnok.

A Bekes Megyei On
konnanyzathoz 74 telepUles
tartozik a 75-dik Bekes
csaba, mint megyei jogu
Yaros. A 74 telepUles koziil
eddig 69 palyazatat biraltak
el kedvez6en, azaz itt mar
tamogat6i dontesek sziilet
tek.

- Meg van nehany
h6nap a folyamat vegeig,
ezert meg nem vizsgaltuk
azt, hogy az 5 telepUles ese
teben mi tortent. Atfog6
elemzeseket, akkor lesz
erdemes vegezni, amikor
valamennyi palyazatot elbi
raltak es a tamogat6i donte
sek is megszulettek. Ezt
kovet6en elemezziik majd,
hogy jarasi es telepUlesi
szinteken hogyan szerepel
tek megyenk telepUlesei.

- A benyujtott palyazati
osszegek alapjan mekkora
volt az igeny az 58 milliar
dos osszegre?

- A palyazatok ket kor-
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ben: 2016-ban es 20l7-ben
kernltek kiirasra. Az els6
korben a palyazati igenye
ket tekintve haromszoros
volt a illijelentkezes a TOP
os forrasra. A masodik kor
ben mar kevesebb osszegre
nylijtottak be palyazatot az
onkonnanyzatok, hiszen lat-

Zalai Mihaly

tak, hogy korabban csak a
benylijtott palyazatok egy
hannada nyert, masreszt fej
lesztesi elkepzeleseiket is
atgondoltak, sziikitettek.

- A teriiletjejlesztesi
operat[v program egyik f6
celja a gazdasagfejlesztes.
Megfeleltek-e ennek a cel
nak az onkormanyzatok
palyazati elkepzelesei?

- Ebben az uni6s ciklus
ban az osszes Magyaror
szagra erkez6 penz 40 sza
zalekanak a gazdasagfej
lesztest kell szolgalnia. A
TOP-ban vannak olyan
lehet6segek, amelyek koz
vetleniil a gazdasagfejlesz
test szolgaljak: ilyenek pel
dflUl a megyei es a jarasi
munkaer6piaci paktumok. A
tobbi palyazati felhivas ugy

ABekes Megyei Ertektar
Bizottsag munkajar61 szolo
beszamolo is napirendre
kernIt a legut6bbi megye
gyiilesen. Zalai Mihaly
megyei elnok, az ertektar
bizottsag elnoke elmondta, a

fejleszti a gazdasagot, hogy
infrastrukturat biztosit
azoknak a eegeknek, vallal
kozasoknak, akik b6vlilni
szeretnenek: inkubatorha
zakra, ipari parkok fejlesz
tesere gondolok itt. A tobbi
palyazati felhivas pedig
kozvetetten szolgalja a gaz
dasag fejleszteset. Peldaul a
bolcs6dek, 6vodak b6vitese,
azon kerekparutak epitese,
amelyek az adott telepUle
sen a munkaba jarast kony
nyitik meg. ATOP-nak per
sze van mas eelja is a gaz
dasagfejlesztesen ill!. Ilyen
a munkanelkUliseg mersek
!ese, a helyi gazdasag meg
er6sitese es Bekes megye
felzark6ztatasa. Eppen ezert
Bekes megye 58 milliardos
fejlesztesi kerete az orszag
megyei kozott a negyedik
legmagasabb osszegii. A
nyugat-dunanillli megyek
hez kepest ketszer nagyobb
fejlesztesi kerettel rendelke
ziink.

- [den kimeriil az 58
milliard forintos fejlesztesi
keret. Mi lesz 2020-utan?

- Elkezd6dott a telepu
!esekkel a 2020 utani fej
lesztesi id6szak elkepze!e
seinek velemenyezese.
Olyan otleteket varunk az
onkonnanyzatokt61, amely
alapjan a konnany fel tudja
merni majd azt, hogy
milyen fejlesztesi igenyek
mutatkoznak a megyekben.
Ez azt is jelenti, hogy 2020
utan is erkezik uni6s fejlesz
tesi penz - mondta Zalai
Mihaly.

H.E.

megye 75 telepUlese koziil
51 alakitotta meg helyi ertek
tar bizottsagilt, ez nagyjab61
az orszagos atlag ketszerese.
Eddig 819 telepiilesi es 37
megyei erteket vettek lajst
romba.

Toldi Balazs polgar
mester lapunkat tajekoztat
ta arr61, hogy a Ternlet
fejlesztesi Operativ Prog
ram (TOP) els6 koreben
nyertes varosi palyazatok
kozul a Belviz 9. utem
elnevezesii 243,5 milli6s
beruhazas kivitelezesi
munkalatai mar elkezd6d
tek. A beruhazast a Hunut
Kit. vegzi.

ASelyem uti varoshaza
epUletenek energetikai fel
ujitcisa is rovidesen meg
kezd6dhet, a kivitelezest a
helyi Nemeth Nyilaszar6
Gyart6- es Forgalmaz6 Kft.
vegezheti.

Az endr6di f6ter feluji
tcisara elkeswltek a tervek,
s a munkalatokra mareius
kozepen irjak ki a kozbe
szerzesi eljarast, s val6szi
niileg aprilis elejen meg
kezdOdhet a munka.

Terveink szerint
mindharom munka ez ev
okt6ber vegeig befejez6
dik. A masodik korben
elnyert palyazatok eseteben
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a tervezesi munkalatok zaj
lanak, s a kivitelezesek var
hat6an 2019-ben fejez6d
nek be. Az endr6di H6sok
terenek felujitasat szeret
nenk egyi.itt vegezni a
Kodaly uteM61 a ligeti leja
r6ig epUl6 kerekparuttal
egyid6ben, am a bieikliutra
beadott palyazatunk elbira
lasa meg folyamatban van.
Egyebkent minden nyertes
palyazati penzb61 megval6
sul6 beruhazasunkhoz hoz
zakezdunk iden, annal is
inkabb, melt mar megkez
desnek szamit a tervezesi
munka is, de a tenyleges
kivitelezes a jav6 esztend6
tavaszara nylilik majd at 
mondta Toldi Balazs
Gyomaendr6d polgannes
tere.
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munkra nem megfelel6.
Sem en, sem dr. Szonda
Istvan azon a napon mas
elfoglaltsagunk miatt nem
voltunk itthon. Ellilek elle
nere az adott napon meg
erkeztek es Olah Reka
turisztikai menedzser
intezte a forgatas helyszi
neit es k6rUlmenyeit.
Allit6lag a furd6t azert
nem mutattak be, mert az
mondtak, hogy van itt ele
gendo latnival6, fiird6
pedig szinte mindenutt
van...

- 6n, mint a furdo
igazgatoja, nem banja,
hogy nem szerepelt a
gyogyfiirdr5 a Gyoma
endrOd turisztikGjat bemu
tato filmben?

- De, hanom, am tudni
kell, hogy itt nem mi vol
tunk a megrendelok, tehat
nem kellett fizetni a stab
nak, ez egy ingyenes
bemutatkozasi lehet6seg
volt, es a musor szerkesz
toje d6nt6tt ugy, hogy mi
legyen a filmben - mondta
Gera Krisztian, akitol
megtudtuk meg azt is,
hogy azert csak egy szal
lashelyet, egy Kossuth uti
apartmant mutattak be a
filmben, mert ez adott
szallast a filmkeszit6knek,
akik ezert beletettek a
Nagyne Perjesi Anik6 fele
apartmant a filmbe.

Lehetett volna - igazi
lokalpatri6ta m6don - a
gyomaendr6di civilek er
tekteremto munkai mellett
rangsorolni es bemutatni
varosunk legvonz6bb tu
risztikai ertekeit a haram
negyedoras filmben.

Vegiil is, a termalfur
do csak nekUnk, gyoma
endrodieknek hianyzott az
6sszeallitasb6l...

H.E.

Gera Krisztian elmondta:
- Meg mult ev novem

bereben forgattak a filmet,
bar jelezuk a stabnak,
hogy az az id6pont, ami
kor GyomaendrOdre j6n
nenek forgatni, az sza-

"\"\\.
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EzekrOl sz6 nem esett! Ehelyett
hosszU perceken at lathattuk a
Nagyne Perjesi Anik6 6nkormany
zati kepviselo Kossuth uti irodaha
zanak udvaraban levo apartmant,
valamint a k6ztudottan megleheto
sen erdektelen Barka es a K6r6s
lMogat6k6zpontokat.

Szegyen! Polgam1ester Uri On
tudott errol a partizan marketingrol?
Dr. Szonda Istvan es Nagyne Perjesi
Anik6 igen. Tudtak a filmrol, reszt
vevoi voltak. Igaz arcukat nem val
laltak - vajon miert? Polgarmester
Ur, Ont atvertek?

Tisztelettel:
Dr. Franko Karoly

egykori polgarmester,
nyugdijas orvos

RD6VARosOKS

nezni a liget elovilagat.
K6riilbelUl ennyi fert a
filmbe Gyomaendr6d erte
keib6I.

A helyi turisztikai
egyesulet, a Gyiiszte me
nedzsere ezeket tartotta
legfontosabb ertekeknek,
ugy, hogy peldaul a yaros
legnagyobbnak tartott
turisztikai vonzerejer6l a
Liget Furd6rol egy sz6
sem esett.

Megkerdeztuk Gera
Krisztiant, a Gyiiszte eln6
ket, miert sikeriilt ilyen
sutara ez a 45 perces film?

foglalkoz6k, akkor, ha igazan rekIa
mozni es bemutatni szeretnenk a
varosunkat.

fme a lehetosegek, amelyek
ebben a haromnegyed 6ras filmben
nem voltak lathat6k, de meg csak

.meg sem emlitettek: a tajhaz, a
zarandok szallas, a zanindok utak.
Gyoman a Kallai Ferenc szobor, a
regi varoshaza epUlete, Gyoma 300
eves ujra telepitese. Keptarban
Corini Margit, Vidovszky Bela
festmenyei. Az uj k6nyvtarunk. A
holtag, az Erzsebet Liget. A Liget
Furdot, a gy6gyvizet meg sem emli
tik a 45 perces filmben! A vizi
sportok, T6tka Sandor, ettermek,
mesterszakacsok, telmalvizes szal
lodak kimaradtak.

su makett hazik6it, sot egy
verset is elszavalta. A szal
lashelyek k6zi.i1 lMhattuk
Nagyne Perjesi Anik6
Kossuth utcai apartmanha
zat, kivUI es belUl, vala
mint a filmben "Timar
Etterem"-kent emlegetett
Dreher S6r6z6 es
Etteremrol is sz6 esett.
Bemutattak a Birka
csardat, ahol gyorsan fOz
tek egy marhap6rk6ltet. A
lombkorona setanyon, a
magasban eppen madarat
nem lattak, de interaktiv
tablakon is meg lehet

'-

Gyomaendroi turisztikai szakemberek az idei Utazas kiallitason

'ETSEGE

Tisztelt Szerkeszt(f Ur!
Kerem, ha lehet tegye lehetove

irasom k6zleset. Sokak velemenyet
szeretnem k6zze tellili.

A HAZAHUZ6 cimu turiszti
kai sorozat kereskedelmi tevekben
lathat6, nagy nezettseggei. Atelepu
lesek vezetoi, egyhazi kepviseloi
intezmeny vezetoi mutatjak be
varosukat, k6zseguket legt6bbsz6r
szep, elmenyszamba meno filmek
ben.

Elerkezett a pillanat es varo
sunk is sorra keriilt. Februar k6ze
pen ket televizi6s csatoman is leve
titettek orszag-vilag elott.

Arr6l szeretnek imi, mit nem
lattunk, mibol valogathattak volna a
filrnkeszitok es a helyi turisztikaval

A Hazahuz6 Gyoma
endr6d6t bemutat6 filmje
ben helyett kapott a
Templom-zugi holtag part
jara epitett Barka La
togat6k6zpont, ahol pelda
ul a falak k6z6tt, odabent
gombnyomasra lehet meg
hallgatni a vizimadarak
hangjat.

Lathattuk Kossuth uti
K6r6s Latogat6k6zpont
ban berendezett, A viz utja
cimu kiallitast es a Ba
bagyiijtemenyt, valamint a
Hunya Jolan vezette
mazsorett csoport edzeset.

A stab ellatogatott a
Szent Antal Kenyersu
t6bazba, ahol egy kaposz
taslepenyt kezdtek el
begylimi es sutni. A ripor
ter meg is kerdezte, hogy'
miert nem kenyeret sut
nek, es egyaltalan szoktak
e kenyeret sutni?

Lathattuk a Kner
Nyomda Muzeumot, me
lyet Beinschr6th Karoly
nyugdijas nyomdasz mu
tatott be, saki a filmkeszi
toket elhivta ottbonaba is,
es bemutatta sajM keszite-
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Jelentkezni
az alabbi telefonszamon lehet:

0620/975-01-02

Nyilaszar6k
beepiteseben vagy gyartasaban iartas

munkatarsekat ke""es
kiemelt fizetessel!

H-5400 Mez6tUr, Szolnoki ut 35
Tel: +36 20/431-6455 Fax: 56/551-971

E-mail: hr@rafi.hu www.rafi.hu
www.rafi.hu

Raktaros-anyagmozgat6
munkak6rbe

Elektronikai cegunk
a RAFI Hungaria Kft.
munkatarsat keres felvetelre

Jelentkezes faxon vagy e-mailben
Szab6 Patricia Renata HR munkatarsnal.

Elektronikai cegunk
a RAFI Hungaria Kft.

Berszamfejto, Tb ugyintezo
munkak6rbe

Elvaras:
NKH-s targoncavezet6i jogositvany

(OKJ-s vegzettseggel)
El6ny:

3324 es 3312 gepcsoportk6du jogositvany;
SAP es komisszionalasi ismeret

felvetel rekeres
legalabb k6zepfoku szakiranyu vegzettseggel,

kifizet6helyi gyakorlattal rendelkez6
munkatarsat

H-5400 Mez6tur, Szolnoki ut 35
Telefon.: +3620/431-6455., Fax: 56/551-971

E-mail: hr@rafi.hu
www.rafi.hu

Jelentkezes e-mailben Szab6 Patricia Renata
HR munkatarsnal.

Bern szobrot 1934-ben
allitottak fel Budapesten
a Bern J6zsef teren. A
ket vilaghaborU kozti
idoszak egyik 1egtobbet
foglalkoztatott kozteri
szobrasza volt Magyar
orszagon. Negy szobra
all Budapesten, 16 pedig
videken koztiik Gyoman
es Korostarcsan.

Ist6k Janos 1963-ban
Erdemes muvesz, 1970
ben pedig Kiva16
muvesz cimet kapott.
Budapesten hunyt el
1972. februar 22-en.

jaban vegezte, majd
1887-ben beiratkozott a
hosszlifalusi miifaraga
szati isko1aba, majd
tanulmanyait 1892-tol
Miinchenben fo1ytatta.
1908-t61 kii1onbozo
eur6pai varosokban 
minden anyagi tamoga
tas nelkiil - tanulma
nyozta a szobrasz elodei
altaI teremtett ertekeket.

Az 1. VilaghaborU
utan szamos hadi emlek
mille kapott megrende
lest. A legismertebb
nagymeretu szobrat, a

nevehez. Az 6 meghivasa
ra latogatott Gyomara 
hosszu evtizedek utan 
Kallai Ferenc, akit Bacs6
Peter filmrendez6 kisert el
varosunkba. De neki
koszonhetik a mozirajon
g6k Szilagyi Istvan, Gera
Zoltan, Reviczky Gabor,
Koltay R6bert, Meszaros
Marta latogatasat is.

R6zsika emleket a
varos mozilatogat6i es
tisztel6i meg6rzik! Nyu
godjon bekeben!

Febrwir IS-en tragikus
koriilmenyek kozott eletet
vesztette Csanyi Istvanne
(71), az egykori gyomai
Apoll6 Mozi vezet6je. A
sokak altai tisztelt ,,Mozis
R6zsika" az utols6 olyan
mozivezet6je volt varo
sunk kulturalis eletenek,
aki a szaktudasan illl igazi
lelkesedessel vegezte
munkajat. Mozivezet6i
tevekenysege idej e alatt
nepszerii koz6nsegtalalko
z6k szervezese fiiz6dik a

Kilencven eVe avattcik tel
a gyomai emlekmuvet

Istok Janos

Az 1848-1849-es sza
badsagharc, valamint a
I. Vilaghaboru hosi ha
lottainak emlekmiivet 
Ist6k Janos szobrasz
alkotasat - a gyomai re
formatus templom kert
jeben avattak fel 1928
ban.

A szobor iden 1esz 90
eves, s az onkormanyzat
tervei szerint fel is ujit
jak osszesen 4 milli6
forintb6l, me1y osszeg
egyik fele palyazaton
nyert penz, a masik reszt
a yaros sajat forrasab61
fedezik.

A szobrasz, Ist6k
Janos 145 evvel ezelott,
1873. junius IS-en szii
letett Bacsfaluban, az
edelyi Barcasagban.
Elemi iskolait szii1Ofalu-
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Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

vetleniil ennek a tiintetes
nek a hatasara - II. Mikl6s
car lemondott, s polgari
kormany alakult, mely sza
vaz6jogot biztositott a nok
nek. Ezzel valt veglegesse a
nonap datuma is, mely a
vilag legtobb orszagaban
mareius 8-a.

Magyarorszag a nonapi
felhivashoz elosz6r 1913
ban csatlakozott, amikor az
Orszagos Noszervezo Bi
zottsag r6plapokat osztott.
A k6vetkezo evben, 1914
ben mar orszagszerte ren
dezvenyeket szerveztek. A
Rakosi-korszakban a nonap
iinneplese kotelezove valt,
es az eredetileg kiil6nbozo
idopontokban rendezett
nonapot 1948-t61 szovjet
mintara marcius 8-an tar
tottak meg.

Arendszervaltas utan a
nonap Magyarorszagon is
elvesztette eredeti munkas
mozgalmi hangulatat, he
Iyette a viragajandekozas
dominal.

J6nas Zoltanne (Szegenyekert
Part)

Kerekes Anik6 (Eur6pai
Ciganyok Demokratikus Partja)

Mezei Eva (Magyarorszagelt
Demokratikus Part)

Olahne Seres Timea Maria
(Demokrata Part)

Radai Alex (16 0t Magyar Pol
gari Part)

Radai Eva (Eur6pai Roma
Keresztenyek Jobbleteert Demok
ratikus Part)

Radai Jenone (Ininytii Part)
Sarvak-Ivan Ildik6 (Magyar

Igazsag es Elet Partja)
Szilagyi Renata (Hajra Ma

gyarorszag Part)
Rajtuk kiviil meg 16 szemely

adta Ie ajanlasait, ezeket hitelesite
se lapzartankkor meg zajlott..

az orszagos es nemzetkozi
esemenyekben.

1909-ben az EgyesUlt
Allamokban tartottak meg
az elso nernzeti nonapot,
februar utols6 vasamapja
ra, 28-ara igazitva.

A II. Intemacionale
VIII. kongresszusan 1910.
augusztus 28. es szeptem
ber 3. k6z6tt hataroztak
arr61, hogy a nok valaszt6
joganak kivivasa erdekeben
nemzetk6zileg is nonapot
tartanak. A hatarozatot a
kongresszus elfogadta, de a
megemlekezes pontos datu
mar6l nem sziiletett dontes.
1911. mareius 19-en Auszt
riaban, Daniaban, Ne
metorszagban es Svajcban
tartottak meg a vilagon elo
szor a nemzetk6zi nonapot.

1917. marcius 8-an (a
julianus naptar szerint feb
ruar 23-an, azaz: februar
utols6 vasamapjan) Orosz
orszagban nok ti.intettek
kenyerert es bekeert. Negy
nappal kes6bb - nem k6z-

es a Parbeszed Magyarorszagert is
tamogat.

A Jobbik kepviselo jeloltje a 2.
szamu valaszt6keriiletben a szarva
si Samu Tamas Gergo, aki vegzett
sege szerint politol6gus. Egy even
keresztiil orszaggy{\lesi kepviselo
kent is tevekenykedett, jelenleg pe
dig a Jobbik frakci6vezetoje Bekes
Megyei K6zgyiilesben.

Indul a kepviselosegert ebben a
vaJaszt6keriiletben meg:

As6s Tibor (Magyarorszagi
Ciganypart)

Bencsik Mihaly (LMP)
Cs6m6r Agostonne (Magyaror

szagon Elo Dolgoz6 es Tanul6
Emberek Partja)

Fabian Kata Ildik6 (Csaladok
Partja)

Gombos Jeno (A Haza Partja)

hatarozatot fogadtak el a
nok hivatasszerii munka
vegzeserol. Ez a hatarozat
annak az evezredes sztereo
tipianak kivant veget vetni,
mely szerint a nok helye
kizar61ag otthon van. Az
1899. julius 14-en kezdodo
II. IntemacionaJe alakul6
k6zgyiilesen Clara Zetkin
beszedeben hirdette a nok
jogat a munkahoz, az anyak
es gyerekek vedelmet es a
nok szeles korii reszvetelet

be keriilt: 1866. szeptember
3. es 8. k6z6tt az I. Inter
nacionale (hivatalosan:
Nemzetk6zi Munkasszo
vetseg) elso kongresszusan

Nagy a tiilekedes az orszaggyii
lesi kepviseloi posztert. A valasz
tas.hu adatai szerint valaszt6keriile
tiinkben a marcius 6-i lapzartaig
osszesen 17 olyan jeloltet vettek
nyilvantartasba, akik a szabalyok
nak megfeleloen a sziikseges 500
ervenyes ajanlast 6sszegyiijt6ttek.
Meglepoen jelentos politikai ambi
ei6 van az eddig ismeretlen, ma
gukr6l semmifele eletjelet sem ad6
politikai formaci6knal.

A kormanypartok orszaggyiile
si kepviselojel6ltje az 2-es szamu
valaszt6keri.iletben, ahova Gyo
maendrod is tartozik, Dank6 Bela.

Bekes megye 2. szamu valasz
t6keriileteben a Demokratikus
Koalici6 es a Szolidaritas Sz6
vetseg jel61tje dr. Konde Gabor
kondorosi allatorvos, akit az MSZP

A munkasmozgalmi eredetu nonap tortenete
A nemzetkozi nonap

a nok ininti tisztelet es
megbecsiiles kifejezese
nek napja, amelyet 1917
ota (~agyarorszagon

1948 ota) minden ev mar
cius 8-an tartanak. A
nemzetkozi nonapot az
ENSZ is a vihignapok
kozott tartja szamon.

A nonap eredetileg a
mai viragos, kedveskedos
megemlekezessel szemben
munkasmozgalmi eredetii,
harcos, a nok egyenjogUsa
gaval es szabad munkaval
lalasaval kapcsolatos de
monstrativ nap volt.

Az elso marcius 8-hoz
k6t6do esemeny 1857-ben
tortent, amikor marcius 8
an emberibb munkafeltete
leket es magasabb flZetest
k6vetelo textilipari nodol
goz6k tiintettek New York
uteain.

A nernzetk6zi munkas
mozgalom fejlodesevel a
nok emancipaci6janak ker
dese is egyre inkabb eloter-

Nemzeti
Kozlekedesi
Hat6sag

A Dareh Bazis Zrt
ertesiti tisztelt ugyfeleit,
hogy az unnepi hulla
dekszallitasok az alabbi
ak szerint lesznek meg
tartva:

2018. marcius 15-e
(csiitortok)

2018. marcius 14-en
(szerda)

2018. aprilis 2-a
(hetfO)

2018. aprilis 3-a
(kedd)

Megertesuket es se
gita egyiittmukodesuket
elare is koszonjiik!

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

Eredetisegvizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

0666/610-650 I

0630/600-42-30

www.gyomako2s2olg.hu

Hulladekszallitas
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Erdos Norbert
sajt6kozlemenye

"A magyar es europai
meheszekkel es polgarokkal
egyiitt fesziilten varom a Mez
jelentes eur6pai parlamenti
vegszavazasanak eredmenyet" 
jelentette ki Erdos Norbert fide
szes EP-kepviselo Briisszelben.
A nepparti politikus nagy tamo
gatasra szamit a plenaris szava
zas soran, hiszen az EP
Mezogazdasagi es Videk
fejlesztesi Bizottsagaban a
jelentes k6zel egyhangli meg
erositest kapott.

K6ztudott, hogy mind az
eur6pai meheszek, mind a
meheszeti agazat komoly baj-

ban van, s nagyon varjak, hogy
az unios intezmenyek megol
dast kinaljanak gondjaikra.

"Nem is lehetne idoszeriibb egy
EP-jelentes elfogadasa a tema
ban" - mutatott ra Erdos
Norbert.

Sikeres meheszek es egesz
seges mehek nelkUl nem lesz
sem beporzas, sem mez
Eur6paban a j6voben, ezert ki
kell allnunk egy olyan program
mellett, amely garantalja a
mehek es a meheszek megma
radasat.

Ez a program a meheszek
segitsegevel fogalmazott, az
6sszes parlamenti kepviselo
csoport aktiv k6zremiik6dese
vel formaIt t6rekeny egyensu
lyon alapul6 Mez-jelentes. "A
mezhamisitas elleni kiizdelem,

a mehek hatekony es azonnali
megvedese a va16ban karos
vegyi anyagokkal szemben, a
meh-betegsegek elleni fellepes
vagy a'meheszek igazsagosabb
uni6s tamogatttsanak az igenye
mind olyan kerdesek, amelyek
re az ED hatarozott valasza
nem halaszthat6 tovabb" - hivta
fel a figyelmet Erdos Norbert.

5Z0-BE5ZED..
(9~Uleh; sZt";!
es·.ulkwd6if

{,eszel.'

Technikus

Mezogazdasagi technikus
Komyezetvedelemi technikus
AliattenyesztCi
es allategeszsegugyi technikus

Novenyvedelmi szaktechnikus

MezCigazdasag agazat
Kiimyezetvedelem agazat

Szaktechnikus

Kepzesi ida 4+1 ev technikus (valaszthat6)
8 altalanos iskolai vt!gzettseggel
rendelkezok samara

Kepzesi ido 1 ev
MezOgazdasagi technikussal rendelkezok
samara

N_likipzis:

Kepzesi ido 2 ev
Erettsigivel rendelkezok szamara

Nappall kepzesek:

NappAli kepzesek:

Belovaglo
Patkolokovics
Biogazdalkodo

Kepzesi ida 3+2 ev erettsegi (valaszthato)
8 altahinos iskolai vegzettseggel
rendelkezok szamara

Gazda

Lovasz

Edesipari termekgyart6

Allattarto szakmunkas
Pek
Kistermeloi elelmiszereloallit6~
falusi vendeglato

Csaladi gazdalkodo

Tartositoipari szakmunkas
Tejipari szakmunkas
Husipari szakmunkas
Halasz. haltenyeszto

Intenziverettsegi

RaepUlo kepzesek

Kepzesi ido 2 ev
Szakmiival rendelkezok szamara

Nappall kepzis

N.ppAii kepzesek:

Nem sikeriilt meg valasztanod? Akkor mi segitiink!
2018/2019-es kepzeseink Neked:

Szakkozepiskola Szakgimnazium
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Mintegy 1,65 milliard
forintb6l uj csomago16cent
rumot epit a Gallicoop
Pulykafeldolgoz6 Zrt. A
fejlesztest 50 szazalekban a
Nemzetgazdasagi Minisz
terium tamogatja, a fenn
marad6 reszt a ceg onero
bol fedezi. Aberuhazas var
hat6an gyorsabb, hateko
nyabb kiszolgalast es 01
cs6bb el6allitast tesz lehe
tove, a dolgoz6k szamara
pedig kivalthatja a harom
muszakos munkarendet.

Sz6-Beszed 2018. marcius

MEZOTUR

Kilat6 is lesz
a varoshaza tetejim

Nagyszabasu turiszti
kai fejlesztes kezdodik
hamarosan Mezoruron.

A palyazatnak szamos
eleme lesz, tobbek kozott a
varoshaza tetotereben va
rostorteneti kiallitas nyilik,
es egy toronykilat6t alaki
tanak ki. Sok mas latva
nyossag mellett tavcsove
ket is kihelyeznek, a foter
rol pedig estenkent a
torony falara fenyfestessel
vetitik Mezorur cimeret.

Ifogtak a szlovak bandat

- AGallicoop Zrt. meg
alakulasakor nem gondol
tuk, hogy ilyen leptekii,
merteku fejlodesre lesz
kepes. Az uj csomago16
centrumban olyan szeletelo
es csomago16gepeket he
lyezlink el, amelyek az evi
40 ezer tonna el6allat leva
gasnak teljes mertekben
megfelelnek. Kiiktatjuk
azokat a tenyezoket, amik
eddig gatoltak a preciz,
gyors, pontos es korszeruen
kicsomagolt termekek piac
ra jutasat - erzekeltette a
beruhazas jelentoseget Er
delyi Istvan elnok-vezer
igazgat6.

A forrast ket nagy teru
letre forditjak: az egyik
felet az epitesi munkaIatok,
a masikat pedig az eszkoz
beszerzes teszi ki.
Mostanra mar - az enyhe
telnek koszonhetoen - az
osszes kUIso munkalatok~

kal elkeszliltek, es elorelat
hat61ag marcius derekan
atadasra kernlhet az epiilet.
Ezt kovetoen az engede
lyek beszerzese kezdodik
meg, hogy a junius vegi
kitlizott hataridore beindul
hasson a termeles.

A projekt kereteben a

ceg 25 fo tobbletfoglalko
zast is vallaIt. Erdelyi
Istvan ugy fogalmazott, bar
orommel bovitenek a fog
lalkoztatottak letszamat,
evek 6ta munkaerohiannyal
kUzdenek. Ennek oka, hogy
az idosek kozlil egyre tob
ben mennek nyugdijba, a
fiatalok egy resze pedig a
magasabb jovedelem reme
nyeben a nagyobb varosok
ban, Budapesten vagy kUl
faldon vallal munkat.

Hozzatette, bar az
elmUlt ket evben kozel 20
szazalekos beremelest haj
tottak vegre, iden pedig
tovabbi 9 szazalekot ter
veztek be, azt tapasztaljak,
hogy a fiatalok igy sem
tartjak eleg vonz6nak a
meghirdetett allasokat. A
nehez helyzetbe kernlt
kelet-magyarorszagi elel
miszeripar egyediili megol
dasnak ukran munkavalla
16k foglalkoztatasat tartja,
es ezen a teren mar lepes
eket is tettek. Az elkovetke
zo ket honapban a ceg var
hat6an 33 fo kUlfaldi dol
goz6 foglalkoztatasat kezdi
meg.

Anehezsegekrol sz6lva
elmondta, Lengyelorszag

az elmUlt 14 ev alatt meg
haromszorozta a termele
set, amivel abszolut elso
nek szamit az eur6pai pia
con. A magyar pulykaaga
zat ezt a gyors iitemet nem
tudta kovetni, az emlitett
idoszakban a termeles ISO
ezer tonnarol 95 ezer ton
nara esett vissza.

Az ertekesitest a tava
lyi evben az agazatot sujt6
madarinfluenza es a piaci
problemak is nehezitettek.
Pozitivum azonban, hogy a
Gallicoop Pulykafeldol
goz6 Zrt. a komyezo orsza
gokban nagyon j6 verseny
helyzetben van: nemregi
ben kezdte meg a szallitast
egyebek mellett a szlova
kiai, horvatorszagi, szlove
niai Lidl iizletekbe, ahol a
haziasszonyok szamara
k6nnyen es gyorsan elke
szitheto termekeket kina!.

Erdelyi Istvan elarulta,
az idei evi fejlesztesek
kozott szerepel a panir
iizem bovitese is. Mar meg
rendeltek azt a tobb tizmil
li6 forint erteW eszkozt,
melynek reven 5500 tonna
r6l 8000 tonmira tudjak
novelni a kapacitast. Ta
pasztalataik szerint ugyanis

a piac rendelkezesre all,
olyannyira, hogy olykor
mar most sem tudjak kiele
giteni a vevoi igenyeket.

Hegedus Eva
(Newsag.hu)

A Bekescsabai ]arasi
Dgyeszseg osszesen 50 rend
beli bUnszovetsegben, iizlet
szeriien, dolog elleni er6szak
kal elkovetett 10pas buntette
es 115 rendbeli lopas vetsege
miatt kezdemenyezte egy 36
eves es egy 48 eves szlovak
ferfi e16zetes letart6ztatasat,
akik szamlajara nagyszamu
magyarorszagi betores rrhat6.

A szlovak allampolgarok
b6l - 4 ferfib61 es egy n6b6l 
a1l6 bunbanda tagjai 2017.
marciusat61 kezd6doen 2017.
november 27. napjaig ossze
sen 35 kii!onbozo magyaror
szagi helyszinre tortek be,
amelyek zome id6sek otthona
vagy szeretetotthon volt. A
banda vezetoje intemeten
nezte ki a betores celpontjait,
majd kifejezetten a betoresek
vegrehajtasa erdekeben uta
ztak a gyanusitottak Ma
gyarorszagra. Egy-egy ejsza
kai "latogatas" alkalmaval
tobb intezmenybe is betortek.
Betoreshez sziikseges szersza-

mokat nem hoztak magukkal,
hanem azokat is a helyszinen
vagy a helyszin kozeleben
loptak.

Bekes megyeben Be
kescsaban, Kondoroson, Ko
rosladanyban, Csabacsudon es
Veszton tortek be egy gondo
zasi kozpontba, tobb idosek
otthonaba, illet61eg egy szoci
alis es gyermekj6leti intez
menybe. Ezeken kiviil az
orszag egesz tertileten garaz
dalkodtak. Az egyes helyszi
nekro! t6bbszazezer, nehol
tobbmilli6s fogassal tavoztak.

A banda harom tagjat,
koztiik a vezet6jet is, 2017.
november 27-en Koma
romban, a Duna-hidnaL fogtak
el, amikor nagy mennyisegu
lopott penzzel Szlovakiaba
akartak tavozni. A most letar
t6ztatott ket ferfi t eur6pai es
nemzetkozi elfogat6parancs
alapjan Szlovakiaban fogtak
el es a szlovak hat6sagok
adtak ki a magyar hat6sagok
nak. (hehir.hu)
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Ambrusz Laszlo

a meregtelenita, vertisztit6
funkei6. Kepes fellazitani a
belek tartalmat, fokozza a bel
mozgast, csokkenti az emesz
t6rendszer tlliterheltseget.

A pitypangnak ahogyan a
nepnyelvben mondjak a has
nyalmirigyre j6tekony hatisa
van, ha gyulladas vagy emel
kedett vereukoreukor szintet
meriink. Alevel forrazata, de a
noveny viragz6 szaranak az
elragesalasa is segithet. A
pitypang eras vizhajt6 is
viszont a gyokerenek a [Ozete
p6tolja a szervezet szamara
nelki.ilozhetetlen s6kat.

Tudjak ebben a noveny
ben az a fantasztikus,hogy
nem kell vetni, kapalni, stb...
Csak Ie kell erte hajolni l

Tulzasba ne vigyek a
fogyasztisat! Varand6s alla
potban nem szabad gyennek
lanefiivet fogyasztani!

Legyen a kozos e havi jel
sz6: Tavaszra fell

vasztja a szervezetben barhol
leva eisztakat.

.. Bannennyire is furesa de
a lelki beallitottsaguukra is
hatassal van. Sziinteti a tom
pasagot, esokkenti a teves
kepzeteket. Kiemeli a lelket a
nyomasztottsag es a tehetet
lenseg allapotab61. Felebreszti
a valtozasra val6 hajlamot es a
szabadsag erzeset.

Az id6skori agyer-elme
szesedessel jar6 idegi gyen
gultseg, gyengUia felfog6
kepesseg esten erasiti megfia
talitja az idegrendszert.

A majat megszabaditja a
felgyiilemlett epetol, a rosszul
emesztett tapanyagokt61, mer
gekt61, illetve ujra beindulhat

Gvogyito termeszet: apitypan

ben felgyulemlenek olyan
salakanyagok a szervezetiink
ben, amelyek aztan zavarokat
okozhatnak a nonnal milko
desben.

Aki kertes hazban lakik
bizonyara ismeri a mindenbol
megtalalhat6 gyenneklanefii
vet. Kora tavaszt61 kesa aszig
lehet a segitsegiinkre. A
novenynek a levele, szara es a
gyokere is hasznalhat6. Kora
tavasszal (meg a viragzas
elatt) a noveny zsenge levelei
salatinak alkalmasak a szel
lem es a vel' frissitesere. De
fOITazata. is segit mar kora
tavasszal a testi-lelki ujjaszii
letesben. Az egesz vilagon
ismert noveny a nepgy6gya
szatban. Hasznalatos vertisz
titasra, emesztesi zavarok
esten. Felfokozza a test min
den teriileten a mozgast a test
nedvek, energiak aramlasat.
Megsziinteti a testnedveinek
pangasat. Ha rendszeresen
hasznaijuk akar sulyesokke
nest is eredmenyezhet. Sor-

Szeretettel koszontom a
Sz6-Beszed minden kedves es
hiiseges 0Ivas6j<it. Lassan
vege van az idei tdnek. Itt van
az ideje a tenneszet korforga
sara gondolnunk. Akar menyi
re is esikorgat - a eikk irasakor
- az idei telleghidegebb ejsza
kaja, akkor is vege lesz hama
rosan es jon a tavasz.

Telen, mint ahogyan a ter
meszet is pihen az emberi ter
meszet is esendesebben, alap
jaraton miikodik. Lassabb az
anyageserenk a teli idaszak
ban. Kevesebbet mozgunk,
tobbet esziik olyan elelmi
szert, ami nehezebben emeszt
heta, kevesebb novenyi rostot
tartalmaz. Ennek kovetkezte-

Gyomaendrod
Telefon: 0620/823-2124

hHkiiznapokon
17 ora utan

Kerekine Kovacs KIara
kineziologus

hamarabb tanulnak meg erintoke
pemy6t hasznalni, mint jarni.
Vajon milyen valtozasokat boz ez
magaval a gyerekek gondolkoda
si, tanulasi, erzekelesi vagy akar
mozgasi kepessegeire nezve? Az
"ujabb media" (szamit6gep,
internet, mobiltelefon, tablet,
videojatekok, stb.) hasznalatar61
meg nem tudjuk, hogy bogyan hat
a kesobbiekben a kisgyermek
pszicbes fejl6desere. De szerin
tern a gyermekek fejl6desebez az
ingerszegeny es a rulingerlo k6r
nyezet sem igazan j6.

- Az e16iteJetek, a negativ
gondolkodas, a kellemetlen erze
sek (pI.: felelem, diih, csal6das,
harag, banat, fettekenyseg) es a
kellemetlen emlekekhez kapcso
16d6 esemenyek, arcok, bangok,
es szinek is okozhatnak lelki trau
mat, stresszt. T6bbek kiiz6tt az
emberek eleteben ezeknek a
stresszeknek az oldasaban is
segitseget tud nylijtani a kinezio
16gia.

~Ij(t~
~

- Acsaladok szetesese, vala
sok, mozaik csaladok: Minel rosz
szabb a viszony a sziil6k k6z6tt,
annat nagyobb erzelmi megterhe
les erheti a gyermeket, mert nem
tud, es nem is akar valasztani
kiizii[iik, hiszen mindkettojiiket
szereti. Ez az erzelmi trauma akar
evekig is hatassa[ [ehet az enkepe
re, es magatartasi vagy tanulasi
zavarokban is megnyilvanulbat.

- Arulzasba vitt televizi6zas,
mobiltelefon es szamit6gep hasz
nalata: On sziil6kent val6sziniileg
az Xvagy Ygeneraci6ba tartozik.
Ha kamasz, tini vagy huszoneves
gyermeke van, akkor 6 a Z gene
nki6 ([995 6ta sziiletettek) tagja,
akiket digitalis bennsziil6tteknek
is hivnak, mert mar az eletiiket el
sem tudjak kepzelni a mobiltele
fonok, tabletek es mas digitalis
eszk6ziik nelkiil. Ok kepesek az
informaci6kat nagyon gyorsan
feldolgozni, es egyszerre tiibb
mindenne[ parbuzamosan is fog
lalkozni. Szamit6gepes hasonlat
tal elve: multi-taszkosan tudjak
egyszerre feldolgozni a k6riil6ttiik
araml6 inforrnaci6kat, ingereket,
viszont kevesbe tudnak hosszU
ideig, kitart6an koncentralni.

A legUjabb (2010 6ta sziile
tett) Alfa generaci6 tagjai gyakran

Husvetra mar rendelhet6:
- zsurkenyer
- husveti kalacs
- pogacsak!

Husveti ajanlat a Siker iiz/eteiben.
Trappista sajt (nemet): 1299 Ftlkg
Napraforg6 etolaj: 369 Ftlliter
Kristalycukor 1 kg: 199 Ftldb
Arany facan dobozos sor 0,5 liter: 169 Ftldb
K6banyai dobozos sor 0,5 liter: 189 Ftldb
Hazi jeliegO kotOzott sonka: 1899 Ftlkg
Hazi jeliegO fUstolt csulok egeszben: 1299 Ftlk
Az akci6 2018. marcius 16-t6/ marcius 31-ig tart!

Az utobbi 50-60 evbeo
nagy IHszamban sziiletnek Ie
ujabb es ujabb gyermekgeneni
ciok, akiknek egy resze mar
maga is szii[ove valt azMa. Ezek
az X, Y, Z generaci6k es a 2010
utao szii[ettek az A1fa genenicio
elnevezest kaptak. Gyakran
hallhatjuk a sziilok, nagysziilOk,
pedagogusok szajabo[ ezt a
moodatot: "Ezek a gyerekek tel
jesen masok, mint akar 10 vagy
20 ewe[ ezelott."

Sokkal nagyobb es t6bb
stressz hatas eri 6ket a mai vilag
ban a kiiliinbiiz6 kapcso[ati - es
kommunilcaci6s problemak, a sok
valas, a gyakori szamit6gep es
internet hasznalat miatt.

Legjellemz6bb stressz bata
sok:

- Az id6hiany, az alland6
robanas: A sziil6k sokat dolgoz
nak, koran elrnennek ottbonr61 es
keso este emek haza, de akkor
ma'r "nagyon faradtak. Ilyenkor
mar nines kedvlik, tiirelmiik a
gyerrnekke[ foglalkozni, jiltszani,
beszelgetni. A gyermek hosszabb
ideig nem kepes ezt elfogadni es
megelteni, ezert ugy erzi "maga
ra hagytak", ami akar hiszterikus
viselkedesben is megnyilvanul
hat.

~~iinnepJteb/~

nwukn/~o~.ak

aJ-~~1
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Telefon:
0620/9142-122

Stancolt

es hagyomanyos

papirdoboz
gytutasa minden
meretben!
Szitazas,
szitaforma
keszftes!

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

Keresse a
Sz6-Beszedet
a Facebook-on is!

!l@~
"1'tOO" ~lIrO"fl.

qQ'lIi'iA

eszletrc5l!

GratulaJunk kiemelkedo teljesitmenyiik
hoz! Felkeszito tanaruk: Hunya Jolan.

Iyamon tanul6 diak: Nun J6zsef7. c es
Hugyik Zoltiln 7. b osztaJyos tanul6k is
remekiil szerepeltek, a kozepmezonyben
vegeztek.

A felkeszito tanarok voltak:
Simonne Szmka Zsuzsanna es For
gacsne Gyetvai Krisztina.

Tortenelem verseny
Februar IS-en, Bekescsaban ren

deztek a 7-8. evfolyamos tanul6k orsza
gos tortenelem tanulmanyi versenyd.
Az iskolat harom tanul6 kepviselte,
koziiltik : Timar Peter 8. a osztaJyos
tanul6 4. helyezest ert el. A ket 7. evfo-

azonna

Megyei Szep Magyar Beszed
Verseny

A Bekes Megyei Pedag6giai Intezet
februar 9-en rendezte meg a megyei
Kazinczy Szep Magyar Beszed Versenyt

a Megyei Konyvtarban! A7-8. osztalyos
korcsoportb61 Nandori Vikt6ria: negye
dik lett, a 6 -7. evfolyamosok koziil
Uhrin Andor pedig: elso helyezett!

gyei: 9. helyezett: Kovacs Adrian - felke
szitoje: Hunya Jolan, 12. heiyezett Varga
Yanda, 13. helyezett: Csanyi Brigitta 
felkeszito tanaruk: Domokos Anik6.
Gratulalunk a szep eredmenyekhez!

gepkocsiord
,

Megyei:
4. heiy: Sztojan Zoltan 8. c
5. hely: Nandori Vikt6ria 8. c
7. hely: Saly Sara 8. c
10. hely: Timar Peter 8. a
II. hely: Varkonyi Sarolta 8. c
13. hely: Stili Hanna 8. a

Mindegyikiik felkeszito tanara: Hunya
Jolan volt. Hetedikes evfolyamb61 me-

Lotz Janos szovegertesi
es helyesinisi verseny

A Gyomaendrodi Kis Balint A.ltalanos
Iskolab61 tobben vettek reszt ezen az
anyanyelvi versenyen, amely jelleget
tekintve igen osszetett volt, szerteagaz6
ismereteket kivant a tanul6kt61.

A legeredmenyesebben teljesitok a
nyolcadikos evfolyamb61 a kovetkezo
diakok voltak:

,5i 150 Le

~~*
FordBiztositas

Kuga Business Technology
ar 6.390.000,- Ft-to

EcoSport Trend 1,0 EcoBoost 125 Le .~

mar 4.499.000,- Ft-tal

Sandor Service Kft
5310 Kislljszallas, Deak F. u. 69-75.
Tel: 59/321-134, 30/985-0052, 30/584-6579
e-mail: cseh.zsolt@sandorservice.t-online.hu.

ertekesites@sandorservice.t-online.hu
web: www.fordsandorservice.hu

Focus Technology 1,6i 125 Le
ar 4.4-90.000,- Ft-tal

\

~~
Sandor Service

Custom Van Trend 2,0 TDCi 130 Le
mar netta 4.99,0.000,- Ft-tol ,.~ Transit Van Trend 2,0 TDCi 130 Le

Ranger XLT 2,2 TDCi 160 Le min netta 5.299.000,- Ft-tol
mar netto 6.099.000,- Ft-tol ~

...



2018. marcius Sz6-Beszed 11

Tisztelettel meghivjuk berf6zet6inket
a k6vetkez6 szakmai konferenciankra:

A konferenciai id6pontja:
2018. majus 12-en, 14 6rat61

Helye:
Gyomaendr6d-Hars Termal Hotel

konferencia terem

14 6rakor: k6sz6nt6
14:05-14:45 Termelesi tapasztalataink az

elmult evekben,
j6v6beni tervek, trendek.

Ignacz. Tibor palinkamester-szakmemok MSC

14:45-15:00 Szunet
16:00-16:45 A palinka iIIekony

komponenseinek alakulasa
a leparlas SOran

Dr. Kmellar Bela, elelmiszeripari-analilikus mernok

16:45-17.00 Szunet
17:00-17:45 Palinkaaromak fokozasa

segedanyagok segftsegevel.
Dr. Kovacs Istvan, Kokoferm Kft. iigyvezeto igazgat6ja

17:45-tOl Informaci6csere
palinkak6stolassal egybek6tve

rendezveny dijtalan,
de elozetes regisztracio sziikseges:

Telefon: 0620/542-5007 (lgnaczne Illes Erzsebet)
E-mail: tibor.ignacz@c1aas.com

Igenyelje OTP bankfiokjainkban az MFB europai unios forn3su, O%-os kanattal
elerheto hitelet, amit felhasznalhat csaladi hazanak. lakasanak energetikai
korszerusfteserel

Valassza az MFB kiszamfthato hitelel az OTP Banknal,
• amely felhasznalhat6 tobbek kozott szigetelesre, a nyilaszar6k cserejere,

fGteskorszerusitesre vagy akar napelem telepitesere is,

amely mindossze 10%-05 sajat forras mellett akar 20 eves futamid6vel igenybe vehet6,

- melynek eI6-, vagy vegtorlesztesehez felhasznalhatja lakastakarek-penztari
megtakarilasat.

• es amelyhez nem kapcsol6dnak tovabbi banki kottsegek!

Tovabbi informacicikert keresse az MFB Pontokat OTP ficikjainkban!
Tudjon meg labbel a reszletekriil: www.otpbank.hu/mfbpontok

Udvozlettel:
OTP Bank Nyrt.

Eur6pai Uni6

GUMI·
SZERELES,
JAvfrAs,

CENrfROzAs
Katona
Gyorgy

gumijavito

Gyomaendr6d,
Bajcsy u. 107.

Telefon:
0666/285-127

~

Bovebb informaci6: www.panyikmagker.hu
Te1efon: 0630/3165-988
panyikimre@gmai1.com

www.otpbank.hu • www.olpbusines.s.hl1
06 1/20/31Wro 366 6666 • 06 1 3666030

deheU5
,---

UJDONSAG MAGYARORSzAGONI
Vallalkozasunk a vilaghiru De Heus altai gyartott

Energys tapok magyarorszagi forgalmaz6ja!
- Nyliltapok - Ga1ambtapok
- Baromfi tapok - Fican - furj tapok
- Sertes tapok - Strucc tapok
- Szarvasmarha tapok - L6tapok
- Juh-kecske tapok - Koncentritumok

\
II

i

'"

?''S'w;

Az arak brutt6 arak, tartalmazzak az arat is!

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

Rezcsovek
015 1250Ftlm
018 1400 Ftlm
022 1800 Ftlm
Hites acelcso
01/2" 460 Ftlm
01" 880 Ftlm
Radiator szelep
01/2" 2800 Ft
Domotor we tartaly 5400 Ft
Laguna we tartaly 7500 Ft I I , •• I I

Mafem masd6 esaptelep 7400 Ft
Mafem kadt61tas esaptelep (zuhannyal) 13500 Ft
Acelradiator
OK 600/1200 23000 Ftldb
OK 600/1600 29870 Ftldb
PVC esa 110/2 m 990 Ftldb

Egyeb arainkr61 erdekladjon telefanon,
vagy szemelyesen uzletOnkben!

'11 J.t Ii .212tJ2...'.•.•.; ,
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Telefon: 0630/856-31-72

a kohecseles, nehezitett
legzes, etvagy csokkenese,
lesovanyodas, kesobb a
hasterime novekedese a
jobb szivfel elegtelenseg
miatt.

Hogyan tudhatom,
hogy az en allatom fertozo
dott-e?

A szivfereg larvai a
verben elnek, igy egy mik
roszk6pos vercsepp vizsga
lattal tudunk egy szura
vizsgalatot vegezni; de a
pontos pozitivitcist egy allat
mellett elvegezhet6 teszttel
tudjuk igazolni.

Gy6gyithatO a pozitiv
allatom?

Ha idaben elkezdjuk a
kezelest akkor igen, teljes
eletet elhetnek a pozitiv
tesztU kutyak is; de ha mar
tiineteket mutatnak akkor
ketes a betegseg kimenete
Ie.

Meg leltet elozni a
betegseget?

Igen, negativ teszttel
rendelkezo allatoknak sm
nyog-szezonban adott tab
lettakkal, racseppento olda
tokkal meg lehet elozni a
fertozodest. (A belfereg
elleni tablettak nem vede
nek a szivfereg ellen.)

Anatorvosi RendelO
5500 GyomaendrOd,

Fa lIt 140/2.

dr. Racz Beata
allatorvos

Rendeh~si ida:
hetfo, szerda, pentek:

16-186nlig
kedd, csiitOliok: 10-12 6ra
szombat: siirgos esetben

hivasra 9-11 6niig!

Tavaly tavasszal mar
irtam errol a temar61, de
tapasztalatom szerint meg
mindig sok kutya es macs
ka tulajdonos nem hallott a
betegsegrol; dobbenten
szembesulnek a tennyel,
mikor kozlom velUk, hogy
ez a parazita okozza az
allatuk tiineteit es sulyos
esetekben mar halalat.

Sajnos Gyomaendro
don a Harmas-Koros es a
holtagai hOven nylijtanak
szaporodasi helyet a sm
nyogoknak, melyek ezen
parazita terjesztoi, es azt
latom, hogy a vedekezes
hianya miatt a betegseg
gyorsan terjed a komyeken.

Egy eves felmero vizs
galat alatt azt tudom
elmondani, hogy a legtobb
pozitiv kutya az Erzsebet
ligetben, Revlaposon es a
Harmas-Koros gatjara
merolegesen nyil6 utcak
ban el. Ez nem azt jelenti
hogy mashol nem szamol
hatunk ezzel a fertozessel,
mert a yarOS masik feleben
is elOfordulnak beteg allat
ok; valamint Devavanya
r61, Szarvasr61 es Mezo
tUrr61 is erkeztek hozzam
ilyen tuneteket mutat6
kutyak.

Mi okozza a betegse
get?

A Dirofilaria immitis
nevil fereg

Mi terjeszti?
A szunyogok (tehat

kutyar61-kutyara nem ter
jed... )

Milyen iUneteket okoz
ez a betegseg?

Eleinte, mig nem not
tek nagyra a fergek, illetve
ha nem sok van beloluk,
nem eszlelUnk kUlonosebb
tiinetet. Into jelek lehetnek~

Gyomaendrod,
Hidfo u. 12.

(Az Endr6di hid labamll)
Nyitva:

Mtkoznap 8-17,
szombat, 8-12,

szezonban vasarnap 8-11.

Ai

Napijegyek, hetijegyek
valthat6kl
Elocsalik,

horgaszfelszerelesek,
etetoanyagok!

Telefon:
0670/261·0472

KOROSI WEEKEND
HORGAsZBO

Szemelygepkocsik,
teherjarmuvek,
mez6gazdasagi gepek,
aut6buszok
mosasara alkalmas allasok!
Jarmuporszfv6k!

rills'a

Gyomaendrod, Bajcsy u. 100.

(A berenyi uton, a volt Volan telep helyen!)

Verso Biztositasi Alkusz Kft.

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

Gyomaendrodi
kepviselet:

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

Telefon:0666/284.989,
0620/359-6842

Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes k6rO Ggyintezese.
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INGYENES APRQHIRDETESEK
E-ON

ligyfelszolgidat

butorlapb61
vakumf61iazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

Az aramszolgaltat6

heti ket alkalommal tart

ugyfelszolgalatot a Selyem

uti varoshaza epUletenek

foldszintjen leva irodaja

ban. HetfOi napokon del

elott 8-13 oraig, szerdan

kent pedig 15-19 6raig

varjak az ugyfeleket a sze

melyes ugyintezesre.

fo asztalost
es 1 f61akatost

kep'esiink.
Pillyakezdok
jelenkezeset

is varjuk!
Liviel Kft.

Telefonszam:
0670/396·5965

A foldgazszolgaltat6
ceg ugyfelszolgalati iroda
ja a varoshaza fOldszintje
ral elkoltozoft a Gyoma
endrad, Kossuth u. 28.
szam ala. Nyitva tartas:
kedden 8-12 onlig, szer
dan 14-18 oraig. Az
ugyfelszolgaJaton igenybe
veheta szolgaltatasok: gaz
meraallas bejelentese, mii
szaki szolgaltatasok meg
rendelese, illetve lemonda
sa, fogyaszt6i adat- es cim
valtozas bejelentese, fo
gyasztasmera Mirasa, fo
gyasztasi hely ki- es be
kapcsobisa, szamlazassal
kapesolatos inforrnaei6 ke
rese, bankkartyas befizetes
lehetasege, stb.

Telefon:
0670122·632·99

A lakossagi
apr6hirdetes

tovabbra
is ingyenes!

szobeszed@gmail.com

SZO-BESZE
hirdetesfelvetel!

JARMU
Harom kerekii Tornad6

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

720 W-os, hasznalt, de
uzernkepesen elad6. Irany
ar: 12 ezer Ft. Telefon:
0670/5144-641

Karosszeria, kipufog6
javitas, utanfut6 felujitas.
Kerites, kapu, steg, korlM,
stb. keszites. Telefon:
0670/5144-641

KERT, TELEK
Gyomaendradan, a

Dob6 u. 50. sz. alatti zart
kert elad6 gyi.imalcsfakkal,
Mott klittal, aram is van. A
holtaghoz kazel' van, de
nem vizparti. Iranyar: 500
ezer Ft. Erd.: 0620/242
3600

EGYEB
73 eves ferfi elettarsat

keres nemdohanyz6, kar
esu halgy szemelyeben.
Telefon: 0630/4317-229

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

Makita sarokcsiszol6,

ha16zat biztonsagi aveze
teben nyiladektisztitasi,
gallyazasi es fakivagasi
munkalatokat fog vegez
ni. A munkalatok vegze
senek a varhat6 id6pont
ja: 2018. februar 10. es
2018. aprilis 30. kazatt.

Az E. ON Tiszantlili
ArarnhaJ6zati Zrt. megbi
zasab61 a Beres Erdeszeti
Szo1galtat6 Kft. (5300
Karcag, Erdeszlak 42.)
Gyomaendr6d bel- es
kiilteriileten az aramszol
galtat6 tulajdonaban leva

HAz, LAKAs
Endrad, AlGie u. 11. sz.

alatti haz elad6. Ininyar:
2,8 milli6 Ft. Telefon:
0630/4261-063

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

Endradi reszen, a
Selyem ut 97. szam alatti
kis paraszthaz, rendezett
portaval elad6. Iranyar: 2,7
milli6 Ft. Telefonszam:
0630/326-8638

Endradan, az Okt6ber
6. lak6telepen ketszobas
lakas elad6. Ar megegye
zes szerint. Erdekladni
telefonon lehet:
0620/3375-675

Villanyszerelesi anyagok, vilagftastechnika,
gazkeszulekek es alkatreszek!

MUNKARUHAzATI
Nyitva: hetfo-pentek 8-17.00 szombat: 8-12.00
Telefon: 0656/354-544, 0620/9777-946

BALUV
SzakOzlet (Juhasz Istvan)
Mez6tur, Rak6czi ut 12.

10k!

d, Kossuth u. 31.

Regi butorokat· vasa
Keszpenzzel fizetek!

Telefon: 0630/953-3594
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Sziluett

nem szami"t a kor a varas
atmozgatunk .n"f legkomplexebb

'5' mindent I \f fitness terme
~ 0

<9

Kner Imre ter IVJVJUJ.gellai.hu
06 66 285 840 I 06 30 6278234 Rtness klub Eszolarium

fitness & edz6terem
teremberli2s IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body Ihasta.nc Izsiregeto aerobik

tarsastanc Ij6ga Ipreventiv gerinc gimnasztika

Cfme:
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Erdeklodni:

Iranyar:

Az aprohirdetes szovege:
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KORlATlAN EDZES
4.500 Ft / h6nap
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I I! A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak !
: az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, akik :
! ezen a szelvenyen kLildik be megjelentetes celja- I

: b61! A szelvenyen a megje161t helyre kell beimi a
: kfv2mt szoveget es a szelvEmyt levelezolapon vagy
, boritekban elkuldeni a k6vetkez6 cimre:

Sz6-Beszed Szerkesztosege
5500 Gyomaendrod, Hosok utja 51.

Egy apr6hirdetes szovege lehet61eg ne tartalmaz
zon 15 sz6nal t6bbet! A hirdetesek szovegeert fele
16sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

Felad6 neve:
,

tf\..
J()

,~....

Talefon:

t
·~·· ....- ,
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Edesanyja:
Racz Adrienn
Apuka:
Romer Janos Attila

Tel.: 06-20/9313-480
06-20/2277-821
06-20/481-24-71

Fax: 06-56/352-026

Romer Emili Maja

Szuletett:
Mez6llir,
2018. februar 13.

{Xla6a/wSzO-nM-

Viszl6t hidegJ
50 ok kedvezmennyel~~

Nyisson velunk!

• GUiSBBB-GlAS KFT.
E-Mail: uveg@bbbglas.hu
Ozleteink:
Mez6!ur, Szolnoki ut 3.
Szarvas Vasu! u1.69.

• H6szigetel6 ablakok, ajt6k, arnyeko

lastechnika

• Nemet profilokb61, k6zvetienOI a

gyart6t61

• Ingyenes felmeres es ajanlatkeszites

• Szakszeru beepites
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• Ataink fOOntban artendak as
tartalmazz.jk az .~FA·t.

Suzuki hajomotorok
szeles valaszteka

I r 227.900,- Ft*- tol

Vitara mar
3.840.000,- Ft*

-tol

Celerio, -Swift, Baleno,
Ignis, SX4 S-Cross,

Vitara szeles
valaszb!kban!

•
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SUZUKI Sanaor
5310 Kjsujszallas, Kozraktar u. 4.
Telefon: +36-59/520-750, Mobil: +36-20/254-7306
e-mail: suzukiertekesites@sandorservke.t-online.hu
web: www.suzukisandor.hu

SX4 S-Cross min
3.890.000,- Ft*,.

-tol

$
SUZUKI

Dorthe Nors

Az etelek rendje: nehe
zekkel kezdeni es erosekkel
vegezni. Az italok rendje:
k6nnyiikkel kezdeni es ero
sekkel vegezni.

Jean Anthelme Brillat
Savarin

Az elet (...) sarkalatos
t6rvenye: epp amikor be
kene rugni, akkor nem sza
bad.

RejtoJeno

Az igazsagot nem lehet
hinni... Azt tudni kell, vagy
hagyni. De ez a vi lag a dilet
tansoke.

Isaac Barrow

Robert Fulghum

Ha valaki igazan lelke
sedik valamiert, mindent
megtesz erte.

Aki tanulmanyoz, olvas
es gondolkodik, artatlanul es
vidaman gy6ny6rk6dhet bar
mikor es barmilyen helyzet
ben.

Stephen King

Jobb lenne a vilag, ha
t6bbet aludmink, vagy leg
alabbis t6bb idot t6ltenenk
az agyban. Vannak emberek,
akiket nem nagyon kedve
lek, amikor ebren vannak,
viszont egyaltalan nem
zavamak, amikor alszanak,
es a nyaluk a pamajukra cso-
rag.

Amikor kisiit a Nap
benned, amikor megj6n az
eletkedved, amikor a legna
gyobb bajod sem baj - ez
mind angyali segitseg! Nem
6 adja, kiviilrol, hanem fel
hozza beloled, mert ismer.
Es tudja, hogy lelked legme
Iyen mindig derii van.

Muller Peter
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AFidesz ismet ketharmados
lobbseget szerzell

a Darlamenti valasztason
Az aprilis 8-i parlamenti valasztason ismet nagyaranyu gy5

zeimet aratott a jobboldal. A Fidesz-KDNP 133 kepvisel5t kuld
het az uj orszaggyUlesbe, ezzel ismet ketharmados t6bbseget
szerzett. Dank6 Bela a Fidesz-KDNP jel61tje toronymagasan
nyerte a2. szamu valaszt6keru!eti szavazast. Egyedul t6bb sza
vazatot kapott mint az 6sszes tObbi je161t.

"Gratulalok Dank6 Belanak, Gyomaendr5d ujra megvalasz"
tott orszaggyOlesi kepvisel5jenek. K6sz6n6m a iakossagnak,
hogy elmentek szavazni, hogy eltek a demokracia ervenyesfte
senek lehet5segevel. Gyomaendr5d6n rendkfvuli esemeny nel
kul, rengben zajlottak a valasztasok. K6sz6n6m mindazok
munkajat, akik segftettek a valaszt6kat abban, hogy t6rvenye
sen, zavartalanul elhessenek jogaikkal. A szavaz6k6r6kben fel
adatot ell3.t6k j61, becsuletesen vegeztek munkajukat. Kul6n
k6sz6n6m aGyomaendr5di K6z6s Onkormanyzati Hivatal mun
katarsainak a h6napok 6ta tart6 felkeszulesi, el5keszftesi es a
valasztas napjan tanusftott felel5ssegteljes munkavegzesuket."

- nyilatkozta lapunknak Toldi Balazs, Gyomaendr5d
polgarmestere.

Malasztasi tenyek es adatok
a lao 6-7, olda"
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Dr. Magyar Hajnalka 2017. majus 20-tol irinyftja a

Gyomaendrodi Virosi Egeszsegiigyi Intezmenyt.

Gyomaendrod kepviselo-testiilete legut6bbi iiJesen

ertekelte az igazgatono altai keszitett beszamolot.

melybOl ideziink nebiDy gondolatot es adatot.

"EIs6 es legfontosabb a
beteg bejelentkezesi rend
szer ujragondolasa volt.
Elfogadhatatlan helyzet
volt szamomra, hogy min
den rendelesre id6pontos
bejelentkezest varunk el,
ugyanakkor nem biztosi
tunk megfelel6lehet6seget

Eletenek 92. eveben,
2018. aprilis elsejen el
bunyt a gyomai sziilete
su Keserii Jinosne, volt
konnyuipari miniszter.

Keserii Janosne, szii
letett Berci Etelka, Gyo
man sziiletett 1925.
augusztus 26-an k6zgaz
dasz, kommunista part
funkcionarius az akkori
Magyar Szocialista Mun-

az id6pont keresere: nem
vessziik fel a telefont,
nines ember a recepcion.
Ennek oka a nem megfele
16 munkaszervezes es az
elegtelen dolgozoi letszam
volt. A munkarend atszer
vezesevel ma mar minden
nap 8-16 ora k6z6tt egy

kaspartban (MSZMP),
k6nnyiiipari miniszter. A
Berci Etelka neven sziile
tett okleveles k6zgazdasz
1950-t61 t6ltott be kiil6n
bOz6 gazdasagi es politi
kai tisztsegeket.

1967. januar 12. es
1971. majus 12. koz6tt
belkereskedelmi minisz
terhelyettes volt, ekkor
konnyiiipari miniszterre

asszisztens dolgozik a
recepcion. Ennek hatasara
a nem fogadott telefonhi
vasok aranya 3-5 szazalek
ra cs6kkent, a szemelyes
bejelentkezes pedig z6k
ken6mentesse valt - iIja
beszamol6jaban dr. Ma
gyar Hajnalka.

A rendkiviil hosswra
nyUlt varolistak kerdeset is
meg kellett oldani.
Kiil6n6sen sokat kellett
varni egy-egy betegnek az
ortopediai, a reumatol6gia
a bOrgy6gyaszati es az

valasztottak, mely tisztse
get 1980 vegeig t6ltotte
be.

1971 es 1990 kozott
tagja volt a Magyar N6k
Orszagos Tanacsa eln6k
segenek, 1975 es 1985
koz6tt az MSZMP Koz
ponti Bizottsaganak is,
1981-t61 1986-ig pedig a
Magyar Kereskedelmi
Kamara tarselnoke volt.

urologiai vizsgalatokra.
Mult ev szeptemberet61
mar ket ortoped orvos dol
gozik Gyomaendr6d6n,
igy a havi egy rendeles
helyett, minden heten van
rendeles, ezzel a var6lista
is megszlint.

A fiziotherapias kezeIe
sek jelent6se resze a fiir
d6ben tortent, am a bete
gek jeleztek, hogy inkabb
a rendel6intezetbe jarna
nak, ahol betegbiztonsagi
szempontb61 az id6s vagy
rossz egeszsegiigyi ~illapo

ill betegek kezelese biz
tonsagosabb is.

A szakrendel6 egyeb
kent a teriileti ellatasi
k6telezettsegeb61 adodoan
Gyomaendr6d lakossaga
mellett a devavanyaiak, a
hunyaiak es a csardaszaI
lasiak ellatasar61 is gon
doskodik, igy 6sszesen
t6bb mint 22 ezer ember
ellarnsert felel."

Haziorvosi szolgalat
1. szamu haziorvosi kor

zet: Dr. Macsari Judit
(3461 fO)

2. szamu haziorvosi kor-

zet: Dr. Schober Ott6
(1209 f6)

3. szamu haziorvosi k6r
zet: Dr. Nagy Eva (1439
f6)

4. szamu haziorvosi k6r
zet Dr. Kolozsvari Arpad
(1276 f6)

5. szamu haziorvosi k6r
zet Dr. Petrik6 Attila
(1624 f6)

6. szamu haziorvosi kor
zet (helyettesitessel) Dr.
Petriko Attila (1448 f6)

7, szamu haziorvosi k6r
zet Dr. Magyar Hajnalka
(1573 f6)
A varosunkban dolgoz6

gyermekorvosok
es a lejelentett letszam
Dr. Fekecs Tiinde (621

f6)
Dr. Katona Piroska (548

fO)
Dr. Varga Geza (608 f6)

A Gyomaendr6di Varosi
Egeszegiigyi Intezmeny a
jarobeteg szakellatas kere
teben 2016-ban 60 ezer
606 esetet latott el, 2017
ben pedig 62 ezer 936 volt
az ugynevezett esetszam.

A b,/bZyt iisszeget IWr.iZei'/1 mente.iiec!/ilil?ai

f.izkozol? beszerzesere Idvdnjuk fordftan i.

Budapest 1979 - Szikra Nyomda B iizemegyseg az Arpadhid labanal.
El61 Kadar Janos MSZMP elso titkar, mellette Keseru Janosne konnyuipari

miniszter, kettejiik kozott MarOfhy Laszlo·PB tag

Koszonjiik jouedelemad6ja I %-rinak felajdn/dsdt.'
~~
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nak vagy gazdasagi
szakembereknek. Az is
teny, hogy a cegeink az
atszervezeseik 6ta evrol
eyre javul6 gazdasagi
mutat6kkal bimak, var
hat6an mindegyikiik po
zitiv eredmennyel zarja
ez elmult esztendot 
mondta Toldi Balazs
poIgarmester.

szakra osszesen 58 milli
ard forintnyi palyazati
keretosszeg lett megha
t~rozva. Ez azt jelenti,
hogy erre az osszegre
csak megyei szerepl6k 
telepiilesi onkormanyza
tok, intezmenyfenntart6
civil egyesiiletek, nem
zetisegi szervezetek es
egyhazak palyazhatnak 
0lvashat6 a Bekes
Megyei Onkormanyzat
sajt6 szamara kiildott
kozlemenyeben.

iDlzotts

hozasa, a turizmusfej
lesztes, a helyi es a jara
si foglalkoztatasi paktu
mok, a piacfejlesztes
kozvetIeniil, az utfeluji
tasok, a bOlcs6dek, 6vo
dak fejlesztese, a kerek
parutak epitese, az ener
getikai beruhazasok, a
belvizvedelmi palyaza
tok, az egeszsegiigyi fej
lesztesek kozvetetten
segitik a gazdasagot.

Bekes megye szama
ra a 2014-2020-as id6-

feleseget Ungvolgyine
Paulik Zsuzsannat dele
galtak.

Ezzel kapcsolatban
Toldi Balazs polgarmes
ter lapuknak elmondta,
hogy a kepviselo-testli
letben jelenleg 4 fele
part, egyesUlet tagjai
Ulnek: a Fidesz, a
keresztenydemokratak, a
szocialistak es a Ko
rosok Videkeert Egye
sUlet.

- A feliigyelobizott
sagi tagokra a kepviselo
testlilet tesz javaslatot.
Altalaban maguk koziil
javasolnak tagot, vagy
az altaluk ajanlott
emberek keriilnek be a
cegek feliigyel6 bizott
sagaiba. Ezt a helyzetet
en az eI6domtol orokol
tern, bar ugy hiszem
ezen valtoztatni kell, ha
hamarabb nem is, de a
kovetkez6 ciklusban
mindenkeppen. Teny,
hogy keyes olyan ember
Ul a varos cegeinek fel
iigyelo bizottsagaiban,
akik korabban peldaul
gazdasagi vezetok vol
tak, esetleg vallalkoz6k-

el'"

Teriiletfejlesztesi
helyzetjelentes

elii

A Teriilet- es Telepii
lesfej lesztesi Operativ
Program (TOP) kerete
ben Bekes megyeben
aprilis elejen 377 nyertes
palyazat kapott tamoga
t6i dontest osszesen 49,3
milliard forint ertekben,
a projektek 69 telepUlest
erintenek.

A palyazatoknak
alapvet6en a gazdasag
fej lesztes a celj a - az
ipari parkok kialakitasa,
az inkubatorhazak letre-

A Toldi Balazs pol
garmester vezette onkor
m~nyzat mar tobb alka
lommal hangot adott
annak az elkepzelesnek,
hogy a yaros tulajdona
ban lev6 cegek felugye
16bizottsagaiba olyan
szakembereket iiltesse
nek, akik valamelyest
ertenek a gazdasagi
tevekenysegekhez.

Az elmult evtizedek
ben ugyanis a varos
tulajdonaban lev6 k£1.-k
felugyel6 bizottsagaiba
altalaban a kepvisel6
testlilet tagjait, vagy mas
"megbizhat6" embereket
iiltettek havi neMny
tizezer forintos javadal
mazasert.

A kepvisel6-testlilet
idei januari Ulesen tar
gyaltak arr61, hogy a
Zoldpark Gyomaendr6d
Nonprofit Kft. feliigyel6
bizottsaganak egyik
tagja Ungvolgyi Janos, a
Keresztenydemokrata
Neppart helyi vezet6je
ez ev januarjaval - mun
kahelyi elfoglaltsagara
hivatkozva - lemondott
tagsagar61, s helyere

tos munka kivitelezoje.
Addig a yaros elvegzi az
ugynevezett el6keszito
munkalatokat: felszedik a
terkoveket es kivagjak a ter
fainak egy reszet, valamint
elbontjak a meglev6 jatsz6
ter elemeit is. Toldi Balazs
elmondta meg, hogy a
varoshaza energetikai kor
szeriisitesere kiirt kozbe-

szerzesi palyazatot a gyo
maendrodi Nemeth Kft.
nyerte el es a kivitelezes
aprilis l6-an indul.

- A Kis Balint Altalanos
Iskola Fo uti epiiletenek
udvaran 24 milli6 forintos
koltseggel egy sportudvart
epitenek. A kivitelezo kiva
lasztasa rovidesen megkez
d6dik, a beruhazas ezen a
nyaron val6sulna meg epp
ugy, mint az iskola epiilete
nek energetikai korszeriisi
tese is - tudatta a polgarmes
ter a Sz6-Beszeddel.

Az endrodi fOter feluji
tasara elkesziiltek a tervek, s
a munkalatokra marcius
k6zepen irtak ki a kozbe
szerzesi eljarast, s val6szi
niileg aprilis elejen megkez
d6dhet a munka.

- A belviz 9. utem mun
kalatait a kivitelez6 Hunut
Kft. elkezdte. Az endrodi
H6sok terenek atepitese
meg nem kezd6dott el.

Toldi Balazs polgar
mestert61 megtudtuk, hogy
varhat6an aprilis k6zepet61
lesz meg a 199 milli6 forin-

Kezdodnek
avarosi beruhazasok

Toldi Balazs polgar
mester lapunkat tajekoztatta
arr61, hogy a Teriiletfej
lesztesi Operativ Program
(TOP) elso k6reben nyertes
varosi palyazatok koziil a
"Belviz 9. utem" elneveze
su 243,5 milli6s beruhazas
kivitelezesi munkalatai mar
elkezdodtek. A beruhazast a
20 IS-ben alapitott hunyai
szekhelyu HUNUT Epi
toipari Szolgaltat6 Kft.
vegzi.

A Selyem uti v<iroshaza
epiiletenek energetikai fel
ujitasa is rovidesen megkez
dOdhet, a kivitelezest a helyi
Nemeth Nyilaszar6 Gyart6
es Forgalmaz6 Kft. vegez
heti.
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oma kozott
A Gyomaendrodi

Harmas-Koros Hid, az
ecsegfalvai Hortobagy
Berettyo-csatorna-bid,
valamint a Devavanyat
ovezo utak felujitasara
vonatkozo tervekrol
tartottak tajekoztat6t
marcius 21-en szerda
delelott a devavanyai
varoshazan - irta a
beol.hu.

Hesz Gabor, a Ma
gyar Kozut Nonprofit
Zrt. ut- es hidfejlesztesi
es -felujitasi igazgat6ja a
miiszaki reszleteket
ismertetve az ecsegfalvai
hidr61 elmondta, annak
leromlott allapota miatt
jelenleg 12 tonnas suly
korlatozas alatt all, vala
mint a szelso savok
besziikitese miatt a forga
lorn egyiranyliva valt. Itt
a felujitas mar nem, csak

egy uj hid epitese johet
sz6ba, itt a tervdokumen
taci6k es az engedelyek
mar megvannak.

A gyomaendrodi
Harmas-Koros hidr61
Hesz Gabor elrriondta, a
19. szazad vege fele epiilt
hid alapepitmenyei - a
hidfOk es a pillerek 
megromlott allapota teszi
sziiksegesse a felujitast,
melynek reszleges mun
kalatait ez ev juliusaban
teljes utzar mellett kez
dik meg a szakemberek,
a hidon csak gyalog es
kerekparral lehet majd
kozlekedni. A 7,5 tonna
osszsulyig a jarmiivek az
erre a celra karbantartott
Olajosok utjan kozleked
hetnek, mig ezen suly
feletti jarmiivek a kijel6lt
tereloutat hasznalhatjak
majd a felujitas 2,5 h6na-

pos ideje alatt.
A Devavanya Koros

ladany kozotti ut kapcsan
Hesz Gabor kifejtette,
mintegy 10 kilometer
szakaszon vegeznek bur
kolatjavitasokat, ahol a
leginkabb deformal6dott,
katylisodott feliiletek
vannak, itt a munkalatok
hoz aprilis elejen kezde-

nek hozza es varhat6an
nyarig vegeznek vele.

Tovabba a Gyoma
endrodrol Devavanyara
vezeto uton, ket szakasz
ban, mintegy 5 kilomete
ren vegeznek, eur6pai
uni6s fomisok bevonasa
val komplex felujitaso
kat, amely magaba fog
lalja tobbek kozott az uj

burkolatot, a padkak, viz
elvezetok es arkok vaJa
mint az uttartozekok fel
ujitasat is. A munkalatok
hoz egy hettel ezelott
kezdtek volna hozza,
azonban az idojaras meg
akadalyozta a munkage
pek kivonulasat. Hozza
tette, ugyanezen a szaka
szon a 7-es es a 9-es kilo
meter szelvenyek kozott
az ev masodik feleben
vegzik majd el ajavitaso
kat.

Dank6 Bela fideszes
orszaggyiilesi kepviselo
hozzatette, az ecsegfalvai
hid felujitasat varhat6an
a kovetkezo evi koltseg
vetesbOl biztositana a
kormany, mint ahogyan a
Devavanya Korosladany
kozotti utszakaszet is 
irta a beol.hu megyei hir
portal.

Gyomaendrod kozlitja
inak allapota tragikusnak
mondhat6, kiilonosen a F0
lit bizonyos szakaszain ala
kultak ki aprilisra jelentos
meretii katyUk.

Toldi Balazs ezzel kap
csolatban lapunknak el
mondta, hogy a Fo lit teljes
szakasza Gyomaendrodon
a Magyar Kozlit Nonprofit
2rt. kezeleseben van, epp
ligy, mint a Kossuth utca, a
Bajcsy lit es a vaslitallomas
kozotti szakasza.

- Itt a magyar allarnnak
kell elvegezni az utkarban·
tartast. Mar hUsvet elott
irtam egy levelet a Magyar
Kozlitnak, hogy legyenek
szivesek a hUsvetot koveto
heten elharitani a baleset
veszelyt a varos tobb utsza
kaszan - tajekoztatta a Sz6
Beszedet Toldi Balazs pol
garmester.

A Magyar Kozlit aprilis
6-an meg is kezdte a Fo ut
kritikus szakaszainak ka
tylizasat, felujitasat. A pol
garmestertol megtudtuk azt
is, hogy a vasutallomas
elotti igen rossz allapotban

levo litszakasz a MAV
tulajdona.

- Az litjavitas miatt
evente leveleziink a MAv
val de nem tortenik semmi.
Nem tudom mi lehet a
megoldas - tette hozza

Toldi Balazs. Gyomaend
rOd polgarmester sz6lt arr61
is, hogy a gyomai kozuti
hid pillerjeinek megerosite
se is tervben van, mar kiir
tak a kozbeszerzest es var
hat6an - a hid lezarasa mel-

lett - a nyar folyaman veg
zik el a hidpillerek felujita
si munkalatait. A mintegy 2
es fel h6napig tart6 epitke
zes idejere elkeriilo utat
alakitanak ki a gepkocsival
kozlekedok szamara.
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Timar Janost, gyoma
encb:6di vendeglat6s szak
embert a Bethlen Gabor
Mez6gazdasagi es Elel
miszeripari iskola gyakor
lati oktat6jat tobb evtize
des munkaja elismerese
kent Fazekas Sandor f6ld
muvelesiigyi es videkfej
lesztesi miniszter Minisz-

teri Elismero Oklevelben
reszesitette. A marcius 15
i iinnepsegek alkalmab61
atadott kitiintetes indokla
saban elhangzott, hogy az
elelmiszeripari szakmak
oktatasa mellett Timar
Janos a gyomaendr6di
Bethlen iskola iranyitisa
val mukodtetett Erasmus

szakkepzesi programok
ban aktivan reszt vesz,
fogadja a hazankba erke
z6 lengyel, francia, es
olasz diakokat, szakembe
reket, valamint irnmaron
ket evtizede nepszerusiti a
magyar gasztron6miat itt
hon es kiilf61don is.

- A Bethlen Gabor
iskola szakoktat6ja va
gyok 1996-t61 es a vallal
kozasomban mUkodtetett
Timar Panzi6ban, vala
mint a Dreher Etteremben
gyakorlati oktatast is tar
tok a diakoknak es a fel
nottkepzesben resztve
v6knek. Az elmult 20
evben tobb szaz tanul6
szerezte meg kozremuko
desemmel a szakacs, a
pincer, a falusi turizmus
es a vendeglos szakmakat.
Fiam, Attila is atvette
tolem ezt a szakmaszere
tetet es pedag6guskent,
elmeleti es gyakorlati
oktat6kent is a nyomdo
kaimba lepett. A Bethlen
iskolaval karoltve rend
szeres resztvev6i vagyunk

a Parizsi Nernzetkozi Me
zogazdasagi Kiallitasnak,
ahol bemutatjuk regi6nk
elelmiszeripari termekeit
valamint a hungarikumo-

kat. Evr61-evre meghivast
kapunk a gyomaendr6di
iskolaval Olaszorszagba,
a Gonzaga-i mez6zgazda
sagi es elelmiszeripari
vasarra, ahol egyebkent
minden olasz tartomany
kepviselteti magat. A kial
litas minden napjan gu-

lyaslevest keszitiink a la
togat6knak. A magyar etel
nepszeruseget mi sem
bizonyitja jobban, hogy
rna mar nehany olasz=. -

fogad6s is eltanulta a
gulyas kesziteset, s6t az
etlapukon is szerepeltetik
az etelt, Janos Gulyas
neven, utalva ezzei is arra,
hogy t61em tanultik el a
magyar etel keszitesenek
fortelyait - mondta la
punknak Timar Janos.

lack meg az egysegek
kierkezese elott felrob
bant, kettot a tiizolt6k
hoztak ki - 0lvashat6 a
katasztrOfavedelem hon
lapjan.

os fout mellett. A lango
kat 6t vizsugarral oltot
tak a szarvasi hivatasos
es a gyomaendrodi on
korrnanyzati 'tiizolt6k.
Az epiiletben egy gazpa-

Marcius 23-an ki
gyulladt es teljes terje
delmeben egett egy nya
ral6 Gyomaend.rod kiil
teriileten, a Templom
zugi holtag partjan, a 46-

NemzeLi
Kozlekedesi
Hat6sag

5500 Gyomaendrod.
Csokonai u. 37.

22.000 Ft

Miiszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

Eredetisegvizsgalat!

Varga Bela,
autoszerel6 mester

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

0620/975·01·02

Nyilaszar6k
beepiteseben

vagy
gyartasaban

jartas
munkatarsakat

keresek
kiemelt fizetessel!

Jelentkezni
az alabbi

telefonszamon lehet:
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Bekes megyet 4 egyelll
valasztokeriiletre osztottak.
Gyomaendrad a Bekesi szekhe
lyii 2. szamu valasztokeriiletbe
tartozik. Ebben a valasztokerii
letben 18 telepiiles valasztoi
szavazhatnak (zarojelben a
valasztok szama): Bekes
(16054), Bekesszentandras
(3137), Bucsa (1848), Csaba
csud (1507), Csardaszallas
(351), Devavanya (6282),
Ecsegfalva (1039), Gyoma-

endrad (11301), Hunya (551),
Kamut (891), Kardos (505),
Kerteszsziget (322), K6r6s
ladany (3647), K6r6starcsa
(2078), Mezabereny (8406),
Murony (1050), Ormenykut
(311), Szarvas (13361). Az
in.dulo nevjegyzekben szerep
lak szama a Bekes megyei 2.
szamu valasztokeriiletben:
68801 fa. A szavazason megje
lent 44 526 fa, a reszveteli
arany 64,72% volt. Danko Bela

(Fidesz-KDNP) a szavazatok
53%-at megszerezve nyert.

Aprilis 8-an, vasarnap 6
orakor Gyomaendradon is
kinyitottak a szavazokorok.
Reggel 7 orakor a nevjegyzek
be vett valasztopolgarok 2,4%
a jelent meg szavazokent. Ez
pontosan ketszer annyi, mint
amennyien 2014-ben mentek el
szavazni ebben azidapontban.
Gyomaendr6don 17 orakor a

megjelenes: 57,8% (2014-ben
49,2%) volt, 18 ora 30 perckor
pedig 66,4% ment el szavazni.

Az orszagos reszveteli
arany: 69,5%. lelentas fcileny
nyel (48,51 %) nyerte a Fidesz a
valasztast, ujra ketharmaddal
kormanyozhat. A masodik leg
tobb szavazatot a lobbik kapta
19,51%-kal. A harmadik helyen
az MSZP-Parbeszed vegzett
12,33%-os szavazati arannyal.

Danko Bela
Fidesz-KDNP

23231 szavazat (53,04%)

Samu Tamas Gergo
Jobbik

12517 szavazat (28,58%)

Dr. Konde Gabor
DK, MSZP, Parbeszed
3 866 szavazat (8,83%)

Bencsik Mihaly
LMP

2 282 szavazat (5,21 %)

Babinszki Bence
Momentum

537 szavazat (1,23%)

Gyomaendrod va
lasztopolgarai 17 szava
zokorben adhattak Ie sza
vazataikat. Jellemzoen
minden szavaz6k6rben
Danko Bela kapta a leg
tobb szavazatot. ot a sza
vazatok szlitmlt tekintve

a Jobbik jel6ltje, Samu
Tamas Gergo k6vette, a
Demokratikus Koalici6
es a szocialistak jeloltje,
dr. Konde Gabor pedig a
harrnadik legt6bb voksot
kapta. 6t kovette a
LMP-s Bencsik Mihaly

es merheto mennYlsegu
szavazatot kapott meg a
Momentum-os Babin
szki Bence is.

A szavaz61apon sze
rep16 t6bbj 25 jeloLtre
csup{m alig nehany sza
vazatot adtak Ie.

Gyomaendrodi
szavazatok megoszlasa

Danko Bela (Fidesz-KDNP) 3205
Samu Tamas Gergo (Jobbik Magyarorszagert) 1876
Dr. Konde Gabor (DK-Egyiitt. MSZP) 875
Bencsik Mihaly lLMP) 348
Babinszki Bence (Momentum) 85

A 2018. aprilis 8-i gyomaendrOdi reszveteli adatok
Forras: gyomaendrod.hu

Napkozbeni megjelenes - Gyomaendr6d

17 ora 18.3G ora15 ora13 ora11 ora9 ora
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Danko Bela es a gyomaendrodi tamogatok egy csoportja
a valasztas delutanjan Fot6: facebook
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valasztas.hu

Fidesz a valasztlisi eredmenye alapjan 133 mandatumot szerzett. Ez pontosan annyi, amennyit
negy evvel ezelott is kaptak, a kormanypart tehat meg tudta ismetelni a 2014-es eredmenyt, es

ha csak egyetlen kepvise16vel is, de ismet megvan a ketharmaduk,
ami a minositett torvenyekhez kell

"'--

Keresse a
Szo-Beszedet
a Facebook-on is!

Adatok a ket elozo voksolasrol

2010
Nyolc evvel ezelott,

2010. aprilis Il-en ren
dezett parlamenti valasz
tasokon az akkor meg 5.
szamot viselo egyeni
valaszt6keriiletben a va
lasztasra jogosult 36960
szavaz6 koziil 23306-an
(63,06%) szavaztak.

A 22934 ervenyes
szavazatb61 Domokos
Laszlo (Fidesz-KDNP)
12890 voksot kapoH,
ezzel megszerezve a sza
vazatok 56,2 szazalekat.

A masodik helyen
Samu Tamas GerglJ a
Jobbik jeloltje vegzett: 0
a valaszt6kenl1etben
6123 szavazathoz jutott
(26,7%)

A szocialista Foldesi
Zoltanra 3921-en sza
vaztak.

Gyomaendrodon
Domokos 3551 szavaza
tot kapott, Samu Tamas
Gergo 1833-at Foldesi
ZoItan pedig 1243-at.

2014

A 2014. aprilis 6-i
parlamenti valasztason
13 jelolt koziil valaszt
hattak a 2. szamu valasz
t6keriiletben.

A Fidesz-KDNP sZI
neiben indu16 Danko
Bela 19942 (47,8%) sza
vazattal nyerte a vokso
last.

Masodik helyen sze
repelt a Jobbik jeloltje,
Samu Tamas GerglJ, aki
10958 (26,27%) szava
zatot szerzett.

Mint 4 evvel azelott,
ismet a szocialistak, az
Egytitt es a Demok-

ratikus Koalici6 jeloltje
lett a harmadik: RejtlJ
Jozsej 7925 (19,0%)
szavazatot kapott.

Nem csak a valasz
tokeriiletben, hanem
Gyomaendrodon is
Danko Bela kapta a
legtobb voksot, szam
szerint 2533-at, ezzel a
szavazatok 43,3 szazale
kat szerezte meg. Samu
Tamas Gergo 4 evvel
ezelOtt a Jobbik sZlnei
ben Gyomaendrodon
1532 (26,2%) szavazat
tal vegzett a masodik
helyen. A szocialista
Rejto J6zsefre Gyoma
endrodon nIl-en (22,4
%) szavaztak.

A partokra leadott
szavazatok tekinteteben
Gyomaendrodon 2014
ben is a Fidesz-KDNP
kapta a legtobb szavaza
tot: 2377 (40,7%).

SZONYEG ISS KARPIT
TISZTITAs

A SZEND.KO AUTOKOZMETIKABAN
Gyoman a MOL kut megetti mos6nal

SZOLGALTATAsAINK

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

szerint hozzuk-visszuk.

Mindenfele 'gepjarmG teljes kerO tisztftasa, matt
fenysz6r6k felUjitasa, karceltUntetes, polirozas, wax

vedelem

Nvitva tartas:

Hetf6-pentek
8-16
Szombat
8-12

Bejelentkezes:
Szendi IIdik6
0630/689-0833
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A jiivoben uj eselyekhez,
jobb lehetosegekhez juthat a
szarvasi szekhellyel mukiido
Kiiriis-menti turisztikai ter
seg. Legallibbis erre a re
menyre adhat okot az a teny,
hogy a Magyar TDM Szii
vetseg kiizelmultban megtar
tott tisztUjit6 kiizgyiilesen a
hattagu elniikseg tagjai koze
valasztottak Mihaly Ma
riannt, a Kiiros-menti Tu
risztikai es Kulturalis Egye
siilet TDM menedzseret.

Mihaly Mariannal egyebek
mellett arr61 beszelgettiink,
bogyan tehet6 meg vonz6bba a
Szarvas, Bekesszentandras,
Csabacsiid es Kondoros mellett
irnmar Szentest, Kunszent
martont, Cserkesz616t, Csong
radot es Gyoparosfurd6t is
magaba foglal6, altaluk megal
modott turisztikai terseg,
amelynek egy kozos markane
vet is adtak mar: A KOROS es a
(GYOGY)vIz.

- EI6sziir is tisztazzuk a
sokak szamara meg rna is
ismeretlen TDM fogalmat.

- A TDM az Eur6pai Uni
6ban egysegesen hasznalt rovi
dites, jeientese: Turisztikai
Desztinaci6s Management. Egy
olyan szervezet, amely az adott
terseg turizmusanak nepszeriisi
tesevel es menedzselesevel fog
lalkozik. Tagsaga, einoksege,
feliigyel6 bizottsaga, valamint a
munkacsoport tagjai olyan sze
melyek, akiknek vallalkozasa,
tevekenysege kozvetleniil, vagy
kozvetve kapcsol6dik a turiz
musboz. Hangsulyozom teba.t,
hogy alulr61 epitkezo, szakmai
sagon alapu16 szervezetrol van
sz6. Az orszagos szovetseg eze
ket a tersegi TDM-eket tomoriti.

-AKiiros-menti TDM-neJ
maradva: mekkora most a
tagletszamuk es kikb61 tev6
dik iissze?

- Jelenleg 110 tagunk van,
tobbsegiik maganszallasad6,

masok etterrneket, egyeb ven
deglat6 egysegeket, 'peksegeket
iizemeltetnek. A 2012-es alapi
tas 6ta tagjaink kozott van a
szarvasi, a bekesszentandrasi, a
csabacsiidi es a kondorosi on
korrnanyzat, egy h6nappal
ezelott pedig Szentes es
Kunszentrnarton 6nkorrnanyza
ta is csatlakozott hozzank. Min
denkeppen tersegben, turiszti
kai desztinaci6ban gondoiko
dunk, igy lehet meg el6bbre
lepni .

• A maganszallasad6k es
mas turisztikai vallalkoz6k
szamara miert elonyos az, ha
TDM-tagokka valnak?

- Tagjaink szamara folya
matos tajekoztatast nylijtunk a
turisztikai vallaikozasokat erin
to tamogatasi lehetosegekrol.
Kedvezmenyesen szerepelbet
nek egyesiiletiink inforrnaci6s
kiadvanyaiban, az altalunk
fenntartott informaci6s tabla
kon, s szinten 50 szazalekos
kedvezmennyel keriilhetnek fel
birdeteseik az aItalunk iizemel
tett, varosnez6 elektromos kis
busz birdetesi feiiiletere.
Tagjaink ingyenesen keriilnek
fel bonlapunkra, s amennyiben
lebetosegiink van belfoldi vagy
kiilfcildi kiallitason reszt venni,
ugy oda az 6 sz6r6anyagaikat is
ingyenesen elvissziik.
Rendelkezesiikre bocsajtunk
minden olyan turisztikai temaju
informaci6s kiadvanyt, melyek
kel tajekoztatni tudjak a hozza
juk erkezo erdekl6doket, turis
takat. Reszt vehetnek kedvez
menykartya programunkban,
kiadvanyaikat pedig ingyenesen
elbeiyezbetik irodankban.
Tersegiinket egy komplex
turisztikai terrnekkent nepsze
riisitjiik tobb online feliileten es
platforrnon (hetilbavi birlevel,
sajat weboldal, facebook, ins
tagram, AdWords kampanyok
stb.), ami a turizmusban kozvet
leniil, vagy kozvetve tevekeny
kedo vallalkoz3.sok eletere, for-

Szo-Beszed

It..

galrnara mindenkeppen kihat.
- Hogyan, mib61 teremtik

elO a TDM miikodesenek
anyagi Mtteret?

- A szarvasi es a bekes
szentandn'tsi 6nkormanyzat a
befolyt (es az allarni tamogatis
sal kiegeszitett) idegenforgalrni
ad6 20 szazalekat adja at
nekiink abb6l a celb6l, hogy
forgassuk vissza a helyi turiz
mus nepszeriisitesere, ez az
egyik legfontosabb anyagi for
rasunk. Emellett a tagdijak es a
korabban palyazaton nyert,
varosnezo eiektromos kisbusz
iizemeltetesebol, valamint az
irodankban amsitott ajandektar
gyak es helyi termekek erteke
sitesebol, tovabba a hirdetesi
feliiletek eladasab61 befoly6
osszegek szinten fontos forrast
jelentenek.

- Mostant61 az On szeme
Iyeben a Koros-menti terseg
nek is van kepviseloje az
orszagos szovetsegben.
Milyen uj lehet6segek nyilnak
meg ezzel?

- Magyarorszagon jelenleg
az a beiyzel, hogy csupan az
ugynevezett kiemelt turisztikai
tersegek (peldaul a Balaton es

Tokaj kornyeke) jutnak leheto
segekhez, tamogatasokboz. En
elsosorban azert szeretnek dol
gozni, hogy a nem kiemelt ter
segek, arnilyen peldaul aKoros
mente is, a jovoben j6val tobb
lehetoseghez jussanak. Azzal,
bogy az eln6kseg tagja lettem,
jobban tudjuk hallatni a han
gunkat. Hangsulyozom, hogy
nem csak a mi tersegiinket,
hanem a tobbi, hasonl6an hat
terbe szoritott terseget is kepvi
selni, segiteni kivanom, peldaul
a tapasztalataink atadasaval.

Meg kell, hogy balljak a
hangunkat, a szamokat ugyanis
nem vehetik el toliink: Szar
vason es Bekesszentandrason
meredeken ivel felfele a vende
gejszakak szama, tavaly megha
ladta a 120 ezret, s rna mar tobb
mint ezer ember el a turizmus
b61. En hiszek ebben a terseg
ben, itt van mit megmutatni,
van mit eladni! Ehhez azonban
sziikseg van az osszefogas ero
sitesere is.

- Kiknek az osszefogasara
gondol?

- Egyreszt a tersegi ossze
fogasra, ezert is folytatunk tar
gyalasokat a kornyek tobb tele-

2018. aprilis

piilesevel. Egyiitt igazan gazdag
kinaIatot tudunk nylijtani:
Szarvason a Koros-boltag, a
Vizi Szinhaz es a kiilonbozo
rendezvenyek, Kunszentmar
tonban az elo Koros, Szentesen
a sportuszoda, Csongradon a
Koros-torok, Cserkeszoloben es
Gyoparosfiirdon a gy6gyviz es
meg sorolhatnam. Masreszt a
turisztika teriileten miikodo val
laikoz6knak, szaIiasad6knak is
meg jobban ossze kellene fog
niuk. Celszerii leJUle egy olyan
moralt kialakitani, melynek
alapjan egymast segitve (pelda
ul telthaz eseten a vendegeket
egy masik szallasad6hoz ira
nyitva) sokkal gyorsabban jut
hatnank elore. A vendeglat6
egysegeket arra biztatjuk, hogy
minel tobb belyi specialitast
vegyenek fel a kinalatukba. Az
onkormanyzatokkal is szeret
nenk megjobba tenni az egyiitt
miikodest es a kommunikaci6t,
celunk, hogy egyiitt olyan meg
oldasokat talaljunk, amelyekkel
hurnanusan be tudjuk vonni a
rna meg "feketen" dolgoz6 szal
lasad6kat is a hivatalos keretek
koze. Liptak Judit

hir6.hu
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csaran

De hasznalatos volt az
emesztes helyreallitasaban,
vashianyos allapotban. A szer
vezetben talalhat6 lerak6daso
kat, k6ros bmjanzasokat fel
szamolja. A majmiikodest ser
kenti es fokozza az epeterme
lest. Megfiatalitja az epet.
Tisztitja a veset igy hatassal
van a nyirok keringesre. A
kinz6 koszveny vagy a reuma
eseten enyhiilest hoz kiilso
belso hasznalata, de batrak
megcsapkodhatjak a friss
novennyel a faj6 testresziiket.

Altalanossagban elmond
hat6, hogy nagyon ertekes
novenyiink a csalan, de az
atlagosnal nagyobb odafigye
lest igenyel a hasznalata.
Nezziik a leggyakoribbakat.
Altalanossagban ugynevezett
"tiizes" n6veny. Nem szabad
hasznalni gyulladasok, egoer
zetek, verszegenyseg, erelme
szesedes eseten. Aldott alla
potban hasznalata TILOS mert
vetelest okoz. Ha valaki meg
is elkezdi fogyasztani egyet
jegyezzen meg: orrverzes ese
ten azonnal fejezze be a csalan
fogyasztitst.

Mint minden a vilagon
szolgalhatja a javunkat, de a
karunkat is. Ha indokolt
beszelje meg kezelo orvosaval
a csalan fogyasztasat.

Koszonom megtisztelo
figyelmiiket.

Ambrusz Laszlo

nyat megmutatok bnoknek.
A fogagygyulladasnak

vagy a skorbutnak regi ellen
szere a magas vitamin tartal
rna miatt. Pajzsmirigy-alulmii
kodes, hizekonysag, faze
konysag, gyengiilt vedekezo
kepesseg eseten a forrazata
kUraszeriien hatekony lehet.
(3xl csesze/het ket heten ke
resztlil) Magas vernyomas
eseten tilos'

6y69yit6 termeszet:
Koszontom a Szo-Beszed

kedves olvas6it aprilisban.
Ebben a cikkben egy igen sok
oldalu noveny felhaszm\lasa
val szeretnem bnoket megba
ratkoztatni. De meg mielott
hozzafognank, szeretnem ha
tudnak, hogy a gy6gynove
nyek megfigyelese, hasznalata
t6bb ezer eves tudomany ezert
kello komolysagot es figyel
met erdemel. Ez a n6veny nem
mas mint a kerti csalan (Urtica
dioica). Elete folyaman szinte
mindenki talalkozik vele es
emlekszik is ra, f61eg ha csi
pest okoz.

A g6rog mitol6gia szama
ra sem ismeretlen noveny a
csalan. Szent novenyenek tart
jak es a harcias istenek ferfias
szimb61umakent tiszteltek. A
mondak szerint a csalanb61
szott ing misztikus vedelmet
biztositott az art6, ront6 ener
giak ellen valamint erot adott a
lekiizdesiikre.

Felhasznalhat6sagat te
kintve a friss es szaritott
n6veny is hasznalhat6 egya
rant. A teat61 a f6zelekig az
aztatmanyt6l a tinktUraig, de
kival6 lekvar is keszitheto
belole.

Altalanos hatasat tekintve
vertisztit6, verkepzest serken
to,vemyomas fokoz6,vizhajt6.
Meregtelenito hatasa kival6.
Reuma es koszveny ellenes
hatasa van. A csalan els6sor
ban a vizes tipusu (kover, ode
mas, tlilsulyos, stb.) emberek
szere lehet. Azonnali serkent6
hatasa van eze11 fokozott elo
vigyazatossagot igenyel.

Agy6gyn6venyek haszna
latanal szamolni kell azzal is,
hogy a n6venyeknek van egy
finom rezgese amely a lel
kiinkre van hatassal. A csalan
noveIi a vermersekletet. Elfizi
a gondolatvilag demonait.
Noveli a tettrekeszseget, a
kiizdokepesseget, az akaratot
es eleterot k6lcsonoz. Bar
mennyire is csodalatos n6veny
megis vigyazni kell vele mert
fesziiltseget, indulatossagot
diihongest is okozhat.

Az evezredes megfigyele
sek nagyon sokoldalu felhasz
nalasr61 tanuskodnak. Neha-

t~

ban lev6 vasiparit, felvira
goztatta, s a yaros egyik leg
nagyobb ad6fizet6jeve tette
azt. Mint mondta, meghono
sitottak itt egy dunantuli
szellemet, s lehet6seget
teremtettek arra, hogy a
magasan kepzett fiatal szak
emberek is megfelel6 allast
talaljanak.

A Szarvasi Vas-Femipari
Zrt-nel jelenleg 450-en dol
goznak, koziiliik l20-at mar
a most zajl6 projekt kerete
ben alkalmaztak. Tovabbi 50
ember felvetelet tervezik,
ehhez sajat kepzesekkel is
hozzajarulnak. Lampakb61
iden 2 milli6 darabot gyarta
nak, a legendas kavM6z6kb61
pedig 130 ezer darab kernl a
boltokba.

Mint megtudtuk, a
Szarvasi Vas-Femipari Zrt.
tervei kozott tovabbi beruha
zasok is szerepelnek, ame
Iyek els6sorban a varoskoz
pontban 1ev6 iizemreszleg
fejleszteset celozzak majd.

Liptak Judit
hir6.hu

r

10. SziJasok gyomaendr6di halomsor
11. Zenebaratok Kamarakorus
12. Gyomaendrodi Tancegyiittes
13. Hosok uti harsfasor
14. Endr6di fiizetek k6nyvsorozat
A gyomaendrOdi ertekek k6ziil a

Magyar Autosex TyiIkgalamb, az endredi
csizmadia- es cipeszhagyomanyok es
Knerek szeUemi 6roksege elnevezesu erte
keket vettek fel a Bekes Megyei Ertektarba
is.

lKEA. Az6ta ez a sved keres
kedelmi ceg vasarolja meg a
Szarvason gyartott lampak
dont6 tobbseget.

ASzarvasi Vas-Femipari
Zrt-nel nem lampak ossze
szerelese folyik olyan alkat
reszekbOl, amelyek valahol
mashol (peldaul a Tavol
Keleten) kesziiltek, hanem itt
val6di lampagyartas zajlik.
Mi magunk gyartjuk az
osszes iiveg, fa, fern es
muanyag alkatreszt, azaz a
komplett lampakat. Terme
keink 70 szazaleka exportra
kesziil, igy Budapestt61
Londonig, New Yorkt61
Toki6ig mindeniitt vannak
Szarvason kesziilt vilagit6
testek. Egesz Eur6paban
nincs meg egy ilyen nagy
kapacitasu lampagyar - hang
sulyozta Csebits Ferenc
vezerigazgat6.

Babak Mihaly, Szarvas
polgarmestere kiemelte:
halasak azert, hogy a szom
bathelyi vallalkozas, amely
tiz esztend6vel ezel6tt meg
vasarolta az akkor hanyatl6-

aeGyo
A Gyomaendrodi Telepi.ilesi Ertektarba

az al<\bbi helyi ertekeket vettek fel:
I. Magyar Autosex TyiIkgalamb
2. Sajt-es Tur6fesztival
3. Papp Zsigmond hagyatek
4. Kallai Ferenc hagyatek
5. Endr6di cipesz hagyomanyok
6. Szent Antal kenyerslit6haz
7. Endr6d nepi-vaUasi bagyomanyai
8. Lombkorona tanosveny es kilat6
9. A Kner csalad szellemi oroksege

Ketrnilliard forint ertekii
fejlesztes zajlik a Szarvasi
Vas-Femipari Zrt. lampaiize
meben. A 100 szazalekban
magyar tulajdonu vallalkozas
korszern, reszben robotizalt
technol6giakat vezet be, s
jelent6sen b6vitik a dolgoz6k
letszamat is. Bar a beruhazas
meg nem fejez6dott be, az
avat6iinnepseget kedden mar
megtartottak. A fejlesztest
oner6b61 (banki hitel bevo
nasaval) val6sitjak meg.

Csebits Ferenc vezer
igazgat6 mindenekel6tt fel
idezte a nagyrnultli szarvasi
ceg fejl6desenek legfonto
sabb allomasait. Mint mond
ta, a jogel6d szovetkezet
1952-ben 17 bator ember
osszefogasanak eredmenye
kent jott letre. EI6szor csak
lakatos munkakat vegeztek
es keramia termekeket gyar
tottak, majd 1970-t61 meg
kezd6dott a legendas szarva
si kavM6z6k gyartasa. Ket ev
mulva, 1972-ben mar vilagi
t6testeket is gyartottak, majd
1996-ban megkereste 6ket az
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Sun'tetteJ varjllk ill J-Iondte:tfledl
~rmUyen kW4osocl moriilno fel. kCW05S
hi mlnJcot.u "libbllehot5sigobn•••

NOvl!nyvadelmi S%lIktechnlkus

Muagudasagi te<hnikus
t(Omyezetvedelemi technikus
AUattenylisxto
as illategeszsegugyl te<hnlkus

fCepzl!sl idS 1 ev
Mezligazdasagl techniku5Slll1 rendolkezok
mmara

Technikus

Szaktechnikus

MezOgoudasag agazat

KQrnyeutv~"omas:az.at

Kip2esl ido 2 ev
!rltttsegivel rendeikezOk mmara

NappaO lc.6p:t&s:

Kepusi idO 4+1 ev technlkus (Viilaszthat6)
8 alblinos iskolal vegzettseggel
rcndclkezok wma,..

Nappall kepUsek:

RaepUlo kepzesek

Gud.

Intenziverettsegi

Nem sikeriilt meg valasztanod? Akkor mi segitiink!
2018/l019-es kepzeseink Neked:

Szakkozepiskola Szakgimmlzium

Lovatt
Edesipari termekgyoirto

A,lbttarto szakmunkis

Pek

Kistermelai elelmiszereloallit6.
talusi vendeglite

(saladi gilzdalkcd6

Tartositoipari szakmunkas
",T.iIi. Tejipari szakmunkois

Hiisipari ~kmunkas

Hal;isz. h31tenycsztCi

Kepusi 160 3+2 ev i-rettsegi (vabszthatO)
8 iittalinos iskolai vegzettseggel
rendelkezok szamara

N~ppaliWprisek:

Kepzesl idS 2 ev
Sz.akmaval rendelkezSk sziimiira

..._Ilk........
Szeretettel varjuk ked

yes vasarl6inkat, bizva ab
ban, hogy a jav6ben is meg
felel0 szinvonalon tudjuk
kiszolgalni Onaket.

Udvozlettel:
a Siker csapata

Orammel ertesitjuk
Onaket, hogy a Bajcsy uti
boltunk vasamaponkent ujra
nyitva tart, a megszokott ido
ben: 7-12 6raig.

Boltjainkban lehet6seg
van keszpenzes fizetes mel
lett bankkartyas, etkezesi
utalvannyal tarten6 fizetesre.
Szolgil1tatasaink kaze tarto
zik teleIon es paysafe feltal
tes.

Boltjainkban vallaljuk
egyedi elkepzeles alapjan,
ajandekcsomagok kesziteset.

Hetkaznaponkent uzle
teinkben delutani fuss sutesu
kenyer, kifli, zsemle, sajtos
stangli, kenyerlangos, taltatt
fank kaphat6.

A CBA akci6k mellett
sajat akci6kkal is kedveske
dunk Onaknek, megkannyit
ve ezzel a vasarlast.

Kedves
Vasarl6ink!

Uzleteink a bet minden
napjan (kiveve vasamap) mar
5,30 6rat61 az Onak rendelke
zesere allnak, friss sajat sute
su peksutemenyekkel, friss
kenyerrel, b6 aruvalasztek
kal, udvarias kiszolgalassal.

Ford OJ gepkocsik a onnalkes etrol!

FordBiztositas

Kuga Business Technology 1,5i 150 Le
mar 6.390.000,- Ft-tal

EcoSport Trend 1,0 EcoBoost 125 Le
mar 4.499.000,- Ft-tal

~~ Gi"""--_

Sandor Service Kft
5310 Kisujszallas, Deak F. u. 69-75.

el: 59/321-134, 30/985-0052, 30/584-6579
e-mail: cseh.zsolt@sandorservice.t-online.hu.

ertekesites@sandorservice.t-online.hu
web: www.fordsandorservice.hu

~~l)~
~ 

'~-~

Focus Technology 1,6i 125 Le
mar 4.490.000,- Ft-tol

\

Custom Van Trend 2,0 TDCi 130 Le
mar netta 4.990.000,- Ft-tal Transit Van Trend 2,0 TDCi 130 Le

Ranger XLT 2,2 TDCi 160 Le mar netta 5.299.000,- Ft-tal
mar netta 6.099.000,- Ft-tal ~

r?~~
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Akonferenciai tervezett id6pontja:
2018. majus 12. - 14:00 6rat61
Helye: Gyomaendr6d, Hars Termal Hotel
Konferencia terem.

Arendezveny tervezett programja:
(a valtoztatas jog<it a rendez6k fenntartjiikJ

14:00 -14:10 KOszont6: Buza sandor Altila
<Del budapesti Ado es Vamigazgatosag Jovedeki
~ly. F60$Zllilyvezet6lalezredesl.

14:10 - 14:45 Tennelesi tapasztalataink az
elmult evekben. jov6beni tervek. trendek.
fignacz, 1ibor pa\inkamester-szakTnemok MSC)

14:45 -15:00Szunet

15:00 -15:45 Palinka \IIekony komponen
seinek alakulasa a leJXirlas saran {Dr. Kmellar
Bela, elelmiszeripan-analitikus memOkJ

15:45- 16:00 Szunet
16:00 - 16:45 Palinkaaromak fokozasa se
gedanyagok segitsegeveL lOr. Kovacs Istvan,
Kokoferm KIt ugyvezel6 igazgat6jal

16:45-161 Informaci6csere palinkak6stol<issal
egybek6tve !

Rendezvenyingyenes,azonban
e16zetes regisztraci6 szukseges:

telefon: 06-20/542-5007
Ignaczne Illes Erzsebet

e-mail: tibor.ignac2@claas.com

SziwgyUnk a Palinka!

1genyelje OTP bankfi6kjainkban az MFB eur6pai uniDs forraslL O%-os kamattal
eLerheto hitelet, amit fethasznalhat csaladi hazanak, Lakasanak energetikai
korszerusitesere!

Valassza az MFB kiszamfthat6 hitelel az OTP Banknal.
• amely felhasznalhato tobbek kozott szigetelesre, a nyilaszarok cserejere,

futeskorszerusitesre vagy akar napelem ielepitesere is.

• amely mindossze lO%-os sajat forras melleit akar 20 eves futamidovel igenybe veheto,

• melynek eta-, vagy vegtoriesztesehez felhasznalhatja lakasiakarek-penztari
megtakaritasat,

• es amelyhez nem kapcsol6dnak tovabbi banki koltsegek l

Tovcibbi informaciokert keresse az MFB Pontokat oorp fioKjainkban!
Tudjon meg tobbet a res.zletekrol: www.otpbank.hu/mlbpontok

Udvozleitel:
OTP Bank Nyrt.

!

Eur6pai Uni6

Telefon: 0630/3165-988
panyikirnre@gmail.com

Bovebb informacio:

~.panyilunagke~ho

UJDONSAG
MAGYARORSzAGO

,.--

Mezoturi vallalkozasunk
a vilaghiru De Heus altai gyartott Energys tapok

. magyarorszagi forgalmaz6ja!
- NytiItapok - Galambtapok
- Baromfi tapok - Pacan - fuIj tapok
- Sertes tapok - Strucc tapok
- Szarvasmarha tapok - L6tapok
- Juh-kecske tapok - Koncentratumok

www.otpbank,hu • www.otpbusiness.hu
06 1/2D/30nO 366 6666 • 06 1 366 6030

Telefon:
0620/9142-122

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

Stancolt

es hagyomilOyos

papirdobo
gyartasa minden
meretben!

Szitazas,
szitaforma
keszftes!

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

Az arak brutto arak, tartalmazzak az arat is!

Egyeb arainkr61 erdeklodj6n telefonon, vagy szemelyesen uzletunkbenl

Rezcsovek
015 1250 FUm
018 1400 FUm
022 1950 FUm
FGtes acelcso
01/2" 460 FUm
01" 880 FUm
Radiator szelep
01/2" 2800 Ft
Dbmbtbr we tartaly 5400 Ft
Laguna we tartaly 7500 Ft
Mafem masd6 csaptelep 7400 Ft
Mafem kadtolt6s esaptelep (zuhannyal) 13500 Ft
Acelradiator
DK 600/1200 23000 Ft/db
DK 600/1600 29870 Ftldb
PVC es6 110/2 m 990 Ftldb ~,
FONV(R6K (elektromos) MAR 13.900 FT-T6L!
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hagyomanyosnak mondha
t6 Majus elsejei iinnepse
giinkre, ahol nem hianyoz
hat a hagyomanyos sUlt
kolbasz, de mas sz6rakoz
tat6 program sem. Az
erdeklodok keressek a
Vadasz Sorozo faeebook
oldalat!

Minden Holgynek
koszonjuk a reszvetelt es a
ferfitarsak onzetlen segitse
get.

BeinschrOth Karoly

A felkesziilt szakacs
ferfiak siilt hUsos tallal,
franeia salataval es siilt
krumplival kedveskedtek a
vendegeknek. Vaesora utan
terrneszetesen nem hia
nyozhattak a sutemenyek
sem az asztalr6I:

Vaesora utan a sok ked
vesseg es a hangulatos zene
hatasara lakodalmas legkor
alakult .ki, melyet esak a
sajnalatos aramszunet
vetett veget.

FUlop J6zsef elmondta
rna mar a Vadasz sorozo
nem esak a ferfiak privile
giuma, hanem a hazastar
sak es a holgyek sz6rakoza
si lehetosege is.

Mi mar most kesziiIiink
a majus l-re is. Aprilis 30
an mindenkit szeretettel
varunk a mar szinten

Nonap a Vadaszban

.,', ,oH:i~d:etmeny'.

I.

r,
I'"

I

'Tisiteit~Foldtulajdonosok!
A K~to~ri1eTili' Vadasziarsasa,g ,

J,oldtulajdonosi K(jzos KepviseJoi

'kozgyiilesfhivn'ak ossze.
Idopo~tja:

'2018.:maJus .4-en,16'6hli kezdettel.

Helyszine:
Korosmenti Vadasztarsasagvadaszh~za.-...... "..-,"' . '.. . .. ' . '" .... -." '.

(5500, Gyomaendrod,Arany J. u. .4.) .
Regisztraci6 'a fenti napon es hel);cn ·15-'16-ig tart.

:l\1iyela:tavalyi vadaszati evben a Vad~sztarsasag teriiletc
v'altozott ezerta fOldtulajdollos{ k6z6sseg

osszetetelc is -mas letL
.Az. el9z9 kep\iis~lo (Katona Lajos)es az6j ,kepvisel6
.(B~ha S~~dor) ugy dontottegys~er~etartHtk: meo

<H:ozgyUlest a regi es a m6dosultteri.ilet
·f6,ldtulaNonosaival. mivelvaItozas 'kisn1ertcKu.

. .Katona Lajos
altaI megtargyalni kivimtnapirendi pont:

.l'.H::ttawzaXa. 't~lajdonosok altahleinigenyeIt
. haszonb~rlcli dij-r~sz felha~znal~sar6I' .

Bartha S~ndor
aJt~tlmegtar'gyalasi'ajav~s'o! t ,nitpirend i poilto~:' .

i.' E'veS peszam9Ig a vadga~d~l.kod~si c'rcdl~enyekrql.
I - 2. J6v6heii terve'kmcgbcszei~sc
I .L__. .~~z.~r¢.~eti~~ :-urun/i. mi~l~el1eJ~ii~te~et! _ . ~ .

Kisse megkesve, mar
eius I7-en rendeztek meg a
Vadasz Sorozoben a mar
hagyomanyossa val6 nona
pi vaesorat. Olyan 6riasi
volt az erdeklodes, hogy a
tobbsegeben noi vendegek
toltottek meg a sorozo
helyisegeit.

A nonapra a mar kiala
kult ferfiesapat j6 haziasz
szonyi praktikakkal keszi
tettek el a fmom vaesorat. A
cudar ido ellenere telthaz'
elOtt koszontotte Fulop
J6zsef a megjelent holgye
ket, majd egy erre az alka
lomra ir6dott nonapi
kosz6nto vers k6vetkezett.
A fiUk egy szep szal virag
gal, izlesesen elokeszitett
Martinivel, es az elszavalt
vers egy-egy peldanyaval
koszontottek notarsaikat.

--_.----.-,..-.-_.... ~- '--- - '.. ... ~.



2018. aprilis Szo-Beszed 13

Anatorvosi Rendelo
5500 Gyomaendr6d

Fa ut 140L

Telefon: 0630/856-3]-72

uozas alatt szinten van erre
verteszt, ami a k6telez6
vervetelek k6ze tartozik.
Magasabb kockazatU mun
kak6rben dolgoz6 n6knel,
(pI. nekem is ... ) minden
trimeszterben csinaltat a
n6gy6gyasz toxoplasma
tesztet.

Ha netalan meg egyik
teszt pozitiv is lesz, akkor
gy6gyszeres kezelessel
minimalisra cs6kkenthet6 a
magzatkarosodas merteke.
Tehat amiket erdemes be
tartani:

- altalanos higienia
alapos kezmosas

- allat tisztan tartasa,
feregtelenites min. 3 ha
vonta

- nyers hUssal val6 ta
lalkozas keriilese

- nyers zoldseg, gyii
moles alapos mosasa

- macskaiiriilek minel
gyakoribb eltavolitasa az
alomtaleab61 (ne kismama
csinaja)

- otthoni homokoz6t
fedjiik Ie, ha nem jatszik
benne a gyerek

Vegiil mindenkinek
ajanlom figyelmebe a Zal
latorvos Toxoplasmosis
csak egyszeriien vide6jM a
YouTube videocsatoman
(https://www.youtube.com/
watch?v=DGtpTEskboI)

dr. Racz Beata
aUatorvos

Rendelesi ida:
hetf6, szercla, pentek:

16-186niig
kedd, csutortok: 10-12 6ra
slombat: sUrgos esetben

hivasra 9-11 6mig.

Macska vagy kisma
ma? Maradhat mindkett6 ...
Elegge diihit6, mikor ugy
j6nnek hozzam a kisma
mak, hogy a n6gy6gyasz
azt mondta dobja ki, jobb
esetben ajandekozza el az
eddig otthon hann6niaban
el6 cicM, mert elkapja a
Toxoplasmosist es akkor
beteg gyereke sziiletik vagy
elvetel.

Nos, nem azt mondom,
hogy nem lehet macskM61
semmit elkapni, de mini
malis odafigyelessel, nyu
godtan maradhat a hazi
dorombol6; semmivel nem
jelent nagyobb kockazatot
mint egy alapos kerteszke
des vagy szennyezett z6ld
seg pucolas.

A Toxoplasma gondii
egysejtuvel val6 fert6z6des
t6bbsege (80-90%) tUnet
mentes fonnaban zajlik.
Jelent6seg6t az adja meg,
hogy a mehlepenyen Mha
toIva a magzatnal agyvel6
gyulladast okozhat, ezert
csak a terhesseg alatt bek6
vetkez6 fuss fert6zes lehet
veszelyes.

A parazita a macska
iiriilekevel fert6z, de csak
48 6ra alatt valik fert6z6ke
pesse, ezert a macskaalrnot;
iiriileket napont,a el kell
tavolitani. Az egysejti.i ter
jeszteseben fontos szerepet
jatszanak az egyeb allatok
(pI. sertes, juh... ), a nyers
husok valamint a folddel
szennyezett z6ldsegek is. A
macska iiriilekevel szeny
nyezett talaj akar I evig is
fert6zesforrast jelenthet. Az
alap higieniai szabalyok
betartasa szinte nu11ara
cs6kkenti a fertozodes koc
kazatat, valamint a gyerek
tervezes id6szakaban erde
mes a n6knek egy vertesz
tet csinaltatni atestek-e mar
a fert6zesen. A terhes gon-~

Gyomaendrod,
Hidfo u. 12.

(A.z Endr6di hid labanal)
Nyitva:

hetkoznap 8-17,
szombat, 8-12,

szezonban vasarnap 8-11.

Napljegyek, hetijegyek
valthat6kl
El6csalik,

horgaszfelszerelesek,
etet6anyagok!

Telefon:
0670/261-0472

KOROSI WEEKEND
HORGAsZBOLT

Szemelygepkocsik,
teherjarmuvek,
mez6gazdasagi gepek,
autobuszok
mosasara alkalmas allasok!
Jarmuporszivok!

c"
~JJ

_\\~'i

/::J~~~~

~Jt1f~)
~-:?j~'WJ

r_~--~-
--=:

Gyomaendrod, Bajcsy u. 100.

(A berenyi uton, a volt Volan telep helyen!)

Verso Biztositasi Alkusz Kft.

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztositas (lakas, uzlet, uzem, stb)
- kotelez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztosftas
- eletbiztosftas
- nyugd fj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet:

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

Talafon: 0666/284-989,
0620/359·6842

Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes korO Ogyintezese.
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Az aramszolgaltat6

heti ket alkalomrnal tart

iigyfelszo1galatot a Selyem

uti varoshaza epiiletenek

f6ldszintjen levo irodaja

ban. HHfOi napokon del
elott 8-13 oraig, szerdan

kent pedig 15-19 oraig

yarjal< az iigyfeleket a sze

melyes iigyint6zesre.

butorlapb61
vakumf6liazott
fel01ettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

r;;~~'

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rak6czi ut 12.

BALUVILL

A f61dgazszolgil1tat6
eeg iigyfelszo1galati iroda
ja a varoshaza f61dszintje
rol elkOltozott a Gyoma
endrod, Kossuth u. 28.
szam ala. Nyitva tartas:
kedden 8-12 oraig, szer
dan 14-18 oraig. Az
iigyfeIszolgalaton igenybe
yeheto szolgaltatasok: gaz
meroallas bejelentese, mu
szaki szolgaltatasok meg
rendelese, illetve 1emonda
sa, fogyaszt6i adat- es elm
vaItozas beje1entese, fo
gyasztasmero atinisa, fo
gyasztasi hely ki- es be
kapesolasa, szamlazassal
kapesolatos informaei6 ke
rese, bankkartyas befizetes
lehetosege, stb.

1 f6 asztalost
as 1 f6 Jakatost

keresun.....
Palyakezdok
jelenkezeset

is viujuk!
Liviel Kft.

Telefonszam:
0670/396·5965

A lakossagi
apr6hirdetes

tovabbra
is ingyenes!

Q-BESZED
hirdetesfelvetel!

Telefon:
0670/22-632-99

szobeszed@gmail.com

Harom kerekii Tornad6
motor elad6. 1ranyar: 100
ezer Ft. Telefon: 0630/579
0660

90x150 em-es muanyag
ablak 30 ezer forintert
elad6. Ugyanitt 350 db
namr Polka eserep elad6
175 Ft/db aron. Telefon:
0630/5144-641

Karossz6ria, kipufog6
javitas, utanfut6 felujitas.
Kerites, kapu, steg, korIM,
stb. keszites. Telefon:
0670/591-66-69.

JARMU

"', ~J"- . \ .

.-
~ .

EGYEB

kert elad6 gylimolcsfakka1,
Mott kUttal, aram is van. A
ho1taghoz kozel van, de
nem ylzparti. Iranyar: 500
ezer Ft. Erd.: 0620/242
3600

Kisbalas gyepszena es
sza1ma elad6. Telefon:
0630/4317-229, 0666/284
082

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

Tetoablak 50x70 em,
20 ezer Ft-ert elad6.
Toktold6s nyil6-buk6

KERT, TELEK
Gyomaendrodon, a

Dob6 u. 50. sz. alatti zart-

HAz,LAKAS
Endrod, a Juhasz

Gyula utea 17. szam alatt
osszkomfortos haz elad6.
Iranyar: 4 milli6 Ft.
Te1efon: 0670/6375-461

Gyoman, az Arany
Janos ut 16. szam a1att
konvektoros haz elad6.
Iranyar: megegyezes sze
nnt. Erdeklodni lehet te1e
fonon: 0620/526-6573

Endrodi reszen, a
Selyem ut 97. szam alatti
kis paraszthaz, rendezett
portaval elad6. Iranyar: 2,7
milli6 Ft. Telefonszam:
0630/326-8638

~:. -.-' .-. ---

r.- .' .Sz6-Beszed
r'tN:G'YEN E:S ·APROH IRDETESEK

MUNKARUHAzATI

;

' « Acelbetetes
szandal, cipo,
bakancs!

Villanyszerelesi anyagok, vilagftastechnika,
gazkeszulekek es alkatreszek!

ilwaukee kezis

6voda.i ballagasra
megerkeztek
az uj iskolataskak
es iskolai kiegeszitok!
Tapir Papir
Gyomaendrod, Kossuth u. 3••

PAPIR
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KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap

Ingyenes a lakossagi apro!
A Sz6--Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak
az olvasoknak a lakossagi aprohirdeteseit, akik
ezen a szelvenyen kLildik be megjelentetes celja
bol! A szelvenyen a megjelolt helyre kell befrni a
kivant szoveget es a szelvenyt levelezolapon vagy
borftekban elkOldeni a kbvetkez6 cimre:

Sz6-Beszed Szerkesztosege
5500 Gyomaendrod, Hosok utja 51.

Egy aprohirdetes szbvege lehet61eg ne tartalmaz
zon 15 szonal tbbbetl A hirdetesek szovegeert fele
16sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

Felad6 neve:

--------------------------------------------------------1
I
I
J
I

Cfme:

G,

Az aprohirdetes szoveqe:

ElSO ALKAlOM INGYENES MRKJNEKI "'"

INGYENES EDZES
ilKS 2M

Kner Imre rer IwUJw.gellai.hu
06 66 285 840 I06 30 627 8234 fitness klub Eszolarium

fitness & edzoterem
teremberles IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body Ihastanc Izsiregeto aerobik

tarsastanc 1j6ga Ipreventiv gerinc gimnasztika

Fax:

Tel.:

• GUlSBBB-GlAS KFT.

Cegunk egy kecskemelJ szekhe>yU m~yar f¥l'Ylda me~ IObb mint 20 eves lapaszlalailal, mara
a del-alfblol reg6 egYI< meghai2Ioz6 nyorncaJ val!aly,()Zasa'~ n61te kl rnagal. Termekpaieltank
1gen szates a csomagol6anyagok. a rekiam,6rmekek es a 11"9'/Omanyos nyomdaterrnei<ek
piaci!n egyaram jelenl6s szerepl6nek szamilunk

Nyisson velunk!

Viszl6t hideg!
50 %kedvezmennyel ......<£-~

E-Mail: uveg@bbbglas.hu
Ozleteink:
Mezotur, Szolnoki ut 3.

• Hoszigetelo ablakok, ajt6k, arnyeko

lastechnika

• Nemet profilokb61, kozvetlenul a

gyM6t61

• Ingyenes felmeres es ajaniatkeszites

• Szakszeru beepltes

Alafras:

Iranyar:

Erdeklodni:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
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I,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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• lallkarlonok (Iobb parolon ragasztOIi dobczok)
• MI~.afionok tjisztercsomagolashoz
• clmkak, palaslok
• llIes- es lel<efcses omapad6 c:mkek
• 18:mekismerlelok, keze:eSilnasznalall ulIl'lJ!aI6k
• markellng ;<ornmJmk<!ici6s anfagok (sz6r6Japok. kalalOgdsok. dOSSNjk napiara\ roll-up.

p1akalok, molin6k, panyvak, nyomtalcii u\'ege~)
• valloz6 adallafialrm) termekek (pi DM le-.elek, csekkek, sorszamozo!! Onatir6s lombo" egyeb

ugyvle" nvomta!var¥>k)
• nevjegyek. Ie.e'papirok, bJriH~lq;)k

• ragaszt6l<blbi! es kemenytaD8s kOnyveK ufsagok
• bUlorlap

FOBB TERMEKEINK
------'~
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•.o'raink forintban ertend6k es
tartalmazzak az AFA·t.

~ ._ __ Hajotestek
mar 289.900,· Ft*-tol

am =-.;:

SUZUKI.......
....---...-rrr-

Suzuki hajomotorok
szeles valaszteka

mar 227.900,- Ft*- t61

itara mit."
3.840.000,- Ft*

-t61

$ SUZUKI Sand
5310 Kisujszilllils, Kozraktiu u. 4.
Telefon: +36-59/520-750, Mobil: +36-20/254-7306
e-mail: suzukiertekesites@sandorservice.t-online.hu
web: www.suzukisandor.hu

Celerio, Swift, Balenol
Ignis, SX4 S-Cross,

Vitara szeles
illasztekban!

SX4 S-Cross mar
3.890.000,- Ft*

-t61

*SUZUKI

Kozmondas

Egyre jobban zavar a
k6zepszer el6retolulasa es
hogy ez magMal ertet6d6nek
szamit, mert senki nem emel
sz6t. Griilet, de mar j6 ideje
nem IMtam olyat, hogy egy
rossz el6adas k6zben felal1t
volna a k6z6nseg, es kiment
volna a teremb61. Ilyen lett a
vilag, megtapsoljuk a szart
IS ...

Az, akit ismeriink, rend
szerint: kleptomanias. Az,
akit nem ismeriink, rendsze
rint: tolvaj.

KosztolclIlyi Dezso

Bill Watterson

A dolgok sokszor
magukt61 is rendbe j6nnek,
ha az ember id6t hagy nekik.

Lucy Maud MontgomelY

Onnan lehet tudni, hogy
leteznek intelligens lenyek a
F61d6n kivul, hogy soha nem
pr6baltak folvenni velunk a
kapcsolatot.

Mark Twain

Minden munka: amit
meg kel1 tenni, es minden
szorakozas: amit 6nkent val
lal az ember.

Ha mi azt tudn6k, meiy .
keveset tudunk, es amit
tudunk is, mily csorbasan
tudjuk, nem itelnenk mind
jart oly k6nnyen es bir6ikep
pen nem mondanank mind
jart sententiM· a dolgokr61 a
beszelgetes k6zben, hanem a
lTIassal val6 beszelgetest
tanulasert keresn6k.

Fapai Pariz Ferenc

Toth Gabor Akos

A tiirelem es a humor
ket teve: Mvisznek balme
Iyik sivatagon.
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Nagykoveti latogatas

val6sitja meg a csuszda
park epitesere korabban
elkU16nitett penz6sszeg
b6l. A varos vezetese a
liltogatottsag emelkede
set varja a beruhazast61.

Kepeinken az ugyne
vezett sprypark, azaz a
vizesjiltsz6ter liltvany
tervei lilthat6k.

Watt - Gyomaendr6d, F6 ut 214. Tel: 66/386-358

tt Villamossagi
majlllsi ajanlara!

LED-es izz6k mar 440 Ft-t61 (2 8V garanciaval)
LED-es reflektorok 1200 Ft-tol (2 8V garanciaval)

Villanyszereloknek 10% kedvezmenyt adunkl

Lakossagi vasarloinknak
5000 Ft vasarlas felett

db LED-es izzot adunk

ajilndekbal

®
~-T£-~-

INNOVATIVE LED LIGHTING

R ~: K E S ~I E G Y E I

o " K 0 R \1 A '" Y Z A

k6zlekedes fejlesztese
vel kapcsolatos informa
ci6kat is megosztottak a
magas rangu vendeggel.

A liltogatas az oszt
rak tulajdonu Tondach
Magyarorszag Zrt-nel
folytat6dott. A talillkoz6
a megyehazan zarult, es
egy k6z6sen tartott saj
t6tajekoztat6val felyez6
d6tt be.

es Zalai Mihaly megyei
elnok fogadott. A megye
telepiilesei altaI nylijtott
befektetesi lehetOsegek
kel ismertettek meg a
nagykovetet, bemutattak
azokat az ipari teriiletfej
leszteseket, amelyek
megval6sitasa ebben az
esztend6ben indul el
Bekescsaban es a megye
telepiiIesein, es a k6zliti

Gera Krisztian fUrd6
igazgat6 arajanlatot is
kert egy jiltekgyart6t6l,
eszerint a vizes j~tsz6ter

kialakitasa az alepit
mennyel egyiitt 14,8
milli6 forintba keriilne.

A kepvise16k elfogad
tak a tervet, s a beruha
zast az onkormanyzat

A yarOS, valamint a
Liget Fiirdo vezetese
mar tobb alkalommal
is foglalkozott a gyo
mai strand fejlesztesi
elkepzeleseivel.

Eppen ezert az idei
koltsegvetesben a yaros
kepvise16-testiilete 130
milli6 forintot tartalekol
egy csuszdapark felepi
tesere. Brre egyebkent
Gera Krisztian fUrd6
igazgat6 szerint iden
lesz palyazati forras is.

A fUrd6 igazgat6j a
azonban javasolta, hogy
meg az idei szezonkez
det e16tt egy korilbban
nem tervezett, de az
ut6bbi id6ben egyre
nagyobb nepszeriiseg
nek orvend6 ugyneve
zett vizes j atsz6teret
epitsenek a kinti gyer
mekmedence, a pancso
16 es a kabinsor kozotti
zold teriiletre.

Bekes megyebe
hitogatott aprilis 24-en
Mag. Elisabeth Ellison
Kramer magyarorszli
gi osztr:ik nagykovet,
aki a megye telepiilesei
altai nyujtott befekte
tesi lehetosegekkel
ismerkedett meg, vala
mint azokkal az ipari
fejlesztesekkel, ame
Iyek megval6sitasa
ebben az esztendoben
indul el Bekescsaban es
a megye telepiilesein.

A Bekes Megyei On-'
kormanyzat Kozgyii
lesenek elnoke, Zalai
Mihaly Bekescsabara is
meginvitalta a nagyko
vetet, akit a bekescsabai
varoshazan Szarvas
Peter, Bekescsaba pol
garmestere, Herczeg
Tamas megvalasztott
orszilggyiilesi kepvise16
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Varosi beruhazasok Juniusban lezarja gyomai hidat

us es 2018. augusztus h6na
pok kazatt, a nyari tanitisi
sziinet id6szakaban keriil
bevezetesre. A hidzar pon
tos id6pontjar6l a kes6bbi
ekben adnak tajekoztatast.

(9,u~&ZOt·

,es/Jl£qyu6if;,
6e&ze£1

Szo"!Beszed

munkateriileten elkorlito
zott teriileten - kazleked
hetnek. A 7,5 tonnanal

<nagyobb asszsulyli teher
gepjarmiivek es minden
tovabbi gepjarmii reszere a
szomszedos telepiileseket
erintve, az orszagos kazlit
ha16zaton lesz a tere16ut
kijelalve. A teljes hidzar
e16relMhat6lag 2018. juni-

zett forgalomkorlatozas
harom f6 elemb6l all:

A szemelygepjarmu
vek, a maximum 7,5 tonna
asszsulyli tehergepkocsik, a
menetrend szerinti sz6l6
aut6buszok, a katasztr6fa
vedelem, a ment6k es a
rend6rseg jarmuvei kazle
kedhetnek a terel6Utkent
kijelalt un. "Olajosok

utjan" (a helyi viszonyok
ban Vitez diil6kent ismert
teriileten atvezet6 kayes
uton). A hidon a gyalogo
sok es a kerekparosok a
kerekparjukat attolva - a

si es a gyulavari szaka~

szon 60 nap, Devavanya
es Gyomaendrod ko
zott varhatoan 210 nap
alatt valosul meg.

A Magyar K6zut
Nonprofit Zrt. 20I8-ban
a TerUlet- es Telepli
lesfejlesztesi Operativ
Program keretein bellil
orszagosan t6bb mint
526 kilometer mellekUt
teljes k6rii felujitasat
indithatja el. Ebb61 iden
Bekes megyeben csak
nem 25 kilometemyi ut
felujitasa va16sulhat meg
- k6z6lte az MTI.

telmenyeknek megfele16
m6don tarten6 megva16si
tasa erdekeben a hid lezara
sa, azaz teljes hidzar beve
zetese sziikseges. A teljes
hidzar id6szakaban terve-

A Gyomai Harmas
Karas-hid alepitmenyeinek
(a hidszerkezetet alita
maszt6 hidf6k, pillerek,
hattaltesek) allapota miatt
ezek felujitasa valt sziikse
gesse. A felujitas id6szaka
ban, a kazliti forgalom biz
tonsagos lebonyolitasa, es
az egyes techno16giai
folyamatok muszaki kave-

Kicsit jo
a vanya-

Harom helyszinen, a
Tarhos-Bekes-Gerla, a
Devavanya-Gyomaend
rOd szakaszon, valamint
a gyulavari bek6touton
is elindult az utfelujitas
Bekes megyeben - taje
koztatott a Magyar
K6zut Nonprofit Zrt.
k6zlemenyben.

Tarhos-Bekes-Gerla
k6z6tt masfel, Deva
vanya es Gyomaend
rod kozott 4,6 kilome
teren, a gyulavari bek6
touton pedig I,6 kilome
teren ujul meg az ut.

A kivitelezes a tarho-

A Selyem uti varosha
za epiiletenek energetikai
felujitasa is megkezd6datt,
a lGvitelezest a gyomaend
rOdi Nemeth Nyilaszar6
Gyart6- es Forgalmaz6
Kit. vegzi.

Az endr6di f6ter fel
ujitasara elkesziiltek a ter
vek, s a munkalatokra mar
cius kazepen irtak ki a
kazbeszerzesi eljarast, s a
lGvitelezest a BereczlG es
Tarsa Kft. nyerte el.

A,.Behiz 9. utem" elne\'ezesu 243.5 miUios beruhaZlis
kivitelezesi munkalatai mar clkezdodtck

Toldi Balazs polgar
mester lapunkat tajekoztat
ta arr6l, hogy a Teriiletfej
lesztesi Operativ Program
(TOP) els6 kareben nyer
tes varosi palyazatok kaziil
a "Belviz 9. \.item" elneve
zesu 243,5 milli6s beruha
zas lGvitelezesi munkalatai
mar elkezd6dtek. A beru
hazast a 20 IS-ben alapitott
h~~yai szekhelyii HUNDT
Epit6ipari Szolgaltat6 Kit.
vegzi.

Az ablakok csereje\'el elkezdOdott a Selyem uti
\'sroshaza epiiletenek energetikai felujitasa

..,-r--

Hamarosan kezdik az endrodi Hosok terenek
stepiteset
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Osszesen 50 hor
gaszsteget epitenenek a
Flizfas zugi holtag part
jara, ahol a holtagsza
kasz mederkotrasaval es
tereprendezesevel egylitt
egy horgaszverseny
palyM alakitana ki az
onkormanyzat a Gyomai
Horgasz EgyesUlet es a
Koros Videki Horgasz
EgyesUletek Szovetsege.

Az indoklas szerint a
Fuzfas zug kival6 lehe
t6segeket biztosit egy
versenypalya kialakita
sara, am fejlesztesek kel
lenek ahhoz, hogy itt
orszagos horgaszverse
nyeket is meg lehessen
rendezni. A fejlesztes
teljes koltsege varhat6an
3,6 miUi6 forint, mely-

hOI az onkormanyzat 2,4
milli6 forintot aUna, a
szovetseg pedig a tobbit
fizetne.

A horgaszpalya kia
lakitasM egy mederkot
rassal kezdenek, mely
nek eredmenyekent az
Ifjusagi lak6telep mo
gotti reszen, yaros fel6li
oldalon. A partt61 szami-

tott 10-16 meter kozotti
savban egy un. halagy
lenne kialakitva, ugy
hogy a medret ezen a

reszen 30-40 centimeter
reI megmelyitik ezzel
egy masfel meteres viz
melyseget hoznanak
letre, ami az orszagos
horgaszversenyek rende
zesenek egyik legfonto-

sabb szabalya. Ide epfte
nenek 50 horgaszsteget
is. A tereprendezes mel
lett mintegy 100 ezer

forintos koltseggel fa
csemeteket is Ultetnenek
a Fuzfas zugi versenypa
lya menten.

A versenypalyM
egyebkent minden hor
gasz hasznalhatna es

csak a versenyek idejen
zamak Ie ezt a holtagnak
ezt a szakaszat.

Toldi Balazs tajekoz
tat6jaban elmondta,
hogy Gyomaaendr6dot a
vizek varosanak neve
zik, igy egy orszagos
horgaszversenyekre is
alkalmas partszakasz
kialakitasa indokolt tu
risztikai jeUegu fejlesz
tes lehet. A Flizfas zug
nak az Ifjusagi lak6telep
mogotti resze lenne a
helyszin, a vizmin6seg
j6, a teriilet beepitetlen.

Az onkormanyzat
tervei szerint a kozeljo
v6ben ezt a holtagat fej
lesztenek tovabb a hor
gasz- es viziturizmus
iranyaba.

Gyomaendrod Varos
Onkormanyzata palya
zatot nylijtott be jarda
felujitasra.

Amennyiben a varos
elkepzelese tamogatast
kap, ugy 13,7 milli6
forintb6l megujulhat a
Pasztor Janos utcanak a
piacter es a Kossuth utca
kozotti szakasza, ahol 2
meter szeles jarda epUl
ne, amit a kerekparosok
is hasznalhatnanak.

Nyolc milli6 forintba
keriilne az Okt6ber 6.
lak6telep melletti jarda a
Selyem ut es a Fo ut
kozott.

Gyoman, a Rak6czi
utt6l az orvosi rendeloig
tart6 Bosok uti jardasza
kaszt is felujitanak 1,9
milli6 forintb6l, vala
mint a Fo uton a Bajcsy
ut es a Matyas kiraIy

utca kozotti jardaszakasz
is megujulhatna 20,1
milli6 forintos koltseg
gel.

A fejlesztesek brutt6
osszkoltsege 43,7 milli6
forint, az igenyelt allami
tamogatas osszeg pedig
30 milli6 forint, a kiilon
bozetet az onkormanyzat
saj<:it erob6l fizetne.

A kepviselo-testiilet
legut6bbi, aprilisi Ulesen
dontott az idei evi ut- es
parko16 epitesi, valamint
utfelujitasi munkalatok
r6l. Mindezekre ossze
sen 57,7 milli6 forintot
forditananak. A tervezett
tobb mint 16 milli6
forint ertekii katylizasi
munkaIatok mellett jutna
penz iden a Besenyszeg
ut javitasara, valamint
megujulhatna a Nemet-

zugi sor, az Okt6ber 6.
lak6telep egyik utja, a
Kenderaztat6 utca, az
Orgona utca, a Blaha
Koranyi utcak sarka, a
Peres valamint a Gyep-

mesteri utat is kikatyliz
nak.

Aut6parko16t epite
nenek, valamint ujitana
nak fel a Deak-Blaha
utcan, a Kossuth utca 7.

szam elott, a Bosok uti
orvosi szakrendelo elott,
a Dr. Pik6 Bela utcai
orvosi rendelonel es a Fo
ut 3. szam alatti orvosi
rendelonel.
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uni6s tamogatas felhasz
nalasaval 107,48 milli6 Ft
ertekben keriilt megval6
sitasra.
• A tamogatasb6l a

Foldmiivelesiigyi Minisz
terium fenntartasa ala tar
toz6 Bethlen Gabor
Mezogazdasagi es Elel
miszeripari Szakgim-

nazlUm, Szakkozepiskola
es Kollegium vagyonke
zeleseben a1l6 kollegiumi
es tansza1l6 epiiletek kor
szeriisitese tortent meg
Gyomaendr0d6n.

Az epiiletek iizemel
tetesi koltsegei az intez
meny eves k61tsegeinek
igen jelentos reszet teszik
ki, a magas uzemeltetesi
k61tseget f6leg a fiitesi
hoigenyb61 szarrnaz6
magas gazenergia-k6ltseg
es a villamos energiafo
gyasztas eredmenyezi.

A fejlesztes eredme
nyekent a futesi energia
igeny cs6kkentese erde
keben az epiilet kiilso
hatarolo feliileteinek
hOszigetelese, nyilaszar6
inak csereje, valamint a
villamos energia felhasz
nalas egy reszenek nap
elemes rendszerrel t6rte
no biztositasa va16sult
meg.

A beruhazasnak k6
szonhetoen az intezmeny
ben kollegiumi ellatast
igenybevevo tanul6k
modemebb, a komyezetet
is kimelo k6riilmenyek
k6zott t61thetik minden
napjaikat.

Megujult a kolh~gium

es a tanszilll6
Befejezodott az ener

getikai beruh6z6s a
Bethlen G6bor Mezo
gazdas6gi es Elelmiszer
ipari Szakgimn6zium
ban - tudatta lapunkkal
az iskola igazgat6ja,
Davidovics L6sz16.

Az intezrneny komp
lex epiiletenergetikai fej-

lesztest val6sitott meg
Eur6pai Vni6s tamogatas
felhasznalasaval a Kor
nyezeti es Energiahate
konysagi Operativ Prog
ram (KEHOP) reszet
kepezo, "Koltsegvetesi
szervek palyazatos epii
letenergetikai fej leszte
sei" cimii palyazati konst
rukci6 tamogatasaval. A
projekt 100% tamogatasi
intenzitassal, eur6pai

bazis mellett ujabb fel
hektamyi reszt vasarol
na. Ajanlatukban nett6
3,51 milli6 forintot
kinaltak a terUletert,
melyet a testiilet elfo
gadott.

Gardonyi ut es a Gy6ni
Geza utea k6z6tt egy.
lampatestet il.thelyeznek
es egy ujat is felszerel
nek, ennek k61tsege 55
ezer forint. A Gy6ni
Geza utcil.ban a 17-es
szamu ingatlan e16tt egy
lampatest felszerelese
indokolt, melynek k61t
sege 44 ezer forint.

Elkelt az ipari parkbol tel heldar
Az Ipari Park egyik

teruletreszenek erteke
siteserol d6nt6tt a kep
viselo-testiilet. A Glen
core Gabonataro16 es
Logisztikai Kft. jelezte,
hogy a meglevo raktar-

eredmenye ugy jott ki,
hogy kozben a furdo 17
milli6 forintos onkor
manyzati tamogatast is
kapott, valamint egy
2008-ban juttatott - de
az6ta meg visszanem
fizetett - onkorrnanyzati
ko!csonbol tavaly 3,5 mil
li6 forintot elengedett a
yaros es ez is egy ered
menyt javit6 tetel volt a
furdo szamara.

Bovitik a kozvilagitast
---

ben. A Gyomaendrodi
Foldkezelo Kft. 100 ezer
Ft-os eredmenyt mutatott
ki. A yaros tarstulajdonos
a Regionalis Hulladek
kezelo Kft-ben, amely
500 ezer forintos ered
mennyel fejezte be az
elrnult evet.

Toldi Balazs polgar
mester elmondta, hogy a
Liget Furdo Nonprofit
Kft. 6 milli6 forintos

A lakossagt61 es az
6nkormanyzati kepvise
16kt61 beerkezett ige
nyek alapjan dont6tt a
yaros vezetese a k6zvila
gitasi hal6zat b6vitese
r61.

A Losonezi utea sar
kil.t61 az Azul uzletig
tart6 340 meter hosszU
kerekparut szakasz k6z
vilagitasi hil.l6zatil.t epi
tenek ki 3,3 milli6 forint
k6ltseggel. A Selyem
uton a Toronyi utea es a
Szabadsag ut koz6tt a 36
attos lampatesteket 70
wattosra cserelik es 5 uj
lampatesttel is b6vitik a
szakaszt 660 ezer forin
tert. A Levai utcaban a

Nemzeti
K6zlekedesi
Hatosag

Varosi zarszamadas
Megmaradt 80 millie) forint

5500 GyomaendrOd,
Csokonai u. 37.

22.000 Ft

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

Eredetisegvizsgalat!

Varga Bela,
autoszerel6 mester

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

Legut6bbi aprilisi i.ile
sen a kepviselo-testiilet
elfogadta GyomaendrOd
2017. evipep2Ugyibesza
mol6jat. Toldi Balazs pol
garrnester tajekoztat6ja
ban elmondta, hogy az
onkorrnanyzat eredme
nyesen, 80 milli6 forintos
maradvannyal zarta az
elmult esztendot.

Beszamoltak mult evi
tevekenysegiikrol a yaros
gazdasagi tarsasagai is, s
emellett az idei els6
negyedev munkajat is
ertekeltek. A Gyomaszolg
Ipari Park Kft. kivetelevel
a yaros mindegyik gazda
sagi tarsasaga pozitiv
eredmennyel zarta a
20 17-es evet.

A Gyomaszolg Ipari
ParkEft. gazdalkodasa 13
milli6 forintos vesztese
get mutatott, a Zoldpark
Kft. 2 milli6 forintos
eredmennyel zart, a Gyo
makozszolg Komrnunalis
Kozszoigaltat6 Nonprofit
Kft. 30 milli6s eredmenyt
produkalt az elmult ev-
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And6dy Gyorgyne es fia Istvan a Gyemant-dijas Kezmiives Kompaktor
kitiinteto elmet igazol6 oklevellel

Gyoman az And6dy
k6nyvk6teszet volt a
hazigazda.

A szakmai rendezve
nyeken minden esetben
bemutatnak valamilyen
kii16nlegesseget, most az
ugynevezett ugr6hatas
k6nyvet esodalhattak
meg a szakemberek. Az
ugr6hcitas k6nyv egy
speeialis k6tesi teehnika,
altalaban nagymeretU,
nehez, t6bb szaz oldalt
tartalmaz6 vastagtablas
k6nyv k6teset vegeztek,
vegzik ezzel a m6dszer
reI, hogy a k6nyvet
k6nnyli legyen kinyitni
es imi is egyszerubb
bele. Ilyen teehno16gia
val k6t6ttek ugyanis a
regi egyhazi, es az alla
mi anyak6nyveket is 
tudtuk meg And6dy
Gy6rgynetol, aki 53 eve
dolgozik a k6nyvk6to
szakmaban.

Az immaron tobb mint 50 eves gyomai
And6dy KonyvkotO Miihely munkajanak
elismeresenkent is And6dy Gyorgyne
Gyemant-dijas Kezmiives Konyvkoto
Oklevelet kapott. A KonyvkotOk Orszagos
Ipartestiilete altai adomanyozott legna
gyobb szakmai eJismerest aprilis 27-en a
Gyoman megrendezett szakami talalkoz6n
vehette at a gyomai szakember.

A ketnapos rendez
venyre mintegy harmine
szakember erkezett az
orszag kii16nb6zo resze
iM!. A szakmai konfe
reneicit altalaban olyan
varosban rendezik meg,
ahol k6nyvk6to muhely
is talalhat6. Iden tehat

Sajnos a konyvkoto szakma, a koteszeti munkafolyamatok gepe
sitesevel sokat vesztett megbecsiilesebol, betanltott munkakor lett, a
kepzesneI mar nem a kezmiives gyakorlat a fontos, hanem a gepis
meret. A digitalis nY,omtatas azonban ismet megnyitotta a lehetoseget
az egyedi koteszeti megoldasok fele, sot hatarozott igeny meruIt fel a
kispeldanyszamti kiadasok bekotesere, mely ttillep a ragaszt6kotesen.
Ugyanakkor a szakemberek elfogytak. A fiatal generaci6 - aki meg
becsiili es szereti ezt a szakmat - iparmiiveszetnek tekinti, amiben van
is valami.

A digitalis formakeszites es nyomtatas rna mar kaprazatos lehetO
seget nytijt mindenkinek melyebb szakmai ismeretek nelkiil is kony
venek elkeszitesere mindaddig, amig a kinyomott ivekbol forgathat6
konyvet nem kell kesziteni. Itt altalaban megall a tudomany!

Ferje, And6dy
Gy6rgy Budapesten szU
letett 1945-ben, edes
anyja k6nyvk6tokent
dolgozott Bekesesaban,
majd a Gyomai Kner
Nyomdaba kerult. Anyai
nagyapja az Eiso Ma
gyar Betu6nt6de betU
metszoje volt. Innen
ered a nyomdaszat iranti
erdeklOdes, s igy lett
And6dy Gy6rgy 1963
ban k6nyvk6to szak
munkas. Az 1966-ban

megszerzett mestervizs
ga utan 1967-ben lett
kisiparos Gyoman, s
az6ta a k6nyvk6to val
lalkozas folyamatosan
muk6dik.

And6dy Gy6rgy ha
lala utan, 2007-6ta fele
sege, Erzsebet asszony
vezeti a k6teszetet. 6 is
a Kner Nyomdaban sze
rezte meg k6nyvk6to
szakmunkas bizonyit
vanyt, majd 1976-ban
mestervizsgazott. Az
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Konyvkotok csoportkepe az aprilis 27-en a Gyoman a varosi konyvtarban megrendezett
szakami talalkozon

Keresse a
Szo-Beszedet
a Facebook-on is!

A konyvkotO szakma tOrtenete mara mar egy ezredevre
nyulik vissza

zaltak, de ugyanakkor az
egyedi, digitalis techno
l6giaval. kesziilt nehany
peldanyos k6nyvek be
k6tese, a regi, ertekes
k6nyvek javitasa to
vabbra is a k6nyvk6t6k
kezi munkajat, szakertel
met igenyli.

And6dyne Erzs-ike
rna mar nyugdijas, de 68
evesen sem tud meglen
ni a szivehez nott k6nyv
k6to muhely nelkiil. Ma
is foglalkozik szakdol
gozatok, foly6iratok be
k6tesevel, bibliak, regi
k6nyvek javitasaval, uj
rak6tesevel.

1971-es eskiiv6jiik cta
egyiitt dolgoztak a gyo
mai miihelyben.

Ket fiugyennekiiket
is bevezettek a szakma
rejtelmeibe. A kisebbik
gyennekiik Norbi is sok
szor besegitett ugyan a
k6teszeti munkalatokba,
de vegiil mas pa1yat
va1asztott maganak. Ido
sebb gyennekiik Istvan
nyomdaipari mem6k
lett. 12 evet t6lt6tt el
k6teszeti muvezetokent
a Diirer Nyomdaban,
majd a nyomdaiparban
maradva, jelenleg is a
bekescsabai Szent-Gy6r
gyi Albert Gimnazium
es Szak.k6zepiskola
nyomdasztanul6it oktat
ja. A k6nyvk6t6szet mes
terseget igy rna is gyako
rolja nap mint nap az
isko1ai tanrnuhelyben.

Egyebkent a k6nyv
k6teszet teriileten is
komolyra fordult a szak
munkashiany. Bar a
nyomdaipar minden agat
gepesitett6k, automati-
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Nyart61 nem szabad
fiirodni a szekelyf61di Szent
Anna-t6ban. A tilt6tablakat
az elmult napokban szerel
tek fel a t6 kornyeken.

A fiirdozes tiltasa abban
a tervben szerepeIt, amelyet a
Natura 2000-es komyezetve
delmi teriilet gondnoka, az
Eeos Club kft. nylijtott be a
roman kornyezetvedelmi
miniszteriumhoz. A terv a
tarea j6vahagyasaval es a
roman hivatalos kozlOnyben
tortent deeemberi kozlessel
valt hatalyossa.

Kerezsi Laszl6, az Eeos
Club Kft. vezetoje elmondta:
a tiltas nem vonatkozik azok
ra a sportol6kra, akik verseny

kereteben usznak a t6ban. A
verseny szervezojenek eloze
tesen a viziigyi hat6sagt6l
kell engedelyt kerniiik. A
kornyezetvedelmi terUlet
gondnoka kozolte, a hegyi
esendorseget hivhatjak segit
segiil az uj szabalyok esetle-

ges megsert6ivel szemben,
hiszen a gondnoksag nem
jogosult a szabalysert6k iga
zoltatasara.

Kerezsi Laszl6 beeslese
szerint evente 32-40 ezer
turista latogatja meg a tavat
es a latogat6k tobbsege jelen-

leg sem a fiirdozes kedveert
erkezik. Hozzatette:a nyari
fiirdoidenyben inkabb a kor
nyezo telepiilesek lak6i jon
nek fiirdozni a t6ra. Ennek
ellenere val6szinunek tartot
ta, hogy kis mertekben esok
kenni fog a t6 latogatottsaga.

komyezetvedelmi
teriilet nepszeriisitesere es
meg6vasara alapitott Pro
Szent Anna Egyesiilet veze
toje, D6sa Elek Levente
elmondta: tobbek kozatt ok
javasoltak a fiirdozes betilta
sat. Nem tettek ugyanis j6t a
t6 vizenek a nyari idenyben
fiirdozo turistak, akik reven
naptej es testapol6 szer keriilt
a vizbe.

A civil aktivista elma
gyarazta, hogy a t6 tulajdon
keppen a vulkankraterbe
lehu1l6 esovizet tarolja, sem
forrasa, sem lefolyasa nin
esen, ezert vize csekely mer
tekben kepes az ontisztulasra
- irta az MIL

mogatas
nak

letesul. Fejlesztik a
CsabaPark Gasztron6miai
es Elmenyparkot, meg
epiil a Bekescsabai

.Roplabda-akademia is.
- Tortenelmi jelerito

segii beruhazasokkUszo
ben allunk, talan a kiegye
zes 6ta nem volt hasonl6
volumenii fejlesztes, ami
a varost, a megyet erintet
te volna - hangsulyozta dr.
Takacs Arpad kormany
megbizott, s egylittal azt

is bejelentette, hogy dr.
S6vari Tibor foosztaIyve
zeta-helyettes, kormany
megbizotti meghatalma
zottkent segiti a koordina
ci6s munkat - irta a
beol.hu.

illiaraos
Bekescs

90

A Modern Varosok
Program kereteben Be
kescsaba - az M44-es fej
lesztese nelkiil - mint-egy
80-90 milliard forint
tamogatasban reszesiil, s
ebbal tabb mint 25 komp
lex beruhazas val6sul
meg.

Tobbek kazatt fej
lesztik a bekescsabai
repiiloteret, iparfej lesztes
re alkalmas teri.ileteket
alakitanak ki, komplex
energetikai program val6
suI meg. Emellett hUta-,
fagyaszt6 es feldolgoz6'
uzem, paradicsomsiirito
uzem, nyomdaipari tudas
es kepzokazpont, uj mul
tifunkci6s sportcsarnok

on
Emellett gazdasagelenkitesi
cellal az ankorrnanyzati tulaj
donban lev6 vadaszhaz felujita
sara, biife, kavez6 kialakitasara
is sor keriil.

A projekt kapcsan negy
hektamyi zoldfeliiletet ujitanak
meg, es ketezemegyszaz negy
zetmeter kerekparut ujul meg a
Ligeti-to kamyeken es a
Szabadsag teren.

Ezen tlil a beruhazas kere
teben epiil egy streetballpalya a
Ligeti-to mellett, kiilteri fitness
es jatszoteri eszkozaket helyez
nek ki, valamint uj kazvilagita
si hal6zat epiiI ott. A Pet6fi
Sandor utcaban egy huszonat
fer6heIyes parkolo epiil majd
meg, illetve a kazteriiletekre
tabb mint szaz padot es szemet
tarolot, valamint 105 kerekpar
tarolot helyeznek ki

(szoljon.hu)

Sandor utcat, a Kossuth Lajos
utat es a Kossuth Lajos teret.

A telepiiIesen a belteriileti
uthal6zat hossza mintegy szaz
kilometer, ennek koriilbeliil 20
szazaleka fOldes ut.

Akepviselo-testiilet iiIesen
elhangzott, hogy az utak feluji
tasanak menetet fel kell gyorsi
lani. Sajnos, a yaros ankor
manyzatanak onereje, amelyet
az utha16zat fejlesztesere lehet
forditani, nem eleg. Ezert hitel
felvetelevel teremtenek el6 a
sziikseges osszeget.

Sokretii palyazat megval6
sitasa indult a varosban, mely
nek tervezett koltsege megko
zeliti a felmilliard forintot.

Tobbek kozatt navelik a
navenyfeliiletek elohelyeit, fej
lesztik a Ligeti-t6 komyezetet,
meglijul az Erzsebet-Iiget, a
Pet6fi ter es a Szabadsag ter.

"tesek Mez6t"
,
e

Mezotur tobb pontjan is
zajlik, ilJetve elkezdodik majd
utepites a kovetkezo hOnapok
soran.

Az egyik legfontosabb,
hogy a telepiilesen athalad6
nagy forgalmu 46-os ut egy
reszenek felujitasa mar meg
kezdOdott. Emiatt a belvaros
ban tobb helyen is felmartak az
aszfaltreteget, javaban dolgoz
nak a munkagepek.

Emellett tabb kerekparut is
epiiI Mez6tliron, amely a jelen
legim\l j6val biztonsagosabba
teszi majd a kozlekedest. Ennek
reszekent sor keriilhet vegre a
Beretty6-hid meglijuhisara is,
amely reg6ta hliz6dik mar.

Az eszak-deli kerekparut
mintegy 300 milli6 forintb61
val6sul meg, gyalog- es kerek
parut epiil a varoshazat61 a
Hortobagy-Beretty6 fOcsator
nan at a Kertvarosban talalhat6
kerekparutig. Masreszt a pol
garrnesteri hivatalt61 a Kossuth
teren keresztiil a Kossuth Lajos
uton, a Kossuth iskolaig kesziil
eI a bicikliut.

Akelet-nyugati kerekparut
448 milli6 forintos epitkezese
erinti a Sugar utat, a Rak6czi
Ferenc utcat, a D6zsa Gyorgy
utat, a Kalvin teret, a Pet6fi
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Kineziologia a tanulas·
problemakra

I

~zei

A tanh vegehez koze
ledve egyre tobb gyermek
leenged, elfarad, pedig
most lenne sziikseg egy
kis javitasra az ev vegi
bizonyitvanyhoz.

Meg kell felelni az
iskohiban a tam'troknak, az
osztalytarsaiknak, otthon a
sziileiknek es nem utols6
sorban sajat maguknak is.
Ebbol a legfontosabb, hogy
sajat magaval legyen ele
gedett es ehhez nagyon
fontos a pozitiv hozzaallas.
Peldaul egy matematikai
feladatot vagy sikeriil meg
oldani, vagy nem. Ha nega
tivan all hozza a gyermek
es j6 lett a feladat megolda
sa, akkor azt gondolhatja,
hogy veletlenul sikeriilt
igy, de ha elrontotta, akkor
esetleg butanak erezheti
magat es elkonyveli maga
ban; hogy ugysem sikeriil
neki semmi.

Viszont ha pozitivan
all hozza a dolgokhoz es
megsem sikeriil megolda
nia a feladatot, akkor erez
heti ugy, hogy elnezte, de
legkozelebb sikeriilni fog,
illetve ha j61 megoldotta,
ezt mondhatja magaban:
tudtam, hogy meg tudom
csinalni.

Ez az ut6bbi hozzaallas
a helyes es nagyon fontos,
hogy pozitiv enkepet ala
kitson ki a gyermek a tanu
lassal kapcsolatban, amely
ben a sziiloknek es a peda
g6gusoknak is nagy szere-

puk van. Sok pozitiv meg
erositesre van sziikseg meg
akkor is, ha valamit nem
sikerul megoldani, es biz
tassuk, hogy legkozelebb

jobban fog sikeriilni neki.
Hiszen minden gyermek
j61 akar teljesiteni, es belul
bantja a dolog, ha peldaul
sokat tanult egy dolgozatra,
es megsem ugy sikeriilt,
ahogy szerette volna. Ha
valami nem megy j61,
figyeljUk meg, hogy mit
mondok magarnnak, vagy
mit gondolok r6la. Peldaul:
sohasem fogok kiallni az
osztaly ele verset mondani,
vagy egy iskolai rendezve
nyen szerepelni, mert kis
koromban, mikor eloszor
szerepeltem, kinevettek a
tobbiek.

Ehhez hasonl6 es ren
geteg mas tanulasi proble
maban hatekonyan segit a
kineziol6gia. Termeszete
sen a tudast senJ<jnek sem
tudja a fejebe adni, de
segit, hogy jobban tudjunk
koncentralni bizonyos fel
adatokra, hogy kioldja a
tanulashoz kapcsol6d6
stresszeket, felelmeket,

amelyeket lehet, hogy mar
kicsi korunk 6ta cipelunk
magunkkal. Nagyobb prob
lema eseten egyeni kinezi
016giai oldasokkal erhe
tUnk el pozitiv eredmenye
ket. A gyerekeknek ezen
kivUI gyermek tanfolyamo
kat is tartok a tanulas hate
konyabba valasa erdeke
ben.

A tanfolyam felkelti az
erdeklodest a tanulas irant
es jatekos, mozgasos for
maban megtanitja, hogyan
segitsen magan egyszerii
kineziol6giai gyakorlatok
kal. Segit megelozni vagy
javitani a tanulasi nehezse
geken, irasi, olvasasi prob
lemakon, onbizalomhia
nyon, magatartaszavaron.

Tamogatja a helyes
enkep kialakitasat, vala
mint a pozitiv onertekelest.
Oldja a fesziiltseget, fej
leszti a figyelem koncent
raci6t, fokozza a kreativi
tast. Nem csak akkor segit,
ha mar van valami proble
ma, hanem oromtelibbe es
konnyedebbe teszi a min
dennapi eletet es a minden
napi tanulast is.

A reszletekrol bovebb
informaci6:

Kerekine Kovacs
KIara

kineziol6gus,
gyermek trener

Telefon:
0620/8232124

E-mail:
klari@kreko.hu
www.kreko.hu

Szeretettel kiisziintiim a
Szo-Beszed olvasoit. A mai
gyogyniiveny "kiirsetank"
elkalauzolja iiniiket a meses
Indiaba a gy6gy- es fiiszernii
venyek hazajaba.

Talaltam iiniiknek egy
olyan erdekes niivenyt, amely
nek nem olyan szeleskiirii az
ismerete hazankban. E niivenyt
Indiaban a j6gik szent niivenye
kent tartottak szamon. A
niiveny viraga szinte mar b6dit6
hatasu anizs illatot araszt. Mivel
nalunk nem terem (mediterran
jelege miatt) be kell eIjiik a
poritott mag illatival, de igy is
kaphatunk izelitot ebbol a tradi
cionalis, nyolcagu niiveny a
csillaganizs fiiszeres, aromas
csodajar61.

A csillaganizs termeset
elvezeti es gy6gyaszati cellal
fogyasztjak Indiaban. Aszaritott
termest fOzik, az orlemenyt
aztatjak, forramik. TeIen a
meleg fiit6testre helyezett szari
tott niiveny csodalatos illattal
tiilti be ahelyiseg levegojet.

Izet tekintve meglehetosen
aromas-pikans, de kisse edeskes
izvihigot varazsol az izlel6bim
b6inkra.

AItalanos batasai a kiivet
kezok: melegito, vertisztit6,
nyugtat6, szelhajt6, feszUltseg
csiikkento, giircsold6, az ideg
rendszert regenera16. 0gy tart
jak r6la, hogy serkenti, az
emesztest. Atestszerte talaIhat6
mergek feldolgozasaban segit,
atmelegiti a kismedencet.

Balzsamos illata szinte su
gallja az ellazulast es az elet el
vezetet. Tisztitja, nemesiti, es
magasabb szferaba emeli a lel
ket. Ezaltal megjelenik az iirom,
a szeretet, az elegedettseg erze
se. A2 emesztorendszer teljes
hosszaban kihajtja az art6 sze
let, a gorcsiis megrekedeseket.
Atmelegiti a beItartalmat igy
biztositva onnan a tipanyagok

felsziv6dasat. Fokozza az
emeszt6nedvek termelOdeset es
nagymertekben javitja a hate
konysagat. Megsziinteti a puffa
dast. Az egesz vastagbelre j6te
konyan hat.

Megtisztitja a majat azSlros
lerak6dast61, mergektol. Azt
tartjak r61a, hogy az epe emesz
t6nedveit megfiatalitja, er6siti,
ugyanakkor nem engedi az
agressziv jelleg (epegorcs)
kialakulasat.

A csillaganizs aromaja a
limbikus (csakra) rendszeren
keresztiil el6segiti az elengedett
aliapot megeleset es ennek
koszonhetoen tivozasra serken
ti a lepb61 a mergek tivozasat.
Ennek kovetkezmenyei: fo
gyaszt6 hatasu, csokkenti aver
koleszterin tartalmat es meg
tisztitja az erfalakat a lerak6da
sokt61. A helytelen tiplaIkozas
altai megterhelt basnyalmirigy
besurusodott nyakjait lazitja,
valamint az inzulintermelest sti
mulalja es csokkenti a vercukor
szintjet.

Kuraszerii haszmilata j6te
konyan hat a lemerevedett izU
leti szalagok nylijthat6sagara.
EzenkiviiI eloszeretettel hasz
naljak Indiaban felso leguti
problemak nyakjanak es hUfUt
jainak az oldasara, remegessel
jar6 idegrendszeri betegsegek
eseteben is.

A csillaganizs atmelegiti,
energetizalja a ferfi es noi kis
medence tetiiletet. A noi belso
nemi szervek erzekenyseget
fokozza, a ferfierot stabilizalja.
Mivel afrodiziakum (nemi vagy
serkent6, vagyfokoz6) remelhe
t6en amagyar gyermekaldasban
is szerepe Jehet.

Kr6nikus vastagbelgyulla
das es kiszaradas esten ne atka!
mazzak!

Mint lathatjak kedves olva
s6k, anovenyekb61 keszUlt teak
j6tekonyan szolgalhatjak az
egeszsegunket. Termeszetesen,
ha egeszsegugyi problemaik
vannak, keressek fel orvosukat
es beszeljek meg az alternativ
terapianak szamit6 gy6gyniive
nyek terapias celu atkalmazasat.

Ambrusz Laszlo
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[)inya hnre Vas- Muszakl Boltja
Gyomaendrod, Bajcsy Lit 98; Tel.: 0630/6384-690

Telefon:
0620/9142-122

Stancolt

5500
Gyomaendrod,
Ipartelep u. 1/1.

es
hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!
Szitazas,
szitaforma
keszftes!

81i~
••••nl~

'\
1

Az arak brutto arak, tartalmazzak az arat is!

Rezcsovek
015 1250 Ftlm
018 1400 Ftlm
022 1950 Ftlm
Flites acelcs6
01/2" 460 Ftlm
01" 880 Ftlm
Radiator szelep
01/2" 2800 Ft
Dbmbtbr we tartaly 5400 Ft
Laguna we tartaly 7500 Ft I"' , , ,. I.

Mafem masd6 esaptelep 7400 Ft
Mafem kadtoltas esaptelep (zuhannyal) 13500 Ft
Acelradicltor
OK 600/1200 23000 FUdb
OK 600/1600 29870 FUdb
PVC esa 110/2 m 990 FUdb

Elektromos fiinyirok!
Zartszelvenyek szeles valasztekben, akcios aron.

Egyeb arainkrol erdekl6dj6n telefonon, vagy szemelyesen uzletunkben!

t

,. Ft

S 699.90

S

hajotest
AL 399.000, Ft

'fF

."'"

SUZUKI ;,'
~ ha)omotorok

keszletrol azonnall

SF

"F~ 6 AS 394.90u,·

*az arak aut6csere ajanlattal, csak tajekoztat6 jeJleguek,
tovabbi informaci6kmarkakereskedesunkben;

~-

~)CASCO+

Vitara l,6i GL+
4.390.000,· Ft*

r - SUZUKI GEPKOCSIK
" -

SZLETROL AZONNALI
aleno, SX4 S-Cross

Swift 1,Oi GL+
4.oio..000,· Ft*

Swift l,2i GL+ 4WD
4 ..010.000,,·- Ft*

is 11 2i GL
0,- C.*

I
3.,,:71.1

SUZUKI Sandor
5310 Kisujszallas, Kozraktar u. 4..
Tel: +36-59/520-750, 'Mobil: +36-20/254-7306
e-mail: s.uzukiertekesit.es@sandorservice.t-online.hu
web: www.suzukisandor.hu
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TRIPLA ELOFIZETESBENI

vAsAROLJ HozzA SONY TV-T, RESZLETRE! SONY

"A""'ATn'JIr.nr•

.,ntTiTi'iil:~~iTilJ~liTilitl't.-ttJIIIJCU{~~UI~iTiItr:ri'ilmn(~lImH~:r;tIr.r.."'U'I,","'
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hagymaregeneral6
fejmasszazst is vege~.

Telefonos bejelentke-
est var a 0630/243

7177-es telefonsza
mono

CSAK ABBAN AZ ESETBEN HiVJA,
HA VAlOBAN SEGITSEGRE SZORUll

utyeRozsa Hair
A Rozsa Haj- es madia Rozsa varJa

Szepsegszalon meg a vendegeit. A nai. ferti
mUlt ev elejen nyilt es gyennekfodniszat
meg Gyomaendra- mellett sved-es well
don. a Fa iIt 188. ness masszazst vala
szam alatt. ahal Csiz- mint specialis haj-

,
U o SZEME'LY- es: TEHERGEPKOCS

AZONNA'LKESZ'LETROL!

o;J/ 64RAIIClA :
. ~ - -

C-Max Compact Technology
mar 4.850,000,- Ft,.t61*

\

Transit alvazak (feh!pitmeny nelkUl)
ar nett6 4.800.000,- Ft-t61*

*azarak FCE Credit finanszirozas igenybevetelevel
ertet:ldok, t:ajekoztato jelleguek. Tovabbi

informaciol< markakereskedesiinkben.

~~

FordBiztositas

Focus Titanium 1,Oi
mar 5.499.000,- Ft-tol*

\
\

Tourneo Custom Kombi 2,OTDCI
mar 7.350.000,- Ft-t61*

SANDOR SERVICE KFT..
53io Kisujszallas, Deak F. u. 69-75.
Tel: +36-59/321-134
e-mail: cseh.zsolt@sandorservice.t-online.hu

ertekesites@sandorservice.t-online.hu
web: www.fordsandorservice.h

~

Fiesta Trend Technology 1,li
mar 3.299;000,- R-t61*

Transit Courier Trend 1,5 TOCi
mar nett6 3.850.000,- Ft-t61*

~~'
Sandbr Service
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Telefon: 0630/856-31-72

erotlenne valik, elfekszik,
nyelve sotetebb szinu, leg
zese feltiletes lesz, pulzu
sa emelkedett... Allator
voshoz valo szallitasaig
locsoljuk Ie vizzel, te
gytink fejere vizes boro
gatast, kinaljuk friss viz
zel!

AUatorvosi
Rendell)

5500 Gyomaendrod,
Fo ttt 140/2.

Rendelesi ida:
hetfO, szerda, pentek:

16-180niig
kedd, csiitort6k: 10-12

ora
szombat: siirgos esetben

hivasra 9-11 oraig~

dr. Racz Beata
allatorvos

udvarra egy lavorba,
husos ladaba, kiskadba
vizet

- ha nem is szeret fur
deni de nagyon melege
van, locsoljuk Ie vizzel
(ue jeghideggel!) (a hosz
szli, raszt<is szom kutyak
nedves szoret kiserjtik
figyelemmel, mert nem
egy olyan esettel talalkoz
tam, hogy a befult szorta
karot bekoptek a le
gyek... )

- a setaltatast, jMekot a
reggeli vagy esti, huvo
sebb orakra idozitstik

Hogyan vehetjtik esz
re hogy az allatunk tlilme
legedett? Kedvenciink
viselkedese megvaltozik,

Az hiszem azt monda
nom sem kell, hogy ilyen
kor tilos allatainkat az
autoban magukra hagyni,
meg letekert ablak mellett
is! Ktilonosen a feher,
vilagos szorU fajtakat
veszelyeztetni az UV
sugarzas/leeges. FeMr
cicak, kutyak fulet, orrha
tat gyermekeknek valo,
magas faktorszamu napo
zo termekekkel ilyenkor
vekonyan bekenhetjiik.
Na de hogyan segithetiink
szegeny allatainknak atve
szelni a meleg napokat?

- biztositsunk hUvos
helyiseget, engedjtik be
oket az also eptiletbe,
ganizsba, lakasba...

- minel gyakrabban
csereljtik az ivoviziiket

- ha szeret furdeni a
kutya tehetiink ki neki az

A hirtelen jott felme
legedes a kedvenceinkre
is nagy terhet ro, hiszen a
kutyaknak es macskaknak
nincsenek csak igen kis
feliileten, a talpparnaikon
verejtekmirigyeik, igy
csak itt kepesek izzadni es
ezzel testiiket valamelyest
huteni.

A masik lehetseges
hUtesi "technikajuk" a
liheges, valamint a hUvos
helyek felkeresese. Az
igen fiatal es az idos, a
brachicephal (nyomott
oml) fajtak valamint a
szivbeteg allatok meg
nehezebben toleraljak a
magas kiilso homersekle
tet.

~

,

Sz6-Beszed

.~

Gyomaendrod,
Hidfo u. 12.

(Az Endrodi hid labanal)
Nyitva:

hetkoznap 8-17,
szombat, 8-12,

szezonban vasarnap 8-11.

rlapijegyek, hetijegyek
valthatokl
Elocsalik,

horgaszfelszerelesek,
etetOanyagok!

Telefon:
0670/261-0472

KOROSI WEEKEND
HORCAszBOLT

Szemelygepkocsik,
teherjarmuvek,
mez6gazdasagi gepek,
aut6buszok
mosasara alkalmas allasok!
Jarmuporsziv6k!

~
~

-=:

q~
~t~~·,-==-- J:~. ji\Q...

///\\;tY...~~.

IiaI~H ..t.. (2.~~.~d'l·-Ir

~~~:::;;>~;;§j~~l-- !=V ......_-

es .1armikozmetika

Gyomaendrod, Bajesy u. 100.

(A berenyi uton, a volt Volan telep helyen!)

Telefon: 0666/284·989,
0620/359·6842

- karfe/meres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kbtelez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztosftas
- eletbiztositas
- nyugdfj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet:

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

Verso Biztositasi Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes k6rO ugyintezese.

2018. majus
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Sz6-Beszed
INGYENES APROHIRDET~SEK Az aramszolgaltat6

heti Ht alkalommal tart

iigyfeIszolgaiatot a Selyem

uti varoshaza epiiletenek

foldszintjen leva irodaja

ban. HetfOi napokon dH

elOtt 8-13 oraig, szerdan

kent pedig 15-19 oraig

varjak az iigyfeleket a sze

meIyes iigyintezesre.

butorlapb61
vakumf6liazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

I .~ I~t4h%·]~·

A foldgazszolgaltat6
ceg iigyfelszolgalati iroda
ja a varoshaza foldszintje
ral elkoltozott a Gyoma
endrad, Kossuth u. 28.
szam ala. Nyitva tartas:
kedden 8-12 oraig, szer
dan 14-18 oraig. Az
iigyfelszolgalaton igenybe
veheta szolgaItatasok: gaz
meraallas bejelentese, mu
szaki szolgaltatasok meg
rendelese, illetve lemonda
sa, fogyasztoi adat- es cim
valtozas bejelentese, fo
gyasztasmera citirasa, fo
gyasztasi hely ki- es be
kapcsolasa, szamlazassal
kapcsolatos informacio ke
rese, bankkartyas befizetes
lehetasege, stb.

1 fo asztalost
es 1 fo lakatost

eres·· .
Pillyakezdok
jelenkezeset

is varjuk!
Li'ie

Telefonszam:
0670/396-5965

SZQ-BESZED
etesfelvetel!
Telefon:

0670/22-632-99
szobeszed@gmail.com

A lakossagi
apr6hirdetes

tovabbra
is ingyenes!

D
·::-:'5~::::'

l
·~~

~ 1 ~~- .~

1

Gyomaendr6don - az
Okt6ber 6. lak6telepen - elad6
egy 55 nm-es, kiilonnyil6 2
szobas, 2. emeleti, erkelyes,
csendes lakas. A negyszintes
tarsashazban leva lakas mind
ket szobaja parkra nez. Az
ingatlanban a rutest gazkon
vektorok biztositjak, minden
fogyasztas egyedi mer66ra sze
rint merhet6. Iranyar: 3,9 milli6
Ft. Erd.: Laszl6czky Regina,
0620/283-9004.

Harom kerekU Tornado
motor elado. Iranyar: 100
ezer Ft. Telefon: 0630/579
0660

Nem hasznalt, elrom
lott, feleslegesse vaIt huta,
vagy fagyasztoszekrenyet
ingyen' elfogadom. Hivjon,
hizhoz megyek. Telefon:
+36-66/789-189

Karosszeria, kipufogo
javitas, utanfuto felujitas.
Kerites, kapu, steg, korlM,
stb. keszites. Telefon:
0670/591-66-69

GYEB

ladni: 0666/386-550 vagy
0670-236-29-69-es tele
fonszamon.

JARMU

oszonetnyilvanuas
K6sz6netet mondunk mindazoknak, akik

Kmetyk6 Paine
(szul. Kovacs Erzsebet)

temetesen megjelentek,
es osztoztak fajdalmunkban.

A gyaszo16 csatad

HAz,LAKAS
Gyoman, a Hos6k utja

87. sz. alatt 3 szobas haz
alsoepiilettel, garazzsal,
nagy udvarral, ipari aram
mal elado. Telefon:
0620/5126-078

Gyoman, az Arany
Janos ut 16. szam alatt
konvektoros haz elado.
Iranyar: megegyezes sze
rint. Erdeklodni lehet tele
fonon: 0620/526-6573

Endradi reszen, a
Selyem ut 97. szam alatti
kis paraszthaz, rendezett
portaval eIado. Iranyar: 2,7
millio Ft. Telefonszam:
0630/326-8638

Gyoman k6zponti
reszen csaladi haz a
Csokonai utcaban elado!
Ar: 2, I millio Ft. Erdek-

MUNKARUHAzATI .

~
. AceIbetetes

r szandal, cipo,
bakancs!

Nyitva: hetfo_pentek 8-17.00 szombat: 8-12.00

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

BALUVILL

Villanyszerelesi anyagok, vilagitastechnika,
gazkeszulekek es alkatreszek!

ilwaukee keziszerszamok!

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mez6tur, Rak6czi ut 12.

Ballagasra ~
megerkeztek _-.
az uj iskolataskak
es iskoJai kiegeszitok!'

Uszogumik, medencek, homokozok,

kulteri jatekok, hintak,

kismotorok, domperek•..

Tapir Papir
Gyomaendrod, Kossuth u. 3 ••

SZO-BESZED
hirdetesfelvetel!
Telefon: 0670/22-632-99



~
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-- --KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap

fitness & edzoterem
teremberles IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body Ihastanc Izsireget6 aerobik

tarsastanc Ij6ga Ipreventiv gerinc gimnasztika

Kner Imre ter i www.gellaihu

06 66 285 840 I06 30 627 8234

~--------------------------------------------------------~I I

: Ingyenes a lakossitgi apr6! i
I

A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak !
az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, akik :
ezen a szelvenyen kuldik be megjelentetes celja- !
b61! A szelvenyen a megjel61t helyre kell befmi a !,
kfvant sz6veget es a szelvenyt levelezolapon vagy :
borftekban elkuldeni a k6vetkezo cfmre: !,

Sz6-Beszed Szerkeszt6sege !
5500 Gyomaendr6d, H6s6k Lltja 51. !

Egy apr6hirdetes szovege lehetoleg ne tartalmaz- :
zon 15 sz6nal t6bbet! A hirdetesek szovegeert fele- i
losseget nem vallal a szerkesztoseg! :

:
Felad6 neve:

Tel.: 06-20/9313-480

06-20/2277-821
06-20/481-24-71

Fax: 06-56/352-026

. 
BBB-GLAS KFT.

E-Mail: uveg@bbbglas.hu
Ozleteink:
Mezotur, Szolnoki ut 3,

Viszl6t hideg!
50 % kedvezmennyel ~<:!~

Nyisson veH.ink!

• Hoszigetelo ablakok, ajt6k, arnyeko

lastechnika

• Nemet profilokb61, kozvetlenul a

gyart6t61

• Ingyenes felmen3S es ajanlatkeszites

• Szakszeru beepites

ROPKODNEK AMfNUSZOKI
AVelvet Butorbolt majusi akci6ja

amig a keszlet tart!

.....................................................................

Alairas:

Cfme:

.................................................... - .

ranyar:

. .

Erdeklodni:

Az aprohirdetes szovege:

Ft

-Sl}o
-IOl}o
-IOl}o
-I Sl}o

! ~
~~.

l'i,'r
,;:\

----

Gyomaendrod, Fo ut 140/1. Telefon: 0630/3268-638 ~

.~~
~.

~
~.

~~
• ~q;
~

Akci6s arOn konvhabutorok erkeznek (2 m): 8

Szekrenysorok
Karpitos blitorok
Franciaagyak
Komodok, kisblitorok



Feladatok:

,....~:::1 www.100km.mariaut.ro
''IIr'o 100km.mariaut

~(I)~

,. Banki gyakorlat
,. Ertekesitesi szemlelet, termek ertekesitesben szerzett tapasztalat
,. Jogositvany, gepkocsi vezetesi gyakorlat

.. K6zepfoku szakiranyu vegzettseg

.. Legalabb alapfoku nyelvvizsga

.. Kival6 kommunikaci6s es kapcsolatteremt6 kepesseg
,. Ogyfelk6zpontu magatartas
,. Word, Excel felhasznal6i szintU ismerete

Europai tradicio, erdelyi tortenelem,
szekely kultura, es egy efetre sz616 kaland...

Az orp Bank gyomaendrodi fi6kja

szamlavezet6 (ugyintez6)

ZARANDOKOUON A l018-AS PONKOSDI BUCSURA

A MARIA liT UTOLSO 100 KILOMETERENEK MEGTETELEvEL
PARAJDTOL CSIKSOMLVOIG!

A Maria Ot utols6 100 kilometerenek harom
m6don (gyalog, lovon, kerekparral) val6 megtetelenek
gondolata azzal a cellal szuletett, hogy az erdekl6diik
a Hargita megyei Parajdt61 egeszen Csiksomly6ig ket
utvonal k6zUl valasztva egy olyan elmenyben reszesUl
jenek, amely altai megismerhetik a helyi t6rtenelmet,
latvilnyossagokat, i1letve amely segiti a resztvev6ket
abban, hogy ne csak a k6rnyezethez kerUijenek
k6zelebb, de sajat fizikai es telki kitartasukat is pr6bara
tehessek. Reszletes informaci6kert latogasson el a
100km.mariaut.ro weboldalra.

munkak6r bet61tesere reszmunkaid6ben munkatarsat keres

A Maria ut utols6100 km-e egy kiepitett zarandokut, amelyet gyalog, lovon es kerek
parral tehetnek meg a zarandokok az ev. barmely szakaban, akarcsak az EI Camino-to Az
erdekliid6k a weboldalon ingyenesen igenyelhetnek zarandokutlevelet, amelybe utjuk
soran a megjel61t pecsetel6helyeken pecsetet gyujtenek. Mindazok, akik a pecsetekkel
igazoljak, hogy az emlitett harom m6d egyiken tettek meg a Maria Ot utols6 100
kilometeret, elismereskepp egy nevre sz616 tanusitvanyt vihet nek haza 6rtik emlekul.

Az erdekl6diik figyelmebe szeretnenk ajanlani a weboldalon talalhat6 programokat
is, hiszen amellett, hogy az oldalon megtalalhat6 informaci6k hozzajarulnak az egyeni
zarandokutak megtervezesehez, szervezett programokhoz 'is csatlakozni lehet. A 2018-as
punktisdi bucsuhoz kapcsol6d6 programokat itt tekintheti meg, vagy kul6n-kul6n is meg
talalhat6ak a gyalogos, lovas es ken?kparos ajanlatok.

Mit jelent a kiepftett zarandokut? A teljes utvonal (gyergy6szeki es udvarhelyszeki)
felterkepezesre kerUlt, es minden szukseges informaci6 megtalalhat6 a weboldalon:
szallasok, latnival6k, mueml ekek, boltok, kavez6k, ettermek, segelypontok, programok stb.
Emellett minden telepUiesen helyi kapcsolattart6k allnak a zarandokok szolgalatara, es az ut
soran jelziitablak mutatjak a helves iranyt.

.. Banki es bankcsoporti termek es szolgaltatasertekesftes

.. Szamlaforgalom kezelese - lakossagi, vallalkoz6i szamlak
,. Keszpenzforgalom bonyolitasa

EI6nyt jelent:

Jelentkezni az OTP Bank Karrier portaljan ('Jvww.otpbank.hu) vagy szemelyesen a
fi6kban lehet (Gyomaendr6d, Szabadsag ter 7.) 6neletrajz leadasaval 2018.02.20-ig.

Elvanlsok:

I()()I~
ZARANDOKlAT CSIKSOMlYORA

Veszelyes szunyog
szaporodott el az orszagban

Gyorsan terjeszkedik Magyar
orszagon a koreai szunyog, komoly
betegsegeket hordozva magaval - sza
molt be a 24.hu.

A hazai smnyogok esipese rna legin
kabb csak mula kellemetlenseget jelent,
de aggodalomra ad okot, hogy egy vesze
Iyes idegen szlinyogfaj is megtelepedett
Magyarorszagon. Bar a hazankban osho
nos smnyogfajok is komoly betegsegeket
hordozhatnak, a behureolt, invaziv sm
nyogfajok komolyabb fenyegetest jelent
hetnek, ezek a tigris- vagy mas neven
zebrasmnyog, az azsiai bozatsmnyog es
a koreai smnyog - irta a portal. Mind
harom fajt az ember hozta be Eurapaba.

A koreai smnyogoknak tavaly sike
riilt attelelnie Pecsett, es terjedni is kezd
tek a varosban. Kival6an biljak a nagy
hideget es a szarazsagot is, nappal aktiv,
ezert a vedekezes uj kihivast jelent.
Szeretnek az ember kozeleben elni, nem
repUlnek egy-ketszaz metemel tavolabb a
hazakt61, nagyon agresszivak es ellenal
16ak, kifejezetten szeretik az emberi vert.

A koreai szunyog komoly betegsege
ket is terjeszthet, koztiik a szivjergesseget,
egy agyvelogyulladasos betegseget, a
japan encephalitist, a Nyugat-nilusi lazat
es a Zika k6rokoz6jat is.

Nem tudjuk, mas telepUleseken mi a
helyzet, mert a kutatasra nines penz es
kapaeitas. Eletszerii feltetelezes viszont,
hogy a faj hazankban is nagy teriileten
megvetette mar a labat, jelenleg pedig
mar tlil vagyunk azon a ponton, amikor
barmit is tehetiink megallitasara - mondta
Kemenesi Gabor virol6gus, a Peesi
Egyetem Szentagothai Janos Kutat6koz
pontjanak smnyogokra szakosodott mun
katarsa a 24.hu-nak.

A kozponti smnyoggyeritesi progra
mot a katasztrOfavedelem iranyitja, a sm
nyoggyerites aktualis heti iitemterve a
folyamatosan elerhet6 a katasztrOfavede
Iem honiapjan. Az onkormanyzatok a
kozponti program mellett sajat koitsegve
tesiik terhere onall6an is vegezhetnek
smnyoggyeritest.

Iden a tavalyinal masfel h6nappal
korabban, aprilis 23-an kezd6dott az
orszagos smnyoggyeritesi program. A
versziv6k ellen a tenyesz6helyeken Iep
nek fel egy komyezetbarat, ugynevezett
biol6giai eIjarassal. Aprilis 23-an a Duna
mosonmagyarovari reszenel, 24-en a
gy6ri es soproni tersegben, valamint
Bekes, Csongrad es Bacs-Kiskun megye
vizfeliiletein juttattik ki a keszitmenyt.

Jokai Mol'

Igazan semmit sem
teszek ingyen. Azok k6z6
az optimistak koze tarto
zorn, akik feny6magot
iiltetnek, hogy oreg napja
ikra legyen tiizel6jiik.

Edgar Wallace

"Maga annyira opti
mista l " mondjak masok.
Optimista volnek? Az
optimista szerint a pohar
felig tele van, a pesszimis
ta szerint felig iires. A tUI
eles embere gyakorlatias,
6 azt mondja: "Nevez
zelek, ahogy akarjtttok,
csak toltsetek a poharba."
En a pohar toltogeteseben
hiszek.

Louis Zamperini

Az eg nem a csillagoknaI
kezd6dik, hanem a fiisza
lak hegyenel.

Miiller Peter

Nezem az embereket,
akik jonnek es mennek, es
mindannyian nagyon be
lemeriilnek a sajeit kis
vilagukba, amely olyan
apr6, hogy belefer egy
mobiltelefon kepemyoje
be - nem csoda, hogy nem
tudjak levenni r61a a sze
miiket es a ftiliiket.

Paulo Coelho

Az optimizmus az a
hit, ami elvezet a sikerhez.

Bruce Lee

Idezete

SE SZO,
SE BESZED

Az el j61 es bolcsen,
aki tudja, hogy a kUzdelem
az elet ertelme. Es elvezi.
Minel nehezebb, annal
inkabb. Es kiizd vidaman,
jeitekosan, hittel es onbiza
lommal.
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A sv:icji tulajdonu
Mamutec Hungary
Kft. muszaki textila
rukat, be....edereket;
koteleket, zsinegeket,
....alamint jatsloteri
maszokakat gyart. A
gyomaendriidi szek
helyii vaLlalaf az
elmult 6 evben ket uj
1300 negyzetmeteres
iizemcsarnokkal is
biiviilt.

A korosladimyi ut
mellett miikodo, min
tegy 110 dolgoz6t fog
lalkoztat6 cegnel az
ut6bbi ket esztendoben
a gepbeszerzesek kerUl
tek e16terbe. Tobb mint
250 milli6 forintert
vasarltak fon6-, cerna
z6-, es spulniz6gepeket.
Ezen kivill ujabb cso-

mago16gepekkkel is
bOvitettek az eszkozpar
kot. A gepberuhazasok
nak koszonhetoenjelen
tosen bOvillt a gyartasi
kapacitas - tudtuk meg
Csipai Bela es Medve
Norbert cegvezetoktol.

A fonodai reszlegben
egyebkent havonta at
lagban 600 ezer meter
nyi kotel kesziil. A szo
v6dei reszen havonta
1,2 milli6 meter kiilon
bozo szinii szovbtt kbte
let gyartanak, a sodr6
iizemben pedig havonta
atlagosan mintegy 200
ezer meter sodrott k6te
let allitanak elo. Ez
utobbi termek felhasz
nalasaval kesziilnek a
jatsz6teri jMszokak es
hintak. Nernregiben alIt
munkaba egy hasznalt,
de felujitott nemet

Sz6-Beszed

gyartmimyU 6 spulnihe
lyes kbtelsodr6 gep. A
sulyos, 7 tonnas masina
egy merevebb es ero
sebb kbtelet allit e16,
melybOl jMszoteri esz
kbzbket keszit a gyoma
endrodi vallalat.

A 2008-ban tortent
tulajdonosv::iltas ota a
Mamutec Hungary Kft.
t6bb mint 1 milliard
forintot kbltbtt csarnok
epitesekre es gepi fej
lesztesekre. A beruha
zasok a kovetkezo

2018. junius

honapokban is folyta
todnak. A ket cegvezeto
Csipai Bela es Medve
Norbert elmondta, hogy
iden nyaron egy uj 350
negyzetmeteres raktar
helyiseget epitenek.

H.E.
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A hidon a gyalogosok
es a kerekparosok a kerek
parjukat attolva - a munka
teriileten elkorlatozott teru
leten - k6z1ekedhetnek.

A 7,5 tonnanal na
gyobb 6sszsulyli tehergep
jarmuvek reszere az orsza
gos k6zlitha16zaton lesz a
tere16ut kijel61ve.

A teljes hidzar elorelat
hat61ag 2018. julius 16-t61
2018. szeptember k6zepeig
tart majd.

vedelem, a mentok es a
rendorseg jarmuvei k6z1e
kedhetnek a tereloutkent
kije161t Un. Vitez dUlokent
ismert teriileten atvezet6
k6vesuton, melynek alla
potjaVItasat a kivite1ezo
ceg a hid 1ezarasaig elveg
Z1.

Bere J6zsef matematika 
flzika szakos tamir resze
suit Miniszteri Elismer6
Oklevelben.

Mint az lapunknak
Davidovics Laszl6, a
Bethlen igazgat6ja elmond
ta: Bere J6zsef kollegaja
eredmenyes vizsgafelkeszi
to munkajaert, osztaiyf6n6

.ki munkak6z6sseg vezete-
seert, a pedag6gusok teve
kenysegenek belso erteke16
csoportban vegzett munka
jaert reszesult magas
miniszteri kitiintetesben.

•
I

hoz. Hogyan tudjuk 6ket
meggy6zni arr61, hogy
olyan fontos kihivas, ami
az emberiseg el6tt all es
ennek megoldasaiban,
munkafolyamataiban reszt
venni, az egy nagyszeru
feladat a j6v6re nezve.
Nelkiiliik ezeket a folyama
tokat, kihivasokat nem fog
juk tudni megoldani!

A GyomaendrOdi
Bethlen Gabor Mez6gaz
dasagi es Elelmiszeripari
Szakgimnazium, Szak
iskola es Kollegiumb61

harom f6 elemb61 all:
A szemelygepjarmu

vek, a maximum 7,5 tonna
6sszsulyli tehergepkocsik, a
menetrend szerinti sz616
aut6buszok, a katasztr6fa-

Miniszteri elismero oklevel

,
a

Az Agrarminiszterium
fenntartasaban jelenleg 47
agrar-szakkepzo iskola
muk6dik az orszagban,
t6bb mint 22 ezer diakkal.

Nagy Istvan miniszter a
pedag6gus nap alkalmab61
megk6szante a pedag6gu
sok munkajilt es meger6si
tette, az a tarca celja, hogy
mine1 t6bb fiatal szeresse
meg az agrarium szepsegeit
es nemes elhivatottsagat,
hogy egyre egeszsegesebb
es jobb min6segli elelmi
szereket lehessen biztosita
ni az orszag polgarainak.

Az agrarium strategiai
agazat. Azzal is szembesul
nunk kell, hogy a fiatalok
ezt megsem ertik. Hiszen
mind a k6zepiskolakba
va16 jelentkezesek szama,
mind az agrar-felsooktatas
ba val6 jelentkezesek
szama nem ezt tamasztja
ala.

Ha van k6z6s celkitli
zesunk, amit a mai napon
itt megfogalmazhatunk,
akkor az az, hogy mikent
tudunk eljutni a fiatalok-

m6don t6rten6 megva16si
tasa erdekeben a hid lezara
sa, azaz teljes hidzar beve
zetese sziikseges. A teljes
hidzar id6szakaban terve
zett forgalomkorlatozas

gesse. A felujitas id6szaka
ban, a k6zliti forgalom biz
tonsagos lebonyo!itasa, es
az egyes techno16giai
folyamatok muszaki k6ve
telmenyeknek megfele16

Dr. Mindak Zoltan
ne (Dekany Katalin) ma
gyar-, enek-zene szakos
tanar, arany diploma,

Hunya Elekne (Var
ju Marianna) foldrajz
rajz szakos tanar, arany
diploma,

Ladanyi Gaborne
(Varju Margit Maria)
t6rtenelem, foldrajz-peda
g6giai szakos tanar, igaz
gat6, arany diploma

Farkas Istvanne
(Ivanyi Eszter) tanit6,
gyemant diploma.

Gyomaendr6d kepvi
se16-testiilete Batori
Gyulane (Kardos Ilona)
t6rtenelem-testneveles
szakos tanamak, valamint
Andresi pal matematika
fizika szakos tanamak
Gyomaendr6d Varos
Nevelesugyeert elismer6
oklevelet adomanyozott 
01vashat6 a yaros honlap
jan.

A gyomai Harmas
K6r6s-hid alepitmenyeinek
(a hidszerkezetet alilta
maszt6 hidf6k, pillerek,
hatt61tesek) allapota miatt
ezek felujitisa vah sziikse-

Gyomaendr6d 6nkor
manyzata, valamint a
Gyulai Tankeriileti K6z
pont k6z6s rendezveny
kereteben emlekezett meg
ju.nius 1-jen a jav6 nem
zedeke nevelesenek es
oktatasanak k6zsz01ga1a
tat Gyomaendr6d6n ellat6
pedag6gusokr61.

A rendezvenyen Toldi
Balazs polgarrnester es
Kepenyes Andras a
Gyulai Tankeriileti K6z
pont vezet6je k6sz6nt6t
tek a vas-, gyemant- es
aranydiplomaval rendel
kez6 pedag6gusokat:

FulOp Imrene (Gyu
ricza Katalin) 6v6n6,
6vodavezet6 vas diploma,

Ronyec PaIne
(Takacs Eszter) magyar
orosz szakos tanar, gye
mapt diploma,

Bela Imrene (Tarr
Maria) t6rtene1em-fold
rajz szakos tanar, arany
diploma,

Julius 16-t61 I

Pedagogus napi
kitiintetesek
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to beruhazasat, s a vasar
last61 szamitott 4 even
beWI be kell azt fejezni.
A minimalisan kialakit
hat6 telek nagysagat
2000 negyzetmeterben
hataroztak meg.

legi reformatus lelkesz
Papp Tibor is tamogatta.
Az onkormanyzat egye
tertett az otlettel, de a
nevadas csak ugy valo
sithato meg a kozponti
cirnregiszter szerint, ha
telekmegosztast vegez
nek. Ennek varhatoan
150 ezer forintos koltse
get az onkormanyzat
magara vallalna. Az elja
rast kovet6en dontenek
hivatalosan is a nevadas
ro1.

Dr. Sipos Istvan
(1907-1997) gyomai
reformatus lelkesz 1963
tol 1982-ig Gyoman
szolgalta a gyiilekezetet.

A kepviselo-testiilet
ugy d6nt6tt, a teriiletet
nyilvanos arveresre hir
detik meg. A vevanek 2
even belUl meg kell kez
deni a megvasarolt terii
leten a munkahelyterem-

ark arveresen

Cs. Nagy Lajos gyo
maendr6di polgar azzal
a javaslattal kereste meg
a gyomaendr6di kepvi
se16-testliletet, hogy
Gyoman a reformatus
templom keritese es a
Kiss Balint Altalanos
Iskola epUletet kozotti
teruletet az onkormany
zat nevezze el Sipos
Istvan setanynak.

Az egykori reforma
tus lelkesz fia, Sipos Tas
Tohotom lelkesz jelezte,
hogy megtisztel6nek
tartja az otletet, s6t a
javaslatot a Gyomai Re
formatus Egyhazkozseg
presbiteriuma es a jelen-

Sipossetany
lesza templom koz

Ipari
A GyomaendrOdi

Ipari Park teriileten meg
t6bb hektarnyi szabad
terUlet van, melyet a
yaros mihamarabb erte
kesiteni szeretne. Az
elmult 5-10 evben mini
malis volt az erdek16des
a befektetok reszer61. Az
Ipan Park 11,4 hektaros
szabad teruletet a szak
erta nett6 80,5 milli6
forintra becsulte. Ida
k6zben mintegy 5000
negyzetrneter terulet mar
ertekesitett a varos, s igy
a szabad terulet nagysa
ga k6rulbelUl 10 hektar
ra valtozott, melynek
becsult forgalmi erteke
77,6 milli6 forint. (nett6
550 Ft/m2)

helyek biztositasara
egyarant. Egyuttmu-
k6dnek a vallasturiszti
kai kepzes kereteben, a
gyomaendrodi gyakor
lati kepzesi hely kiala- .
kitasaban es muk6dtete
seben - irta az 6nkor
manyzat honlapja, a
gyomaendrod.hu.

megva16sitasa erdeke
ben egyiittes palyazati
tevekenyseget folytat
nak. Figyelmet fordita
nak a kihelyezett kepze
sekre, fels60ktatasi
szakkepzesekre es
posztgradualis, vala
mint gyakorlatigenyes
kepzesekre, gyakorlati

elvegzett kazfeladatok,
valamint a hulladekszalli
tas es hulladekbegyujtes
iigyeben szemelyes fel
iigyeletet fog gyakorolni.

Beres Janos tanacsnoki
munkajaert havonta 30 ezer
forint dijat kap a varost61.
Kinevezese julius I-tol a
javo evi ankormanyzati
valasztasok napjaig sz61.

A kepviselo-testiilet
majus 31-i ii1esen ugy dan
tatt, hogy tanacsnoki funk
ci6t vezet be a kazfeladatok
ellatisa kareben.

Tanacsnoknak nevez
tek ki Beres Janos ankor
manyzati kepvise16t, aki a
kazteriiletek, az elhanya
golt kaztemet6k es a kesve
vagy gyenge minosegbep.

Tanacsnok lett
Beres Janos

Majus 31-en, a kep
viselO-testiilet tagjai es
megbivott vendegek
jelenleteben iinnepe
Iyes keretek kozott
irta ala a Debreceni
Egyetem kepviselete
ben dr. Bartha Elek
oktatasi rektorhelyet
tes es Toldi Balazs pol
garmester azt az
egyiittmiikodesi meg
allapodast, amely a
ket szervezet hosszu
tavu egyiittmiikodeset
alapozza meg.

A szerz6d6 felek a
j6v6ben t6bb teriileten
egymassal szoros
egyiittmuk6dest folytat
nak. A varos es az egye
tern elk6telezettek a
Gyomaendr6d komplex
fejlesztese irant.

Kulturalis, tudoma
nyos, oktatasi, videkfej
lesztesi, regionalis, gaz
dasagi, turisztikai es
human erOforrasokkal
kapcsolatos terUleteken
egymassal egyuttmu
k6dnek, k6z6s celjaik
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Hunya Jollin
Szinfolt Mazsorett

Tancegyesulet
vezetoje

letet, amelyet Lehoczkine
Timar Iren alpolgarrnester
hirdetett ki a Magyar
Bajnoksag zaro iinnepse
gen! Koszonjiik a bizott
sag munkajat, valamint a
felterjesztest, Dinyane
Banfi Ibolyanak, a Hatar
Gyoz6 Varosi Konyvtar
vezet6jenek.

Mindenkinek nagy
gratulaci6 a munkajaert!
Kiilon koszonom a Szin
folt szii16i gardajanak a
segiteset!

H-5400 Mez6tUr, Szolnoki 0t 35.
Telefon.: 0620/431-6455., Fax: 56/551-971

E-mail: hr@rafi.hu

pozici6ba.
Hasonl6 munkakorban szerzett szakmai

tapasztalat, valamint SAP programismeret
el6nyt jelent.

szerz6i

minimum tars?lgasi szintO nemet nyelvtudassal
rendelkez6 munkatarsat keres

A RAFI Hungaria Kft.

www.rafi.hu

loja szinten arany minosi
tesu lett.

Tradicionalis csapat
menet- es szinpadi tanc
szinten arany minositest
kapott. Zaszlo miniforrna
cio 3. hely, Csapat zaszlo
szinten 3. hely! Meg
tortent az Europa Baj
noksagra is a kvalifikacio:
a Szinfolt mindegyik
nevez6 versenyszamaval
indulhat a kontinensvia~

dalon!
Es meg egy meglepe

tes is vart a Szinfolt tan
cosaira es vezetojiikre: a
Gyomaendrodi Ertektarba
bevalasztottak a Szinfolt
Mazsorett Tancegyesii-

Jelentkezes e-mailben
Szab6 Patricia Renata HR munkatarsnal.

Helyi ertek lett a Szinfolt
Ii .r- 1-..----,...-------,..-

Az idei piinkosdi het
vegen Gyomaendrod
adott otthont a XVIII.
Magyar Mazsorett Baj
noksagnak. Gratulalunk a
csoportoknak, es a munka
nem allhat meg, mert
sokan kesziilodnek az
Europa Bajnoksagra,
amely nyar vegen lesz,
Opatijaban!

A Szinfolt Mazsorett
Tancegyesiilet eredme
nyei: Szilagyi Csilla:
botos senior szoloja 6.
hely, pompon sz616ja 5.
helyezes. Barath Beata
tradicionalis botos szoloja
arany minositest kapott,
Piroska Attila botos szo-

Legjobb sorok
Atadtak a gyulai

Kezmuves Sorfesztival
apropojan meghirdetett
Central European Beer
Awards 2018 sorverseny
dijait junius 9-en delutan a
bekesi fiirdovarosban.

Adijakat ket kategoria
ban osztottak ki, a hazi
amator sorfoz6k versenye
nek grand champion dijat
Baba Akos Kraken sore
erdemelte ki. A klsiizemi
kezmuves sorf6zdek kate
goriajaban a f6dijat a gyo
rujbariti Vaskakas es Tarsa
Kft. American Hop Dog
sore kapta.

Aversenyre 167 mintat
neveztek be, Magyarorszag
mellett Ausztriabol, Bel
giumbol, Szloveniab61,
Szerbiabol, Csehorszagbol
es Szlovakiabol.

5

A varoshaza epiilete
nek energetikai felujitasat
j6 iitemben halad a kivitele
zo, a Nemeth Nyilaszaro
Gyarto- es Forgalmazo
Kft.-nek koszonhetoen.

Az endrodi foter feluji
tasat a helyi Bereczki es
Tarsa Kft. nyerte el. A
munkat elkezdtek es varha
toan iden szeptember vege
re fejezik be.

e51

Toldi Balazs polgar
mester lapunkat tajekoztat
ta arrol, hogy a Teriiletfej
lesztesi Operativ Program
(TOP) elso koreben nyertes
varosi palyazatok koziil a
"Belviz 9. iitem" elneveze
su 243,5 millios beruhazas
kivitelezesi munkalatai mar
javaban vegzi a hunyai
szekhelyu HUNUT Epi
toipari Szolgaltato Kit.

t.
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Yuji az elso operator, Yoko a producer, dr. Szentpeteri J6zsef es Takeo a m6sodik operator

A tiszavir6gzas lenyegeben a kereszek tanca
a viz felett. A rovar a meIyben, az iszapban fej
IOdik harom even keresztiil, majd ledobja a
"tokot", a himek ketszer, a nostenyek egyszer
vedlenek, es Junius derekan a felszinre jonnek.
Elobb az addigra koriilbeliil 12 centimeteresre
fejlOdott himek, majd a nyolc centis nostenyek.
Mar a felszint kozelitve sok elpusztul, szinte
szintiszta feherje a rovar, a halak nagyon szere
tik, de a felszinen is pusztulnak.

A rajzas az estehez kozeledve kezdOdik. A
levegoben parosodnak, azaz a him megtermeke
nyiti a nostenyben levo peteket, majd miutan
megtortent a nasz, a him eletteleniil esik a
vizbe. A nosteny igyekszik vissza arra a helyre,
ahol a felszinre jott, belehelyezi a 6-8 ezer petet
a vizbe, utana szamara is befejezodik a terme
szet altai neld ket es fel orara mert felszini elet.

A petek bugocsigaszeriien siillyednek a
melybe, belefUrOdnak az iszapba, es kezdOdik a
harom evig tarto fejlOdes.

szamanak lecsakkenese
ben szerepet jatszott a
klima valtozasa, de els6
sorban az antropologiai
hatasok okolhatoak,
ugymint a folyoszaba
lyozasok, mederatalaki
tasok, folyopartok part
vedelme, folyok szeny
nyezese.

A kereszek a tiszta
vizet szeretik es a tenne
szetes partszakaszokban
fej16dnek 3 even at lar
vakent, s aztan kikelve
2-3 orat elnek, ez alatt
kell vedieniiik, parosod
niuk, tojast rakni,
mikozben alulrol a
halak, feliilr6l a madarok
ritkitjak az allomanyt...

H.E.

az utoviragzast tudtuk
felvenni. H6tvegen a
Tiszara mentiink forgat
ni - ffijekoztatta lapunkat
dr. Szentpeteri Jozsef.

Megtudtuk azt is,
hogy a magyarorszagi
felvetelekb6l egy 30 per
ces film kesziil es japan
kazszolgalati televizio
ban futo tenneszetfilm
sorozat 12 millios ne
zettsegli musor.

Dr. Szentpeteri Jo
zsef elmondta meg, hogy
a kereszek rna mar egesz
Europaban csupan Ma
gyarorszagon maradtak
meg, de itt is csupan az
alfoldi folyokban, a Ka
r6s6kan es a Tiszaban
figyelhet6k meg. Egyed-

borough film nyoman
keresett meg Japanbol
egy tenneszettudoma
nyos filmeket keszit6
stab, hogy kalauzoljam
6ket Magyarorszagon. A
japan filmesek ugyan a
tiszaviragzasra, a kere
szek eletere koncentral
nak, de az alfoldi folyok,
a Kar6s6k es a Tisza e16
vilagat is szeretnek
bemutatni. A kereszek
nasztancat alapvet6en
sok k6riilmeny befolya
solja: a h6merseklet, a
vizallas, szelviszonyok,
felh6sades es meg ki
tudja mi minden. A vila
gon mar szinte csak a
Tisza es mellekfolyoi
eredeti tenneszetessege
ben megmaradt partsza
kain figyelhet6 meg a
kereszek folyo feletti
nasztanca. Junius 5-en
erkeztiink Gyomara, de a
K6ras6n - a koran j6tt
meleg id6 miatt - addig
ra szinte lezajlott a kere
szek nasztanca, mar csak

Jozseffel. Az akkori ido
szakban erkezo hideg
front miatt ugyanis 10
napot kellett vamiuk,
ameddig a K6r6san az
els6 keresz-tancot filmre
tudtak venni.

- Most, a 13 evvel
ezel6tti David Atten-

Jap6nb61 ~rkezett

az a h6rom tagu terme
szetfilmes csoport,
amely az alfOldi foly6k,
a Tisza ~s a Korosok
~lovil6g6t filmezi. A
kilenc tag" nemzetkozi
csapatban egy olasz
buv6r-operator ~s an
nak osztdk assziszten
se, fot6s, tolm6cs is
helyett kapott.

A csoport vezetesere
a pecsi tudomimyegye
tern cimzetes egyetemi
tananit dr. Szentpeteri
Jozsef biologust, tenne
szetfotost kertek feI. 6
irt cikket a 2000-es evek
elejen a tiszaviragzasrol,
s inisat valamint kepeit a
National Geographic is
k6z6lte, Ennek nyoman
kerte fel 2005-ben Sir
David Attenborough,
hogy segitsen a kereszek
eletet bemutato magyar
orszagi filmjenek elke
sziteseben. Ebben az
evben t6lt6tt el t6bb mint
10 napot Gyomaendro
don a hires brit tenne
szettudos dr. Szentpeteri
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Nemzeti
Kozlekedesi
Hatosag

Nyilaszar6k
beepfteseben

vagy
gyartascloan

jartas
munkatarsakat

kerese
It fizetesse

22.000 Ft

5500 Gyomaendrod,
Csokonai u. 37.

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

0620/975..01 ..02

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

Jelentkezni
az alabbi

telefonszamon lehet:

25 szemelyi seriilessel
jaro kozliti kozlekedesi
baleset tortent, halalos
kimenetelii nem volt. A
f6 baleseti okok a kanya
rodas illetve az elozes
szabalyainak megszege
se voltak.

A sebessegmllepes
kisziires erdekeben <it1a
gosan havonta 15 nap
id6tartamban vegeztek
sebesseg ellenorz6 me
rest a varosban.

Eredetisegvizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

Davidovics Laszlo
igazgato

Kesely6s Kft.-nek, Puski
Sandor csaladi vallalko
zasanak, az Italiagro
Kft.-nek, dr. Szonda
Istvannak, az Endrodi
Tajhaz igazgatojanak az
erdekes programok meg
szervezeseert.

folytattak eljarast. N6tt a
lakasbetoresek szama: a
2016. evi 12-r6l 2017
ben 19-re.

Az elmult esztend6
ben a szarvasi rend6rka
pitanysag nyomozas
eredmenyessegi mutato
ja 73,3 szazalek volt.
Tavaly Gyomaendr6don

se miatt 24 esetben foly
tattak eljarast. A garaz
dasag biincselekmenyek
szama nott, tavaly 3 ese
tet regisztraltak. A lopas
kategoriaban nemi csok
kenes volt tapasztalhato:
mig 2016-ban 67 esetet
regisztraltak addig a
mult evben 65 esetben

gimnaziumban es bekes
megyei vallalkozo'kmil.

Erasmus+ projekt
partnereink es a bethle
nes diakok tartalmas
szakmai es videkismer
tetesi programokon
vesznek reszt, egyutt
dolgoznak es szabad ide
jukben sportolnak, ki
randulnak. Koszonet a

- --. -
~-

~~

A gyomaendrodi
kepviselo-testtiletnek
szamolt be a Gyoma
endrodi Rendorors pa
rancsnoka a yaros koz
biztonsaganak helyze
terol.

Varosunkban, Gyo
maendr6don 2017-ben
osszesen 187 biincselek
menyt regisztraltak, ami
az elozo evi 197 esethez
kepest 4,1 szazalekos
csokkenest mutat. Az
elmult evben elkovetett
osszes biincselekmeny
hez viszonyitva a kozte
riileten elkovetett biin
cselekmenyek szama 54
volt.

LJgyanezen idoszak
ban testi sertes elkovete-

A lengyel Lesna
Podlaska (Bialski janis,
Ljublini regio) Agrar
szakkepz6 Iskola diakjai
szakmai gyakorlatukat
toltik a magyar Agrar
miniszterium fenntarta
saban mUkod6 Gyoma
endr6di Bethlen Gabor
11ez6gazdasagi es
Elelmiszeripari Szak-
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Altalanos iskolai evfolyamtalalkozat
szerveztiink az 1980-ban az egykori
GyomaendrOdi 1. szamu Altalanos Iskolaban
vegzett osztalyoknak. A 40 eves talalkoza
megalapozisara ez egy rendkiviili 38 eves
tala1koza volt.

Az orszag minden reszerol toboroztuk
ossze a tarsasagot es volt tanarainkat, akik
annak idejen velUnk egyiitt kezdtek el a
palyajukat es rna mar a nyugdijas eveik elejen
jarnak. Egy vegtelen kotetlen, jakedvii,
vidam hangulatban toltott napot sikeriilt szer-

veznunk, ahol egymas felismeresevel az eltelt
38 ev utan azert olykor akadtak nehezsegek.
A talalkoza olyan jal sikeriilt, hogy hagyo
manyt teremtve evente megismeteljiik.
Koszonet mindenkinek, hogy jelenletevel
eme1te a nap fenyet! Jenei Gyongyi

A oszHly: Bolehovszky Jena, Krezinger Gyorgy, Rojik lmre, T6th Gellert, Ailer
J6zsef, Munkacsi Lajos, Csaba Zolmn, Sipos Dezsa tanar, Nagy Aranka, Cs. Nagy
Lajos tanar, Timar Erzsebet, Nyerges Erzsebet, Makcsali Erzsebet, Kiszely Zsuzsa,
Ambruzs Katalin, Papp Edit, Papp Terez, valamint Ricsey Edit, Farkas Margit, Roka
Matild tanarok

B osztaly: David Zsolt, Papai Lajos, Hegedus Attila, Falusi Laszl6,
Cs. Nagy Lajos tanar, lcsa Eva, Gyuricza Edit, Tandi Gyongyi, Sipos Dezso tanar,
Siposne Nyilas Eva tanar, Csuvar Mihaly, KeresztUri Eva, Demeter Maria, Batori
Maria, Ricsey Edit tanar, R6ka Matild oszmlyfanok, Farkas Margit tanar

C osztaly: Szuj6 Tibor, Sipos Tas Attila, Jenei Tamas, Varga Zolmn, Bene Gabor,
Kat6 Bela, Anka Sandor, Csuvar Janos, Cs. Nagy Lajos tanar, Eget6 Erika, Jenei
Gyongyi, Polus Ildik6, es Sipos Dezsa tanar, R6ka Matild, Ricsey Edit oszmlyfO
nok, Farkas Margit, Siposne Nyilas Eva tanar

Akepekr61 hianyzik R6za Vendel, a B osztaly masik osztalyfonoke.
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Kineziologi
az erzelmi blokkok kezelesere

~~teJmi&ze/;

Ahars

Ambrusz Laszlo

tiineteinek lekUzdesere is. A
teljes emesztorendszerben a
hurutokat letiszti~a, ha kUra
szeriien hasznaljuk a fazetet.
J6tekony hatasu a maj es epe
mUkodesre. Serkenti az epe
termel6dest, emellett segiti az
epeh6lyag kiiiriilest igy csok
kentve az epe pangasat es az
epek6 kialakulasat.

A hars javitja, tisztitja a
vese sziir6rendszeret es kival6
vizelethajt6. A vizelettermeles
fokozasa altaI tisztitja a hugy
h6lyagot, hugyvezeteket az
esetleges belsOfali irritaci6t
okoz6 hurutokt61.

Avese meghiilese gyakran
okoz derekfajdalmat a vese
felmelegitese altai gyakran e
tiinetek megsziinnek a hars
kUraszerii fogyasztasa eseten.

Reuma es koszveny eseten
evezredek 6ta hasznaljak igen
j6 eredmennyel.

A nyirokrendszert nagyon
latvanyosan tisztitja.

A legtiti problemak eseten
mar reg6ta hasznalatos
noveny, de azt bizonyara
kevesen tudjak, hogy az ideg
rendszeri problemaknal is
segithet. J6 eredmenyt varha
tunk gorcsos allapotok, nyug
talansag illetve almatlansag
eseteben is.

Mint mindennek, a harsfa
viragnak is lehetnek nemkiva
natos hatasai a fogyasztasa
soran ezert vesegyulladas, ml
zott epetermel6des, az emesz
torendszer fekelyes megbete
gedesei eseten nem javasolt a
kUraszerii alkalmazasa. Nagy
mennyisegben fogyasztva
szinten nem javasolhat6, mert
szivfajdalmat okozhat a hosz
sm taw fogyasztilsa. Anginas
hajlam eseten csak nagyon
mertekkel alkalmazzak.

Termeszetesen· a harsfavi
rag fOzetenek es alkalmazasi
lehetosegeinek vagy IcUraszerii
hasznalatanak eseteben . ha
bizonytalan a Sz6-Beszed
kedves olvas6ja - ke~e ki a
kezel6 orvosa velemenyet.

Kellemes nyarat kivanok!

legkonnyebben elerhet6, mint
azt sok kolt6 megenekelte ver
seiben.

FelhasznalasM tekintve a
virag szaritott vagy fuss virag
jat lehet hasznalni forrazat
kent. A legaltalanosabb ered
menyt kohoges csillapit6
izzaszt6kent tartjak szamon.
Pedig szamos nem ismert
tulajdonsaggal rendelkezik:

EI6szor talan a lelki hata
sokat isme~iik meg. A hars
tisztitja az erzelemvilagot,
konnyiti az erzelmi mlterhelt
seg erzeset. A diszharmonikus
parkapcsolatok megment6je
lehet.

Tamogatja a finom erze
kelest es a muveszetek iranya
ba val6 fordulast. Egeszseges
erzelmi egyensulyt teremt.
Noveli az eletkedvet, harm6
niM teremt a gondolat es erze
lemvilag kozott es stabilizalja
azt. Elosegiti a meses, a
romantikus alomelmenyek
megeleset.

Ugy tartjak hogy alkalmas
a tavaszi faradtsag kellemetlen

Koszontom a Sz6-Beszed
kedves olvas6it. Egy nagyon
ertekes novenyiinkkel szeret
nem rnegismertetni Onoket e
rovidke irasban. Mar a mitol6
giai tortenetekben is megtalal
hatjuk e novenyt. A hagyo
many szerint Venusz istenn6
oltalma alatt all ez a noveny.
Ez a noveny nem mas mint a
hars.

Nagyon sok hagyomany
fiiz6dik a harsfakhoz. Aszere
!em a gyongedseg isteni erzel
mi minosegeit tulajdonitottak
a harsfanak. Nem csoda hogy
a lakodalmakat a viragz6 hilr
sak alatt tartottcik, ha volt ra
lehet6seg. A sokat emlegetett
"muzsak cs6kja" is itt volt a

,
SZS

Kerekine Kovacs
Klara

kineziologus,
gyermek tn~ner

Telefon:
0620/8232124

E-mail:
klmi@kreko.hu
www.kreko.hu

munkahelyi vagy csaladi
kapcsolatok problemai;
beilleszkedesi es onerteke
lesi zavarok; kenyszeres
gondolatok, szokasok.
Allergia, panikbetegsegek,
nyugtalan alvas, felesleges
kil6k, sziilestol val6 fele
lem stb. Segithet abban is,
- a teUesseg igenye nelkiil 
ha egyszemen valaki nem
j61 erzi magilt a sajilt bor
eben, de nem tudja mi az
oka.

Ha valtozast szeretne,
szeretettel varom egy keze
lesre!

Az egeszseges etkezest
es eletstilust nepszeriisit6
program kereteben aprilis 26
an dietetikai tanacsadason
vettek reszt Kis Balint iskola
fels6 tagozatosai. A dieteti
kus megkerdezte a gyereke
ket egyesevel, hogy milyen
rendszeresseggel fogyaszta
nak energiaitalt, esetleg
kavet.

A vegeredmeny eleg
meglepo volt, sok tanul6 azt
valaszolta, hogy napi szinten
fogyasztja ezeket a koffein
tartalmu italokat, mert felpor
getik 6ket es nem olyan rara
dekonyak a nap folyaman.
Viszont nincsenek tisztaban
ezek karos hatasaival. Mivel
tele vannak koffeinnel, k6ros
szivbetegseghez vezethet a
mlzott fogyasztasuk.

Remenyeink szerint, az
el6adas utan a gyerekek
elgondolkodnak az egeszse
ges eletm6dr61, es pr6balnak
vaItoztatni ezeken a rossz
szokasaikon.

Hunya Jolan

Minden embemek van
nak ismetlodo problemai.
Lehet, hogy tudjuk melyek
ezek, de egyediil nehezen
megy kilepni ezekb61.
Ilyen problemak lehetnek
peldaul: tanulasi nehezse
gek; stressz okozta fesziilt
seg, feJelem, szorongas;
parvalasztasi, kapcsolatte
remtesi, kommunikaci6s
problemak; vaJsaghelyzet ,

tatni szeretne az eleten es
elfogadja a segitseget,
akkor ez a m6dszer miiko
dik.

hoz. A kitolt6tt feladatla
pok eredmenyei alapjan
ket versenyzonk pedig a
megyei dontobe jutatt.

A majus 12-en,
Oroshazan megrendezett
d6nto a kovetkezo, ra
gyog6 eredmennyel ert
veget: Uhrin Andor 6.
helyezest, Szoke Gyula
pedig 10. helyezest ert
el. Felkeszitojuk: Peter
Ferenc. H. J.

A Kis Balint Alta
lanos Iskolab61 6sszesen
het tanul6 jelentkezett az
Oroshazi V6r6smarty
Mihaly Altalanos Iskola
altai szervezett Bekes
MegyeiSzamitastech
nika Versenyre.

Az elozetes valoga
tas sorim minden dia
kunk kitett magaert, tOb
beknek csupan 1-2 pont
hianyzott a tovabbjutas-

Megyei Szamitastechnika
Verseny

A kineziol6gia segit a
jelenbeli es multbeli stressz
okozta problemak, fajdal
mak, felelmek kezelese
ben, a testi-Ielki egeszseg,
egyensuly letrehozasaban,
fenntan:asaban.

A kineziol6gia nem
helyettesiti az orvosi keze
lest, a mar kialakult beteg
segekkel mindenkeppen
orvoshoz kell fordulni.
Fontos azonban, hogy
segitseget tud nyUjtani
abban, hogy a kezelt sze
mely rajojjon, mitol alakult
ki a betegsege, mi az a lelki
ok, lelki trauma, ami kival
totta. Segit abban is, hogy a
fizikai gy6gyulas utan ne
terjen vissza korforgassze
men ugyanaz a problema.
Egyeni kineziol6giai oldas
soran, izomtesztelessel,
mindenkinek a sajat teste
adja meg mindenre a
·valaszt. Ha valaki valtoz-
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Az arak brutio arak, tartalmazzak az Mat is!

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

Telefon:
0620/9142-122

Stancolt

5500
Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

es
hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!
Szitazas,
szitaforma
keszftes!

Rezcsovek
015 1250 Ftlm
018 1400 Ftlm
022 1950 Ftlm
Fates acefcso
01/2" 460 Ftlm
01" 880 Ftlm
Radiator szelep
01/2" 2800 Ft
Dbmbtbr we tartaly 5400 Ft
Laguna we tartaly 7500 Ft .' , • r I

Mofem mosd6 esaptelep 7400 Ft
Mofem kadt61tos esaptelep (zuhannyal) 13500 Ft
Acelradiator
OK 600/1200 23000 Ftldb
OK 600/1600 29870 Ftldb
PVC eso 110/2 m 990 Ftldb

EJeJdromos funyir6k!
lartszelvenyek szeles valasztl!khen, akci6s aron.

Egyeb arainkr61 erdekl6dj6n telefonon. vagy szemelyesen uzletUnkben!

""\
I,

I
, 'Nor kerekpar (26"): 54000 Ft!
Konyhai eszk6z6k. felszerelesek. konyhai kisgepekl

Ft

._00,- Ft

hajotes'

S 699.900,- Ft

- ~

S 394.900,- Ft

....

UKl h -' k
~ a)omotoro

keszletrol azonnal!

s

"'az arak aut6csere ajanlattal, csak tajekoztat6 jelleguek,
tovabbi informaci6k markakereskedesunkben.

/~

~CASCO+

Vitara 1,6i GL
4.390.000,- Ft*

u

, ,
UiSUZUKIGEPKOCSIK

SZLETROL AZONNALI
Celerio, Baleno, SX4 S-cross

Swift 1,Oi GL
.010.000,- Ft*

Swift 1,2i GL
4.010.000,-

SUZUKI Sandor
5310 Kisujszallas, Kozraktar u. 4.
Tel: +36-59/520-750, Mobil: +36-20i254-7306
e-mail: suzukiertekesites@sandorservice.t-online.hu
web: www.suzukisandor.hu

Ignis 1,2i GL

3.490.000,- Ft*



u'(1)
N(f)
(1)

coI

'0N(f)
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vadmacska, uhu

Tortenetenek legna
gyobb sikeret erte el a
KSI Gyomaendrodi csa
pata es edzoi: Kovacsne
Kozma Diana es Kovacs
Gabor az Orszagos
Maraton Bajnoksagon!

A fantasztikus ered
menyek a klubban foly6
magas szintii szakmai
munkar6l es a KSI-s
gyerekek (gyomai es
Gyoma komyeki fiata
10k) elszantsagar61, aka
ratar61, kitartasar61 es
sportemberi nagysaga
r61 tanuskodnak.

A megszerzett cimek
es ermek a tevhiedelem
mel ellentetben nem a
nagy mennyisegii, ki
merito munkanak,
hanem a j61 megterve.~

zett, pontosan adagolt
edzestervnek es a spor
to16k fegyelmezett,
rendszeres edzesre jara
sanak, az edzesprogram
preciz, tudatos vegre
hajtasanak koszonhe
tok.

A KSI Gyomaend
rod kajakosai talan a

legkevesebbet edzenek
az orszag kajak klubjai
kozt, de amit kell, azt
minosegien, celratoro
en, kovetkezetesen hajt
jak vegre. Az gyori
maraton bajnoksagon

elert eredmenyeket mar
ott a helyszinen is ren
getegen elismertek. A
Magyar Kajak - kenu
Szovetseg j elenlevo
vezetoi es a kajakos
szakma, kepviseloi is
(az edzok) egyontetiien
meltattak, dicsertek a
gyomai KSI-nel foly6
magas szintii munkat.

Az Orszagos Baj
noki cimeket szerzo
gyerekek mindegyike
gyomai iskolak tanu16i,
igy a tanintezmenyek
vezetoi es a diaktarsak
is biiszkek lehetnek
ezekre a sportemberekre
(gyerekekre) .

A meg sokkal tobb
eredmeny elereseben a
sok balszerencse hatral
tatta a klubot. Sajnos
volt kormanyszerkezet
elromlas, borulas, kifor
ditas. Volt olyan ver-

senyzo, akit a korma
nyara felakadt hinarku
pac sem tudott megalli
tani. Futam kozben
kiszaJlt, leszedte a hat
raltat6 novenyzetet es a
mezony utan eredve,

fantasztikus negyedik
helyezest szerzett. De
olyan haj6egyseg is ver
senyzett, akik elromlott
kormannyal is nem fel
adva vegig kiizdottek a
versenyt es a hatodik
helyen ertek celba.
Oriasi gratulaci6 ezek
nek a nagyszerii sp0l1
embereknek!

Ormigos Maraton
Bajnoksag

1-6 helyezettek:
Negy Magyar Baj

noki cim, 2 eziisterem, 4
db 4. hely es 1 db
6.hely!

K-l 10 km Berta
Bence 1. heIy,

K-l 15 km
Nagy KristOf 1. heIy,

MK-l 5 km
Mertz Attila 1.hely

K - 2 10 km
Fodor N apsugar 
Sagi Aliz 1. hely

Mk-2 5 km
Konyecsni Milan 
Varju Zeteny 2. hely

K-II0 km
Wagner Anna 2.
hely

K-l 15 km
Dekany Gergo 4.
heIy,

K-II0 km
Varkonyi Sarolta 4.
hely.

Mk-l 5 km
Vida Levente 4. hely

Mk-l 5 kID
TOth Kinga 4. hely

K-2 15 km
Dekany Gergo
Nagy KristOf 6. hely

Aki hason16 sikere
ket szeretne elemi, vagy
csak a mozgas oromere
vagyik a szabadban, az
jelentkezzen Kovacsne
Kozma Diana edzonel a
0630/291-3626 telefon
szamon, vagy Face
bookon, illetve minden
hetkoznap 15 6rat61 a
KSI vizitelepen Gyo
maendrodon, a Kolcsey
utca 6. szam alat1.

A nyar folyaman is sza
mos ujdonsaggal, program
mal, latvanyossaggal varja
l8.1ogat6it Szarvason a Ko
rosvolgyi Latogat6kozpont
es A11atpark. A tobb, mint
50 fele Karp8.1-medencere
je11emz6, a Korosvolgyi
A11atparkban bemutatott
a11atok sorat icten is j6ne
hany uj faj gazdagitja.

A mintegy harom
meteres szamyfesztavolsa
gu, yalaha az Alf61don is
gyakoribbnak szamit6
fak6keselyii, videkiinkon
mar csak ritka k6bor16kent
fordul e16. A Korosvolgyi
L8.1ogat6kozpontban, vado
naruj ropdejeben testkozel
b61 lehet megcsodalni es
megismemi e fenseges
madarat.

Ugyancsak az allatpark
lak6i koz6tt figyelheto meg
ezenrul a sum arteri erdok
rejtett eletm6dot e16 lak6ja,
a fokozottan vedett vad
macska is. A vadmacska
a110many letet napjainkban
er6sen veszelyezteti a boly
gatatlan e16helyek eltiinese
es a bazi macskaval t6rten6
keresztez6des, ezert a ter
meszetben egyre cs6kken a
letszamuk. Az a11atparkban
a legnagyobb testii hazai
bagolyfajjal, egy gy6ny6m
uhuval is talalkozhat a 18.10
gat6.

Termeszetesen a park
a11and6 lak6i, t6bbek k6
z6tt az eur6pai b6lenyek, a
javorszarvas, az aranysa
kal, a r6ka, a borz, a viz
imadarak sokasaga is varja
a vendegeket.

Az evszazados fakban
gazdag Anna-ligetet szege
lyez6 K6r6s-holtagon meg
nyilt az orszagban egyedii
la1l6 Jegmadar Vizi13nos
veny is. A tanosveny ha
zank 5. legnagyobb a116
vizer61 es annak e16vilaga
r61, e16helyeir61 ad tajekoz
13tast - irja a www. newj
sag.htl
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Telefon: 0630/856-31-72

megszabaduini, a kereske
delemben kaphat6 meg
elozo keszitmenyek mar
nem "szedik Ie" azo
kat.. ...

dr. Racz Beata
allatorvos

13

!isat, de arulnak specialis
megelozo taplalek kiege
szitoket, fogkefeket/fogk
remeket. Bizonyok kutya
fajtak, ugy mint a yorkshi
re terrier, west highland
white terrier, uszka
rok....nagyon hajlamosak
a fogk6vesedesre, barmit
is teszlink a megelozest
illetoen. A kialakult fog
k6vektol csak altatasban
vegzett ultrahangos
fogko-eltavolit6val lehet

be a nyalb61 a kalcium -es
magnezium-s6k, igy
alkotva a sokszor masszi
van tapad6 fog6vet, ami
benyomulva a fog es az
iny k6ze cs6kkenti azok
6sszek6tteteset, igy a
fogak meglazulnak majd
kiesnek, az iny begyullad.
Kis kedvencunk nehezen
rag, buz6s a szaja, folyik a
nyala (ami sokszor veres);
valamint a pang6 tarta
lombanelszaporod6 bak
teriumok beszaporodhat
nak a veraramba igy egyes
szervekben (maj, vese,
sziv, mdo) gennyes/g6cos
gyulladasokat okozva,
ami az allat eletet ler6vi
ditheti. De mit tehetiink,
hogy meggatoljuk a kiala
kulasat? Bizonyos specia
lis tapok 6sszeteteluk es
szemcseformajuk miatt
gatoljak a fogko kialaku-

Az allatorvoshoz bete
ro paciensek leggyakoribb
szajuregi "nepbetegsege"
a fogk6vesseg. Kutyakban
es macskakban egyarant
kialakul, de kistestii idos
kutyaknal talalkozunk
vele a legt6bbsz6r.
Amikor az allatok elfo
gyasztjak a taplalekukat, a
szajban bom16 maradek
plakk formajaban rak6dik
Ie a fognyakakon az iny
k6zeleben. Ebbe epUlnek

,~m- -

~
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Sz6-Beszed

Gyomaendrod,
Hidfo u. 12.

(Az Endr6di hid labilnal)
Nyitva:

Mtkoznap 8-17,
szombat, 8-12,

szezonbanvasamap 8-11.

apijegyek, hetijegyek
vallhat6k!
Elocsalik,

horgaszfelszerelesek,
etetoanyagok!

Telefon:
0670/261-0472

KOROSI WEEKEND
HORGAsZBOLT

Szemelygepkocsik,
teherjarmuvek,
mez6gazdasagi gepek,
aut6buszok
mosasara alkalmas allasok!
Jarmuporszivok!

#1M
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~
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GyomaendrOd, Bajcsy u. 100.

(A berenyi uton, a volt Volan telep helyen!)

Telefon: 0666/284-989,
0620/359·6842

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

Gyomaendrodi
kepviselet:

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

Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
bi~osftasok teljes k6rO ugyintezese.

Verso Biztositasi Alkusz Kft.

2018. junius
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butorlapb61
vakumf61iazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

E-ON
ugyfi!lszolgalat

Az aramszolgaltat6

heti ket alkalomrnal tart

ugyfelszolgalatot a Selyem

uti varoshaza epUletenek

fcildszintjen leva irodaja

ban. HHfoi napokon del

elott 8-13 orliig, szerdan

kent pedig 15-19 oraig

vaIjak az ugyfeleket a sze

melyes ugyintezesre.

acelbetetes szandal, cip6,
bakancs!

MUNKARUHAzA

BALUVILL
Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rak6czi ut 12.

Villanyszerelesi anyagok, vilagftastechnika,
gazkeszulekek es alkatreszek!

Milwaukee keziszerszamok!

Nyitva: hetf6-pentek 8-17.00 szombat: 8-12.00
Telefon: 0656/354-544, 0620/9777-946

fo asztalost
es 1 fo lakatost

" es"""
Palyakezd6k
jelenkezeset

is varjuk!
i"ie

Telefonszam.
0670/396·5965

A fcildgazszolgaltat6

ceg ugyfelszolgalati iroda

ja a varoshaza fcildszintje

rol elkoltozott a Gyoma

endrad, Kossuth u. 28.

szam ala. Nyitva tartas:

kedden 8-12 oraig, szer

dan 14-18 oraig. Az

ugyfelszolgalaton igenybe

veheto szolgaltatasok: gaz

meroallas bejelentese, mu

szaki szolgaltatasok meg

rendelese, illetve lemonda

sa, fogyaszt6i adat- es cim

valtozas bejelentese, fo

gyasztasmero Mirasa, fo

gyasztasi hely ki- es be

kapcsolasa, szamlazassal

kapcsolatos informaci6 ke

rese, bankkartyas befizetes

lehetasege, stb.

Cserkesz616-strand, Debrecen
Kerekerd6 elmenypark,
Kecskemet-Cifra palota,
Planetarium, Mez6tu.r-strand,
Budapest-Parlament, Csodak
palotaja, vagy Vajdahunyad
vara+F6varosi AlIat- es
Navenykert, Cirkusz, vagy
Debrecen- AUatkert +
Vidampark, Bekescsaba
strand, mozi. Max. letszam
turnusonkent: 15 fO. Arakr6I,
tovabbi informaci6kr61 telefo
non adok tajekoztatast, ezt
kavet6en szemeIyes megbe
szeles lesz. Varga Livia

NB es fel NB mUlep kap
hat6. 3000 Ft/kg. Telefon:
0630/471-9279

JARMU
Harom kerekU Tornad6

motor elad6. Iranyar: 100 ezer
Ft. TeIefon: 0630/579-0660

=" --------,- --~ -<> - - .- •

. .
H07.za mugaval

a lO%kedvezmei!Jwe
jogositozold kuj/imjat

es,!asa.r~ijoll,tallsze1"eket~,~ililllk!
. -~ - - - --,

Tapir Papir
Gyomaendrod, Kossuth u. 31.

elfogadom. Hivjon, hazhoz
megyek. Telefon: +36
66/789-189

Elad6 hasznalt. gyermek
mha, baldachinos agynemu
garnirura (feher-r6zsaszin)
alig hasznalt, 24-es lanyka
kerekpar, Concorde aut6sules.
Erdek16dni telefonon:
0620/2426077.

Karosszeria, kipufog6
javitas, utanfut6 felujitas.
Kerites, kapu, steg, korlM, stb.
keszites. Telefon: 0670/591
66-69

Vandor tabor 7-14 eves
korn gyermekek szamara.I.
turnus: Julius 2-6-ig. 2. turnus
augusztus 13-17. Nem hely
ben, utazunk minden nap.
Arakr61 telefonon Iehet 6rdek-
16dni: 0620/2426-077.
Programok: Gyulai var,
Almassy kastely, Szolnok
Reptar, Devavanya-strand,

Uszogumik, medencek,

kUlteri jatekok, hintak,
kismotorok, domperek•.•

BaJlagasra ~.'
megerkeztek .' '.

PAPIR t az uj iskolataskak
'2: -\:"----:),- as iskolai kiegaszit6k!
,'~~"""","',',..
<; , 'to

STRANDCIKKEK

EGYEB

HAz, LAKAs
Az endr6di reszen, a

Sugar u. 37. szam alatti haz
elad6. Iranyar: 2,5 milli6 Ft.
Telefon: 0620/245-1262

Gyoman, az Arany Janos
ut 16. szam alatt konvektoros
haz elad6. Erdek16dni lehet
telefonon: 0620/526-6573

Torzsasi holtignal vizpar
ti telek, valamint bontasb61
kiscserep es tegla elad6. Te
lefonszam: 0630/613-4608

bsszkomfortos, kazponti
fiiteses, 65 negyzetmeteres
paraszthaz elad6 a K6rasi
Csoma utcaban. Ar: 3,8 milIi6
Ft. Erdek16dni:0630/753
8832-es telefonszamon.

Nem hasznalt, elromlott,
feleslegesse valt hut6, vagy
fagyaszt6szekrenyet ingyen

Szo-Beszed
INGYENES APROHIRDETESEK



Szolgaltatasaink:

Gyoman a MOL-kut megetti aut6mos6nal!
Varjuk kedves vendegeinket!

(9~Vleh; tS'Zot
es,vffwtie~<{;

6eszl!11

Szo·Beszed

SZENDIKO

AUTOKOZMETIKA

Tudta, hogy nalunk nemcsak az aut6ja
nyeri vissza tisztasagat, hanem
szonyege, vagy kanapeja is?!

-Teljesk6ru autokozmetika
(takarftas, karpittisztftas, wax, polfr, femyszoro
felujftas stb.)
- Karpitozott butorok, k6zepsz6nyegek, szekek.
padlosz6nyegek tisztftasa akar haznal is.

Hfvjon batran!
Szendi IIdik6 Telefon: 0630/689-0833

Nvitva tartas:
Hetf6t61 pentekig: 8-16 6raig
Szombat: 8-12 oraig

~
v .

PAINTBAIl Kedvelo'k ligyelemm! -- I

Beindult 01 odrenolinnol futott jdtekm!!
GYlRf i~ PROBAlD HI If I~!~

MINDfN NAP! Minimum 6los (Soport

Tell: +J6-JO J94-4101
GYOMAINDROD MOKAmlH nUKPARTI nABADIDOPARK

Sz6-Beszed Szerkesztosege
5500 Gyomaendrod, Hosek utja 51.

.....................................................................

.....................................................................

Iranyar:

.......................... - -.. -. ~ .. - .

Cfme:

Az aprohirdetes szovege:

Erdeklodni:

Felado neve:

Egy apr6hirdetes szbvege lehet61eg ne tartalmaz
zon 15 sz6nal tbbbet! A hirdetesek szbvegeert fele
16sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

! Alairas:
I
I
II •..•......•..•..••.•.•.••.•••..••••.••..••..••.••.••.••.•........•.•.
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! Ingyenes a lakossagi apr6! 1
I I

: A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak
: az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit. akik
! ezen a szelvenyen kuldik be megjelentetes celja
I b61! A szelvenyen a megjelblt helyre kell bermi a

krvant szbveget es a szelvenyt levelez61apon vagy
boritekban elkuldeni a kbvetkez6 crmre:

Tel.: 06-20/9313-480
06-20/2277-821
06-20/481-24-71

Fax: 06-56/352-026

• GUiSBBB-GLAS KFT.
E-Mail: uveg@bbbglas.hu
Ozleteink:
Mez6tur, Szolnoki ut 3.

Viszl6t hidegl
50 % kedvezmennyel p"~ae=_~

Nyisson veh.ink!

• H6szigetel6 ablakok, ajt6k, arnyeko

lastechn ika

• Nemet profilokb61, k6zvetlenul a

gyart6t61

• Ingyenes felmeres es ajanlatkeszites

• Szakszeri.i beepites



• Banki es bankcsoporti termek es szolgaltatasertekesites
• Szamlaforgalom kezelese -Iakossagi, vallalkoz6i szamlak
• Keszpenzforgalom bonyolitasa

(!;
otpbank

5Z0-BE5ZED
hirdetesfelvetel!

Telefon: 0670/22-632-99
E-mail: szobeszed@gmail.com

p.,z OTP Bank gyomaendr6di fi6kja

szamlavezet6 (ugyintez6)

munkakbr belbllesere reszmunkaid6ben munkatarsat keres

~ Kbzepfoku szakiranyO vegzettseg
~ Legalabb alapfoku nyelwizsga
~ Kival6 kommunikaci6s es kapcsolatteremt6 kepesseg
• Ugyfelk6zpontu magatartas
~ Word, Excel felhasznal6i szinlG ismerele

• Banki gyakorlat
• Ertekesitesi szemlelet, termek ertekesitesben szerzett tapasztalat
• Jogositvany, gepkocsi vezetesi gyakorlat

Jelentkezni az OTP Bank Karner portaljan (wIWI.o1Pbank.hu) vagy szemelyesen a
fi6kban lehet (Gyomaendr6d, Szabadsag ter 7.) bneletrajz leadasavaI2018.02.20·ig.

Feladalok:

EI6nY1j~nl:

'Elvarasok;

~t;

nem szamft a kor avaras
atmozgatunknf.,~ legkomplexebb

'5' mindent I v fitness terme
l::::J 0

ELSOAU<ALOM INGYENES BARKINEK! ..

INGYENES EDZES
LCLb

o

Kner Imre ter 11.lJ1.lJ1.lJ.gellaLhu
06 66 285 840 I06 30 627 8234 fitness klub Eszolarium

.. ..
KORLATLAN EDZES

.500 Ft / h6nap

fitness & edzoterem
teremberlesl Atlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body Ihastanc IzSlreget6 aerobik

tarsastanc Ij6ga Ipreventiv gerinc gimnasztika

Kellemesebb, ha te
tudsz mindent masokr61,
mintha ok r6lad.

Gondolj arra, hogy a
boldogsag nem aMI fiigg,
hogy ki, vagy mi vagy;
pusztan aMI fiigg, hogy teo
mit gondolsz magadr61. .

Dale Carnegie

Plal/lus

Seneca

Elosz6r legyen meg a
sziikseges, aztan miridjart
az elegseges.

Sz6kratesz

Semmit sem tudok,
csak azt, hogy nem tudok
semmit.

ezete

Az izlesem a leheto
legegyszeriibb. Minden
hOI beerem a legjobbal.

Oscar Wilde

(rgy meglepodtem,
amikor megsziilettem,
hogy sz6hoz sem jutottam
vagy masfel evig.

Gracie Allen

Nem szabad fontossa
got tulajdonitani az olyan
dolgoknak, amelyek egy
:iltalan nem fontosak.

Gabriel Garcia
Marquez

SE SZO,
SE BESZED

Az eIet k6nnyebb, mint
gondoln<ink: csak annyi
kell, hogy elfogadjuk a
lehetetlent, meglegyiink
anelki.il, ami nelki.il nem
lehet meglenni, es elvisel
jiik az elviselhetetlent.

Kathleen Norris
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Gyomai
Harmas-Koros
hfd forgalom
el6l lezarva

Ket honapig zarva lesz ahid
4.oldal

12. oldal

.~.:.

I! II

~.3'jAbirk6zosport
fellegvara lehel

Gyomaendriid
A Magyar Birk6z6 8zo

vetseg bfr6i bizQttsaganak
otven f6s delegaci6ja julius
14-15-en bir6i konferenciat
tartott Gyomaendr6don. A
rendezvenyt a gyomaend
r6di Hencz Gyula, a Bekes
Megyei Birk6zQ 8zovetseg
elnoke szervezte.
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20
Kilometers

Az O&GD Kft.
Mezoruron ket kUtfuras
hoz kert szakhat6sagi
engedelyt a Jasz- Nagy
kun-Szolnok Megyei
Kormanyhivatal k6mye
zetvedelmi hat6sagM61,
illetve az illetekes on
korrnanyzat hat6sagai
t61. Az egyik kutat, az
O&GD Mezorur D5 jelU
kutat mar megfurtak es
hamarosan terrnelesbe
allitjak a Harmas-Koros

egy a Peresi holtag end
rodi vege mellett, a
mezotliri 6nkormanyzat
teriileten szunnyad6 regi
gazkutat javitanak fel,
hogy ujra terrnelesbe
vonjak. Ettol a teriilett61
nehany kilometerre az
egykori mez6tliri fOisko
la tangazdasaga m6gott
a ,Peresi holtag tuls6
partjan egy masik lezart
gazkutat is ujrafuratott
iden tavasszal a MOL.

A MOL egyebkent
mar evtizedek 6ta szor
goskodik Gyomaendrod
es Mez6tur hataniban.
Ezen a teriileten t6bb
miik6d6 es korabban
lezart kUtja van. Jelenleg

Mezorur kUlteriileten
a Beretty6 gMja t6veben
az 1980-as evek elejen
epUlt fel a MOL gazfo
gad6 allomasa, amely az
Endr6d III. nevet kapta,
s mellette az O&GD is
epitette egy hasonl6t a
201O-es evek elejen a
sajM gazkitermelesenek
fogadasara. A gazfogad6
iizemekb61 gazfeldolgo
z6kba, vagy az orszagos
tavvezetekre nyomjak
tovabb fold alatti cs6ve
ken a kitermelt foldgazt.

gazvezetekek es a K6
r6s6n innen es ruli terii
leteket lezart es ujra furt,
valamint maig terrnelo
gazkutak. A fold melye
ben Gyomaendrod es
Mezorur hataraban a
MOL-nak, a holland
tulajdonu O&GD Cent
ral Kft.-nek valamint a
tovabbszallitast vegz6
Magyar F6ldgazszallit6
Kft.-nek vannak vezete
kei. Ez ut6bbi ceg ba
nyatevekenyseget nem
vegez, csak a cs6vezete
kein tovabbitja a g<izt.

Talan a gyomaendr6
diek es mezoturiak is
emlekeznek ra, hogy
2004-2005-ban a Geo
fizyka Krakow lengyel
vallalat a magyar Ho
rizont Energia Kit. meg
bizasab61 dr6tokkal ha
16zta be a k6myek szim
t6f6ldjeit es d6ng616
gepekkel 3D szeizmikus
kutatasokat vegzett, "ult
rahangoztak" a teriiletet,
azt kutatva, hogy hoI,
milyen melysegben, mi
lyen asvanykincs talal
hat6. A pr6bafurasok es
a fold alatt vitt vezete
kek miatt az erintett
teruletek tulajdonosaival
t6rten6 egyeztetest, a
banyaszolgalmi jog be
jegyzeset mar 2007-ban
elkezdte az amerikai
hMterii Magyar Horizont
Energia Kft.

Gyomaendr6d es
Mezotur k6rnyeket
egyebkent atsz6vik a

szinu az az allitas, hogy
kUlfoldi cegek azert kap
hattak kiterrnelesi jogot
t6bb evtizedre a magyar
allamt61, mert a MOL
csak bizonyos melysegig
tartotta kifizetodonek a
furasokat, viszont nyu
gati cegek "rabuktak" a
melyebb, 2 ezer meter
melyseg alatti gazok
kiterrnelesere is. A mi
k6myekiink6n - infor
matorunk szerint - min
tegy ketezer meter
melyen talalhat6 fOld
gaz.

-<>c

Az 1950-es evekben
vegzett k6olajkutatasok
eredmenyekent az Al
f6ld6n is t6bb helyen
talaltak terrnalvizet. A
k6olaj-kutatas a legt6bb
helyen csak ennyi ered
mennyel jart, am peldaul
Szeged k6myeken, AI
gy6n jelent6s foldgaz
mez6t talaltak a mely
ben. Gyomaendr6d es
Mez6tur k6myeken is
ezekben az evekben t6r
tentek azok a kutat6fura
sok, melynek peldaul a
Liget Fiird6 termaIvizet
is k6sz6nhetjiik.

Az elmult tizegyne
hany evben jelent6s len
diiletet kapott a f6ld
melyeben rejt6z6 as
vanykincsek, a k60laj es
a foldgaz kutatasa, kiter
melese. A korabban itt
hon egyeduralkod6nak
szamit6 MOL (Magyar
Olaj- es Gazipari Nyrt.)
mellett uj, kUlfoldi cegek
vettek a Magyar Allam
t61 koncesszi6t hazank
kii16nb6z6 teriiletein
asvanykincs kitermeles
hez Egyebkent a ma
gyar MOL is kutat es
banyaszik a vilag sza
mos orszagaban. Hogy a
Gyomaendr6d es Me
z6rur k6myeken mar
evtizedek 6ta tevekeny
ked6 magyar MOL mel
lett miert adott az allam
koncesszi6t mas vallala
toknak - az csak a velhe
toen a jelent6s 6sszegii
koncesszi6s dijjal ma
gyarazhat6. Nem va16;



2018. julius Szo-Beszed 3

Az Endrod III. gaziizem rnogott a kiilfOldi banyavallalat is epitett egy gazfogado
allomast Mezotur hataraban

"""

Magyarorszagon 2013
ota jelen leva es t6bb mint 50
munkavallal6t foglalkoztat6
O&GD Central Kft. buda
pesti kutatasi kozponttal
miik6dik, anyacege a holland
Sand Hill Petroleum B.v.

Akft. kutatasokat folytat
a K6r6s6k menten, Nadudvar
es Ujleta kutatasi teriilete
ken, az Erdelyi-medence 6t
teriiletere elakutatasi enge
dellyel rendelkezik. Ezen tlil
tovabbi negy koncesszi6s
teriiletet nyert Berettyo
ujfalu, Mogyorod, Nagykita
es Ocsa tersegeben

2016. julius 14.
nrgreport.com

elmult evtizedek alatt a
regi kutak eloregedtek,
ezert a szegedi olaj- es
gazmez6k hosszabb taw
mukodese erdekeben a
Mol jelentos beruhaza
sokat hajt vegre, ujabb
terme16 kutak rurasaval 
irta 2018. junius 27-en a
delmagyar.hu.

A Mol a belfoldi
lakossagi gazfelhaszna
las otodet, az olaj egyti
zedet termeli ki Magyar
orszagon.

amijiik van. A technol6gia
valtozasaval egyre tobb lehe
taseg nyilik a tenneszeti kin
csek kinyeresere, es ennek
k6szonhetaen Magyarorszag
-egy teljesen uj helyzetben
talalhatja magat - mondta. .

Tizenegy ev utan
ismet a szegedi kortolte
sen bellil fur uj kutat a
Mol, 3260 meterig ha
tolnak a melybe ferde
rurassal.

A m6ravarosi Lidl
parko16jab61 eelozzak
meg a Beesi korot es a
Boldogasszony sugarot
keresztezodeset. A tobb
mint barom kilometeres
melysegbe hato16 ruras
sal augusztus kozepeig
szeretnenek vegezni.Az

- '.

Szegeden
avarosban is furnak

Tennelesbe allitotta az
6cs6di gazkutakat a kaolaj
es foldgazkitennel6 O&GD
Central Kft. Jasz-Nagykun
Szolnok megyeben mar
2016. nyaran.

Breitner Daniel, az
O&GD Central Kft. hatosagi
es tarsadalmi iigyek vezet6je
az MTI-nek elmondta: a
harom 6cs6di gazkUt 6ssze
sen 6-7 ezer k6bmeter fold
gazt fog tennelni 6rankent.

A kitermelt fOldgaz az
EndrOd III. gaziizembe keriil,
ahol a megfelel6 min6seg
elaallitasat k6vetaen az
orszagos vezetekMlozatba
jut - k6z61te.

Gajus Scheltema, a
Holland Kiralysag budapesti
nagyk6vete a megnyiton
egyebek k6zt arrol beszelt,
hogy a globalizal6d6 vilag
ban 6ssze kell fogni az orsza
goknak es a leheta legtobbet,
legjobbat kell kihozni abbo!,

(\vww.shpbv.eu)

Nadudvar es Ujleta. Az aGO
reszt yen aminiszteriurn altai
2015 aprilisaban inditoD har
madik koncesszi6s paJyazati
koron, es negy engedelyl
kapott: Beretty6Ujfalu,
Mogyor6d, NagykAta es
6csa tersegere.

A szenbidrogen-kon
cesszi6k id6tartama a szerzO
desek hatalybalepeset61 sza
mitott husz ev; ez legfeljebb
tiz evig meghosszabbithat6.
A feltarasi idoszak negy ev,
es legfeljebb ket evig meg
hosszabbHhat6 - olvashat6 a
ceg honlapjan.

H.E.

ceg a banyaszati kiter
meles el6tt a rurashoz
megkapja az engedelyt,
addig rendkiviil sokfele
es koriiltekinto engede
lyeztetesi eljarason kell
atesnie a kerelernnek.

Mellesleg persze az
sem elhanyagoland6,
hogy az erintett onkor
manyzatok koltsegvete
set jelenWs ipariizesi
ad6val is gazdagitjak
ezek a vallalatok.

""""..

Az 0&00 Central Ltd.
(000) a Sand Hill
Petroleum BV (holland val
lalat) leanyvallalara. Az
000 birtokolja a 2.440
negyzetkilometer Koras
kutatasi engedelyt es a
Mez6tur v., Tiszakecske I.,
Szolnok v., Szolnok VI., l.
Ormenyes, Kisujszallas 1.,
Oevavanya II., Oevavanya
III., Titrkeve III., Tllrkeve IV.
Endrod II., Ecsegfalva II. es
II. Peneszlek.

A Nemzeti Fejlesztesi
Miniszterium altallO 14 jUni
usaban kiadott masodik kon
cesszi6s ajanlat kereteben az
aoo ket tel'liletet kapot!:

J

forgalom, valamint zaj
okozhat csak problemat,
am a melyruras es az azt
kovet6 kitermeles sem
mifele komyezeti karo
kozassal nem jar.
Gondoljunk csak· bele,
ha ez nem igy lenne,
akkor Algyo es Szeged
helyen mar esak egy
nagy ures godor lenne.

A mez6ruri onkor
manyzatnal megtudtuk
azt is, hogy amig egy
hazai vagy akar kiilf6ldi

A mezotUri hatarban az 1980-as evek elejen epiilt az
EndrOd III. gazfogado iizem

~

A mezoturi onkor
manyzat szakembere la
punknak elmondta, hogy
a gazkutatas, es a kUtru
ras idoszakaban tapasz
talhat6 megnovekedett

mloldalan a Peresi hol
tag befoly6javal szem
beni oldalon. U gyanitt
talalhat6 az a nehimy
evvel ezelott megepitett
gazfogad6 aUomas is,
ahova a Barmas-Ko
roson mli - pI. oesodi 
gazkutak termelik be a
kinyert f6ldgazt. Innen
azutan esovezeteken, a
Koros alatt erkezik a gaz
a Beretty6 gMja melletti
O&GD-fele gazfogad6
allomasra.

A masodik mezomri
kutat a kiilf6ldi eeg a
Pusztaperesen, a Bar
mas'-Koros gMjM6l 100
meterre rurja a napok
ban, ez lesz az OGD
Mezomr D4. jelu fOld
gazkUt. A kutalap elke
szitesevel egyidoben a
mezogazdasagi dulouta
kon kiepitettettek egy
5,5 kilometer hosszu
kovezett utat is.
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(khesz.hu)

szomszedjai mentettek ki
tustent. Megmenteni
azonban nem tudtak, mert
mint ut6lag kideriilt, sZI
vinfarktus idezte ela a
szerencsetlen esetet es bar
a kierkezo mentoorvosok
tobb mint egy 6ran
keresztiil kUzdottek erte,
vegul sajnos itt is eltorott
egy szepremenyii hor
gaszelet.

latozas van ervenyben. A
terelo ut teljes szakaszan
kavicsfelveradesre is kell
szamitani!

A gyomai Harmas
Koros hidon a gyalogosok
es a kerekparosok - bicik
lijiiket attolva - a kijelolt
helyeken kozlekedhetnek
az epitkezes ideje alatt.

A 7,5 tonnanal na
gyobb ossztomegii jarmu
vek es minden tovabbi
jarmu a szomszedos tele
puteseket erintve, az
orszagos kozlitha16zaton
kijelolt terelauton kozle
kedhetnek.

et honapr
maximum 7,5 tonna ossz
tomegu jarmuvek, a me
netrend szerinti sz616
autobuszok, a katasztr6fa
vedelem, a mentak es a
rendarseg jarmuvei a tere
loutkent kijelolt, ugyne
vezett Vitez dUlon kozle
kedhetnek.

A terelout 8,7 kilome
ter hosszlisagli, minimum
5,5 meter szeles maka
darnrendszerU, mart asz
falttal kiekelt burkolattal
rendelkezik. A terelout
teljes szakaszan 30
km/6ras sebessegkorlato
zas es 7,5 tonnas sulykor-

mom eset kikeriilhetetlen
m6don vilagit ra a horga
szat es a vizi balesetek
sajatos kapcsolatara.

A cikkhez nemileg
ut6iratosan, de hozzatar
tozik, hogy a nyar eiejen a
GyomaendrOd tersegeben
levo Danzug-holtagon is
tragediaval vegzodott egy
horgaszat. A sotet est 6ni
iban egy horgasz esett
vizbe csonakjab61, akit

I hi......

Mentoegysegek keresik az elmeriilt horgaszt

JUnius 20-an tragikus
veget ert egy horgaszka
land. Egy idosebb ferfi a
Peresi holtagon horgasz
botja utan vetette magat,
amelyet egy hal rantott a
vizbe. A horgasz mar
kifele uszott, mikor csa
ladja szeme lattara varat
lanul elmeriilt es hiaba a
segita igyekezet, nem
sikeriilt megmenteni az
eletet. A rendkiviil szo-

es elorelathat61ag ket
h6napig lesz ervenyben 
01vashat6 a kozlitkezelo
kozlemenyeben.

Ezen idaszak alatt a
szemelygepjarmuvek, a

kalatok teljes hidzar beve
zetese mellett zajlanak, a
kozlekedok terelouton
erhetik el uti celjukat. A
teljes hidzar julius 16-an,
hetfon deltol lepett eletbe

pamt a most felujitas alatt
a1l6 Hosok teret is erinti.

A tervek szerint az
endrodi teret korbevevo
kerekpamt szakasz meg
az iden elkesziilne a ter
felujitasaval egyidejUleg.
A teljes szakaszt jovare
vehetik birtokba a kerek
parosok.

Epiil a terelout. Kepiink julius 4-en kesziilt

Julius 16·t'

Innen, a Kodaly utcatol folytatjak a bicikliut epiteset

A Magyar Kozut
Nonprofit Zrt. beruhaza
saban atfogo rekonstruk
cion esnek at hamarosan a
gyomai Harmas-Koros
hid alepitmenyei. A mun-

Ujabb nyertes palya
zattal buszkelkedhet Gyo
maendrod. A yaros min
tegy l08 millio forintot
nyert a Teriiletfejlesztesi
Operativ Program kerete
ben a mar reg6ta tervezett
endrodi kerekpamt epite
sehez. A Kodaly utcat6l a
Hidfoig tart6 Fo uti kerek-



2018. julius Szo-Beszed 5

-

4,8 kilometer hosz
szan vegeznek toltesfej
lesztest a Harmas
Koros jobb partjan.

A mertekad6 arviz
szintnel csaknem egy
meterrel magasabbra
emelik a Harmas-K6r6s
jobb parti, csaknem 6t
kilometer hoss:zU gatjat
Gyomaendrod es Me
zotur tersegeben. Az
uni6s es hazai forrasb61
finanszirozott, tobb mint
3 milliard forintba kerii
10 beruhazast az indo-

kolja, hogy a korabbi
vizsgalatok szerint a
"Tisza-v6Igyi arvizve
delmi rendszer tartalekai
a legt6bb folyoszaka
szon kimeriiltek", es ha
nem allitjak meg a nagy
vizi meder vizszallit6
kepessegenek cs6kkene
set, akkor az arvizi biz
tonsag jelentOs cs6kke
nesevel kell szamolni 
koz6Ite a Koros-videki
Vizugyi Igazgatosag
(K6vizig) junius 27-en
az MTI-vel.

2014 ev vegen egy uj

mertekad6 arvizszintet
hatarozott meg a kor
many. Az uj szint elren
delese szamos feladatot
jelent a Kovizignek,
mert a fenntartasa alatt
aU6 arvizvedelmi rend
szerek jelentos resze
meg a korabbi, alacso
nyabb szint eseteben
sem voltak megfele10
kiepitettsegiiek.

Az Orszagos Viz
ugyi Igazgat6sag es a
Kovizig konzorciuma
altaI, a Szechenyi 2020
program kereteben meg-

va16sitand6 beruhazas
nak 2021. februar 28-ig
keU elkesziilnie. Az erin
tett teriilet MezotUr es
Gyomaendrod kozigaz
gatasi teriileten talalhat6.

A t61tesfejlesztes
mellett megerositik az
altalajt, ujjaepitik a
Peresi Gatorhazat, meg
uju1 a telepen a munkas
piheno es a szertar epu
lete.

Korszeriisitik a
Socz6 zugi gatortelep es
a Zs6fiamajori gatorhaz
bek6toutjat, sz6rt utat

keszitenek a t6lteskoro
nara, toltestartozakokat
csere1nek.

Megerositik az aIta
lajt, athe1yeznek ket ar
vizi vizmercet es besze
reznek egy 6njar6 gre
dert a t61teskarbantartas
hoz sziikseges kiegeszito
eszk6z6kkel egyiitt.

A munkalatok e10re
litthat61ag 2021 februar
jaig tartanak, a fejlesztes
nagyjab61 12 ezer lakos
eletet teszi biztonsago
sa~ba.
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A.

rendezveny egyeb tamogat6i
t61, valamint az arusok aItal
fizetett berleti dijakb61 jott
ossze. Toldi Balazs polgar
mester elegedett volt a tavaszi
rendezvennyel es mint mond
ta, "remeIjiik hogy ezt a szin
vonalat, fogjuk majd tartani a
jov6ben is."

H-5400 Mezotur, Szolnoki ut 35.
Telefon.: 0620/431-6455., fax: 0656/551-971
E-mail: hr@rafLhu www.rafLhu

Elony:
elektronikai gyartasban szerzett szakmai

tapasztalat
Elvaras:

minimum 8 altalanos iskolai vegzettseg
3 mOszak vallalasa

A bejarast cegunk biztositja!

Jelentkezes e-mailben
Szab6 Patricia Renata HR munkatarsnal.

Elektronikai cegunk
a RAFI Hungaria Kft.

felvetelre keres uj munkatarsakat

raktaros-anyagmozgato
munkakorbe

AA.FI

Elszamoltak

Elektronikai cegunk
a RAFI Hungaria Kft.

felvetelre keres uj munkatarsakat

betanitott szerelo
munkak6rbe.

Elvaras:
NKH-s targoncavezetoi jogositvany

(OKJ-s vegzettseggel)

Elony:
3324 es 3312 gepcsoport-k6du jogositvany;,

SAP es komisszionalasi ismeret

A bejarast cegunk biztosltja!

Jelentkezes e-mail ben
Szab6 Patricia Renata HR munkatarsnal.

H-5400 Mezotur, Szolnoki ut 35.
Telefon.: 0620/431-6455., fax: 0656/551-971
E-mail: hr@rafLhu www.rafi.hu

A KaIlai Ferenc Kul
turalis Kozpont, mint a Sajt
es TurOfesztivaI szervez6je az
onkormanyzat legut6bbi Ule
sen szamolt be a majusi ren
dezvenyr61, amely osszesen
8,5 milli6 forintba keriilt.
EbbOl 6 milli6 foOOtos tamo
gatast adott a varas, a tobbit a

I

rod onkormanyzata
finanszirozott. A mun
kalatokban alvallakozo
kent resztvett a helyi
Zold Park Kft., amely
az alepitmeny es a gep
haz kialakitasat vegezte
el.

,"1
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AA.

Elektronikai cegunk
a RAFI Hungaria Kft.

felvetelre keres uj munkatarsakat

A bejarast cegunk biztosltja!

H-5400 Mezotur, Szolnoki ut 35.
Telefon.: 0620/431~6455., fax: 0656/551-971
E-mail: hr@rafLhu www.rafLhu

ellenorzo, javito muszeresz
munkakorbe.

Korabban szerzett szakmai tapasztalat,
valamint nemet nyelvtudas elonyt jelent.

Jelentkezes e-mailben
Szab6 Patricia Renata HR munkatarsnal.

nem a latvany volt az
elsodleges, hanem a
funkcionalitas.

A Liget Fiird6 vizi
jatszoterenek kivi tele
zesi koltsege 15 millio
forint volt, melyet teljes
egeszeben Gyomaend-

Julius 10-tol mar
reszleges iizemmodban
mukodott a Liget Fiir
doben megepitett vizi
jatszoter a pancsolo
mellett.

A harom vizkapu,
valamint a 9 padlobefU
vo es a harom vizagyli
mar hasznalhato. Julius
20-ig pedig beszerelik a
Volkswagen bogarat
fonnazo gyennekcsusz
dat es a jelzo1<impa for
maju billenovodros
zuhanyt.

Gera Krisztian fur
doigazgato biiszken
emliti, hogy a vilag
egyetlen Volkswagen
bogar csuszdaja a kivi
telez6 ceg, az Eleven
Kft. szakemberei es.
saj<:it kozos otlete alap
jan valosulhatott meg.
A tervezes soran figye
lembe vettek mas fur
d6k ilyen jellegu ta
pasztalatait, azt hogy a
gyermekek szamara
melyek a leginkabb
kedvelt vizes j<:itekok,
eppen ezert els6sorban



2018. julius Szo-Beszed 7

I.

t.

~-.
:. I

SZO-- .'
_ ... ..' ~~..,I, .II

~.ES~ED· ~.. '. -. -;' .~

(9/lneh/.S'zot.·~,

es,vi£~d6;i -1
I-II

Blje8z:er~ .' . . .'::~
., ..- -- ~ -

Keresse a
Sz6-Beszedet
a Facebook-on is!

Keresse a
Sz6-Beszedet
a Facebook-on is!

Nemzeti
K6zlekedesi
Hat6sag

Eredetisegvizsgalat!

Varga Bela
aut6szerel6 mester

22.000 Ft

Jelentkezni
az alabbi

telefonszamOn lehet:

620/975-01-02

Cibere
9yereknap

5500 Gyomael1dr5d,
Csokonai u. 37.

0666/61 0-650 l

0630/600-42-30

Nyilaszar6k
beepiteseben

vagy
gyartasaban

-artas
mUhkatarsakat

keresek
kiemelt fizetessel!

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

JUlius 28-an delutilIl
16-6rAt61 rendezik meg a
Besenyszegi jeitsz6teren
a 41. Cibere Gyerek
napot. A rendezveny
fOvednoke Toldi Balazs
polgarmester. FeUep a
Szinfolr Mazsorett eso
port, a Rumba Timcsport
Egyesiilet, a Korosmenti
Tancegyiittes, a Judo
Klub. Zenelni Cog Szeesi
Zsolt, es musort ad Bod
rogkozi Rira.

vezetoje es Agostonne
Farkas Maria igazgat6n6
elmondta unnepi gondola
tait.

A jutalmak atadasakor
nagyon sok vegz6s diakot
sikerult meglepni vagy
power bankkal, vagy
k6nyvvel, vagy oklevellel.
Megerdemelten, hiszen
tanulmanyi versenyeken,
kulturalis es sporteseme
nyeken kiva16an szerepel
tek a vegz6s tanu16k!

Kedves Ballag6k!
Orizzetek meg emlekeitek
ben altalanos iskolatokat,
kedves tanaraitokat es diak
tarsaitokat! Kivanunk el
menyekkel, tanulassal teli,
vidam, boldog k6zepisko
las eveketl Viszontlatasra!
Talalkozunk: 6t ev mulva!

Hunya Johin

kinaiak meghivasanak
eleget teve egy h6napot
talt6tt a pekingi Minzu
Hotel konyhajan, ahol a
hazai izekkel ismertette
meg az ottaniakat. A kinai
kollegak most nagy meg
tisztelteteskent ertekelik,
hogy ujra talalkozhatnak
Timar Albinnal, s egyiitt
fOzhetnek vele Gyoma
endrodan.

leket a magyar vendegek
kel es a magyar szaka
csokkal. A kinai szaka
csok az egersza16ki
Saliris Resort Hotel es a
matrahazi Lifestyle Hotel
utan julius 3l-en Gyoma
endrodan a Karas Ette
remben "vendegszerepel
nek". A Karas Etterem
foszakacsa, Timar Albin
az elmult esztendoben a

pillanatba, napba belesuru
sadatt minden szep es ked
yes emlek. Hiaba! Az id6t
nem lehet megallitani,
menni kell tovabb!

A Varga Lajos Sport
csarnokviragokkal feldi
szitve es sziil6kkel, tana
rokkal, vendegekkel telve
varta az ul1nepl6ket! A
bevonulas utan zaszloata
das kavetkezett, majd
Kepenyes Andras, a Gyulai
Tankeriileti Kazpont iroda-

Iden juliusban Kinai
Gasztron6miai Napokat
rendez hazank t6bb etter
meben a Magyar Nernzeti
Ertekek es Hungarikumok
Sz6vetsege es a Pekingi
Magyar Kulturalis In
tezet.
..A pekingi Minzu

Hotel harom szakacsa es
egy cukraszmestere is
merteti meg a pekingi ete-

Junius l6-an reggel
utoljara sz6lt a csengosz6 a
Gyomaendr6di Kis Balint
Altalanos Iskola 73 nyolca
dikos diakjanak. Az osz
tafyteremben gyUlekeztek
mosolyg6s arccal, majd az
edes- bus kannyek is meg
jelentek, amikor az osztaly
f6n6kak (G,Hne Juhos Eva,
Hunya Jolan es Schwalm
Gyula) szavait hallgattak a
gyerekek. Visszatekintettek
a negy eyre, es most ebbe a

Ballagas 2018
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Jelentos evfordulohoz erkez
tek a Gyomai Gimnaziumban
(hivatalos neven Gyomai Miami
Altalanos Gimnazium) elsokent
erettsegizett tanuloi. Elerkezett a
60. evfordulo idopontja.

A talalkoz6 szervezese mar
majus elejen megkezdodott, mivel
a 32 erettsegizett tanul6b61 meg 24
-en elnek, a 14 tanarb6l, pedig ket
ten. Mivel 78-80 evesek a jelenleg
elo tanul6k fel kellett memi, hogy
a legut6bbi - 59. evi - talalkoz6 6ta
tortent-e olyan valtozas, ami a
megjelenest meg akadalyozna.
Vegiil 16 oregdiak, 2 tanar es 3
hozzatartoz6 osszesen 21 fo vett
reszt a talalkoz6 programjan.

A 60. evfordul6 iinnepelyesse,
emlekezetesse tetele erdekeben
felmeriilt a gondolat, hogy emlek
tabla allitasaval - peldat mutatva
ut6daiknak- orokitsek meg az
evfordul6t. Az otletet kedvezoen
fogadta csak nem minden tanul6 es
tanarok, vallaIta annak anyagi von
zatat. Mivel az Otlet megval6sita
saboz az egyhazi intezmeny veze
tojenek hozzajarulasara sziikseg

volt, levelben, majd kedvezo
valasz utan szemelyesen is meg
kerestek a szervezok T6th Ferenc
intezmenyvezetot, aki egyetertve
az elkepzelessel segitett a hely
kivalasztasaban es minden egyeb
segitseget is megadott az emlek
tabla elhelyezesehez a fobejarat es
a belso bejarati ajt6 kozti reszben.

Julius 12-n 11 6rakor Nagy
Erzsebet - Veres Laszl6ne- oregdi
ak - akit Fekete Laszl6 tiszteletbe
Ii osztalyfonok halala utan felkert
az osztily az osztalyfOnoki teen
dok ellatasara- koszontotte a jelen
levoket Farkas Julianna koltono
verset idezve "Ojra egyiitt, kik
eljohettek, s elnek meg... Hajad
osz vagy festett, de el a regi kep,
Nem szamit mi elmult, kiizdelmes
es nehez. Kozel a nyolcvanhoz
ajandek minden ev. "

Emlekeztetett arra, hogy gim
nazium ezzel az osztallyal alakult
meg. 1954. szeptember I-en leptek
at a Hosok uti Kaszin6 kapujat,
majd az Ov6nokepzo Gyulara
tavozasa utan vegleges helyere
koltozott a girnnazium. fgy a II.

osztaly mellett 3 elso osztaly mar
l39-es letszammal foglalta el az
epiiietet, ami 57-58-ban mar 248
as letszamot es 8 osztalyt jelentett.
Megemlekezett az iskola igazga
t6ir6l, Darvas Tibor elso igazgat6
r61, az osztaly osztalyfOnokeirol.
Az osztaly utols6 osztalyfOnoke
Tomosvari Balazsne volt.
Megemlekezett nev szerint az
osszes, osztalyt tanit6 14 tanarr6l.

Az osztily 32 tanul6ja 1958.
junius 21-i datummal vette at erett
segi bizonyitvanyat. Biiszken val
laljuk, hogy mi voltunk az els6k.
J6 volt ebbe az iskolaba jami.
Mindannyian j6 szivvel emleke
ziink az itt eltoltott evekre. J6
kozosseg voltunk. Itt sziilettek
maig tart6 baratsagok, szerelmek.
Tanarainkhoz is sok szep emlek
fiiz benniinket. Kozel alltak hoz
zank. Kedvesek, de igazsagosak
voltak. J6 volt itt diaknak lenni!
Ezert helyeseltiik a tablank elhe
lyezesenek gondolatat, hogy igy
allitsunk emleket, peldat es tiszte
letet iskolank, varosunk irant.

A 40x50 cm-es fekete mar-

vanytiblara aranyozott beruvel a
OROK EMLl~XOL A GYOMAl
ALLAM! ALTALANOS GIMNA
ZIUM ELSa ERETTSEGIZa
OSZTALYA 60. ERETTSEGI
TALALKOZOJA. 2018. 07.12.

A rendezveny azzal folytato
dott, hogy Nagy Erzsike kerte a
resztvevoket, hogy 1 perces nema
felallassal emlekezzenek az
elhunyt 8 osztalytars, es 12 tanar
jukr6l.

Majd pezsgovel koccintottak,
kivanva hosszU eletet, j6 egeszse
get a jelenlevoknek, valamint
mindazoknak, akik kiilonbozo
okok miatt most nem tudtak eljon
ni, de ok is kivannak minden j6t.
Hozzanktartozasukat azzal is bizo
nyitottak, hogy anyagilag is hozza
jarultak az emlektabla es koszorU
koltsegeihez.

Kedves szinfoltja volt a ren
dezvenyen, amikor Fekecs Irma
emleklapot nyujtott at J~nei

Laszl6nak az osztaly neveben a 60.
evi tahilkoz6 szervezeseben es a
talalkozok megszervezeseben tobb
evtized ota vallalt szerepeert.

Eiso sor balrol: Jenei Laszlo, Szabo Tibor tanar, Timar Etelka II., Bus Jolan, Fekecs Irma, Szonda Ilona, Nagy Erzsebet, Galambos Maria,
Cselei Piroska. Masodik sor: Nyiri Mihaly, Kovacs Gabor tanar, Nagy Pal, Nagy Maria, Timar Etelka I., Lap~tinszki Lajos, Kocsis Ilona,

Pataki Balint, Szabo Iren
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reuma ellenszeret is reJtl.
Azoknak is ajanljak fogyasz
tisat, akik menstruaci6 elOtt
fajdalmas idoszakokat elnek
at. Szinten beta-karotin tar
talmanak koszonhetoen a
hasi resz barmely gyullada
sos megbetegedesenek gy6
gyitasaban, ilIetve vekony
es vastagbelgyulladas eseten
is eredmenyesen alkalmaz
hat6.

Az A-vitamin es a beta
karotin nagyon elonyos a
szem egeszsegehez. A szem
idoskori megbetegedesenek
(sziirkeMlyog) ellenszere az
A-vitarninban gazdag taplal
kozas, amelybol nagy reszt
lefedhetiink a sargadinnye
fogyasztasaval. Az A-vita
min kUraszerii szervezetbe
vitelevel 39%-kal csokkent
heto a sziirke halyog kiala
kulasanak rizik6jat

Asargadinnye C-vitamin
forras is, ami a szervezetbe
juttatas utan antioxidanskent

)

mUk6dik. A szabadgyokok
sejtkarosit6 hatasa ellen is
fegyver lehet, mivel zsirban
es vizben 0ldOd6 vitamino
kat egyarant tactalmaz. A C
vitamin ezen kiviil a fertaze-
sek ellen is ved, "leszamol"
szamos bakteriummal es
virussal. A C-vitaminban
gazdag taplalkozas csokken
ti a szivbetegsegek kialaku
lasat, agyi katasztrOfakat,
illetve a rakos sejtek megje
leneset a szervezetben.

A fenti adatok reszben
irodalmi reszben tudoma
nyos hatteriiek, de a dinnyek
elvezeti erteket nem cs6k
kenti. Fogyasszak batran de
esszeriien!

A cukorbetegek pedig a
kezela orvosukkal egyeztet
ve fOleg a nagyobb mennyi
seg es a rendszeres fogyasz
tasa eseten beszeljek meg a
biztonsaguk erdekeben!

Kellemes napsuteses
nyarat kivanok On6knek!

Ambrusz Laszlo

gazdag B6- es B3- (niacin)
vitaminban. Tudomanyos
vizsgalatok bizonyitjak,hogy
Kaliumot, folatokat es rostot
is tartalmaz. Magas beta
karotin tartalmanak koszon
heto gyonyorii szine. Abeta
karotin a szervezetben A
vitaminna alakul, amely zsir
ban old6dik, s ezert nagyon
kell iigyelni helyes adagola
sara, nehogy felhalmoz6djon
a szervezetiinkben. Karotin
tartalma miatt a sargadinnye
a lazas es gyulladasos beteg
segek gy6gyszere is lehel.
J6tekonyan hathat meg a
vekony- es vastagbelgyulla
dasra, felelenkiti a vesemu
k6dest, illetve a k6szveny es

szabadgyokoket, melyek
elasegitik a rak, valamint a
sziv- es errendszeri betegse
gek kialakulasal.

Talan nem is gondolna a
kedves 0lvas6, de az edes
gyiimolcs meg az UV-sugar
zas elleni vedelemben is fon
tos szerepet jatszik. Ez szin
ten likopin tartalmanak
koszonheto - hiszen ez az
anyag fogja fel a bort era
karos sugarak hatasail.

A masik ilyen nyari ked
venciink a sargadinnye. A
sargadinnye szamos vitamint
es asvanyi anyagot tartal
maz.

Vitaminbomba es terme
szetes gy6gyszer: az egyik
legjobb A- es C-vitamin
vitaminforras ez a zoldsegfe
Ie, s a B-vitaminokat nagyon
j6 osszetetelben es nagy
mennyisegben tartalmazza:

Dinnyeszezo
Koszontom a Szo-Be

szed minden kedves olva
sojat jUliusban! A gorog
dinnye szezonja hagyoma
nyosan jUlius elejeH)l szep
tember elejeig tart, de rna
mar a keson ero tipusok
nak koszonhetoen az osz
elso honapjaban is eIvez
hetjiik az izet. Kiva10 husi
to a meleg nyari napokon,
es meg finom is.

A gor6gdinnye kitilno
vizhajt6, vesetisztit6 es
salaktalanit6. Mivel 90%
ban vizbol all, j61 atmossa es
meregteleniti a szervezetet, a
vert es a beleket is kitisztitja.
Fogyasztasa hasznos, ha
betegsegbol labadozunk,
mert p6tolja vizet, es elOse
giti a gy6gyulast a szervezet
kitakaritasaval, salaktalani
tasaval.

Magas viztartalmanak
k6sz6nhet6en igen keyes
kal6riaval, zsirral, feheljevel
es szenhidrattal rendelkezik, "
ezert kitilna alapanyaga'
lehet a kiil6nb6za dietaknak.

Tarthatunk kifejezetten
g6r6gdinnye-dietal. A '80-as
evekben feketekaveval fo
gyasztva hasznaltak mereg
telenitesre. Ugy is nagyon
hatekony, de magas veruyo
mas eseten nem javasolt!A
gyiim6lcs nem kenyszerit
koplalasra, mert kal6riasze
geny ugyan, de nagyon lak
tat6, mindemellett tartalmaz
za a sziikseges asvanyi anya
gokal.

Egy napra is erdemes
dinnyekUrat tartani, de a
harom nap szamit idealisnak.
A dieta ideje alatt a dinnyet
kiegeszithetjiik sovany tej
termekekkel, z6ldsegekkel
es teljes ki6rlesii kenyerrel.

A paradicsornhoz hason
16an a gorogdinnyeben is
megtalalhat6 a likopin new
antioxidans, ami a daganatos
betegsegek megelOzeseben
lehet a segitsegiinkre. Aliko
pin gyorsan koti meg a karosH.J.

Diakja cimet Nandori
Vikt6ria 8.c osztalyos
tanul6 kapta.

A Gyomaendrodi
Jarasi Hivatal vezetoje,
dr. Pacsika Gyorgy j6
tanulmanyi munkajaert
Izs6 Csengenek nyUjtott
at oklevelet es konyvutal
vanyt.

Halasz Istvan - dijban
Acs Orsolya 8.b oszt<ilyos
tanul6 reszesUlt a kezilab
da es a mazsorettsport
ternleten nyUjtott kiemel
kedo teljesitmenyeert.

Az Ev Tanara dijat
Pelyvane Kiszely Edit
kapta. Az ev koz6ssege a
7. a osztaly lett.

Az Ev SzUlojenek
Hugyik Zoltant valasztot
tak, az ev diakja cimet
pedig Weigert Zsolti 8.b
osztalyos vegzos tanul6
kapta.

H.J.

nyari alapozasukat meg
kezdjek, es felkesziilje
nek az oszi birk6z6 ver
senyekre. Szlovak Zsolt,
rendor 6rnagy, a Bekes
Megyei Rend6rf6kapi
tanysagt6l rovid e1oada
saban erdekesen beszelt
a sporto16kra is lese1ke
do vesze1yekro1, es fe1
hivta a figyelmet az
egeszseges es biztonsa
gos eletm6dra.

A Gyomaendrodi Kis
Balint Altahinos Iskola
junius 7-8. koz6tt tartotta
nevad6janak tiszteletere
rendezett programsoroza
tat. Rendhagy6 6rakkal
kezd6d6tt az elso nap del
el6ttje, minden osztaly
ban egy meghivott ven
deg tartott el6adast az
erdekl6d6 diakoknak.

Ezt kovette az emlek
unnepseg, ahol az irodal
mi szinpad es az enekkar
szep musort adott e16,
majd sor kernlt az iskola
es a GyerrnekekertAlapit
vany altaI letrehozott di
jak, elismeresek atadasa
ra, a gyerekek es pedag6
gusok jutalmazasara.

Az idei tanevben Kis
Balint - dijban reszesiilt:
Hunya Jolan tanarno es
Varkonyi Sarolta. 8.c osz
talyostanul6!

Az iskola Kival6

,- ,

Bi.rk6z6 edzotabor

.itiintetett
es tan'

Gyomaendrodon, a
Varga Lajos Sportcsar
nokban junius 26-to1
junius 30-ig regios bir
kozo edzotabor zaj1ott,
Sziics Andras edzo veze
tesevel, Hencz Gyu1a, a
Bekes Megyei Birkozo
Szovetseg e1noke szer
vezeseben.

Az edzok es birkozo
sporto1ok - osszesen 90
fo - at megyeb011atogat
tak _varosunkba, hogy
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Motto:
"Vigyaz6 szemetek Parizsra vessetek!"

(Batsanyi Janos)
SZ:lz evre totalisan tankretette a francia

nagybatalmi politika a KarpM medence sors
kazassegben elo nepeinek bekes egyutteleset.
A "nepszuverenitas" neveben mi magyarok
apartheid sorban Wink irnmar 100 eve sajat
bazankban, amelynek 73%-M elajandekoztak
agallok masnak. Az ut6dallamok ki is puszti
tottilk amagyar nepesseget 100 ev alatt.

Macron most felaldozna egesz Kelet
Kazep Eur6pM: az 1 milliardos az ebinseg
reme elal menekUlo muszlim Arabia eIelmi
szer es vizellMasM a Nyugat az olajert csere
be nalunk, a V4-ek orszagaiban es szomszed
jainknal kivanja biztositani. ,,A Nyugat nem
baratunk" (Bencsik Andras, Sajt6klub, Echo
tv) es ezert felajanlotta az iszlam vilagnak
Szaudi Arabiaval megegyezve ami foldiinket
is. Ukrajnaban es aVajdasagban maris termo
fold hektar milli6i keriiltek arab befektetok
kezebe tulajdonp6tl6 hosszU tavu berletek for
majaban.

Mi lesz, ba aV4-ek asszefogva nemzet
kazi diplomaciai, titkosszolgalati, 4generaci
6s hibrid haborUs, dezinformaci6s es katonai
eszkazakkel kicsinaljak a franciakat Af
rikaban? Mi lesz, ba V4 ramutatnak a vilag
legnagyobb szeIbamossagara, Afrika francia
penzligyi kifosztasara? Miert is? "Mert meg
erdemlik." Annyi kart es szenvedest okoztak
es okoznak a franciak Kazep Eur6panak es
annyi vert aldoztak fel Afrikaban, hogy nem
art figyelmeztetesiil egy-ket makarenk6i
pofon. Lilzitsuk fel, Soros NGO m6dra,
Victoria Nulandt61 eltanulva a "majdanstrate
giat" a francia penzligyi megszallas ellen az
afrikai frankof6n orszagokat. Ez szep gazda
sagi diplomaciai feladat.

A migraci6 azert van, mert a franciak
kiszippantjak a volt gyarmataik penzligyi tar
talekait es lenyilljak asvanykincseit es meg
szalltak piacait monopolhelyzetben bozva
sajM multi cegeiket. Ezert nem tokesednek az
afrikaiak. Afrancia multik tarolnak az afrikai
gyarmatokon: az energetikai Total, a telekom
munikaci6s Orange, a gepipari, jarmiiipari
Alstom, az elektronikai Schneider Electric,
vagy agy6gyszereszeti Sanofi. ugy szivjak ki
aszuper profitot, mint amebecske anektart. A
Francia Fejlesztesi Dgynakseg (Agence
Franyaise de Developpement - i\FD) altai
menedzselte "humanitarius fejlesztesi pro
jekt" az iv6viz kincset celozta meg. "Afrika
szomjazik, ehezik, ezek meg lopnak. "

Arabszolgasagb61 es haromszag keres
kedelembol, a gyarmatositasb61 eddig a fran
ciak igen j61 megeltek. Ma is ezt teszik. A
gyarmati rendszer tovabb eL Franyois
Mitterand mar 1957-ben ezt mondta: "Afrika
netkiil Franciaorszagnak nem lenne tortene!
me a XXI. szazadban." Aj6s1at Nizzaval, a

muszlim tmorral bejatt. Jacques Chirac 2008.
ev marciusaban igy javendalt: "Afrika neIJ<ii1
Franciaorszag a harrnadik (vilag) batalom
helyere csuszna a rangsorban."

"Afrika egy taIeser." (Zoltan atya)
Lefele nem megy amigrans, mert ott ataIeser
szi.iki.i!. Az Antarktisz meg kicsit hideg. A
2050-ig 2 illilliardra biz6 fekete Afrika - ha
tetszik, ba nem - megindul Eszaknak 100 mil
li6szamra. De aki eddig Libian keresztlii
azanlatt Olaszorszagba, az netan kazvetleniil
Marseille-be utazhatna. 100 milli6t mar nem
alli! meg a francia flotta sem.

"Oszinten el kellene ismemiink, hogy a
bankjainkban leva penz nagy resze pontosan
az afrikai kontinens kizsakmanyolasab61 szar
mazik" - vallotta be egyszer aszintesegi roba
maban Jacques Cbirac elnak.

Baratilag figyelmeztetni kell Macront,
mert elpofatlanodott. Ennek szinopszisa a
kavetkezo:

1. Vissza kell adoi francia Afrika penzet:
Alenyeg az, bogy az afrikaiak tartalekait ki
kell vonni a francia kazponti bankb61 es visz
sza kell adni FCFA-orszagoknak. llyen egy
szerii. Nem segelyekkel kell megalazni
Afrikat, hanem vissza kell adni a kilopott
penzt. Ez a migraci6 megallitasanak a m6dja,
nem az EU kv6ta kenyszer.

2. Az egylittmiikadesi megallapodasok
feliilvizsgalata: Amint az ismeli,
Franciaorszag "Egylittmiikadesi megallapO
dast", azaz a De Gaulle paktumot diktalt 14
volt gyarrnatanak az onnan kivonulasakor.
Ebben biztositotta az akkori frank, a francia
oktatasi rendszer, a francia nyelv szupremaci
6jal. Kikatatte katonai tamaszpontjainak
tovabbi miikadeset es az orszag belso piaca
nak teljes monopolizalasM. Amelyik afrikai
gyarrnat ezt nem tUrte, mint Guinea elen a
szocialista Sekou Toure elnakkel 1958-ban,
ott megsernmisitettek az infrastruktilrat, az
irattarakat, az anyakanyvekkel egylitt. Afran
cia emberi lealacsonyodas es aljassag ekes
peldaja volt az, amikor 3000 francia allampol
gar ugy bagyta ott Guineat, hogy masnap, az
ut6vedek led6zeroltak az iskolaikat, az 6vo
daikat, a bivatalokat, az orvosi rendelokel.
Azutan megsemmisitettek a d6zereket is, a
traktorokat, a szemeIygepkocsikat, amugy
franciasan az emberi humanitas jegyeben a
gy6gyszerkeszleteket is bezilztak.

Togo sem jart jobban - tudtuk meg
Mav.runa Remarque Koutinin elenu:esebol,
ami meg 2014. januarban jelent meg. Atovab
biakban erre amiire es sajM guineai es marok
k6i tapasztalatainkra tamaszkodtunk. A fris
sen felszabadult Tog6i Kaztarsasag elsa elna
kenek, Sylvanus Olympionak sikeriilt. Nem
irta ala a gyarmatositas folytatasar61 sz616 de
Gaulle-paktumot, de evente fizette Fran
ciaorszagnak a vedelmi penzt a "gyarmatosi-

tasb61 szarmaz6 elonyei miatt". fgy az francia
idegen legi6 nem rombolta Ie az orszagot,
mint Guineaban. A gyaImati ad6 merteke
pofMlan volt, 1963-ban az orszag kaltsegvete
senek 40%-M vontilk el afranciak. Togo penz
iigyileg olyan instabilla valt, mint most
Franciaorszag.

Ezert Olympio elnak ugy dantatt, hogy
kiiep a "francia KGST-bol", tebat az afrikai
valutakazassegi frank FCFA-b61 es nemzeti
valutat bocsM ki. De nernzeti fizetoeszkaz
tabu volt Tog6ban is: 1963. januar 13-an,
barom napra ra, hogy Togo sajat valutajanak
nyomtatasM megkezdte, Olympiot meggyil
koltak. A takarit6 brigad kapitilnya Etienne
Gnassingbe idegen legi6s veteran ormester
volt. Modiba Keita, a Mali Kaztarsasag elsa
elnake is szabadult volna frankt6!. 0 sem
uszta meg. 1968. november 19-en at is leva
dasztak a franciak.

1966. januar elsejen Jean-Bedel Bokassa
puccsolta meg David Dackot, a Kazep
Afrikai Kaztarsasag elsa elnaket. Januar 3-an
Felso-Volta, ajelenlegi Burkina Faso elnaket,
Maurice Yameogot mozditotta el a helyerol
Aboubacar Sangollie Lamizana. Benin elna
ket afrancia kikepzest kapott testore, Mathieu
Kerekou lotte Ie 1972. okt6ber 26-an. 50 ev 
67 puccs 26 afrikai orszagban, ebbol 16 volt
francia gyarmat. Aki nem lep egyszerre, az
meghal: Franciaorszag j61 teljesit! Hullottak
az afrikai "illiberalis" elnakak.

3. Gyarmati paktum tarlese: Macron
elnak ur vette a bMorsagot es francia gyar
matnak nezte hazankat. Belesz61t a magyar
egyetemi tarvenybe es lecserelne bazank
lakossagat. Ezert nezziik csak meg, mi hogy is
tudunk anzetleniil visszasegiteni neki! Az
1950-es evek 6ta ervenyben leva gyarmati
paktumuk, a "De Gaulle-paktum" II f6 pont
jan kell m6dositani, terrneszetesen barMsag
b61 1 Vedjiik meg az afrikaiak emberijogait l A
celunk az, hogy az afrikaiak otthon boldogul
janak, es ne induljanak el bosszU, tamatt
sorokban el Eur6paba.

Franciaorszag afrikai gyarmatai a
Franceafrique kazi.il Franciaorszag 14 afrikai
orszagot kenyszeritett egyfajta "francia-maf
fia vedelmi penz - gyarmati ad6" fizetesere a
De Gaulle-pakturnma!. 14 allam nemzeti tar
talekaval gazdalkodik a Francia Nernzeti
Bank. Ez napjainkban hi 500 milliard dollar
1961. ev 6ta l Ezen aboldog orszagok tartale
kait "kezelik" a franciak, Macron bankar
baverjai: Benin, Burkina Faso, Bissau
Guinea, Elefantcsontpart, Mali, Niger,
Szenegal, Togo, Kamerun, a Kazep-Afrikai
Kaztilrsasag, Csad, Kong6-Brazzaville,
Egyenlitoi-Guinea es Gabon penzet.

Afenti De Gaulle-paktumos francia elle
nes fellazitasra kiszemell FCFA-orszagok a
penzlik 15%-aboz ferhetnek kazvetleniil
hozza. De jogosultak kalcsame Mlagkamatla-

bon Macron fonakeitol, a Rotbscbildokt6!. A
kalcsan maximalis erteke azonban nem lebet
magasabb, mint az elozo evi Miami beveteliik
20%-a. Ha az orszag ennel lObb kolcsant akar
asajM penzebol, azt Franciaorszag megvet6z
batja. Ez igy helyes? 14 afrikai orszagot kate
lez a gyarmati felszabadulasuk utan a franci
akkal katatt szerzodesiik arra, bogy devizatar
talekuk 85%-at a francia kazponti bankban
belyezzek el. Mivel ebbez nem nyillbatnak
hozza, ki vannak szolgaltatva a francia penz
iigyminisztemek.

2014-es adatok szerint Tog6nak es meg
13 masik afrikai allamnak kell gyarmati ad6t
fizetnie Franciaorszag szamara. A kifosztas
nak ellena1l6 vezetoket meggyilkoltak.
Kadhafi ezredes 24 milliard dOllart fektetett
be, olyanoknal, mint a Goldman Sachs.
Visszakerte. Raadasul aranyert adta volna
Libia olajat. Erre lebombazt<ik es sajM nep
evel verettek agyon. Ezt a m6dszert, mint
"eur6pai erteket" kell a fejlett Nyugatt61 elta
nulnunk Macron eszre teritesere? Van esely,
mert hihetetlen, de nem vicc: 450 francia ide
genlegi6s iranyitja Elefantcsontpart 20 milli6
nyi lakosM. Afrancia idegen legi6sok 2006.
ban Laurent Gbagbo, Elefantcsontpart elna
kenek elmozditasakor 56 fegyvertelen civilt
meszaroltak Ie es tovabbi 1200-at megsebesi
tettek. Mindezek tetejeben a francia iizleti
kazasseg amiiveletek alatt elszenvedett vesz
tesegekert karteritesre katelezte az uj elefant
csontparti kormanyt. Mi volt abajllk a franci
aknak Laurent Gbagbo-val? Semmi, csak ki
akart lepni apaktumb6l...

Ezert kell ossze fogni a V4-eknek
Kinaval, oroszokkal, az USA-val, akik ott
vannak Afrikaban.

2050-re aAfrika lakossaga a 1,2 milliard
forol 2 milliardra navekszik, mig a varosi
lakossaga szama 414 milli6 foroll,2 milliard
ra no. Apiac teMt adott. Afizetokepesseget
meg kell teremteniink balielezessel, koncesz
szi6kka!. Afrika es Franciaorszag viszonya
azert remiszto, mer! kazvetleniil a francia uj
gyarmatositasi politika az oka a fekete fold
resz migraci6jaert. Franciaorszag sulyosan
fiigg az Afrika kizsakmanyolasat61, Ebbol ell
es eJ rna is.

Csak a yak nem lMja, bogy Fran
ciaorszag csak papiron ismerte el gyarrnatai
fiiggetlenseget. "Egylittmiikadesi megallapo
dast" iratott ala veliik, melyben tovabb el a
francia frank, a francia oktatasi rendszer, a
katonai es akereskedelmi francia erofoleny es
az eraforrasok elbirtokJasa.

Afarkasokkal egylitt kell iivalteni' - veli
a kis Macron. Napjainkban hullik ki al61uk a
hazajuk, muszlimok gyarmatositjak a biiszke
gyarmattart6t.

Budapest, 2018.jltllius 27.
Janossy Peter Samuel
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• Csomago16anyagok

• Reklamkiadvanyok

• Konyvek, foly6iratok

NYOMDA
KECSKEMETEN

Hagyomanyosan es
digitalisan

Stancolt

Telefon:
0620/9142-122

5500
Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

es
hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!
Szitazas,
szitaforma
keszftes!
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Dinya'hnreVas;. Muszaki Boltja
Gyomaendrod, Bajcsy lit 98. Tel.: 0630f6384-690

Az arak brutto arak, tartalmazzak az arat is!

Rezcsovek
015 1250 Ftlm
018 1400Ftlm
022 1950 Ftlm
Flites acelcso
01/2" 460 Ftlm
01" 880 Ftlm
Radiator szelep
01/2" 2800 Ft
Domotor we tartaly 5400 Ft
Laguna we tartaly 7500 Ft I . r r , , ". I

Mafem masd6 csaptelep 7400 Ft
Mafem kadtbltas csaptelep (zuhannyal) 13500 Ft
Acelradiator
OK 600/1200 23000 Ftldb
OK 600/1600 29870 Ftldb
PVC csa 11012 m 990 Ftldb

Elektromos fiinyirok!
zartszelvenyek szeles valasztekben, akcios aron.

Egyeb arainkrol erdekl6djon telefonon, vagy szemelyesen uzletUnkbenl

OF 9,9 as 689.900,- Ft

~haj6test

OSF 360 AL 399.900,- Ftr- -
~~~

';,

*az arak hilsegprogram ajanlattal, csaktajekoztat6 jellegiiek, tovabbi
infonnaci6k markakereskedesiinkben!

OF 6 AS 369.900,- Ft

SUZUKI h·' t k
~ aJomooro

keszletrol azonnal!

,5 S 219.900,- Ft

CELERIO 1,01 G
2.744.000.- Ft*

SWIFT 1,01 GL+
4.010.000,- Ft*

Teljeskoru szerviz es alkatreszelliitiis!

OJ SUZUKI GEPKOCSIK
KESZLETROL AZONNAL!

CELERIO. BALENO, SX4 S-CROSS

IGNIS 1,21 G
3.490.000,- Ft*

SUZUKI Sandor
5310 Kisujszallas, Kiizraktar u. -r.

Tel: +36-59/520-750, Mobil: +36-20/254-7306
e-mail: suzukiertekesites@sandorservice.t-online.hu
web: www.suzukisandor.hu



12 Sz6-Beszed 2018. julius

~
(--...•. ,,~ .. ~)\ ~ I. ,/

~

ugyi Szolgaltat6 Kft,
Szarvas, Szabadsag ut
11. szam alatti intez
meny latja el. (Telefon:
66/514-300).

2018. aug1.lsztus 19-6n egesz napos programma!,
marhap6tkolttel, babgolyassal, hideg italokka1 varjuk
kedves vendegeinkel!

Szenzacios buli
Vadasz S6rozoDen

Sztarvendeg 16 oratol: Bunros Pityu
17 6rat61 tQmbolahu.zas
190ratol I 6raig Sztojka Tibi es zenekara lep feI!
Mindenkit szeretettel varunk a gyomaendrodi

Vadasz S6rozoben!

Nyari szunet
a szakorvosi rendel6ben

CSAK ABBAN AZ ESETBEN HfVJA,
HA VAlOBAN sEGfrSEGRE SZORUl!

A Gyomaendr6di
Varosi Egeszsegligyi In
tezmeny tajekoztatja a
lakossagot, hogy egyse
ges nyari szabadsaganak
id6pontj a 2018. julius
23. napjlit6l 2018. au
gusztus 5. napjaig tart.

A helyettesitest ez
id6 alatt a Szarvasi
Szakorvosi Egeszseg-

nyet fejezte ki, hogy a
k6vetkez6 evekben is
Gyomaendr6d adhat
majd otthont a sport
szakemberek talalkoz6i
nak es az edz6taborok
nak is.

A rendezvenynek
egyebkent a Bethlen
Gabor iskola biztositott
helyet, s az 50 resztvev6
elismer6en sz6lt a yaros
vendegszereteter6l, a
kellemes k6myezetr6l, a
gasztron6miar6l es a
Liget Furd6r61.

Hencz Gyula
Gyomaendr6d es Bekes
megye birk6z6 sportja
nak "motOIja" - elmond
ta meg, hogy j6v6re
Gyomaendr6d6n negy
birk6z6 edz6tabort es
hat orszagos szinm ver
senyt tervez rendezni.

Hencz Gyula

ganak eln6ksegi tagjat,
majd a konferencilit a
resztvev6k tesztvizsgaja
zarta.

Az esemenyt megla
togatta Toldi Balazs pol
gannester is, aki reme-

"

A Magyar Birkozo
Szovetseg biroi bizott
saganak otven fos dele
gacioja julius 14-15-en
biroi konferencilit tar
tott Gyomaendrodon.
A rendezvenyt a gyo
maendrodi Hencz Gyu
la, a Bekes Megyei
Birkozo Szovetseg el
noke szervezte.

A Gyomaendr6d6n,
11ez6kovacshazan es
Bekesen edz6kent is
tevekenyked6 Hencz
Gyula lapunknak el
mondta, hogy az idei
okt6beri budapesti bir
k6z6 vilagbajnoksagra
keszultek fel Gyoma
endr6d6n a sportembe
rek. E16adast tartott itt
Peteri Lasz16, Pal Sza~

boles es Palasti Tibor a
sz6vetseg bir6i bizottsa-
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zOdesre is. (Nem utols6 sor
ban tobb tart6sit6- es adalek
anyagot is tartalmaznak.)

Kutyatapot adhatunk
neki? Nem ajanlom, mivel
nem tartalmazzak a cieak
szamara letfontossagu tau
rint, valarnint a feherjetartal
muk is alacsonyabb mint a
macskak sziikseglete.

Es mi a helyzet a vizi
vassal? A maeskak a fuss,
tiszta vizet szeretik a legjob
ban fogyasztani. Szamos kiil
f6ldi tanulmany igazolta,
hogy sokkal szivesebben isz
nak kedveneeink i.iveg- vagy
porcelanedenyb61, valamint
esobog6 vizb61. Fontos,
hogy tobb macskas haztartas
ban lehetoseg szerint eggyel
tobb itat6edeny legyen, mint
a macskak szama.

dr. Racz Beata
allatorvos

Allatorvosi RendeIO
5500 Gyomaendrod,

Fo ut 140/2.

Telefon: 0630/856-31-72

kak szamara. Sensitive mpok
erzekeny emeszt6rendszeru,
i./letve allergias allatok sza
mara. Urinary tapok a
bugyliti problemakkal kiizdo
eieak reszere ...

Alutasakos vagy kon
zerv eledeleket, bizonyos
kivetelekt6l eltekintve kiza
r6lagos etetesre nem ajanlok,
mivel ezek feherje es szaraz
anyag tartalma is alaeso
nyabb a szaraztapokenal,
valamint a ragas hianya miatt
hajlamositanak a fogk6kep-

Ma mar egyre tobben
tartanak a haztartasukban
maeskM, igy igen gyakran
talalkozom a fenti kerdessel.
Sokaknak a regi mesekb61
ered6 tortenetek jutnak esze
be, miszerint a maeska az
ista1l6ban fogja az egeret es
issza a tejet a tehen mellett.
Ez a kep valamilyen szinten
helyt<i1l6 is, mivel ez a faj
oligat Msev6, vagyis etrend
jet szinte kizar6lag allati ere
detii forrasb6l fedezi.

Senki ne pr6balja meg
vegetarianussa tenni maeska
jat! Akkor adjunk neld
nyers hust? Nem teljesen
javaslom, mert fert6zesek
forrasa is lehet, ugyanis a
nyers esirkebust61 Salmonel
losist vagy Campylobaeteri
osist, a nyers serteshust6l
pedig Aujeszky-betegseget is
kaphatnak.

A mertekletesseg is fon
tos, mert a nagy aranyban
nyers majjal etetett maeskak
ban A- es D-vitamin tUlada
golas alakulhat ki.

Tejet ihat? A maeskak
k6lyokkorban ugyanugy tej
jel taplaIkoznak, mint sok
mas em16s allat, de felnott
korban esokken a lakt6zt
bont6 enzimek mennyisege,
igy ha nines hozza szokva tej
itatashoz a lakt6z bevitel hasi
gores6ket, hasmenest okozc
hat. Az. iizletekben lehet mar
kapni lakt6z mentes ciea
tejeket, melyet kifejezetten
maeskak szamara gyartanak.

Akkor mivel is etessiik
kis tigriseinket? A legjobb
es legkiegyensulyozottabb
eleseg a szaraz maeskatap.
Az. eletkomak es sziikseglet
nek megfelelo tapok garrna
daja fogad minket a kisallat
szakiizletek polcain: kolyok
feln6tt-senior tapok, Hairball
tapok a hosszU sz6ru maesk
aknak, a sz6rbezoarok meg
e16zesere. Steril tapok esok
kentett energiatartalommal a
hlzekony ivartalanitott maes-

Mit

~

. .~.....

Gyomaendrod,
Hidfo u. 12.

(Az Endr6di hid labEmal)
Nyitva:

Mtkoznap 8-17,
szombat, 8-12,

szezonban vasarnap 8-11.

Napijegyek, hetijegyek
valthatokl
Elocsalik,

horgaszfelszerelesek,
etetoanyagok!

Talelan:
0670/261-0472

KOROSI WEEKEND
HORGAsZBOLT

Szemelygepkocsik,
teherjarmuvek,
mez6gazdasagi gepek,
aut6buszok
mosasara alkalmas allasok!
Jarmiiporsziv6k!

#11MGyomaendrod, Bajesy u. 100.

(A berenyi uton, avolt Volan telep helyen!)

erso Biztositasi Alkusz Kft.

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

Gyomaendrodi
kepviselet:

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

Telefon: 0666/284-989,
0620/359·6842

Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes k6rO ugyintezese.
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butorlapb61
vakumf61iazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

RUH

Az aramszolgaltato

heti ket alkalommal tart

i.igyfelszolgalatot a Selyem

uti varoshaza epiiletenek

fOldszintjen levo irodaja

ban. HetfOi napokon del

elott 8-13 oraig, szerdan

kent pedig 15-19 oraig

varjak az iigyfeleket a sze

melyes i.igyintezesre.

acelbetetes szandal, cipo,
bakancsl

M

BALUVILL

~~

Nyitva: hEHf6-pentek 8-17.00 szombat:, 8-12.00

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

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rilk6czi ut 12.

fo asztalos
es 1 fo lakatost

s
alyakezd6k

jelenkezeset
is varjukl

A 10ldgazszolgaltat6
ceg i.igyfelszolgalati iroda
ja a varoshaza fOldszintje
rol elkoltozoft a Gyoma
endrod, Kossuth u. 28.
szam ala. Nyitva tartas:
kedden 8-12 oraig, szer
dan 14-18 oraig. Az
i.igyfelszolgalaton igenybe
veheto szolgaltatasok: gaz
meroallas bejelentese, mu
szaki szolgaltatasok meg
rendelese, illetve lemonda
sa, fogyaszt6i adat- es cim
valtozas bejelentese, fo
gyasztasmero atinisa, fo
gyasztasi hely ki- es be
kapcsolasa, szamlazassal
kapcsolatos informaci6 ke
rese, bankkartyas befizetes
lehetosege, stb.

A Gyomaendrodi AFESZ

eladasra
'nalja

a Gyomaendrod
a Hosek litja 48.
es Fa lit 16. SZ.

alatti aruhaz
ingatlanait.

Erdeklodni:

0630/938-3556
telefonszamon

Tapir Papir
Gyomaendrod,Kossuth u.31;

..
ENKSZ roGAz ~~~D.F

DEMASZ

fagyaszt6szekrenyet ingyen
elfogadom. Hivjon, hazboz
megyek. Tel.: +36-66/789-189

Elad6 4 db akacoszlop, kis
gyalugep, egy forg6tarcsas
mos6gep, 22-es husdara16gep,
120 Iiteres gazbojler. Er
dekl6dni telefonon: 0630/656
3100.

Karosszeria, kipufog6
javitas, utanfut6 felujitas.
Kerites, kapu, steg, korlat, stb.
keszites. Telefon: 0670/591
66-69NB es fel NB miilep kap
bato. 3000 Ft/kg. Telefon:
0630/471-9279

Ketszobas, amerikai
konyhas lakas hosszli tivra
kiado Budapesten a Keletinel
uj epitesii hazban, teremga
razzsal. Ar: 150.000 Ft+rezsi
Telefon: 0630/477-7163

Ballagasra
megerkeztek __
az uj iskoJataskak
es iskolai kiegeszit6k!

telenor

I:

UJSAG,EDESSEG,PREssz6KAVE

Uszogumik, medencek,

kulteri jCitekok, hintCik,

ismotorok, dompere",._

Ket szoba+etkez6s kocka
csahidi haz gaz- es vegyes
tiizelessel elado Gyoman.
Iranyar: 6,5 millio Ft. Telefon:
0630/433-9216

Gyoman, az Arany Hmos
lit 16. szam alatt konvektoros
haz elado. Erdek16dni lehet
telefonon: 0620/526-6573

Torzsasi holtignal vizparti
telek, valamint bontasbol kis
cserep es tegla elado. Te
lefonszam: 0630/613-4608

Az endr6di reszen, a
Selyem ut 97. szam alatti fel
lijitasra szorulo paraszthaz,
rendezett pomval elado. Ar:
2,5 mil1i6 Ft. Erdekl6dni:
0630/326-8638-es telefonsza
mon.

Nem basznalt, elromlott,
feleslegesse vaIt hiit6, vagy



SZENDIKO

AUTOKOZMETIKA

Tudta, hogy nalunk nemcsak az aut6ja
nyeri vissza tisztasagat, hanem
sz6nyege, vagy kanapeja is?!

Szolgaltatasaink:

-Teljesk6ru aut6kozmetika
(takarftas, karpittisztftas, wax, polfr, fenysz6r6
felujitas stb.)
- Karpitozott butorok, k6zepsz6nyegek, szekek,
padl6sz6nyegek tisztftasa akar haznal is.

Hivjon batran!
Szendi IIdik6 Telefon: 0630/689-0833

Nyitva tartas:
Hetf6t61 pentekig: 8-16 6raig
Szombat: 8-12 6raig

Gyomim a MOL-kut mogotti aut6mos6nal!
Varjuk kedves vendegeinket!

Ket to
munkatarsat

keresunk

betanitott
munkara

Liviel Kft.
Gyomaendrod

Telefonszam:
0670/396-5965

Sz6-Beszed Szerkesztosege
5500 Gyomaendrod, Hosok utja 51.

Cime:

Iranyar:

Az aprohirdetes szovege:

Felad6 neve:

Alairas:

Egy apr6hirdetes szi:ivege lehet61eg ne tartalmaz
zon 15 sz6nal ti:ibbet! A hirdetesek szovegeert fele
16sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

Erdeklodni:

I
I It ~ 1

Ingyenes a lakossilgi 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 megjelolt helyre kell befrni a
kfvant szoveget es a szelvenyt levelez61apon vagy
borftekban elkLildeni a kovetkez6 cfmre:

Tel.: 06-20/9313-480
06-20/2277-821
06-20/481-24-71

Fax: 06-56/352-026

Viszl6t hidegl
50 %kedvezmennyel ~<:~

E-Mail: uveg@bbbglas.hu

Ozleteink:

Mezotur, Szolnoki tit 3.

Nyisson velunk!

• G1IiSBBB-GLAS KFT.

• Hoszigetel6 ablakok, ajt6k, arnyeko

lastechnika

• Nemet profilokb61, k6zvetienOI a

gyart6t61

• Ingyenes felmeres es ajanlatkesz[tes

• Szakszeru beepftes



sandor service Kft.
5310 Kisujszallas, Deak F. u. 69-75.
Tel: 59/321-134, web: www.fordsarrlorservice.hu

~
"I

. 'i{~·II ~--
Sandor Service

• Ford Credit tinanszirozas eseten. ,f!.;z auto illu8Ztt·ado. Ajelen hirdetestajekortatojellegu,
netn te Ije skora, netn tn inoS£H aj anlatteteln ek. Az aj arilat a ke s:::l et erej eig,
vag y \~ ssza vona sig er\,enyes. To \ilbbi reszletek ert ke tesse tel tn ark akereskectesOnk et.

Neha te vagy a szel
ved6. Id6nkent pedig te
vagy a bogar.

Mark Knopjler

Annak titka, hogy az
eletb61 a lehet6 legna
gyobb tennekenyseget es
elvezetet hozd ki: Elj
veszelyesen! Epitsd a
varosod a Vezuv lejt6jere!

Friedrich Nietzsche

Idezgete

Bolond az, aki a sajit
vilagaban el. (...) En
bolond akarok maradni, es
ugy akarom elni az elet
emet, ahogy megaImo
dom, nem pedig ugy,
ahogy masok elvarjak.

Paulo Coelho

-- --KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap

Jelentkezni az OTP Bank Karrier portaljan (vvww.otpbJ!!lk.hu)
vagy szemelyesen a fi6kban lehet

(Gyomaendr6d, Szabadsag ter 7.) oneletrajz leadasaval.

Az OTP Bank gyomaendrbdi fi6kja

szamlavezet6 (tigyintez6)

munkakbr betbltesere

reszmunkaid6ben munkatarsat keres

SZO-BESZED
hirdetesfeIveteI!

Telefon: 0670/22-632-99
E-mail: szobeszed@gmail.com

~ Banki gyakorlat
~ Ertekesitesi szemlelet, termek ertekesitesben szerzett tapasztalat
~ Jogositvany, gepkocsi vezetesi gyakorlat

.~ Banki es bankcsoporti termek es szolgaltatasertekesites
,... Szamlaforgalom kezelese - lakossagi, vaIJalkoz6i szamlak
,. Keszpenzforgalom bonyolitasa

Kozepfoku szakiranyu vegzettseg
~ Legalabb alapfoku nyelwizsga
'. Kival6 kommunikaci6s es kapcsolatteremt6 kepesseg
~ Ogyfelkozpontu magatartas
,. Word, Excel felhasznal6i szinW ismerete

Elonl£!1elent;

Feladatok:

Elvarasok:

~~

kicsiktol-a-nagyokig
fiatalokt61 a5zepkoruakig

~

Ii

nem szamit a kor avaros
atmozgatunk ";n. legkomplexebb

1'9 mindent I \f fitness terme
~ 0

PRosALJ KI MINKET BARMIBEN!

t8 ·IHI' ~ "
'Ir edzoink et

megoldjak -fogyas?
zsirfelesleg?
izom hiany?

ELS6 ALKALOM INGYENES BilRKINEK! __

INGYENES EDZES

o

Kner Imre ter t wU/U/.geUaihu
06 66 285 840 I 06 30 627 8234 Fitness klub Eszolarium

fitness & edzoterem
teremberlesl Atlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body Ihastanc Izsiregeto aerobik

tarsastanc Ij6ga Ipreventiv gerinc gimnasztika

Nines izgalmasabb
lehet6seg a nagybetus
eletnel! ...de itt mar esak
egyszer pr6balkozhatsz 
esak egy diplomaoszt6d
van, es kesz, kikerulsz a
ved6haI6b61. Az utad
minden egyes lepesenel
meg kell talaInod a
melyen-melyen magadban
rejl6 batorsagot.

Andrew Shue

Ancsel Eva

Kivanhat-e ember
tobbet: derekaljnak sziil6
faldet, s ket cserefa tomott
amyat szemfed6nek. ,

Kanyadi Sandor

Az eletnek vannak
ismer6i. De a sajatjahoz
szerenesere mindenki di
lettans. Szerencsere, mert
"szakszeruen" elni ember
telen.
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Kinai izutazas a Hollerban

:SZO...BESZED
hirdetesfelvetel!

Telefon: 0670/22-632-99
E-mail: szobeszed@gmail.com

Az Kiiriis etterem a kinai diszletekkel

A kinai est hazigazdai

H.E.

loda konyhajan, ahol a
magyar izekkel ismertette
meg vendeglat6it es a
szalloda vendegeit.

A Minzu Hotelb61
most 3 szakacs es 1 cuk
rasz "vendegszerepelt"
Gyomaendr6don, s a
meghivott vendegeknek,
gasztron6miai szakembe
reknek keszitettek igazi
kinai etelsort. A kinai sza
kacsok nagy megtisztelte
tesnek vettek, hogy ujra
talalkozhattak Timar
Albinnal, s kozosen f6z
hettek vele.

A julius 3l-i kinai
magyar gasztron6miai
napon tiszteletet tette a
Minzu Hotel fOtitkara,
Cao He Ping a Kinai
Magyar Baniti Tarsasag·
elnoke, Wang Dong Quan
iizletember, valamint ma
gyar reszr61 Fekete Peter,
az Emberi ErOforrasok
Miniszteriumanak kultu
ralis allamtitkara, Pesti
Irnre a Magyar Nernzeti
Ertekek es Hungarikumok
Szovetsegenek elnoke, a
Magyar-Kinai Baniti Tar
sasag tarselnoke, Pro
haszka Bela a Magyar
Nernzeti Ertekek es Hun
garikumok Szovetse
genek alelnoke, Rethelyi
Mikl6s, a Hunguest Ho
tels vezerigazgat6 helyet
tese, valamint Domokos
Laszl6, az Allami Szam
vev6szek elnoke.

A venctegeket Toldi
Balazs polgarmester is
koszontotte.

A kinai szakacsok civilben
a gyomai varosnezes

kiizben

A rendezveny szerve
z6je a Magyar Nemzeti
Ertekek es Hungarikumok
Szovetsege, valamint a
Pekingi Magyar Kultu
nilis Intezet volt. A ren
dezvenysorozat utols6
aUomasa julius 3l-en
Gyomaendr6don a Koros
Etteremben volt. A Holler
f6szakacsa, Timar Albin a
mult evben a Pekingi
Magyar Kulturalis Intezet
felkeresere es a PekingL
Minzu Hotel meghivasara
egy h6napot to!t6tt a szal-

Iden juliusban Ma
gyarorszagon harom
helyszinen kinai gaszt
ronomiai napokat ren
dezett a kinai BTG szal
lodai esoport es a
Hunguest Hotels szallo
da lane.

Domokos Laszlo, Pesti Imre, Prohaszka Bela, Wang Dong Quan es Timar Andras
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Laci a kinai

• •
e._;,- ~

roviden csak Lacinak szo
li~ak.

- A magyar kollegak
rul hossztinak talaItak a
nevemet es egyszer meg
kerdeztek, hogy mi lenne,
ha Lacinak szolitananak.
Nekem tetszett a dolog, s
azota itt Magyarorszagon
Laci vagyok - tudtuk meg
az iizletembert61, akinek
lanya, Mina, mar Buda
pesten sziiletett, itt is ta
nul es elsa nyelve a ma
gyar es a kinai csak a
masodik. 6 volt a tolmacs
a gyomai esemenyen!

Prohaszka Bela, Laci es Timar Andras

A kinai szakacs kiil
dottseget Gyomaendr6dre
is elkiserte Wang Dong
Quan, aki iizletemberkent
magyarorszagi termeke
ket szallit Kinaba.
EIs6sorban tokaji bort a
Dereszla pinceszetb61, es
a villanyi Wunderlich
pince borait valamint
emellett csokoladet es
divatos ruhakat is visz
Magyaroszagr6l hazajaba.

Wang Dong Quan mar
27 eve el Magyaror
szagon, j61 beszel magya
rul es baratai, llzlettarsai

- Egy eurapai kozveleke
des szerint a kinaiak mindent
megesznek a rovaroktal a
macskriig. 19az ez?

- Kina egy nagy orszag
kii16nboz6 tartomanyokkal,
tajegysegekkel, ahol a szoka
sok is kiilonboz6ek. Vannak
olyan orszagreszek, ahol a
rovarokbol is keszitenek etelt
es vannak ahol a macskat is
elfogyasztjak. De megjegy
zem, hogy Kina jelent6s
reszere ez nem jellemz6.

- Kiilonbozik-e az erede
ti - most itt Onok altaI is
bemutatott - kinai konyha az
eurapai orszagokban taIal
hata kinai ettermek kinalata
tal?

- Nagyon nagy a kiilonb
seg. Europaban az europai
izlesnek megfelel6 kinai ete
leket keszitik, ezek azonban
szamornra nem kinai etelek.
Amit itt rna Gyomaendr6don
a Koros Etteremben keszitet
tiin.!< Onoknek, az az igazi
kinai gasztronomia es az
igazi kinai izvilag.

•

••

fOziink magyar gulyaslevest
es ez szerepel is alland6an az
etlapon.

- Miben kiilonbozik a
magyar konyha a kinaital?

- A kinai gasztronomia
ban tobb az iz. Viszont a
magyar etelek kozott is van
nak olyan izek, amelyek tet
szenek a kinaiaknak. Iiyen
peldaul a magyar gulyasle
Yes. A Minzu Hotelban is

Xiang Bing a Minzu
Hotel f6szakacsa is tagja volt
a Magyarorszagra latogato
szakacs csapatnak. Vele
beszelgettiin.!< a gyomaend
r6di vacsora el6tt.

- Jart-e mar Magyaror
szagon?

- Europa tobb orszaga
ban is ellatogattam mar, de
Magyarorszagon most va
gyok el6szor.

- Hogy tetszik Magyar
orszag?

- Immaron ket hete
vagyunk itt, voltunk Mat
rahazan Egerszalokon, Bu
dapesten es most Gyoma
endr6d latogatisun.!< utolso
belyszine. Tetszenek a tijak
es a magyar emberek is
nagyon baratsagosak.

- Milyen etelekkel kinal
tak onoket a magyar vendeg
lataik? Mi izlett leginkabb
onoknek?

- A tejberizs, a savanyli
uborka es a rantott tojas
nagyon kedviin1<re valo.
Emellett nagyon finomak a
magyar szalamik es a sajtok
IS.

A kina; men
a Desszert Tril6giaval
zarult: di6s siitemeny, sar
gabors6 suti es 16tuszma
gos levecske volt a tanye
ron.

Az etelebez a villanyi
Wunderlich pinceszet fe
her es voros borait kinal
tak, valamint a desszerthe
a tokajhegyaljai Dereszla
pinceszet Tokaji Funnint
jat szerviroztak.

AgyomaendrOdi kinai
vacsoran hideg e]oetelnek
kiilonleges izesitesu apri
tott csirket, vegeUirianusos
kacsat, otillatit halat es
gamelarak:ot szolgaJtak fel
uborkaval es paradicsom
mal.

Kovelkezett a savanyu
es csipos leves, majd
mogyoros csirke keriilt
meleg e166telkent a vende
gek asztalara.

F56telkent Szecsuimi
serteshus szelet erkezett
busos taskaval. A kinai est

A szakember elmondta
meg, hogy iden juliusban a
Hunguest Hotels es a BGT
kinai szallodacsoport
egytittmUkodesi megallapo
dast kotott, ami azt is jelen
ti, hogy evente mind a ket
hotellanc egy-egy hetes
kolcsonos. gasztron6miai
rendezvenysorozatot szer
vez Kinaban illetve Ma
gyarorszagon.

c Ez velemenyem sze
rint fontos mind a ~zaka

csbk, mind a cukniszok,
mind az ettermi szakembe
rek szamara is, hiszen meg~

ismerik egymas gasztrokul
IDrajat es talan a mindenna
pi eletben is tudjak majd
hasznositani a megszerzett
tapasztalatokat - \TIondta
vegiil Proha$zka Bela.

tartunk. A mult evben a
karacsonyi iinnepkor kore
csoportositottuk a temati
kat, es ezen az esemenyen
reszt vett Timar Albin gyo
maendr6di mesterszakacs,
aki szovetsegiink tagjakent
kepviselte a magyar kony
hat 6riasi sikerrel. Az egy
h6napon at tart6 pekingi
rendezvenyen bemutatta az
otlani szakembereknek es a
vendegeknek a karacsonyi
eteleinket: a halaszlet, a tol
tottkaposztat, a palacsintat,
es a gulyaslevest. Ennek a
sikernek is koszonhet6,
hogy a mostani alkalommal
itt Gyomaendr6don azok a
kinai szakacsok is bemuta
koznak, akik Albinnal
egylitt f6ztek Pekingben 
mondta Prohaszka Bela.

A Magyar Nernzeti
Ertekek es Hungarikumok
Szovetsege mar 5 ewel
ezel6tt elkezdett tevekeny
kedni a kinai gasztornomia
vilagaban, els6sorban a
magyar bungarikumok nep
szeriisitesevel - tudtuk meg
Prohaszka Belatol a szovet
seg alelnoket61.

- A Gyulai es a Csabai
kolbasz valamint a Pick es a
Herz szalami mellett a
palinkat, az unicomot es' a
borainkat is igyeksziink
bemutatni kiilonboz6 kialli
tasokon es gasztron6miai
esemenyeken. A Pekingi
Magyar Kulturalis Intezet
mar 5 eve szervez gasztro
n6miai rendezvenyeket a
Minzu Hotelban. Minden
evben tematikus heteket
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November kozepere lesz kesz agyomai hid

A hilzak toveben epiil
az endrodi bicikliu·t

lapunknak elmondta
hogy a kiviteli terveket
keszit6 tervez6nek is
egyeztetni kellett az erin
tett Mztulajdonosokkal.

- Remeljiik, hogy
mikent a gyomai reszen
is kivitelezhet6 volt a
Mzak keritese es a fala
mellett hUz6d6 kerekpa
rut, ugy az endr6di
reszen is megertessel
fogadjak majd az epitke
zest - tette hozza Toldi
Balazs.

rengeteg panasz erkezett
lapunkhoz. Csak meg
nyugtatasul mondjuk,
hogy a katylis, toldozott
foltozott, repedezett, tore
dezett, megsiillyedt,
nyomvalylis utak min6se
ge orszagszerte tragikus
allapotot mutat es ezen az
litjavitgatasok sem segite
nek... Miert eppen egy
ideiglenes elkerul6 lit
legyen tiikorsimasagli?!

A F6 uti kerekparut
hianyz6 endr6di szaka
szara nyert palyazati
penzt az 6nkonnanyzat.
A Kodaly utcat6l a
B6sok tereig megepiil6
bicikliut epitesevel kap
csolatban mar volt egy
lakossagi f6rum, ahol az
erintett F6 ut lak6kat
tajekoztattak a tervezett
nyomvonalr61. Ezen a
szakaszon a kerekparut a
Mzak t6veben fog
huz6dni. Toldi Balazs

t6s gondot es tobbletkolt
seget okoz. Bar a dolgo
z6k szallitasat illet6en a
helyi Mobilbusz Kft.-vel
sikeriilt megoldast talalni,
s6t a szemetszallit6 vallal
kozas is kapott engedelyt
a terelMt haszn<i1atara,
am a szennyvizszippant6
jarmiinek jelent6s keriil6t
kell tennie.

Egyebkent az elkeriil6
utszakasz min6segere

anyagok beepitesevel te
szik stabilabba, id6ta1l6va
a pillereket.

A munkat varhat6an
novemberben fejezi be a
kivitelez6 ceg, am a hidat
mar korabban megnyitjak
a forgalom el6tt.

A hidzar a koroslada
nyi uton lev6 Mamutec
Hungary Kft.-nek is jelen-

A hidfOket is megerositik

se mellett zajlanak, a koz
leked6k terelouton erhetik
el uti celjukat. A teljes
hidzar el6relathat6lag ket
h6napig lesz ervenyben.

Lapunk megtudta,
hogy a munkak viszony
lag iitemesen folynak. A
hid ket vegen lev6 hidf6
ket megbontjak es uj, a
kornak megfelel6 epit6-

A Magyar Kozut
Nonprofit Zrt. beruMza
saban atfog6 rekonstruk
ci6n zajlik julius kozepe
6ta a gyomai Hannas
Koros-hidon. Az alepit
menyeket (a hidszerkeze
tet alatamaszt6 bidfOket,
pillereket, Mttolteseket)
erint6 felujitasi munkala
tok teljes hidzar bevezete-
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nizs van, ami csip es
harap is! Egyik olva
sonk a vizparti nyara
loja elOtetOje alatt egy
meretes himpabtinira
lett figyelmes, am koze
lebb erve kideriilt,
hogy az bizony egy
darazsfeszek.

Az julius-augusztusi
kc'mikula kifej ezetten
kedvez a melegkedvel6
rovaroknak, amelyek
altalaban az evnek ebben
a szakaban a legaktivab
bak. Ekkor a legnagyob
bak a ko16niak, s a leg
nagyobb tapla.lekb6seg
is ilyenkor van, amikor
az edes gyiimolcsok
beemek. A kutat6k sze
rint a klimavaltozassal
egyre inkabb ki fog
to16dni a darazsak aktiv
id6szaka.

Hazankban a leggya
koribb darazsfaj a koriil
beliil 18-20 millimeteres
kozonseges darazs vagy

mas neven kecskedarazs
(Vespula vulgaris). Ez a
faj fordul meg a leg
gyakrabban a gyiimolcs
koriil, s a lakasba is
gyakran berepiil. Csi
pese ugyan fajdalmas, a
csipes helye pedig tobb
nyire feldagad, ugyanak
kor kevesbe veszelyes 
aki nem allergias, az
tobb szazat is kepes
be161e elviselni.

Ezzel szemben a leg
veszelyesebb hazai da
razsfaj, a 16darazs csipe
seb61 akar mar ot-tiz is
megolhet egy embert.

A 16danlzs (Vespa
crabro) az 6rias t6rosda
razs utan a legnagyobb
eur6pai darazsfaj, hossza
akar 4 centimeter is
lehet. Feszkiiket altaia
ban faodvakba, feltet6
ala, padlasra epitik, s a
kozelebe keriil6 embert
konnyen megtamadhat
jak.

A kertben, teraszon
szirupos csapdak kihe-

Sz6-Beszed

lyezesevel lehet vede
kezni a darazsak ellen,
kifejezetten szeretik pel
daul a cukros-ecetes
sort. A csalogat6 anyagot
egy levagott tetejii pa
lackba kell tolteni, s
raforditani a palack tete
jet, hogy az iiveg szaja
beterelje a rovart a
palackba, de kijonni mar
ne tudjon olyan egysze
ruen.

Az elmult hetekben
sokan fordultak a tiizol
t6khoz darazsfeszkek
miatt, de a rovarirtas
nem az 6 hataskoriikbe
tartozik, ezzel a gazmes
terek foglalkoznak.

A darazsfeszkeket
f6kent olyan femtargyak
reseiben talalhatunk,
amelyeket mar a reggeli
napsiites is felmelegit. E
feszkeket celszeru ejjel
eltavolitani, ekkor a
hiivosebb hOmerseklet
miatt meg kevesbe moz
gekonyak e rovarok, es
ez id6 tajt altalaban az

egesz csalad a feszekben
tart6zkodik.

A feszket 6rzo egye
deket rovarirt6 spray-vel
eleg veszelyes vallalko
zas befujni, mert e sze
rek csak par perccel
kes6bb hatnak, igy addig
szamos darazscsipest
begyiijthetiink, ami az
arra allergiasoknal akar
vegzetes is lehet.

Darazscsipes eseten,
eI6szor a csipes helyet

5

mossuk Ie alkohollal,
majd tegyiink ra ecetes
borogatast. Az ecet ko
zombositi a darazsmer
get.

Orvosi beavatkozas
ra csak akkor van smk
seg, ha a betegen allergi
as tiinetek jelentkeznek,
a csipes koriil nagy kiter
jedesben duzzad, fesziil
a bOr, vagy ha az aIdoza
tot tobb szu.ras erte.

Lodarazsfeszek. A jellegzetes csikos mintazat annak koszonbeto, bogy a papirt eltero faanyagokbOl keszitik a darazsak
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adomanyozasit a Besenyszegi
Gyermeknap "atyjanak".

Toldi Balazs polgarmester
megjegyezte, hogy ha lesz
olyan civil szervezet, amely
Cibere kiriintetesre torteno fel
terjeszteset vallalja, akkor a
kepviselo-testiilet tagjai ujra
szavazhatnak majd errol a ker
desrol is.

A

munkakorbe.

Elektronikai ceglink
a RAFI Hungaria Kft.

felvetelre keres uj munkatarsakat

betanitott szerel6

El6ny:
elektronikai gyartasban szerzett szakmai

tapasztalat
Elvaras:

minimum 8 altalanos iskolai vegzettseg
3 mOszak vallalasa

A bejarast cegunk biztositja!

Jelentkezes e-mailben
Szab6 Patrfcia Renata HR munkatarsnal.

Eros lakossagi nyomas Cibere
itiintetesere

H-5400 Mezotur, Szolnoki ut 35.
Telefon.: 0620/431-6455., fax: 0656/551-971
E-mail: hr@rafi.hu www.rafi.hu

Elvaras:
NKH-s targoncavezetOi jogositvany

(OKJ-s vegzettseggel)

Elony:
3324 es 3312 gepcsoport-k6du jogosftvany;

SAP es komisszionalasi ismeret

A bejarast cegunk biztositja!

Jelentkezes e-mailben
Szab6 Patricia Renata HR munkatarsnal.

H-5400 Mezotur, Szolnoki ut 35.
Telefon.: 0620/431-6455., fax: 0656/551-971
E-mail: hr@rafi.hu www.rafi.hu

Elektronikai cegLink
a RAFI Hungaria Kft.

felvetelre keres uj munkatarsakat

raktaros-anyagmozgato
munkakorbe

Dgy riinik, a kozossegi olda
lakon olvashat6 megnyilvanuhi
sokb61, hogy eros a nyomas
Varga Mihaly, kozismertebb
neven Cibere munkassaganak
elismeresere. Amult evben mar
felmeriilt Cibere neve, am a
kepviselo-testiilet tagjainak
tobbsege nem tamogatta a
Gyomaendrodert Emlekplakett

latogat6i. A spray par
kot hivatalosan a VW
Bogartalalkoz6n avat
tak feI.

ellenorzo, jaYito muszeresz
rnunkakorbe.

A bejarast cegunk biztositja!

Elektronikai ceglink
a RAFI Hungaria Kft.

felvetelre keres uj munkatarsakat

Jelentkezes e-mailben
Szab6 Patricia Renata HR munkatarsnal.

Korabban szerzett szakrnai tapasztalat,
valarnint nernet nyelvtudas el6nyt jelent.

H-5400 Mezotur, Szolnoki ut 35.
Telefon.: 0620/431-6455., fax: 0656/551-971
E-mail: hr@rafi.hu www.rafi.hu

ta finanszirozott. A
vizi jatsz6teret ingye
nesen vehetik igenybe
a furdo 14 ev alatti

Mint arr6l lapunk
elozo szamaban olvas
hattak, julius 10-tol
mar reszleges iizem
m6dban miikod6tt a
Liget Fiirdoben meg
epitett vizi jatsz6ter a
pancso16 mellett. A
hivatalos neven spray
parknak elkereszteltt
strandjatsz6teren ha
rom vizkapu, valamint
a 9 pad16befuv6 es a
harom vizagyu mar
korabban iizembe allt.

Augusztus elejen
pedig beszereltek a
Volkswagen bogarat
formaz6 gyermek
csuszdat es a jelzo
lampa formaju bille
novodros zuhanyt.

Gera Krisztian fur
doigazgat6 elmondta,
hogy a tervezes soran
figyelembe vettek mas
fiirdok ilyen j ellegii
tapasztalatait, azt hogy
a gyermekek szamara
melyek a leginkabb
kedvelt vizes jatekokz
eppen ezert elsosorban
nem a latvany volt az
elsodleges, hanem a
funkcionalitas.

A Liget Fiirdo vizi
jatsz6terenek kivitele
zesi k6ltsege 15 milli6
forint volt, melyet tel
jes egeszeben Gyoma
endrod onkormanyza-
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6e.5'zet!

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

Nemzeti
Kozlekedesi
Hat6sag

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

5500 Gyomaendrod.
Csokonai u. 37.

22.000 Ft

Muszaki
vizsgaztatas

akcios aron:

EredetisegvlZsgalat!

Varga Bela,
autoszerel6 mester

jelenlegi atmerajevel nem
biztositja, hogy a tervezett
iizemelesi vizszintek
mindket oldalon optimalis
idaben kialakuljanak,
ezert egy a keresztmetsze
teben nagyobb vizateresz
ta kepessegii 2 meter x 2
meteres vasbeton mutar
gyat epitenek be.

Toldi Balazs polgar
mester lapunknak el
mondta, hogy a ket holtag
eseteben a kiviteli tervek
augusztus vegere kesziil
nek el es a munkalatokat a
teli, illetve a j6va tavaszi
alaesonyabb vizszint a1
lasnal vegzik el.

A Cs6kasi zugi at
eresz felujitasara 75 mil
Ii6 forintos tamogatast
nyert a Yaros. A holtag
1885-1886-ban keletke
zett, tajkepi, varoskepi
hatasa jelentas.

A holtag k6zepen, a
Hathaz utea atvezetesenel
1 meteres atmeraju vasbe
ton esoateresz van jelen
leg beepitve. Ez az ateresz

A fejlesztes soran a meg
leva 100 em atmer6ju
elavult ateresz helyett egy
3 x 3 meteres vasbeton
mutargy keriil megepites
reo

GyomaendrOd Yaros
Onkormanyzata a Te
riiletfejlesztesi Operativ
Program (TOP) palya
zatan elnyert penzbol a
Fiizfas zugi es a Cs6kasi
zugi atereszek felujitasat
tervezi megval6sitani.

A Fiizfas-zugi holtag
1872-1887 k6z6tt kelet
kezett, a Harmas-K6r6s
bal parti armentesitett
teriileten helyezkedik el.
Hossza 2,3 km, atlagos
szelessege 44 m, teriilete
10 ha, atlagos vizmelyse
ge ket meter, vizterfogata
200 ezer m3. Tulajdonosa
es kezelaje GyomaendrOd
Varos Onkormanyzata, a
halaszati-horgaszati jogot
a K6r6svideki Horgasz
Egyesiiletek Sz6vetsege
(KHESZ) gyakorolja.
Medrenek feliszapoltsaga
k6zepes mertekii, n6veny
zettel va16 benattsege ese
kely. BelvizMl es szivar
g6 vizMl t6ltadik, leiirite
se az als6 vegen leva szi
vattyuallasnallehetseges.

A yaros onkormany
zata Fiizfas zugi atjat6
felujitasi munkalataira
95 milli6 forintot nyert.

Nyilaszar6k
beepiteseben

vagy
gyartasaban

jartas
munkatarsakat

keresek
kiemelt fizetessel!

Jelentkezni
az alabbi

telefonszamon lehet:

0620/975·01·02

..,
• II

Keresse a
Sz6..Beszedet
a Facebook-on is!
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Az Endr6di sorttiiz
szoborkompozici6jat az
endr6di Bosak tere atepi
tese soran mintegy 10
meterrel hatrebb vittek
azert, hogy a kozeli utke
resztezodesben kialakitani
tervezett korforgalom sza
mara legyen elegendo
hely.

A hirek szerint a szo
borhoz tartoz6 kopors6t
formaz6 betontombok
koziil az athelyezes soran
j6 nehany el is tort, illetve
repedt meg. A polgarmes
ter lapunknak elmondta,
hogy a k6tombok nem az
atemeles soran seriiltek
meg, hanem az eredeti
helyiikon repedtek meg az
elmUlt evtizedek alatt.

Toldi Balazs elmondta
meg, hogy a teren az
orszagzaszl6t a II. vilag
haborUs emlekmuvet vala
mint a csend6rsortiiz
szobrat helyeztek arrebb
az uj ter kialakitasa miatt.
A fold alatti vezetekelest
mar befejezte a kivitelez6.
Jelenleg a terburkolas zaj
lik, s rovidesen beszerelik
a szok6kutat is.

A polgarmestert61
megtudtuk meg, hogy a
gyomai fOter tervei
augusztus vegere kesziil
nek el, s ekkor lesz egy
tervegyeztetes az erintett
szakemberekkel. Ezt ko
vetoen novemberre ke
sziilhetnek el a kiviteli
tervek, majd a kozbeszer
zesi eljaras lefolytatasa
utin jov6 ev majusaban
kezd6dhetnek el a gyomai
ter epitesi munkalatai.

,-.c..
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Stancolt

Telefon:
0620/9142-122

5500
Gyomaendrod,
Ipartelep u. 1/1.

es
hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!
Szitazas,
szitaforma
keszftes!

R"~."i.9~..QlG¥Il..

(~"\f ,~ \

........ "''''''....."'....ar (26"): 54000 Ft!
Konyhai eszk6z6k, felszerelesek, konyhai kisgepekl

- -

Diriya Imre Vas- Miiszaki Bollja
G¥omaendrod,. Ba.jcs... Lit 98•.Tel.: 0630/6384-690.

Az arak brutt6 arak, tartalmazzak az arat is!

Rezcsovek
015 1250 Ftlm
018 1400Ftlm
022 1950 Ftlm
Feites acelcso
01/2" 460 Ftlm
01" 880 Ftlm
Radiator szelep
01/2" 2800 Ft
D6m6t6r we tartaly 5400 Ft
Laguna we tartaly 7500 Ft I ~llHHL!J I

Mafern rnasd6 esaptelep 7400 Ft
Mafern kadt61tas esaptelep (zuhannyal) 13500 Ft
Acelradiator
OK 600/1200 23000 Ftldb
OK 600/1600 29870 Ftldb
PVC esa 110/2 rn 990 Ftldb

Elektromos fiinyirok!
ZartszelveDyek szeles vidasztekben, akcios aron.

Egyeb arainkr61 erdekl6dj6n telefonon. vagy szemelyesen uzletOnkben l

1U4¥iiLLIlZ

I
•

UJ FORD SZEMELY- es TEHERGEPKOCSIK
, II

AZONNAL KESZLETRO
Fiesta Trend Technology 1,1i

ar 3.299.000,- Ft-t61* Focus Titanium 1,Oi
mar 5.499.000,- Ft-t61*

C-Max Compact Technology l,Oi
mar 4.850.000,- Ft-t61*

\

Transit alvazak (felepitmeny nelkiU)
mar nett6 4.800.000,- Ft-t61*

*az arak FCE Credit finanszirozas igenybevetelevel
ertendok, tajekoztato jellegiiek. Tovabbl

informaciok mar!<akereskedesiinkben.

FordBiztositas

Tourneo Custom Kombi 2,OTDCi
mar 7.350.000,- Ft-t61*

, '.;,

~"".-'- "-~---~-

~~ -i!

SANDOR SERVICE K
5310 Kisujszallas, Deak F. u. 69-75.
Tel: +36-59/321-134
e-mail: cseh.zsolt@sandorservice.t-onljne.hu

ertekesites@sandorservice.l:-online.hu
web: www.fordsandorservice.hu

"'"

Transit Courier Trend 1,5 TDCi
mar nett6 3.850.000,- Ft-t61*
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Jaj a legyozotteknek! Szol a
romai mondas. Az viszont, hogy
a minket, magyarokat legyozok
sorban megsemmisiiltek az
evszazadok alatt, az mar hunga
rikum. Tatar-, tortok-, osztrak-,
nemet- es szovjethatalom mind
elenyeszett, pedig mind oroknek
hitte onmagat. Trianon sem tart
mar soka!

Minden az els6 alaptorve
nyiinkkel kezd6dott: II. Endre
kinilyunk altaI az l222-es szekes
fehervan orszaggyiilesen kiadott,
arany fugg6pecsettel ellatott kira
lyi okirat az aranybulla, amely
Eur6pa els6 szakralis demokrati
kus alkotmanya. Magyarorszagnak
tehat els6kent volt alkotmanya,
modem allamigazgatasa es koz
igazgatasa, hatarvedelme, fejlett
varosai fules bastyakkal er6ditve,
oktatasa, viragz6, kereskedelme,
mez6gazdasaga, hadi- es epit6ipa
ra.

Az aranyblilla lenyege, hogy
minden hatalom es afOld szimboli
kusan a Szent Koronae es ezert a
kiralynak nincs korlatlan hatalma.
igy az e16menetel az egesz nemesi,
kes6bb a jobbagyi reteg szamara
nyitotta valt es az arisztokracia
mellett a tehetseges kisnemesek is
tanult papokka kepezhettek magu
kat akozelebbi olasz egyetemeken,
f61eg Bolognaban.

Az olasz egyetemi kepzes a
francia "szabad muveszetek"
helyett a r6mai jogra es egyhazjog
ra tanitott. 1399-ben egy esztergo
mi kanonok egyetemi feIveteli e16
keszit6 f6iskolat alapit a Colegium
Christi newel. igy evente 100-200
diak ment tanulni Becsbe,
Krakk6ba es Pragaba. A magyar
jogasz nernzet.

Ahallgat6k Parizsban is nem
zeti szarmazas szerint esoportosul
tak. A magyar ifjak, mint kiilon
natio szerepeltek Becsben,
Bolognaban, Krakk6ban, ahol
kiilon kozossegi tanul6 helyiseg, a
bursa allt a magyar hallgat6k ren
delkezesere. Kollegium es oszton
dij jart a diaknak. Amagyar allam
a kozepkorban nagyhatalom volt,
amelyet egy muvelt ertelmiseg ira
nyitott.

Amagyar kultlira akkoriban a
sz6belisegen alapult es az igrieek
te~esztettek. Aigrie dalnok. Egesz

Eur6paban ez volt a kozmedia, a
kulturalis ismeret-te~esztes forma
ja az id6ben.

A kozepkori magyar kozne
messeg el6tt nyitva allt a papi
hivatas es hogyha hozta a kedve,
ir6deaknak alit. Jegyz6, vagy pr6
kator, ved6iigyved lehetett be16le
hazai kepzessel. A XN. szazadra
szakosodnak a deakok birakra,
azaz itel6 mesterekre, fogalmaz6k
ra. Apereket magyarul targyaltak,
a hatarozaiokat es azok indoklasat
latinul irtak. A latinr61 magyarra
va16 atteresre azonban a reforma
ci6 koraig varni kellett.

A XII. szazadt61 egymassal
versenyben alakultak meg az egye
temek Eur6pa szerte. Az els6
magyar egyetem alapitasaig 40
egyetemalapitas tortent szerte
Eur6paban. 18 esett Italia, lOa
kes6bbi Franeiaorszag teriiletere, 7
az Iberiai-felszigetre, 2 Angliara,
mig 3 Kozep-Eur6para jutott.
Bologna a jogi, Parizs a teol6giai
es filoz6fiai tudomanyok, mig az
olasz Salerno egyeteme az orvosi
tudomanyok kozpontja volt. A
muszaki egyetemre meg Maria
Terezia kiralyn6ig varni kellett
hazankban. III. Bela kiralyunk
(1173-1196) aveszpremi kaptalani
iskolat egyetemi rangti f6iskolai
rangra emelte. A kozep-eur6pai
regi6ban IV. Karoly nemet-r6mai
csaszar parizsi Rue de Fourreban
eltoltott diakeveire emlekezve
nosztalgiab6l alapitotta meg
Pragaban els6 nemet egyetemet
1348.-ban. Ezt kovette az 1364-es
krakk6i lengyel, majd az 1365-os
beesi alapitas.

Mi magyarok sem kesleked
tiink. Az els6 magyar egyetemet
1367-ben alapitotta Nagy Lajos
magyar kiraly Peesett, ahol akano
ni es polgari jogtudomanyt sajatit
hatta el ahalIgat6.

A mohaesi vesz idejen meg
fennallott a Peesi Egyetem. 300
hallgat6ja ott hareolt a esataban. A
kiralyi tamogatas hianyaban piis
poki f6iskolava, sehola maior-ra
min6siilt vissza Pees. A Peesi
Egyetemet 1543-ban radirozta Ie a
torok, A j6 muszlim mindent
elpusztit, ami nem a Koran.

AXII. szazadt6l akor igenye
inek es szinvonalanak megfelel6

fels60ktatasi intezmeny mUkodott
Obudan. Szantai Lukacs 6budai
prepost jarta ki apapanal aj6vaha
gyast. 1395. okt6ber 6-an adta ki
IX. Bonifae papa Luxemburgi
Zsigmond magyar kiraly keresere
az Obudai Egyetem els6 alapit61e
ve1et, mely az orszag masodik, a
f6varos els6 egyeteme lett. Anegy
fakultasb6l alI6 Universitas
Budensis alapit6 okirata nem
maradt fenn.

Az intezmeny rovid mUko
dest kovet6en a rovidJat6k belvi
szalyai miatt 1403-ban bezart.
Elfogyott az allami tamogatas.

A pragai egyetemen eppen
1409-ben keriiltek tobbsegbe a
Husz Janost polga~ogi eiviljei,
valaszul Husz eseh naeionalizmu
sara otthagytak Pragat anemet dia
kok es tanarok es megalapitottak a
lipesei egyetemet. Zsigmond is
sziikseg6t latta egy kozvetlenebbiil
befolyasa alatt a1l6 magyar univer
zitas legyen Budan. Zsigmond es a
papasag viszonya 1410-ben, a zsi
nati papak valasmsa utan rende
z6dott. Akiraly Ozorai Pipo teme
si ispant kiildte targyalni XXIII.
Janos (ellen) papahoz. Alobbizast
siker koronazta: 1410. augusztus
I-jen a papa alairta az Obudai
Egyetem ujjaalapitasara vonatkoz6
bullajat. Az egyetem negy klasszi
kus fakultassal - szent teol6gia, a
kanon- es polgari jog, az orvostu
domany es a szabad miiveszetek 
miikodhetett, mindazokkal a
kivaltsagokkal, amelyeket a nagy
eur6pai egyetemek, a panzsi, a
bolognai, az oxfordi es a kolni
elveztek.

Az Obudai Egyetemet az
erdektelenseg pusztitotta el. Sluter
prepost, kaneellar l418-ban elke
riilt Budar61, Becsben lett az egye
tern rektora. 1419. utan nincs ada
tunk az 6budai egyetem tovabbi
mukodeser6l. Zsigmond az eur6pai
nagyhatalmi politikavalvolt elfog
1alva. Obuda nem volt eleg tehet6s
egy egyetem fenntartasara. Mara
egy Oxford lehetett volna!
Megsziineset kovet6en a mai
Budapest teriileten tobb szaz evig
nem mUkodott egyetem.

Akozepkorban az egyeteme
ket a kira1yok alapitottak es a min
denkori papa hagyta j6va. Az egye
temi varosok rohamos fej16desnek

indultak. Az egyetem alapitas
masik utja egy-egy tudomanyos
miihely kivalasa az auton6m egye
temb61, igy Bolognab6l valt ki a
Padovai egyetem, Oxfordb61 meg
Cambridge.

Matyas kiraly nemcsak igaz
sagos volt es nagy hadvezer,
hanem reneszansz mecenas:
Eur6pa kulturalis kozpontjat hozta
letre Budan. A harmadik egyetem
alapitasi nekifutas Corvina konyv
tar 6re, Vitez Janos piispok, kes6b
bi esztergomi ersek nevehez fuz6
dik. 1465. majus 29-en arra hatal
mazta fel II. Pal papa, hogy egy
altala alkalmasnak itelt magyar
varosban egyetemet alapithasson.
Vitez Janos valasztasa Matyas
kira1y beleegyezesevel Pozsonyra
esett. 1467. julius 20-an nyitottak
meg az Academia Istropolitana
elnevezest nyert pozsonyi egyete
met. Vitez vegiil a beesi es parizsi
egyetemi rendszert vette at.
Kaneellarkent 1469-ben a pozso
nyi prepostot neveztek ki es szigo
ru kozponti iranyitast vezetett be
az egyetemen.

Matyas koraban mindent
athatott a humanizmus. De ad6re
formja miatt penziigyi, kozigazga
tasi egyetemet vegzett kaderek kel
lettek. Janus Pannonius peesi piis
pok, Matyas kiralyunk nagy ellen
zeke kitiin6 kolt6 volt.
Szeleskoriive es a tehetseges job
bagyok szamara is elerhet6ve valt
a fels6oktatas. A mez6varosok
2000 diakja tanult mar ekkor egye
temen. H6si enekek, udvari,
megyei kozgyiilesek jegyz6kony
vei is megmaradtak.

Az egyetemek mellett voltak
f6iskolaink is. I1yen volt az 1304.
ben alapitott a budai domonkos
Studium Genera1e, amely bolese
szeti es teol6giai kepzest nylijtott
es tudomanyos fokozatokat is
adhatott. Szent Margit is itt tanult.
Arend nagy kaptalanja 1495-ben,
majd 1507-ben meger6sitette
annak stamtumait. Az intezet a
bolognai egyetem mintajat kovette.
Az 1510.-es evekben a rend
Parizsban tanult professzorokkal
er6sitett. l530.-as evekig a f6isko
la mUkodott. A domonkos rend
kozvet1enii1 a torok tamadas el6tt
Erdelyben, Nagyszeben akart
ujabb Studium General6t nyitni, de

ezt a reformaci6 hazai te~edese

ellehetetlenitette.
1541-ben a Balkanr61 beo

zon16 torokok esellel elfoglalta
Budat es az orszagunk kozepet. A
budai domonkosok Kassara kol
toztek. AXVI. szazad vegere mar
nem hallunk r6luk. A magyar fel
s60ktatas ezze1 egy id6re, meg
smnt. Mint egy kakukkos 6raaba a
balta ugy vagott bele a torok a
muvelt es gazdag Magyarorszagba.

A XVI. szazadban harom
megrendit6 csapas erte a fetezer
eves magyar kiralysagot: a torok
betores, a reformaci6 es az Ujvilag
felfedezese. A kormoci esik6 mar
nem kellett senkinek. Omlott az
arany es az eziist a inkak kifoszta
saval Eur6paba. A reformaci6
megosztotta az addig egyseges
magyarsagot. Atorokok iszlam j6
szokas szerint elvitt6k rablanera
fiizve a magyar fiatalsagot malen
kij robotra. Falvainkat, viragz6
varosainkat kirabolta, fe1egettek.
Corvinainkat maig nem adcikvisz
sza a torokok. Aparasztok, neme
sek mlelesi gyakorlatokat tartottak
a moesarakban. A mez6gazdasagi
termeles lealIt. Avegvari hareaiban
elestek a fefiak, fogytak erOforra
saink, de az ellensege is.

A Delvidek, az Alfcild es
Dunanml, Horvatorszaggal egyiitt
felvette Allah vasigajat. AFelvidek
a Habsburgok nemet uralma ala
keriilt. 1541-t61 Erdely es a
Partium egy resze maradt meg
magyar kezben.

Egyediil nekiink, magyarok
nak koszonhetO, hogy csak Beesig
jutott el a torok. Feloroltiik utan
p6tlasi vonalait es tartalekait. II.
Rak6ei Ferenc nagysagos fejede
lemnek koszonhet6, hogy a
Habsburgok elvesztettek orokoso
desi haboruikat Nyugaton es nem
lettek gyarmatosit6 vilaghatalom.

Ma mar nincsenek itt a toro
kok. Tuleltiik amuszlim es az aljas
osztrak nepirtast. Az osztrakok 35
ezer magyar ertelmisegit hureoltak
el galyarabszolgakent a torok kiu
zese soran kiverzett hazankb6l az
ellenreformaci6 iiriigyevel. Ameg
maradasunk oka a megszallok
kal szembeni kulturfoh~nyiink

volt.
Egy torvenyeken es mely val-
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Gyamaendr6d Varas bnkarmanyzata

Hidvegi Laszl6 - OTP Bank Nyrt. MFB Termektamogat6

2018. szeptember 13. 15:00 - 16:00

Varoshaza, Ulesterem (5500 Gyomaendr6d. Selyem u. 124.)

FOBB TERMEKEINK
• failkarlonok (tbbb ponton ragasztotl dobozok)
• hatkartonok blisztercsomagolashoz
• cimkek. palastok
• ives- es tekercses bntapadb cimkek
• termeklsmer!e!6k. kezeiesV:'1asznaiati CJlffiJratbk
• marketing komffiJn'kiicibs anyagok (szar6:apok, katal6gusok. dossziek, naptarak, IOII-u~

pjaKalok. molinak. porryvak. f¥Jmtalott Ovegek)
• valioz6 adallartalmu lermekek (pi OM tevelek, csekkek. sorszamozoii onatir6s lombok, egyeb

ugyvilell f¥Jmralvanyok)
• nevjegyek. levelpapirok. borftek-ok
• ragaszt6kotbll es kemenytabl<,;s kbrryvek. ujsag:lk
• h,'I(oflap

Cegunkegy kecsi<emeli szekhelyu. magyar nyomda, mely lobb mint 20 e\l8s tapaszlalallal, mara
a del-alloldi reg6 egyik meghalarozo nyomdai vallalkozasava nolle kI maga: TermekpaleUank
igen szeies a csomagoibanyagok. a rekl"amrermekek es a hagyomanyos nyomdatermekek
piacan egyarant Jelentos szereplbnek szamllunk

Szervezo:

Eload6:

Idopant

Helyszln:

A tajekoztatas nem teljes keru, es nem minosul ajanlatnak.
ajanlatteteli felhivasnak. a benne foglalt adatok tajekoztatci
jelleguek es kizarcilag a figyelem felkelteset szolgaljak.
A hitelszerzodes megkbtesere az egyes Hitelprogramok
keretbsszegeig. az On hitelkepesseget figyelembe veve kerulhet
sor. Az OTP Bank Nyrt. az MFB Zrt. penzugyi kezvetitojekent
jar ei. A Hitelprogramok reszletes felteteleirol es dijaircil
tajekoz6dhat az orszag 163 kijelblt OTP Bank ficikjaban
megtalalhat6 OTP MFB Pontokon, valamin! az MFB honlapjan.

A til1eles neha azon rn61ik,
hogy esondben meglapuljunk. Mi
kozben a Nyugat a gyarmati arany
lazaban egett, mi a torokkel, oszt
rakkal bajlodtnnk. Magyarorszag
Europa elfelejtett hatso szeglete
lett. Ez volt tUlelesiink harmadik jo
oka, a esondben kivaras es az
ellensegeink lass6 felorlese.

Torok szot legfOljebb aDoner
Kebab kioszkokban hallani rna
Budapesten. Az osztrakok es a
Nyugat a rnuszlim migransok ter
ro~a alatt nyog. Becsben a kisdia
kok 70%-a muszlim bevandorlo
ivadek. 300 ev utan 150 eves torok
d61ast tUlelve mi meg itt vagyunk
es nevetiink rajtuk, mert a gazdag
Nyugat szegenyei segelyezik a
szegeny afrikai harmadik vilag
gazdagjait. Euro es dollar segely
milliardok afrikai kiskiralyok,
miniszterek unokaoecseinek lon
doni villaja, luxus limuzinja lesz
az adakozo naivan bamba europai
ak penzebol.

Aninestelen afrikai menel<ii
10k alegdragabb luxus okos telefo
nokon lognak es a kovetkezo szo
ges-bombas robbantast szervezik a
telefonos internetrol, amit valakik
fizetnek nekik. A meregdraga
miiholdas applikaciokat nem tilt
jak Ie az Orange es mas mobiltele
fon-szolgaltatok. Hadd robbantsa
nak'

Fordult a kocka Urairn! Ott a
torok, nem itt! Fusson, ki merre
lat! Golya, golya, gilice, mitol
veres a labad...?

Budapest, 2018. jUlius 24.
Hnossy Peter Samuel

. 10m szelleme.
Trianon nepirtassal parosult.

Romania a naeik Herrenvolk elve
re epiil rna is es a szaszok likvida
lasa es deportitlasa utan a szeke
lyek kiirtasaba - 6gy littszik - bele
tort a bieskajuk. A gobek eszen
nehez til1jarni. Az ortodox roman
vallas pedig allamvallas a mai
Romaniaban, amelynek neve az
oszman Rumelia tartomany nevet
orokolte. Ezert hazug a Dako
Roman elmelet.

TeMt a torok megszallas tUl
elesenek masodik oka a vallasi
megosztottsag felszamolasa es a
nernzeti egyseg helyreallitasa a
vallas-szabadsag kihirdetesevel. A
harom reszre szakitott orszag 
ahogy rna is - legiesitette amester
segesen raloesolt hatitrokat es egy
segesen mukodott.

A kozepkori magyar allam
magasan kepzett ertelmisege es
tehetseges parasztsaga megfogyat
kozva bar, de tartotta aszinvonalat
es nem dolt be a Nyugat vallasha
boruinak. Tovabb elt amegyerend
szer, a torvenykezes es a kozigaz
gatas evszazadok alatt felepitett
jogrendje. Ezert nem alakult ki
anomia es bar fogyatkozott a
nepesseg, de a viszonylagos beke
idoben fenn maradt a magyar rend
es akereszteny hit es skala fiigget
len halozatkent miikodott tovabb a
kozepkori magyar allam a hodolt
sagi teriileteken is.

Azt hihetnok, hogy a torokok
es osztrakok altai megszallt hazank
belerokkan areformaeioba es egy
masnak esiink, mint toliink Nyu
gatabbra.

A mai maszlag a kisarkitott
bal es jobboldalra valo politikai
felosztas, mig az akkori vilag a
vallasokon rugozott. Kozep
Europa vallasilag leginkabb tagolt
nepessege jott letre nalunk.
Jellemzoen egy etnikailag vegyes
lakossag alakult ki a torok miatt
elneptelenedett orszagreszeinkben.
Atorokokkel beozonlottek araeok,
az olahok, eiganyok, gorogok. De
egy-egy etnikumon belli! is tobb
felekezethez esatlakozott anep. De
hogy, hogy nem, ezt is ajavunkra
forditottuk...

Janos Zsigmond erdelyi feje
delem attert a magyar, a David
Ferenc alapitotta unitarius vallasra.
1568. januar 6-a es 13-a kozotti
tordai orszaggyiilesen hirdettek ki
- elsokent a vilagon - a vallassza
badsagot: akatoliJ...'Us, a lutheranus,
a reformatns es az unitarius valla
sok szabad gyakorlasat es te~esz

teset tettek lehetove az erdelyi
magyarok. igy alakult ki Erdely
magyar alkotmanyaban a harom
torvenyesen elismert nemzet jogai
nak tiszteletben tartasa mellett a
negy torvenyes vallasnak nemesak
egyhazjogi, hanem politikai es
kozjogi torvenyesitese is.

Azaz allamvallas es uralkodo
nemzet nines, hanem Erdely alkot
manya a harem torvenyes nemzet
es anegy vallas egyenjogUsaganak
elven alapult az 1920-as roman
megszallasig, amikor is visszako
szont a despotikus oszman biroda-

h'lsossagon alapulo halozat szeruen
szervezett magyar allamisagot nem
lehet 150 ev alatt felszamolni. 100
eves Trianon soha sem vegleges.
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Jaroroznek
a Korosokontill '-.1..-..~":J:f.

CSAK ABBAN AZ ESETBEN HIVJA,
HA VAlOBAN SEGITSEGRE SZORUU

Szabadvizek menten
az a legbiztonsagosabb,
ha kijelolt furdohelyen
furdenek. Itt vannak meg
azok a feltetelek, ame
Iyek sziikseg eseten
lehetove teszik a gyors
mentest, segitsegnyuj
tast. Fontos, hogy eze
ken a helyeken is a fur
dohelyet jelolo b6jak
kozott maradjunk.

A foly6k medre
helyenkent hirtelen
melyiil, a viz h6mersek
lete, a sodras er6ssege
sem kiszamithat6. Ezert
meg a j61 usz6knak is
tanacsos az 6vatossag.

Ittas allapotban, vagy
kozvetleniil etkezes,
napozas utan ne ugOIja
nak vizbe. A gyermekek
re kiilonosen iigyelni
kell, ha tudnak uszni,
meg akkor se furodjenek
felnott feliigyelete nel
kiil.

.- ..~.... "r;;...' ~~~:~~~:~\. &~.

~,:,,'-,... -~~.- .~_ ..._-.

A balesetek, trage
diak megelozese erde
keben a Bekes megyei
rendorok folyamatosan
tartanak vizi rendeszeti
ellenorzeseket a Koro
sokon.

A nyari idoszakban a
Gyulai Rendorkapitany
sag, a Gyulai Hatar
rendeszeti Kirendeltseg
es a Szarvasi Rendor
kapitanysag rendorei fo
Iyamatos ellenorzeseket
tartanak a Korosok Be
kes megyei szakaszain.

A leggyakrabban a
Kettos-Koroson, illetve
a Harmas-Koroson jaro
roznek. A foly6kon kivUI
a horgasztavakon, holta
gakban is tartanak ellen
orzeseket. A furdozoket,
a horgaszokat, a haj6so
kat es a kiilonbozo vizi
sporteszkozok hasznal6
it is arra kerik, hogy tart
sak be az elOirasokat.

to, tap6k, aromafeltar6 enzi
mek ) hasznaIatanak a nelkii
liizese komoly gondokat
okozhatnak ilyen extrem ido
jarasi viszonyok kiiziitt:

- A legnagyobb hiba ami
ilyen nagy h6mersekletinga
dozasokkor elo szokott for
dulni, hogy a eefrez6 nem
hasznal fajeleszt6t, hanem az
Un. spontan eljedes soran a
termeszetben es a gyiimiil
esiin e16fordul6 un. virag
eleszt6k vegzik az erjedest,
azonban ezeknek a csekely
szama es gyenge mmosege
nem kepes stabil erjedest
vezetni. Ekkor szokott elOfor
dulni egy nagy hOmerseklet
esiikkenes soran leall a eefre
es nem kepes ujra elindulni.

- A masik nagy hiba
ennek az ellentetje, amikor a
magas homerseklet miatt a
viragelesztok megfonek a eef
reben, ez szinten az erjedes
leallasahoz vezethet. ..

- Sokszor eiOfordu16 hiba
az erjedes stabil vezetesehez
az elesztoknek tapanyagra ill.
vizre van szUksege. ezek hia
nya instabil mikrobiol6giai
folyamatot eredemenyez, ese
keny alkoholtermeles stb ...

- Ha az erjedes alatt a eef
renk levegot kap, akkor hibas
erjedes megy vegbe es nem
p{ilinka keletkezik hanem
savanyli "uborkale"!

- A gyiim61esiik mosasa
elengedhetetlen ilyen szeles
idoben, mert az AKROLEIN
talajbakteriumok nem esak a
foldiin, hanem a leveg6ben is
jelen vannak. Vegzetes biba is
lehet ha eefrenkbe saros fold
del szennyezett gyumiilcs
keriil! Ez a bakterium tenyleg
nem jeitek!

A felsorolast meg sorol
hatnam, de amennyiben ker
desuk van es valamely folya
matban bizonytalanok keres
senek bennunket! Bo termest
es hibamanetes palinkeit kiva
nok iiniiknek 2018-ban is!

Ignacz Tibor
palinkamester

szakmernok MSc
Hfmnas-Koros Palinka

Manufalaura
GyomaendrOd

Az adalekanyagok ( pek
tinbont6, foszforsav, fajelesz-

De nezzlik akkor sorba
milyen hibazasi lehetosegek
leselkednek rank:

- nagy paratartalom miatt
veszelyes gombak lehetnek a
gyiimiilcsiik felUleten es belUl

- teheit esak olyan gyii
molcsiit eefrezzek - mosas
utan - amelyet meg IS

ennenk...
- szarmaradvanyok es

magok nem lehetnek a eef
renkben, azokat el kell tavoH
tani

- minden gylimiilcsiit Ie
kell zUzni, meg a szilvat is!

- parhuzamosan pektin
bont6val tiikeletesitem a az
elemek szetbontasat. ..

- az erjedeshez elegend6
viz alljon a rendelkezesre az
eleszt6nknek

- az edes eefre PH-jeit be
kell allitani foszforsavval 2,8
- 3,2 kiize

- minden eefret beoltok
fajeleszt6vel, nines kivetel. ..

- aki nem hasznaI faje
leszt6t az koekaztat, hazardi
rozik!

- az erjedes 18 Celsius
fokon, levegot61 elzman kell
hogy vegbemenjen.

- ha a maradekeukor
minimalis szintre esiikken
akkor azonnali kifOzes java
solt.

3. es nem mellesleg olyan
szemelyaki a kiiliinbiizo frak
ei6kat felismeri es azokat el
tudja vaIasztani - vigyazzanak
a k6k1erekre! Igyon inkabb
original berfOzdeben faziitt
palinkiit, mint karos vegyiile
tekkel mergezze iinmagat
vagy rokonait, bareitait!

A korabbi kedvezo idoja
ras azonban egy rendkiviil
szeszeJyes idojarassal paro
suit ami eddig eleg sok ext
rem idojarasi elemez hozott
magaval: tavaszi fagyok, sok
esapadek es eros szelek viha
rok, komoly hamerseklet
ingadozasok.

Ezen szelsoseges idojara
si viszonyok pr6baTa teszik
eefrezesi tudasunkat es kiiny
nyen megtrHalhatjak azon
cefrekeszitoket, akik nem
tartjak be az alapveta szaba
lyokat.

Ezert riividen iisszefog
lalnam ujra es ujra mely
lepeseket betartasa elenged
hetetlen ha nyugodtan szeret
nenk a eefrenk eIjedese alatt
aludni.

Mielott ezt felsorolnam, a
palinka minosege 3 fo tenye
zotol fugg amelyeknek az
egyiittes meglete szUkseges.
Barmelyik is hianyzik esal6
das fog bennunket emi... >

1. kival6 minosegii gyii
miiles - etkezesi - profi eefre
zest

2. palinkafozesre alkal
mas berendezes - tiibb szaz
kil6 viiriisrez jelenlere... !
(dilemma: egylepesos un. tor
nyos es a hagyomanyos
magyar kisusti berendezesek
kiiziitt)

A kedvezo idojarasi
viszonyok miatt ebben az
evben akar 2-3 hettel hama
rabb is kezdodhetnek az
egyes gyiimolcsok fajtak
szedesi idopontjai...

A konibbi betakaritasok
azonban elare hozzak az
utana kiivetkezo muveleteket
is azaz a lekvarkeszitest
befOttberakasokat es terme
szetesen a palinkafozesi - eef
rezesi - muveletekre is korab
ban keriil sor ebben az evben.

Minden eddiginel hama
rabb jelentek meg berfoz
denkben az egyes szilvafaj
tak, amelyek ezen videk veze
to gyiimiilcsfajtai: Viiriis szil
va, Besztereei, Stanly, Blue
fre, Ageni, Elena, Debreeeni
muskotaly, Presenta, Ziild
ringl6, Caeanska lepotiea,
Rodna, stb.
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A.natorvosi Rendelo
5500 Gyomaendrod,

FO lit 140/2.

Telefon: 0630/856-31-72

(9nJleh· szOt
J ./f "' J

e.s·'Jl..'q9£.re~{;'
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Sz6-Beszed.

allat ne tudjon fel-ala masz
bini ajarmiiben szabadon!
Vigyunk magunkkal az
allat megszokott eledele
bol, mert nem biztos hogy a
megszokott tapot meg tud
juk venni az lij helyen.
TegyUk be kedvenc fekhe
lyet, jatebt, valamint egy
p6t-nyakorvet ha a megle
vo elszakadna, esetleg csat
ja eltorne.

Mindig vigyiik ma
gunkkal kisallatunk oltasi
konyvet, ha belfcildre
megyiink, illetve litlevelet
ha ki.ilfoldre tervezzuk
utunkat. A kisallat litlevelet

az allatorvos nehany perc
alatt kiallitja, de fontos
hogy ervenyes veszettseg
oltassal valamint micro
chippel rendelkezzen ked
venciink' Tervezett kiilfcildi
utazas el6tt erdekl6djon
allatorvosanal az orszagon
kenti sajitossagokr61!

dr. Racz Beata
allatorvos

Egyre tobb csalad sze
retne negylabli csaladtagjit
magaval vinni a kirandulas
ra, nyaralasra. Leggyak
rabban aut6val indulunk
neki a hosszabb pibenes
nek.

Az aut6zast nem mind
egyik kisallat bitja, gyak
ran hanynak, emelyegnek,
izgatottak. Ezen "mellek
hatasok" megelozesere ker
junk allatorvosunkt61
injekci6t vagy tablettakat,
valamint az utazas megkez
dese elott 4-6 oraval ne
etessUk meg allatunkat. Kis
ehezes nem fog artani
neki ...

Nem igaz ugyanez a
vizmegvonasra! Mindig vi
gyiink magunkkal friss
vizet es itat6edenyt, es
minden 2-3 orankent meg
tartott pihenonel kinaljuk
meg oket. Az aut6t szelloz
tessUk it kellokepp, nehogy
hogutat kapjanak; ha
viszont mUkodtetjuk a leg
kondicional6t, azt ne az
allatunkra iranyitsuk.

Soha ne hagyjuk on
zetlenUl az aut6ban a ked
vencunk~t! Kismeretii ku
tyat, illetve macskit szalli
t6boxban lehet biztonsago
san utaztatni; nagyobb testii
kutyat hammal/p6razzal
erdemes ellatni, melyhez
lehet kapni a biztonsagi ov
csatjahoz kapcsolhat6
p6raz-reszt, vagy a cso
magtart6ban is utazhatnak
hal6val/raccsal elvalasztva
az utastertol. A balesetve
szely miatt fontos, hogy az

Utazas kutyaval, macskaval

Gyomaendrod,
Hidfo u. 12.

(Az. Endrodi hid labam'll)
Nyitva:

hetkoznap 8-17,
szombat, 8-12,

szezonban vasarnap 8-11.

~

Napljegyek, lletijegyek
valthat6kl
El6csalik,

horgaszfelszerelesek,
etet6anyagok!

Telefon:
0670/261-0472

KOROSI WEEKEND
HORGAsZBOlT

Szemelygepkocsik,
teherjarmuvek,
mez6gazdasagi gepek,
aut6buszok
mosasara alkalmas allasok!
armuDorszivok!

#JJGyomaendrod, Bajesy u. 100.

(A berenyi uton, avolt Volan telep helyen!)

Telefon: 0666/284·989,
0620/359·6842

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

Gyomaendrodi
kepviselet:

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

Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes k6rO Ligyintezese.

Verso Biztositasi Alkusz Kft.
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butorlapbol
vakumf6Iiazott
felilletteI vagy
tamar fabol!

Telefon:
0630/9554-571

E-ON
ugyfelszolgalat

Az aramszolgaltat6

heti ket alkalommal tart

iigyfelszolgalatot a Selyem

uti varoshaza epiiletenek

f61dszintjen levo irodaja

ban. HHfoi napokon del

elott 8-13 oniig, szerdan

kent pedig 15-19 oraig

varjak az iigyfeleket a sze

melyes iigyintezesre.

acelbetetes szandal, clp6,
bakancsl

MUNKARUHAzAT!

BA

.~

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

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

SzakGzlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rakoczi lit 12.
Villanyszerelesi anyagok, vilagftastechnika,
gazkeszulekek es alkatreszek!

Milwaukee keziszerszamok!

1 fo asztalos
,es 110 lakatost,

valamint
betanitott munkara

ke,'esun" 2 F6
Pcilyakezd6k
jelenkezese'

is varjuk!
. ie

Telefonszam:

0670/396-5965

A f61dgazszolgaltat6
ceg iigyfelszolgaIati iroda
ja a varoshaza f6ldszintje
rol elkoltozott a Gyoma
endrod, Kossuth u. 28.
szam ala. Nyitva tartas:
kedden 8-12 6raig, szerdan
14-18 6raig. Az iigyfel
szolgalaton igenybe veheto
szolgaltatasok: gazmeroal
las bejelentese, muszaki
szolgaltatasok megrende
lese, illetve lemondasa, fo
gyaszt6i adat- es cimvalto
zas bejelentese, fogyasz
tasmero citirasa, fogyaszta
si hely ki- es bekapcsolasa,
szamlazassal kapcsolatos
informaci6 kerese, bank
kartyas befizetes lehetose
ge, stb.

szep etkeszletet, tanyerokat,
poharakat, festmenyt, regi
dolgokat! Erdekelne csibe,
kacsa, pulyka. Telefon:
0666/280-196

Tiizifa 1 meteres ronk
ben elad6. Ara: 2600
Ftlmazsa. Telefon: 0620/415
5700

Tapir Papir
Gyomaendrod, Kossuth u.31.

Nagylaposon,
a Birkacsarda mellett

1,2 hektar legel6 elad6.
Erdekl6dni:

0630/938-3556
telefonszamon

gaztiizhely, kaiyha me\tcinyos
aron. Erdeklodni telefonon:
0670/254-5803.

Karosszeria,' kipufog6
javitas, utanfut6 fellijitas.
Kerites, kapu, steg, korlM,
stb. keszites. Telefon:
0670/591-66-69

Eladnek, cserelnek sok

Uszogumlk, medencek,
kulteri jatekok, hintQk,
kismotorok, domperek...

Ballagasra
megerkeztek ,.'

PAPIR I az lij iskolataskak
?~ -=.-~)~ es iskolai kiegeszitok!.
< - / .~.

STRANDCIKKEK

I,

l-._ •

Gyoman, a Tompa utca
ban '70-es evekben epiilt 2
szobas teglahaz tetoter beepi
tesi lehetoseggel elad6.
Ininyar: 9 milli6 Ft. Telefon:
0666/386-058

Gyoman, az Arany Janos
lit 16, szam alatt konvektoros
baz elad6. Erdeklodni lebet
telefonon: 0620/526-6573

Gyoman, a fiirdovel
szemben epitesi telek elad6.
lranyar: 6 milli6 Ft.
Erdeklodni: 0666/386-058

Nem basznalt, elromlott,
feleslegesse valt hiito, vagy
fagyaszt6szekrenyet ingyen
elfogadom. Hivjon, hazboz
megyek. Tel.: 66/789-189

Elad6 vegyes ruhazat,
edenyek, konyhaszekreny,



ern Kor
Atelefonok

Vezetck nelkiiliek
Atiizhelyek
Lang nelkiiliek

Az autok
Kulcs nelkiiliek

Az Helek
Zsir nclkiiliek

Az auto kerekek
Belso nelkiiliek

Aruhak
Ijj nelkiiliek

Afiatalok
Munkanelkiiliek

Avezetok
Erkolcs nelkiiliek
Akapcsolatok
Erzelem nelkiiliek
Agyermekek

Apa nelkiilick
erzesek

S7.iv nclkiilick
Anevelesek
Enek nell..iilick

Agyermekek
Modor nclkiiliek
Az orszagok
Isten nelkiiliek

SZENDIKO

AUTCKOZMETIKA

r--------------------------------------------------------,
I

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

Gyoman a MOL-kut mogotti aut6mos6nal!
Varjuk kedves vendegeinket!

Hfvjon batran!
Szendi IIdik6 Telefon: 0630/689-0833

Nyitva tartas:
Hetf6t61 pentekig: 8-16 6raig
Szombat: 8-12 6raig

-Teljesk6ru aut6kozmetika
(takarftas, karpittisztrtas, wax, pollr, fenysz6r6
felujftas stb.)
- Karpitozott butorok, k6zepsz6nyegek, szekek,
padl6sz6nyegek tisztrtasa akar haznal is.

Szolgaltatasaink:

Tudta, hogy nalunk nemcsak az aut6ja
nyeri vissza tisztasagat, hanem
szonyege, vagy kanapeja is?!

~e..-;
<$

'"..... ~
Kner Imre t~r I wWUJ.gellai.hu ' Sziluett

06 66 285 840 I 06 30 6278234 fitness klub E szolarium

... ...
KORLATLAN EDZES
4.500 Ft I h6nap

fitness & edzoterem
teremberles IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body Ihastanc Izsiregeto aerobik

tarsastanc Ij6ga Ipreventiv gerinc gimnasztika

Irimyar:

AlcHras:

Erdeklodni:

Felad6 neve:

Cfme:

Az aprohirdetes szovege:

Egy apr6hirdetes szovege lehet61eg ne tartalmaz
zon 15 sz6n<3I tobbet! A hirdetesek szovegeert fele
16sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

I
I
I
I
I
I
I

.................................................................... !
. 1

Szo-Beszed Szerkesztosege
5500 Gyomaendrod, Hosok utja 51.

Tel.: 06-20/9313-480

06-20/2277-821
06-20/481-24-71

Fax: 06-56/352-026

• GLIiSBBB-GlAS KFT.
E-Mail: uveg@bbbglas.hu

Ozleteink:

Mezotur, Szolnoki ut 3.

Nyisson velunk!

Viszlat hideg!
50 % kedvezmennve

• Hoszigetelo ablakok, ajt6k, arnyeko

lastechn ika

• Nemet profilokb61, k6zvetienOI a

gy<irt6t61

• Ingyenes felmeres es ajanlatkeszites

• Szakszeru beepites
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nagy terfogatu
teheraut6val
videkre is!

Telefon:
0630/408-8125
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Egy me.terrel keskenyebbl.esz'a Fa u't
La'kossagl tiitakoZ3sa b[cikUut miatt

Endrodon a Kodaly
utcatol a Hosok tereig
meg hianyzo kerekpa
rUt epitesevel mar
2007-ben foglalkozott a
gyomaendrOdi onkor
manyzat. Meg Varfi
Andras polgarmester
sege idejeben szo volt
kerekparsav epiteserol,
de azt akkoriban a Ko
rosok Videkeert Egye
siilet lesoporte az asz
talrol.

A Toldi Balazs pol
garmester vezette 6nkor
manyzat tervet keszitte
tett a Kodaly utcat6l,
ugyanabban az oldalban,
a hazak t6veben tovabb
folytatand6 kerekparut
epitesere.

20l5-ben a kivitele
zes 6sszegere paIyazati
anyagot nytijtottak be, ez
akkor nem nyert: Igaz,
harom eve egyszerre
nyUjtottak be a kerekpa
rut epitessel egyiitt az
alatta hUz6d6 k6zmuki
vaItassal es belvizelveze
tesi munkakkal egyiitt.
Ezutan szetvalasztottak a
munkalatokat es iden
mar nyertek. Elasz6r a
letesitenda kerekparut
alatti munkalatokra ka
pott penzt a Yaros, majd
nehany h6nappal kesabb
a kerekparut epiteset is
pozitivan biraltak el a
Ternletfejlesztespi Ope
rativ Programban (TOP).

Bar az elmult evek
ben mar ket alkalomrnal

Szeptember II-en
nagy erdekl6des mellett
megtartott Oregsz6l6i
lakossagi f6rumon Toldi
Balazs polgarmester
ismertette a kiilternleti
utha16zat fejlesztesi pro
jektet. A munkalatok

is tartottak lakossagi f6
rumot a tervezett kerek
parut epitesevel kapcso
latban, most hogy az
epitkezes egyenesbe ke
mIt, a Fa ut 14 erintett
lak6ja levelben tiltako
zott az epitkezes miatt.

Szerintiik a jardatlan
oldalon szUk a hely a 46
os szamu ut es az ingat
lanok k6z6tt. A bicikliut
megepitese eseten elle
hetetleniilne az ottlak6k
elete. Az alair6 lak6k fel
vetettek, hogy inkabb a
Fa ut allapotan kellene
inkabb javitani, raadasul
a bicikliut epitese eseten
az ingatlanaik elatt ki
vagnak azt a n6venyze
tet, amely csapadekos
ida eseten megvedte
hazaik falat a felcsap6d6
sart61 es vizta!.

Szeptember l2-en
Toldi Balazs polgarmes
ter lakossagi f6rumra
hivta az erintetteket, ahol
Karolyi Lasz16 a kerek
parut tervezaje mutatta
be a megval6sitand6
beruhazast. A kiviteli ter
vek mar keszen vannak,
igy nem volt kerdeses,
hogy a lak6k tiltakozasa
nem fog eredmenyre ve
zetni.

A terveza tajekoztat
ta ajelenlevaket, hogy az
epiila kerekparut a Fa ut
menten, a hazak t6veben
halad majd, es a Z61d

varhat6an ket heten be
liil elkezd6dnek es a ter
vek szerint meg ebben
az evben be is fejez6d
nek. Ennek kereteben
szinte az 6sszes 6regsz6
l6i utca szilard utalappal
lesz ellatva.

Cukraszda sarkan leka
nyarodik es atvezet a
Bas6k teren, majd a
Blaha uton at folytat6dik
egeszen a HidfO etterem
tUIs6 sarkaig.

A Kodaly utcat61 a
Kondorosi utig igen kes
kenya Fa ut es az ingat
lanok fala k6z6tti sza
kasz, ezert - mint a ter
veza elmondta - I meter
szelessegben visszabont
jak a Fa ut burkolatat,
hogy legyen hely a 3,1
meter szeIessegli kerek
parutnak. Az 6nkor
manyzat es a terveza
remenyei szerint ezzel a
varoson athalad6 jarmu
veket ezen a szakaszon
lassubb haladasra is
kenyszeritik majd.

Az Apponyi utcat61 a
velelmezett gyalogos
forgalom miatt mar 3,6
meter szeles lesz a
kerekparut. Az erintett
ingatlanok egyebkent uj
nagykapu bejar6t is kap
nak leaszfaltozva.

A jelenleva lak6k
megkerdeztek mi indo
kolja azt, hogy a kerek-

parutat a jardatlan oldal
ban hUz6d6 szUk helyen
epitik meg, amikor a
masik oldalon, a jardas
oldalban 8-10 meteres
say van a hazak es a
k6vesut k6z6tt. Raadasul
a tervezett bicikliut sav
jaban 60 fat es s6venye
ket kell kivagni. Volt, aki
az ingatlana vedelmeben
zajveda falat is javasolt.

Toldi Balazs polgar
mester valaszaban el
mondta, hogy a jardas
oldalban, ahol most
egyebkent a biciklisek,
kiil6n6sen a diakok ke
rekparoznak a R6zsa
hegyi iskolaba oda es
vissza, azert nem- java
solta a varosvezetes
bicikliutat, mert itt sza
mos villanyoszlopot kel
lett volna athelyezni.
Raadasul a jardas oldal
ban huz6d6 kerekparutat
a k6zlekedesi hat6sag
sem javasolta.

Ez a yaros nem a
tiltakozast alair6 14 em
berral sz6l, hanem azok
r61 is, akik nap, mint nap
kerekparral k6zlekednek
peldaul a R6zsahegyi

iskolaba. Volt mar hala
los baleset ezen az utsza
kaszon. Ba lett volna
kerekparut, ezek a bal
esetek nem t6rtentek
volna meg. Ha a jardas
oldalban folytatnak a
bicikliutat, akkor azt leg
alabb ketszer at kellett
volna vezetni a baleset
veszelyes 46-os szamu
uton. Megertem az itt
jelenleva erintett ingatla
nok lak6inak aggodal
mat, de en is tudok hozni
egy esetleges k6vetkeza
f6rurnra 100 szUlai ala
idst, akik viszont gyer
mekeik biztonsaga erde
keben k6vetelik a kerek
parut megepiteset - je
gyezte meg a polgarmes
ter.

Az iilesen reszt vett a
kepvisela-testiiletbOl Po
harelec Laszl6, mint a
k6zlekedes nagy szaker
taj e, aki megnyugtatta az
aggodalmaskod6 lak6
kat, hogy az ettermeig
hUz6d6 kerekparut min
den igeny kielegit majd
es az erintett ingatlanok
lak6i is elegedettek lesz
nek az epitkezese!.

H.E.
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A Bekes Megyei On
konminyzat az el6z6 evek
sikerere alapozva ismet
megszervezte a Megye
napot, amelyre szerte a
megyeb61 erkeztek resztve
v6k es erdekl6d6k, de meg
hatarainkon mlr6l is ko
szonthettiink latogat6kat.

A rendezveny f6vedno
ke dr. Nagy Istvan agrarmi
niszter, diszvendegeink
Arad es Bihar megye volt.
Az 6riasi erdeklOdest jelez
te, hogy a bekescsabai f6ter
zsUfolasig megtelt, egesz
nap hompolygott a tomeg a
satrak, fahazak kozatt, de
meg a J6kai szinhaz el6tti
teriileten is programok sora
varta az erdeklOd6ket.

Hagyomanyainkhoz hi
yen ewttal is bemutatkoz
tak a megyei ertektarban
szerepl6 ertekek, valamint
iden el6szar a belyi ertem
rak is felvonultattak kincse
iket. A 30 telepUlesi ertek
tar mellett a szomszed
megyek is megismertettek
az erdekl6d6kkel az ertek
tarukban szerepl6 teteleket.

Iden is volt kezmuves
vasar es kistermel6i piac,
kazel 80 megyei illetekes~

segii. kezmiives es elelmi
szertermel6 portekajeit lat
batta a kazanseg. A megye
nernzetisegei kulturaliskin
cseiket szinpadi produkci
6k es kiallitasok segitsege
vel mutattak be, gasztron6
miajukkal etelk6stol6n
ismerkedhetett az erdekl6
d6. A gyermekek kiilon kis
birodalomban talthettek
idejiiket, ahol kezmuves
foglalkozasok, kosarhinta,
interaktiv jeitsz6ter es heliu
mos. leggamb varta 6ket,
aki pedig teljesitette a "kez
muves pr6Mt", a H6virag
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fagyiz6ban ingyen fagylal
tozhatott. A katonai bagyo
many6rz6k es bemutat6ik
mellett a jelenkor "egyen
ri.Jhasai": tartalekosok,

hatarvadaszok, keszenleti
rend6rak, a honvedseg tag
jai es a terrorelharit6k
engednek bepillantast mun~
kajukba, valamint a hon
vedseg diszegysege tartott
egy kiilanleges bemutat6t.

Ebben az evben is
ertektar okleveleket vettek
at azok a polgarmesterek es
ertektar vezet6k, akik tele
pUlesenek helyi ertektaraba

. az e!rnult evben uj tetelt
regisztraltak. Diszoklevelet
annak a nyolc erteknek a
tulajdonosa es felteIjeszt6je
vett at, amelyek a megyei

3

ertektarba keriiltek tavaly
6ta.

A mult evi edes megle
petes emttal sem maradt el,
delutan vagta fel Zalai
Mihaly megyei elnak a
vadcseresznyes csokitortat,
amit ezer szerencses k6s
tolhatott meg.

A szinpadi prodl,lkci6k
a nepzene kare epUltek, fel
leptek a megye tanccso
portjai, az esti tanchaz utan
pedig Ferenczi Gyorgy es a
Rackajam gondoskodott a
j6 hangulatr61.

M
A Komyezeti es Energia

hatekonysagi Operativ Program
kereteben mintegy 3 milliard
forintos uni6s tamogatassal
megval6sul6 projektr6l, a
Koros-videki Vizugyi Igaz
gat6sag szeptember 5-en tartott
lakossagi f6rumot a gyomaend
r6di polgarmesteri hivatalban.

A projekt f6 eleme a
Gyomaendr6d tersege~en a
Harmas-Koros jobb partiarviz
vedelmi toltesenek magasitlisa a
mentett oldal iranyaban.

A3,073 milliard forint visz
sza nem teritend6 tamogatasb6l
megval6sul6 palyazatot az Or
szagos Viziigyi F6igazgat6sag
es a gyulai szekhelyli Koros
videki Vizugyi Igazgat6sag
(KOVIZIG) konzorciuma 2017
2021 kozott val6sitja meg.

gasitjak a Koros gatjat
Varhat6 befejezesi ideje 2021
februar 28-a lesz.

Mint arr6l lapunkban mar
beszamoltunk, a kormanyzat
meg 2014-ben arvizvedelmi
szempontb61 uj mertekad6 viz
szintet hatarozott meg, s ennek
megfelel6en Gyomaendr6d es
Mezotlir tersegeben, 4,8 kilo
meter hosszon, mintegy 1,5
meterrel magasitjak meg a Har
mas-Koros gatjat.

A to1tes koronajara 3 meter
szeles szilard burkolatot tesz
nek. Ezek mellett meger6sitik
az altalajt, ujjaepitik a Peresi
gat6rhazat, meglijul a telepen a
munkaspihen6 es a szertar epu
lete. Tovabba korszeriisitik a
Socz6-zugi gM6rtelep es a
Zs6fiamajori gat6rhaz bekot6ut-
jat is. Kepiink a Pap zugi holtag tersegeben kesziilt szeptember ll-en
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uropa-baj Szinfolt
2018. szeptember

A Xv. Eur6pabaj
noksagon es Eur6pa
Kupim vert reszt a gyo
maendrodi Szinfolt Ma
zsorett Tancegyesiilet
Horvatorszagban, Opati
jaban augusztus 23-tol
26-ig.

Az egytittes nagyon
kesziilt a megmerettetes
re, nyolc versenyszam
ban kvalifIldlta magat a
kontinens viadalra!

Az iinnepelyes meg-

nyit6 utan elhallgattak a
fanfarok, es elkezdodott
a negynapos verseny.

Osszesen nyolc or
szag, hatvanket mazso
rett csoportja, klubja
versenyzett. Az ered
menyhirdeteskor torok
szorit6 es felemelo erzes
volt a magyar Hirrmuszt
enekelni egy idegen
orszagban. A kovetkezo
remek eredmenyek sm
lettek:

Ti

Tradicionalis botos
menet es szinpadi kore
ografia: elso hely,
Eur6pa bajnok a Szinfolt
senior csapata. Szinten
tradicionalis kateg6ria
ban botos sz6l6tancban
elso helyezes: Barath
Beata, Eur6pa bajnok!
Senior zasz16s csapat
kateg6ria: harmadik he
Iyezes, bronzerem. Se
nior zasz16 mini forma
ci6: negyedik helyezes.

Szilagyi Csilla pom
pon es botos sz616tanca:
hetedik es kilencedik
helyezes. Piroska Artila
senior botos koreografia:
arany minosites.

A gyomaendrodi
egyesiiletnek meg egy
kiilondijat is sikeriilt
bezsebelnie: a nemzet
kozi zsiiri a gyomaend
rodi Szinfoltnak adta a
legmosolyg6sabb ma
zsorett tancos dijat!

Az egyiittes vezetoi:
Hunya Jolan es Barath
Beata.

Hunya Jolan

A magyar egyuttesek osszesitett eredmenyei
I. II. III. IV. V. VI. HELYEZESI PONT I

1. Oroszlany 9 5. 2 1 ! 2 I 94

2. Budapest 5 3 2 0 3 1 I 60
3. Magled 3 4 1 '3 O' 1 52
4. Puspokladany a 1 3 3 , 1 5 33

s. Vertesszc5los 1 2 2 2 28._.•

6. Gvomaendrod 3 a 1 1 25

7. Gyal 2 1 I 1 16

8. Ottevenv 1 a 1 1 1 I 1 16
9. Mosonmalrlarovar 1 . 1 . 1 I I 15

10. Miskolc 1 2 13
11. Nyul 1 2 1 13

12. Naszaly 1 4

13. Rede ~ 1 3

14. Bekescsaba 11 I 1

15. Debrecen I 1 1

A XV. lAM Europa bajnok
sagot es Merry Majorette
Nemzetkozi Kupat Horvat
orszagban, Opatijaban rendezte
a Nernzetkozi Mazsorettsport
Szovetseg (IAM) es az AMA
horvat mazsorettszovetseg,
augusztus 23-tol 26-ig.

Csodas komyezet varta a
mazsoretteket es vezetoiket!
Opatija azon keyes tengerparti
varosok egyike, ahol' minden
egyiitt van: a belvarostol kar
nylijtasnyira van a tenger, a
hegyek bekesen fogjak kozre a
tortenelmi multra visszatekintO
hangulatos AbbaziM. Az idoja
ras is a kegyeibe fogadta a
mazsoretteket, hetagra siitott a
nap, viszont a hoseg a strando
kon kiviil mar - mar elviselhe
tetlen volt, ezert igyekezett

mindenki a tagas es hiivos,
Marino Cvetkovic nevet viselo
sportcsamokba, ahol a negy
napos kontinensviadal zajlott.

A megnyit6 iinnepsegen 8
orszagb61 62 klub csapata
vonult be az lAM es a nemze
tek zaszl6ival, transzparensek
kel, majd megkezdodott az
iinnepi cerem6nia. A magyar
delegaci6 szep szamrnal kepvi
seltette magat: 15 csapat erke
zett hazankb61. Opatija alpol
garmestere mondott iinnepi
koszontot, tolmacsolva a
Horvat Koztarsasag elnokenek
is tamogatasat, majd az lAM
elnoke - Geisztne Gogolak Eva
- nyitotta meg hivatalosan a
rendezvenyt.

A magyar mazsorett csopor
tok nagyon szepen teljesitettek,

ragyog6 eredmenyek sziilettek!
A Magyar Majorette Szovetseg
versenyzoi a nemztkozi erem-

tabla 2. helyet szereztek meg 
0lvashat6 a Magyar Majorette
Szovetseg Facebook oldalan.
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Mint arroI konibban mar hirt adtunk a kepviseIo-testiiIet
Cs. Nagy Lajos tanar javasIatara ugy diintiitt, hogy
Gyoman a reformatus tempIom es a Kis Balint iskoIa epii
Iete kiiziitti teriiIetet, tovabba ennek foIytatasaban a
tempIom keriteset kiivetve a Hosiik emIekmiiveig terjedo
teriiIetet Sipos Istvan sftanynak nevezik el ez ev oktober
l-tOl. Sipos Tas Tiihiitiim nyugaImazott refonnatus espe
res a nevadast megtiszteIonek tartva, a csaIad neveben a
hozzajaruIasat adta.

ta, es melt6 m6don eltemet
te oket nem kimelve sajat
eletet, szemelyi biztonsa
gat. Konnyez6 felesegenek
ilyenkor azt mondta: "Isten
bizta ram ezt a gyiilekeze
tet. Mindenkit €IS mindent,
ami az ov€Ik, nekem koteles
segem megorizni. Aid elkiil
dott, az vigyaz rank, hidd
el. A pasztornak nyaja mel
lett van a helye. "

AkialakUI6 kommunis
ta vezetesnek erthet6en
szinte rogton az elsa szamu
celtablajava valik. Nyole
szor kernIbOrtonbe, kilenc
szer pedig kiilonfele inter
na16taborokba, kozben
eltemeti hatodik-hetedik
kicsi ikergyertneket, s
majdnem elveszti feleseget
is. Az e1vesztett ikrek utan
aztan egy kislannyal ajan
dekozza meg Isten oket,
igy at fiu es egy leany
nevelkedik fel a csa:Iadban,
es mind az at fiu lelkipasz
tor lesz.

1958-ban "jutalmul"
Kisujszallasr61 Biharke
resztesre helyezik. Innen
negy ev utan Gyomara
kern\. 1963-t61 1982-ig,
Gyoman szolgal nyugdija
ig, munkaja nyoman itt is
megerosodik a gytilekezet.

Amikor a rendszerval
tas utan felkerestek, hogy
rehabilitaljak, nem fogadta
el. Azt mondta, hogy ami
kor Istent61 kapott kiildete
set elfogadta, abban a
szenvedes is benne volt, es
nem ,} dicsasegert tette,
amit tett, hanem Krisztusert
es nernzeteert.

Elete utols6 hat eszten
dejet Szentesen toltotte
felesegevel egytitt, s sziilo
varosukban tertek orok
nyugalomra. Elete, szolga
lata, gyiilekezetei, nernzete
eIetenek kitorolhetetlen
reszeve valt es az is marad.

(Kontra Imrene inisa
nyoman

Tani-tani Online)

tanusaga szerint az akkori
veszterhes id6k egyedtili,
hiteles "kr6nikasa" dr.
Sipos Istvan volt, aki a
reformatus egyhaz felbe
cstilhetetlen ertekU level-,
irattari, anyakonyvi anya
gat olykor goly6zaporban,
jardan kuszva mentette
meg, es a harcok idejen
aldozatul esett halottakat az
egesz yaros ternleterol nap
mint nap osszeszedte, leg
tobbszor sirjukat is megas-

kezeti lelkipasztor lesz.
Ekkor mar negy fiu boldog
edesapja.

Idekernlese utan nem
sokkal mint igazi iskolate
remt6 egyeniseg a yaros
lelki es szellemi eletenek
meghataroz6ja, iranyit6ja
lett. Kikutatta, kozze tette a
Yaros, a kunok 6si multjat,
tOlienelmi es egyhaztorte
neti vonatkozasban egya
rant. BeplantaIta ezeket a
lakossag tudataba, szivebe,
es ezekre alapozva igyeke-
zett formalni a jov6t.
Hiteb6l, szarmazasab61
ered6en mindig kozosseget
vallalt a szegenyebb rete
gekkel, sziven viselte sor
sukat.

Amikor a masodik
vilaghaboru harcai elertek a
varost, felesegevel es ot
kicsi gyermekevel egytitt a
lelkeszlakas pincejeben itt
hon maradt. A harcok alatt

. minden, a varoshazan
mukodo hivatal is zarva
volt, sztinetelt. Az ezekbol
a h6napokb61 szarmaz6
anyakonyvi bejegyzesek

Hazajovetele utan nem
sokkal hazassagot kot
Kadar Mariaval, diakkori
es egyetlen szerelmevel a
szentesi reformatus nagy-

Hazaterve a Budapesti
Reformatus Teo16gia 6szo
vetsegi tanszekenek pro
fesszora lesz, majd eddigi
diplomai melle megszerzi a
"teol6giai magantanar"
fokozatot a hires
Sarospataki Teol6gian, ami
akkor hazankban a legma
gasabb tudomanyos elm.
Mint tud6s teol6gus, rend
kivUI termekeny ir6 is.

templomban; Igazi tarsra
talalt benne, akivel hitben
es szeretetben, egymas sza
mara egyetlenkent mindha
laIig egyiitt voltak.

Ekkor meg mindenki
azt gondolta, hogy Sipos
Istvan Budapesten maradva
folytatja igeretes palyafuta
sat. Am ez nem igy tortent,
mert 1942-ben, elfogadva a
kisujszallasi reformatus
gyiilekezet meghivasat, ott
hagyja a fOvarost, es gytile-

nyok koreben, a heber
nyelv 'teren elert eredme
nyeivel runik ki, mintegy
el6re sejtetve kes6bbi
palyafutasat.

Reformatus lelkeszi
diplomajat 1930-ban kapja
meg.

Ezutan nyilik lehet6se
ge arra, hogy kUlfdldon
folytassa tovabb tanulma
nyait. Elnyeri a hires ame
rikai Princetoni Egyetem
osztondijat Negy evig volt
megszakitas nelkiil Ameri
kaban egy nemzetkozi
diaktarsadalomban.

Kiizdott kitart6an, sziv
vel, ertelemmel, hogy meg
merje magat, elismerest,
megbecstilest szerezzen.
Tehetseget, szorgalmat mar
az ott toltott els6 ev utan
siker koronazta, mert 1932
ben megszerezte a Prin
ceton Teological Seminary
(teol6giai fakultas) legma
gasabb fokozatat jelent6
"Magister Theologiae" ("a
teo16gia mestere") elmet. A
teol6giai fakultas 206 hall
gat6ja koziil 6 erte el a leg
nagyobb sikert. Ezzel
mindmaig egyedUla1l6 tel
jesitmenyt vitt veghez,
ugyanis ez a harom ottani
diploma a vilaghirii Prin
cetoni Egyetem harom
lehet6 legnagyobb, legne
hezebb tudomanyos foko
zata.

A PhD-fokozat meg
szerzese utan az egyetem
meghivja tanarai soraba, 6
azonban ezt nem fogadja
el, mert szii16f6ldje, haza
szeretete vonzasanak nem
tudes nem is akar ellenall
nl.

Sipos Istvan Szentesen
sziiletett 1907. februar 18
an egy olyan szegenypa
raszt kubikus csalad els6
gyermekekent, ahol a haz
kilincse csutkab6l volt. A
szegeny sors koran munka
ra fogta a csalad minden
tagjat.

Edesapja boles szere
tettel, tudatosan nevelte
igy, mert tudta, hogy a sze
geny ember hozom<'mya,
kincse a szorgalmas, lelki
ismeretesen elvegzett
munka. Sajat vallomasa
szerint dont6 hatassal volt
ra a szentesi reformatus
nagytemplom es a mellette
lev6 reformatus iskola.
Mindvegig hat6 hitbeli,
lelki es tudasbeli alapjait
innen hozta.

A templom melletti
iskolaban tanulta a "betii
vetest", az elemi ismerete
ket, a bibliai alapismerete
ket, hazaja, nernzete iranti
elkotelezett szeretetet is itt
oltottak szivebe. Egesz
eleteben vallotta, hogy 90
eves fdldi utjara utrava16jat
innen hozta, ebbiSl taplal
kozott, ehhez ragaszkodott
rnindvegig.

Iskolai tanit6ja hivta fel
edesapja figyelmet fia kiva
16 eszbeli kepessegeire., es
beszelte ra arra, hogy tanit
tassa. leles erettsegi utan
Budapestre jelentkezik a
Muszaki Egyetemre es a
Reformatus Teo16giara. Fel
is veszik mindket helyre,
am 6 a teo16gia mellett
dont. Felismerik lelki, szel
lemi kepessegeit, kiilono
sen az 6szovetsegi tudoma-
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Horgasz- es vadaszna
"zoversennyel

H-5400 Mez6tur, Szolnoki ut 35.

Elvimls:
minimum 8 altalanos iskolai vegzettseg

3 muszak vallalasa

A bejarast cegunk biztositja!

R~F

Elektronikai cegi..ink
a RAFI Hungaria Kft.

felvetelre keres uj munkatarsakat

betanitott szerelo
munkak6rbe.

Elony:
elektronikai gyartasban szerzett szakmai

tapasztalat

Jelentkezes e-mailben
Szabo Patricia Renata HR munkatarsnal.

Telefon.: 0620/431-6455., fax: 0656/551-971
E-mail: hr@rafi.hu www.rafi.hu

Ebzarlat idejen min
den kutyat es macskat
elzarva, illetoleg a
kutyakat megk6tve kell
tartani, hogy azok mas
allattal vagy emberrel ne
erintkezhessenek; zart
udvarban a kutyak elza
rasat vagy megk6teset
mellozni lehet, ha azok
onnan ki nem sz6khet
nek. Kutyat tartasi hely
erol csak p6razon vezet
ve es szajkosarral sza
bad kivinni.

Az emlitett idoszak
ban a telepUles teriilete
rol kizar6lag ervenyes
veszettseg elleni oltassal
rendelkez6 kutyat vagy
macskat - es hat6sagi
allatorvos kedvezo ered
menyii vizsgalata utan
es engedelyevel - szabad
kivinni. A legeltetesi
tilalom alatt allat a lege
lore nem hajthat6!

A Bekes Megyei
Kormanyhivatal Gyo
maendrodi Jarasi Hi
vatala az Elelmiszer
lanc-biztonsagi es Allat
egeszsegugyi Osztaly
ebzarlatot es legeltetesi
tilalmat rendel el a Gyo
maendrodi Jaras, a
Szarvasi Jaras es a
Szeghalmi Jaras teljes
illetekessegi teriileten
2018. szeptember 29-tol
2018. november 4-ig.

, Ebzarlat

mai Erzsebet ligetben j6t
tek 6ssze, ahol a yaros is
erre a napra szervezte meg
a Gyomaendrodi Halfozo
Versenyt. A rendezvenyen
47 csapat versenyzett ha
rom kii16nb6zo kateg6ria
ban.

A Bekes megyei horga
szok es vadaszok elso alka
lommal szerveztek k6z6s
talalkoz6t. Az augusztus
25-en zaj16 rendezvenynek
Gyomaendrod adott ott
hont. A horgasz es vadasz
egyesiiletek tagjai, a gyo-
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nepi kultlira. folyamatos
fejlesztese, a nepzene, a
neptane megszerettetese,
elfogadtat<isa, igenyes mu
velese jellemzi oket.
Jelentos szerepet j<itszanak

a testvervarosi kapesola
tok fejleszteseben, a kap
esolattartasban.

Varosunkontlili felle

peseik Gyomaendr6d j6
himevet oregbitik. A

Korosmenti Neptanc-
egyiittes peldamutat6
kozosseg. A kisgyermek

kort61 kezdett t<incoktatas
j6 hatassal van a gyermek
ek fejlodesere,viselkedes
kultUrajara. A h6zzaadott
pedag6giaiertekkel, az

eros kozossegi szellem
mel, az egymast segito,

tamogat6 magatartassal
peld<it mutatnak.

Az otven eves .Koros
menti Taneegyiittes olyan

kozosseg, amely a maga
erejevel, tehetsegevel a
sziilofold kulturalis elete

ben meghat<iroz6 szerepet
tolt be, a hazai es nernzet
kozi kapcsolataival pedig
gyarapitja a yaros es Bekes

megye j6 himevet - sz61 az

elismeres indoklasaban.

Korosmenti
Tancegyiittes

Felbecsiilhetetleniil
ertekes az a tevekenyseg,

amelyet a Korosmenti
Tancegyiittes az elmult
otven evben a nepi kultlira,

a nepzene, a nept<inc kul
tlira megorzeseben, ter
jeszteseben, a kulturalis
elet szinvonalanak emele
seben vegzett. Elkotelezett

igenyessegiik, peldaertekU
munkajuk a yaros es a

megye jav<it szolgalja. A

Kner Izidor legid6sebb
unokaja, Haiman Gyorgy
gyakorlati tervezo munka
javal, pedag6giai es publi
kaci6s tevekenysegevel a
magyar nyomdaszat,

nyomdaszattortenet es a
tipografiai tervezo muve
szet egyiklegjelentosebb
alakja a 20. szazad maso

dik feleben. A Kner di
nasztia munkassaga a ma

gyar es egyetemes kultUra,
nyomdatortenet es konyv- .

. muveszet jelentos fejezete.

A Kner nev vilagszerte az

egyik legpatinasabb, leghi
telesebb markavedjegye a
magyar kultliranak.

BEKE.S MEGYEl
ERTEKTAR

A
:),\1''';:
\V~

1/

rant: a kiadvanyok kiille~

111erol a legtiagyobb elis
meressel sz6itak a nyom
dasz-tipografus szakma
hazai es kiilfoldi szakte
kintelyei. A Kner csalad

tagjai kapcsolatban alltak
koruk meghataroz6 egye

nisegeivel.
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Nyolc ujabb erteket vett fel a Beh~s Megyei Ertektirba a
megyei ertektar-bizottsag. A Bekes Megyei Ertektirban ket
gyomaendrOdi ertek is helyet kapott: a Knerek szellemi or6k
sege, valamint a K6rosmenti Tancegyiittes. Az errol szolo
okleveleket az idei, szeptember l-jei Megyenapon vehette at
Weigert Laszlo a K6r6smenti Taneegyiittes kepviseleteben,
valamint Erdos Tamas, a Gyomai Kner Nyomda "kepviselete
ben.

Ot eve alakult meg a Bekes megyei ertektar-bizottsag,
amiben f61eg szakemberek kaptak helyet. A munkat riyolc
kategolia menten nyole albizottsag es t6bb mint negyven
szakember segiti. Eddig - a mostaninyolceal egyiitt - 37
megyei erteket vettek lajstromba.

A Knerek szellemi
oroksege Gyoman

es az egyetemes
kulttidban

Az 1882-ben alapitott
nyomda az egyetemes kul
tUra resze. A Kner csa1<id

es leszarmazottai mara
dand6t alkottak a hazai es

nemzetkozi nyomdaszat,
konyvmuveszet, reklam
grafika vilagaban.

A gyomai nyomdaala
pit6 csaladneve a XIX.

szazad vege 6ta osszeforrt
a szep konyvvel es a
min6seggel. A nyomda

nak a csalad eleteben
betoltott szerepet jelzi,

hogy az alapit6 I}ner
Izidor gyermekeinek es

unokainak tobbsege is a
nyomdasz-konyves mes
terseget valasztotta. A ket
vilaghaborU kozotti id6
szakban a magyar muve
szi konyvkiadast a Kner

nev femjelezte Magyaror
szagon es kiilfoldon egya-
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Augusztus 24-25-en
rendeztek meg Gyoma
endrodan az Nemzetkazi
Eurokegel Csapatbajnok
sag eurokegel versenyet.

A sportag tarteneteben
elsa izben rendeztek nem
zetkazi csapatversenyt. A
Nemetorszagb6l, Roma
niab61, Szerbiab6l es
Magyarorszagr61 erkezo
24, egyenkent ket fos csa
pat igazan elegans kamye
zetben, a gyomaendrodi
Karas Szallodaban ket
hosszU napon at ki.izdatt a
vegso sikerert.

Az pentek reggeli
megnyit6n Toldi Balazs,
GyomaendrOd polgarmes
tere nyitotta meg a ver
senyt es vegezte el az
iinnepelyes kezdolakest.

Az elsa nap a csoport
kiizdelmeke volt. Mar
ekkor is igazan magas
szinvonalu, parazs esatak
szemtallui voltak az erdek
lOdok. Nyolc, harom csa
patos csoportba sorsoltlik a
resztvevoket. A hat kiilf61
di - harom nemet, egy
roman es ket szerb - esapat
kiilan esoportba keriilt. A
csoportokon beliil rninden
ki jatszott mindenkivel,
majd a nyolc csoportb6l a
csoportelsok, illetve maso
dikok jutottak a szombati
egyenes kieseses szakasz
ba, a legjobb 16 kaze.

A magyar esapatok

remekiil szerepeltek,
ugyanis a tovabbjut6 16
csapat kaziil 15 magyar
volt.

Masnap reggel folyta
t6dott a ki.izdelem, imma
ron "eletre-halalra",
ugyanis a nyolc parositlis
vesztesei bUesuZlli keny
szeriiltek a versenytol.
Szoros csatliban kiesett az
Eric Baldermann - Lothar
Friebel alkotta utols6, meg
allva maradt nemet csapat
is es 14 6rara kialakult a
legjobb nyolc mezonye,

Szo-Beszed

ahol a negyeddanto paro
sitasai igy alakultak:

1. SzUcs SandorlKiss
Attila - Timar Andras/Bir6
lmre

2. Safian Gyargy
IZsigovics Gabor - Csaszt
van Zsolt/Filadelfi Mihaly

3. Hangya lm-
reiAradszki Mihaly - Tom
ka Lajos/Gyurk6 Laszl6

4. Kurta Laszlo
ISimcsik Laszlo - Bencsik
Tibor/Turi Zoltan.

Ekkor mar minden
csapat jatekosai kilenc

idegtepo merk6zesen vol
tak tlil, ami het-nyolc 6ra
billiard jatekot jelent, igy a
faradtsag es a nagy tet
miatti fesziiltseg egyre
inkabb erezheto volt.
Vegiil szoros esatakban a
Timar/Bir6, Safian IZsigo
vies, HangyalAradszki,
Kurta/Simcsik negyes
maradt allva.

Az elOdontok 17 6ra
kor kezd6dtek, ami ismet
kes6i lefekvest igert.
Mindket merkozesen az
atodik, paros asszeesapas
ra maradt a dantes. Vegiil
egy-egy lakes dontatt 
most a Timar/Bir6 es a
Kurta/Simesik parosok
javara-, igy 6k jutottak a
dont6be, mig a Safi
an/Zsigovies es a Han
gya/Aradszki du6knak a
bronz merkozes maradt.

A harmadik helyert
megrendezett merk6zesen
Safianek ket egyeni mer
kozesen is elonyt szerez
tek, de vegiil Hangyaek
mindket esetben forditani
tudtak, igy 6k iinnepelhet-

2018. szeptember

tek a kepzeletbeli dobog6
harmadik fokan.

A dontoben aztan
Tirnarek meggyoz6 jatek
kal kerekedtek feWI a
ragyog6an kiizd6 Kur
ta/Simcsik paroson, igy
hatalmas sikert elerve
megnyertek a ket napos,
maratoni kiizdelrnet.

Az iinnepelyes ered
menyhirdetesen es zar6iin
nepelyen a csapatvezetok
beszedeikben egyetertet
tek abban, hogy az ujabb
kiva16 hangulatli es magas
szinvonalu toma tovabb
er6sitette az eurokegel
szakag fejlodeset, vala
mint megegyeztek abban,
hogy jav6re Nemetor
szagban, Drezdaban ujra
asszeesapnak - akkor
egyeni versenyen.

A legjobb negy vegso
sorrendje:

1. Timar Andras 
Biro Imre

2. Kurta Laszlo 
Simcsik Laszlo

3. Hangya Imre 
Aradszki Mihaly

4. Safian Gyorgy 
Zsigovics Gabor

Itt adhat tel
hirdetest!

Sz6-Beszed
15500 Gyomaendro

Hosok u. 51.

Telefon:
0670/22-632-99

szobeszed@gmail.com

Alakossagi
apr6hirdetes

tovabbra is ingyenes!
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ge megtartasaval a gyii
lekezeti hasznalat mellett
ezerotszaz f6 befogada
sara alkalmas rendez
venyhelyszinne vaHozik,
valamint latogathat6va
valik a gyonyorii panora
mat kina16 templomto
rony IS.

A regi kantorlakas
felujitasat kovetoen ajan
dektargy-keszito kezmii
veskedesnek ad helyet,
az 6konyvtarban es
muzeumban pedig min
den kultura es vallas
irant erdeklodo a Tor
tenelmi Emlekhelyet la
togathatja.

A fejlesztes reszeket
a templomkert is aktiv
helyszinne valik.

Mindezek )lle11ett
kii16nbozo interaktiv esz
koz6ket is beszereznek,
melyek tovabb novelik a
latogat6k6zpont kom
fortjat, s lesz ugyneve
zett audioguide-os veze
tessel torteno seta is - irta
a szoljon.hu hirportal.)

Kulonleges helyszinne
valik majd a mezoturi
reformatus templom

Javaban folyik a nagy
hagyomanyokkal rendel
kezo mezotliri reforrna
tus templom es a hozza
kapcsol6d6 epiiletegyiit
tes felujitasa.

A haromszazmilli6
forintos beruhazas kere
teben Tortenelmi Emlek
helyhez kapcso16d6 Me
zotliri Reforrnatus Lato
gat6kozpont letrehozasat
tervezi a helyi egyhaz
kozseg. A latogat6koz
pont letrehozasanak
erdekeben epitesi es fel
ujitasi munkalatok mar
zajlanak, melyek ered
menyekent bemutathat6
va valik a miiemlekepu
let.

A fejlesztes elemei a
nagytemplom, a temp
lomtorony es templom
kert, az 6konyvtar es
muzeum, valamint a kan
torlakas.

A tervek megva16su
lasanak eredmenyekent a
kiva16 akusztikaju nagy
templom miiemlek jelle-

!{Q~
bQ8Q1.6y"~lIf

5500
Gyomaendrod,
Ipartelep u. 1/1.

Telefon:
0620/9142-122

es
hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!
Szitazas,
szitaforma
keszftes!

Stancolt

Podlaska Agnirszakkepzo
Iskola 18 fos diak es okta
t6i csoportja tart6zkodik a
gyomaendrodi szakginma
ziumban cseregyakorlaton.
A Keselyos KFT, Puski
Sandor csaladi vallalkoz6,
jarasunk cegei tartalmas
programokat szerveznek a
lengyel partnereknek, akik
megismerik a magyar videk
mindennapjait es j6 hiriin
ket, vendegszeretetiinket
viszik haza, mondta
Davidovics Lasz16.

Tanul6 centrikus, egye
ni fejlodesi szinteket figye
lembe vevo, nagy tapaszta
latli oktat6i garda dolgozik
az iskolaban, amely elkote
lezett az agrarium es videki
elet minosegenek javit::isa
ra. A Bethlen Szakgim
nazium vonzeroi az intez
menyi es nernzetkozi prog
ramok. Tovabb folytatjuk a
Hatartalanul es Erasmus
diak es szakoktat6i
Mobilitasi programokat is.
Jelenleg a lengyel Lesna

Tanevkezdes a Bethlenben"
Ket osztallyal tobbet inditottak

Az arak brutto arak, tartalmazzak az arat is!

Rezcsovek
015 1250 FUm
018 1400 FUm
022 1950 FUm
FGtes acelcs6
01/2" 460 FUm
01" 880 FUm
Radiator szelep
01/2" 2800 Ft
Dombtbr we tartaly 5400 Ft
Laguna we tartaly 7500 Ft I '.' • I If! I "

Mafem masd6 csaptelep 7400 Ft
Mafem kadt61t6s csaptelep (zuhannyal) 13500 Ft
Acelradi.Hor
DK 600/1200 23000 Ftldb
DK 600/1600 29870 Ftldb . ~='==..

PVC csa 110/2 m 990 Ftldb 1\
Elektromos funyirok!

zartszelvenyek szales valasztekben, akcios aron.
Egyeb arainkr61 erdekl6dj6n telefonon, vagy szemelyesen uzietOnkben!

Dinya Imre Vas- Muszaki Boltja
Gyomaendrod, Bajcsy i1t 98. Tel.: 0630/6384-690

416 diakkal kezdi a
2018-2019 tanevet az
Agrarminiszterium fenntar
tasaban miikodo gyoma
endrodi Bethlen Gabor
mezogazdasagi es Elel
miszeripari Szakgim
nazium. Iskolank az iden
ket osztallyal tobbet indit.
A sikeres beiskolazas tana
raink, szakoktat6ink es
technikai dolgoz6ink aldo
zatos munkajanak eredmec

nye, hUzta ala Davidovics
Laszl6 igazgat6.
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PAPIR

paban bekiserik 6ket a szun
dikal6helyre es ellMjak a
sebeiket, amelyeket a kerites
szogesdr6tja okozott szege
nyeknek.

Nincsen mar mir61
beszelni. Haboru van! Afrika
minden roncstarsadalma es
hasznalhatatlan feleslege las
san Mharcolja magat Eu
r6paba, az eur6pai tarsadal
mak iszonyodnak es szen
vednek, a frontokon elszant
harcosok pr6balnak ellenall
ni, a tarsadalom veluk van,
es az orkoknal is veszelye
sebb, alarcos "humanistak"
pr6baljak lehetetlenne tenni
az ellenallast. Haboru van.
Ideje megfujni a harcikUrto
ket.

Es ne altassa magM
senki azzal, hogy mi leg
alabb meg vagyunk vedve.
Ez igaz. De ha a Nyugat ele
sik, nekUnk is sokkal nehe
zebb lesz. Mordor nem fog
megallni Kozepfolde hatar
anal, hiszen eppen az a
lenyege, hogy nem ismeri a
hatarokat. Kozepfolde utan
Rohan fog kovetkezni. S aki
meg nem retteg elegge,
nezze meg, kik tortek at a
minap a ceutai keritest.
Lathat6 peldaul a 888.hu-n.

Akarunk ezekkel egy
leveg6t szivni, vagy radob
benunk vegre: haboru van!

Budapest, 2018. augusztus 24.
Bayer Zsolt

ek az uj LEGO-k!

Bel- es kUlteri jatekok
szeles valasztekban!

Tapir Papir
Gyomaendrod, Kossuth u. 31.

ban, Ceutaban. Ott mar egy
h6napja csatat vivott (es
nyert) tobb mint hatszaz er6
szakos, vadallati, fekaliaval
hajigal6 betolakod6. Es az
akkori gy6zelmes csatan fel
batorodva a minap ujabb 116
szemely vagott neki a ceutai
keritesnek.

Csak emlekeztet6iil:
Ceutanal van a legmagasabb
kerites, am ez nem akada
lyozta meg 20iS-ben az
akkori spanyol miniszterel
nokot, hogy szomylilkodjon
egyet az epiil6 magyar keri
tes miatt. De ez most nem
erdekes. Nem erdekes, mert
az orkok ismet betortek
Ceutaba, Kozepfoldere, a
spanyol csend6rseg besza
mol6ja szerint kesekkel,
botokkal, messzel, akkumu
latorsavval (!) es ismet urli
lekkel "felfegyverkezve"
jutottak at a keritesen. Het
csend6r k6rhazba kerlilt, es
ezek utan a migransok bese
taltak az ideiglenes tart6zko
dasi helylikre, ahol a
Voroskereszt ellatta 6ket!

Ertik ezt? Ugye nem.
Megismetlem: miutan kes
sel, botokkal, savval es urli
lekkel attortek a hatarkeri
test, es megsebesitettek het
csend6rt, besetaltak a szalla
sukra, ahol a Voroskereszt
ellatta 6ket. Ilyenkor minden
norrnalis orszagban kiadjak a
tlizparancsot. A mai Eur6-

NGO-kal es a satanimad6k
kal egylitt ujra es ujra bele
fognak rohogni a val6di
humanizmus arcaba, es
vegiil el fogjak veszejteni
Eur6pat. Vagy addig fogjak
fesziteni a hurt, ameddig
val6di es forr6 polgarhabo
ruk fognak kitomi.

Ezert kell minden er6nk
kel Salvinit segitenunk.

Es nem pusztan Eur6pa
jov6je a tet, de az is kiderlil
most, vajon a nep (populiz
mus!) es valasztott vezet6i
gyakoroljak-e a hatalmat,
vagy a soha senki altai meg
nem valasztott, ugynevezett
civilek, a satanimad6k,
Eur6pa elveszejt6i. Most kell
kiderlilnie egyszer s minden
korra, van-e meg ertelme
egyaltalan a demokracianak,
a valasztasoknak, a sz6lasz
szabadsagnak, vagy azok,
akik veg nelkUl a demokraci
ara hivatkoznak, egyszeruen
felszamoljak azt, helyettesit
ve a tortenelem legocsma
nyabb, "NGO-nak", "civil
nek", "PC-nek" es persze
mindenekel6tt "humanitari
usnak" nevezett diktaruraja
val.

A sz61asszabadsagot
pedig helyettesitik a vilagtor
tenelem legocsmanyabb,
egyszersmind legfurfango
sabb cenzlirajaval, az ugyne
vezett szocialis mediaval es
annak zaszl6shaj6javal, a
Facebookkal, amely az "itt
es most vegre mindenki
elmondhatja, amit akar" illu
zi6javal epitette fel a sztalini
es hitleri cenzlirat megsze
gyenit6 sz6- es velemeny
bortont. Aki rna fasiszta
kommunista meset akar
dunnyogni, menjen fel a
Facebookra, ott nezzen ko
rlil, ott hallgat6zzon. S ha
eljon vegre Eur6pa forradal
rna, ezt kell el6szor eltorolni
a fold sziner61.

Amugy az olaszorszagi
hoz hasonl6 haboru zajlik a
GibraItari-szoros afrikai
reszen, a spanyol enklave-

sem lehet biztos teljesen hat
orszagaban, mivel sajat kor
manyanak tagjai kozott is ott
vannak az elveszejt6k. Most
eppen Roberto Fico, az olasz
kepvisel6haz elnoke megy
szembe a belugyminiszterrel,
mondvan, megis csak hagyni
kell partra szallni a Diciotti
new haj6 fedelzeten lev6
migransokat. S hogy miert?
Mert "gyerekek is vannak",
meg "humanitarius koteles
seg", meg kUlonben is. Ez
Eur6pa elveszejt6inek es
ellensegeinek legfontosabb
fegyvere. Egyszer s minden
korra legyen vilagos: nincs
humanitarius kotelesseg!
Illegalis bevandorlas van,
illegalis migransok ozonlik
el a kontinenst, akiket hala
dektalanul vissza kell szalli
tani oda, ahonnan elindultak.

Ma mar lampassal kell
keresni olyanokat, akik
haboru el6l menekUlnek ide.
Ha megtalaltuk az ilyeneket,
6ket be kell fogadni - ez
val6ban humanitarius kote
lesseg. Mindenki masnak
zarva van a hatar. Minden
hatar. Ezt ismerte fel Salvini,
es most vivja a frontvonal
ban a val6sagosan es szim
bolikusan is rendkivlil fontos
csatajat. Ugyanis ha Salvini
gy6z, vegkepp megvaltozik a
haboru menete, a migransok
ett6l kezdve folyamatosan
vissza lesznek szallitva kiin
dulasi helylikre, es lassan
mind 6k, mind az ember
csempesz bandak, mind az
azokkal egylittmukod6
NGO-k, mind az eur6pai hat
orszagokban a humanizmus
alarcaban tetszelg6 satan
imad6k kenytelenek lesznek
beletor6dni, hogy nincs to
vabb.

Ha Salvini elvesziti ezt a
haborut, veg nelkUl, ujraes
ujra utra fognak kelni a
lelekveszt6k az illegalis mig"
ransok tomegevel, akik ujra
es ujra. es veg nelkUI meg
.fogjak kapni,. ki fogjak zsac
roilli a befogadtatast, az

Europa csendes. Pedig
nem zugtak el forradalmai.
Sot azok meg csak ezutan
jonnek. Europa csendes,
pedig haboniban aU. Euro
pa haboru idejen meg soha
nem volt ennyire csendes.

A frontvonalban most
leginldbb Matteo Salvini
olasz beiiigyminiszter har
col. 6 felismerte, hogy habo
ru van, amelyet megpr6bal
nak a humanitas alarca moge
rejteni Eur6pa elveszejt6i es
ellensegei. Salvini felismer
te, hogy ebben a haboruban
csak ugy gy6zhet (csak ugy
gy6zhetiink), ha lezarja
hazaja kikot6it, es nem
enged partra szallni senkit
sell.

Salvini a frontvonalon
harcol, de nem lehet biztos
meg a sajat hatorszagaban
sem. Illetve pontositsunk: az
olasz tarsadalomban egyre
inkabb biztos lehet, hiszen az
olasz tarsadalom - csakUgy,
mint lassan minden nyugati
tarsadalom - a sajat tapaszta
latai aran eljutott vegre a fel
ismeresig: ez igy nem mehet
tovabb.

A kommunizmus rette
netes kisertete utan vegre
egy val6ban fontos, j6, varva
vart kisertet erkezett meg: az
ontudatra ebredes. Mondom
ismet, ez azonos a felisme
ressel, hogy ez igy nem
mehet tovabb, azonos asajat
haza, a sajat kulrura, a sajat
civilizaci6 megvedesenek
igenyevel es immaron egyre
hatarozottabb szandekavaJ,
azonos a nacionalizmussal, a
nemzeti reneszansszal.
Mindezt Eur6paelveszejt6i
es ellensegei ugy hivjak:
populizmus (es csatolt te
szei, a fasizmus-nacizmus
rasszizmus; a· satani szentha
romsag, amelyet asatanima
d6k, vagyis Europa elveszej
t6i es ellensegei sz6ri1ak Eu
r6pa vedelmez6inek fej ere).

Salvini tehatmaga
mogott tudhatja a nep(popu
lizmus!} tamogatasat, -meg-
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A2-es szamu Allami Altalanos
Iskola 1968-ban vegzett 8.a es 8.b
osztaly diakjai 2018. augusztus 25
en 50 eves osztalytalalkozot ren
deztek.

Az eredeti letszam 70 f6 volt,
megjelentek 42-en, 8 f6 meghalt. A
talalkozon reszt vett Baton
Gyulane, Balog Balintne, Dinya
Illesne es Halasz Istvanne Dr.
Balogh Erzsebet tanam6k is.

Az oregdiakok a mai Kis
Balint Altalanos Iskola H6sok uti
epiiletenel gyiilekeztek. Megneztek

az iskolat es tisztelegtek az iskola
nevadojanak emleke el6tt. Az isko
laban jelen volt Batori Gyulane es
Halasz Istvanne Dr. Balogh Er
zsebet tanam6k is.

Az osztalyf6noki orat a Feszek
Panzioban tartottak. Az oregdiakok
"felelese" alatt a kivetit6n folya
matosan ment a regi iskolai fenyke
pek bemutatoja. A hangulatot
fokozta Juhasz Janos verses
koszont6je es Agoston Istvan,
Bekesi Mihaly, Csapo Bela,
Bartalos Bela, Juhasz Janos es Pasi
Gyula zenes produkcioja. Az inter-

net segitsegevel 6 tarsunkat talal
tuk meg, akikr6l nem tudtunk sem
mit az elmUlt 45 illetve 50 ev alatt.
Megjelenesiikkel emeltek a talM
kozo fenyet.

A megjelent diakok nevsora:
A.osztaly
Agoston Istvan, Bartalos Bela,

Brachna Andras, Bekesi Imre,
Bekesi Mihaly, Beinschroth
Magdolna, Buzas Maria, Csapo
Bela, Dobo Erzsebet, Domokos
Piroska, Pasi Gyula, Gaspar
Katalin, Giricz Maria, Juhasz

Janos, Hugyik Ilona, Kallo Zsuzsa,
Kapocsi Iren, Klimo Maria,
Kruchio Gabor, Kulik A.gnes,
Oszlar Gyula,Sz6ke Laszlo, Toldi
Edit, Uhrin Julianna

B. osztaly
Bagdi Maria, Bagdi Roza,

Bartik Ilona, Csatari Ildiko, Gal
Erzsebet, Gal Irma, Hegyesi
Etelka, Honti Judit, Keri Roza,
Kiss Anna, Leh6czki Aranka,
Marton Aranka, Olah Istvan, Sallai
Ilona, Szabados Ferenc, Timar
Eszter, Timar Laszlo, Udvari Antal

Nagyne Kiss Anna



lattal szolgalta ki a kozon
seget egy 6ran kereszrul
Buny6s Pityu.

Musor utan tombolahu
zas kovetkezett. A sok erte
kes nyeremeny csucsakent
egy 100 cm-es televizi6t
lehetett nyemi. Egesz nap
hideg italok gazdag valasz
teka aIlt a vendegek rende1
kezesere. Hat ustben f6tt a
finom babgulyas es a mar
haporkolt, melyet Timar
Irnre es tarsa keszitett el
nagyon izletesen. Este a
Sztojka zenekar sz6rakoz-

tatta a vendegeket hajnali
egy 6nEg. Ewton is szeret
nek koszonetet mondani a
fogadott es 6nkentes segi
taimnek.

- Tudomasom szerint
majus l2-t61 nyugdijas
vagy. Hogyan tervezed a
jovat?

- Erzek meg magam
ban annyi energiat, mely
eleg a folytatashoz. Sze
renesere van ket nagyon j6,
megbizhat6 munkatarsam,
akik a teher nagyobbik
reszet leveszik a vallarnr61,
igy nekem tobb id6m
marad a szervezesre. Tob
bek kozott ez a rendezveny
is ennek koszonhet6.

Beinschr6th Karoly

- Mi kesztetett teged
erre a rendezvenyre?

- Tulajdonkeppen a
hagyomany tovabbvitele.
Ugy gondoltam, hogy min
dig tovabb kell lepni.
Pr6baltam nagyot almodni,
es ezt ket h6napos szerve
zes utan sikeriilt is megva
16sitani. Ebben nagyon j6
partnerem volt a Liviel Kft.
Ezzel a szervezesemmel en
is szerettem volna hozzaja
rulni a gyomaendr6di
emberek augusztus husza
dikai unneplesehez. Ugy
gondolom, ez sikeriilt is,
hiszen a Vadasz udvara tel
jesen tele volt j6 hangularu
vendegekkel. Tobb szazan
lithattik Buny6s Pityut, aki
tobbszor lelepett a szinpad
r61 es egyiitt tancolt a
j6kedvii k6zonseggel. Volt
autogram-osztas, kozos
fot6zkodas, k6nyv es CD
vasarlasi lehet6seg is.
Egysz6val abszolut tokele
tesseggel, kozvetlen barit~

saggal,· fergeteges hangu-
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Soha nem volt meg
annyi vendeg a Vadasz
soroz6ben, mint augusztus
19-en. Fulop J6zsef, a soro
z6 mukodtet6je aImodott
egy nagyot es ket h6nappal
ezel6tt meghivta Buny6s
Pityut (Szikora Istvan) a
Vadaszba. Tudni kell, hogy
a Vadaszban egyre szine
sebb, szinvonalasabb ren
dezvenyek vannak, melyek
magasan ruln6nek egy
soroz6 jellegen. Megker
deztem FUlop J6zsefet a
tortentekr61.

unyos Pityu aVadaszban~,

~'.~

'"•
UJ MUSOR!

ESZ CIRKUS
"

Heliumm~1 toJt6ft jufit
.;... ..... I j ... ,

is talals~ uzletunkb'ell! r ; ,

Ha ·hC!-9}~.Qmanyos,· vagy mintas, esetleg figurers lufit sZeFefn~l,

GYERE A COLOR SHOP-SA!

Gyomaendrodon 2018. oktober 2-tol oktober 3-ig
a LIDL aruhazzal szemben!

Szo-Beszed

CSALADBARAT AKCIO:
A premier napjan a belepo csak: 1.500 Ft/fo a lelatora!

Ne feledjek: EXIT Cirkusz=kijarat a mindennapokb6l!
ElOadasok idopontjai:

Kedden es szerdan: 18.00 6rakor
Informaci6 es jegyrendeles: 0630/693-46-32

www.exitcirkusz.hu
Keressen Facebookon: Exit Cirkusz.

2018 a Csaladok eve! Ez evi miisorunk, Csaladcentrikusan, a "Modem
Cirkusz" elemeivel tarkitott szuper, latvanyos, sok ujdonsagot tartalmaz6,

vadonamj eloadasban kesziilt!
Fiatal, tehetseges, dinamikus artistamuveszek mutatkoznak be:

labzsonglor, egykerekii bicikli akrobatak,
egyensulyozas a gurul6 hengereken, focilabda zsonglor,

vidamsagr61, humorr61 a tehetseges Johnny boh6c gondoskodik.
A Monte Carl6i Nemzetk6zi CirkuszfesztivaI

5. NEW GENERATION Fesztivaljan Branz Dij nyertes
ugr6deszka akrobatakat l:ithatjak az EXIT Cirkusz porondjan!

A gyerekek talalkozhatnak kedvenc mesehOseikkel.
Papagaj show, egyedula1l6, kUl6nleges,

okos es vicces lovas produkci6.
Sztarvendegiink: Rafaela Honden es a "h6feher farkasai".

IgEmy szerint csokorba is kotjOk!

Parti kellekek
minden mennyisegben lany-, vagy legemybucsura, szQlinapra, eskuv6re, bulikra!

COLORSHOP - GYOMAENOR60, PETOFI U.2.

12
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dr. Racz Beata
allatorvos

Anatorvosi Rendelo
5500 Gyomaendrod,

Fa tit 140/2.

Telefon: 0630/856-31-72

. (!),uzekswt
"' ,L/f- "'"' ..e.s/u,:zqgqe,c{;

6e&zet!

~

maz, hogy beinditsa a
vesemill<odest, de sajnos
a sulyos allaporu bete
gek sorsa igy is gyakran
tragediaval vegz6dik.

A mar beallt vesee
legtelenseg kezelesekent
az allatorvos tobb napos
inruzi6s kezeIest alkal-

"Itt van az 6sz itt van
ujra ...." Es vele egytitt a
sz6l6 es a mazsola is!
De sajnos ezen gyti
moles nagy mennyisegii
fogyasztasa kutyaban es
ritkabban maeskakban
heveny veseelegtelense
get okozhat. Sz6l6b61 20
gramm, mazsolab61 3
gramm testsuly kilog
rammonkent a halalos
d6zis, de nem minden
allat fogekony a merge
zesre.

Jelenleg nem sikeriilt
meg kideriteni tulajdon
keppen mi okozza a
toxik6zist, de annyi
bizonyos, hogy nem a
szemeken lev6 noveny
ved6szer maradvanyok,
gombak vagy nehezfe
mek. Az elfogysztast61
szamitva nehany 6ran
feWl az allatok levertek,
hanynak, hasmenesuk
lehet, bizonytalan a
mozgasuk, sokat isznak,
sokat vizelnek, nyalza
nak, remegnek.

A veseelegtelenseget
csak ver- es vizeletvizs
galattal lehet biztosan
igazolni. Ha 1-26ran
beli.il fogyasztotta el
allatunk a sz616t erde
mes aktiv szen tablettat
adni neki, ami megkoti a
toxinokat, valamint ha
lehet6seg van ra, meg
hcinytatni.

5z616- es mazsola mergezes
haziallatainkban.~'~~..:-.../-,"....,,:

~

Gyomaendrod,
Hidfo u. 12.

(Az. Endr6di hid labanal)
Nyitva:

Mtkoznap 8-17,
szombai, 8-12,

szezonban vasarnap 8-11.

Napijegyek,hetijegyek
vcilthat6kl
El6csalik,

horgaszfelszerelesek,
etet6anyagok!

Telefon:
0670/261-0472

KOROSI WEEKEND
HORGAsZBOLT

Szemelygepkocsik,
teherjarmuvek,

~ mez6gazdasagi gepek,
tfli'B aut6buszok

mosasara alkalmas allasok!
Jarmuporsziv6k!

Verso Biztositasi Alkusz Kft.

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

Gyomaendrodi
kepviselet:

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

Telefon: 06661284·989,
06201359-6842

Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes k6rO Ogyintezese.
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GYOMAE~DR6D

Telefojszam:
0670/396-5965

'E-ON
iigyfelszolgalat

Az aramszoigaItat6 he
ti ket alka10mma1 tart ugy
felszolga1atot a Selyem uti
varoshaza epuletenek f6ld
szintjen leva irodajaban.
Hetfoi napokon delelott
8-13 oniig, szerdankent
pedig 15-19 oraig vaIjak
az ugyfe1eket a szemelyes
ugyintezesre.

acelbetetes szandal, cipo,
bakancsl

MUNKARUHAzATI .

SzakOzlet (Juhasz Istvan)
Mezotlir, Rak6czi lit 12.

BALUVILL

A f61dgazszolgaltat6
ceg ugyfelszolgalati iroda
ja a varoshaza f61dszintje
rol elk6lt6z6tt a Gyoma
endrod, Kossuth u. 28.
szam ala. Nyitva tartas:
kedden 8-12 6raig, szerdan
14-18 6raig. Az ugyfel
szolgalaton igenybe veheto
szolgaltatasok: gazmeroal
las beje1entese, muszaki
szolgaltatasok megrende
lese, illetve lemondasa, fo
gyaszt6i adat- es cimvalto
zas beje1entese, fogyasz
tasmero atirasa, fogyaszta
si hely ki- es bekapcsolasa,
szamlazassal kapcso1atos
informaci6 kerese, bank
kartyas befizetes lehetose
ge, stb.

Villanyszerelesi anyagok, vilagitastechnika,
gazkeszulekek es alkatreszek!

Milwaukee keziszers

unkara

Kerites, kapu, steg, korlM,
teraszteta keszites.
Telefon: 0670/514-46-41

Megkimelt allapotban
leva Tornado elektromos
robogo e1ado. Telefon:
0630/5583-083

keresunk 2 fot.
Pcilyakezdok jelenkezeset is varjukl

Liviel Kft. Gyomaendrod
Telefonszam: 0670/396-5965

Betanitott

lott, feleslegesse valt
huta, vagy fagyasztoszek
renyet ingyen elfogadom.
Hivjon, hazhoz megyek.
Tel.: 66/789-189

Karosszeria, kipufogo
javitas, utanfuto fellijitcis.

Szo-Beszed
INGYENES APROHIRDETESEK

Gyomim, a Tompa
utcaban '70-es evekben
epUlt 2 szobas teglahaz
tetater beepitesi leheta
seggel e1ado. Iranyar: 9
millio Ft. Telefon:
0666/386-058

Gyoman, az Arany
Janos lit 16. szam alatt
konvektoros haz e1ado.
Erdekladni lehet telefo
non: 0620/526-6573

Gyomaendrad6n, az
Oktober 6 1akote1epen 2
szobas, erkelyes lakas
e1ado. Ar: megegyezes
szerint. Telefonszam:
0620/3375-675

Nem hasznalt, e1rom-

CegOnk egy kecskemeti szekhelyu, magyar nycmda, mely tbbb mint 20 eves tapasztalatlal, mara
a del-alfbldi regi6 egyik meghatilfoz6 nyomdat vallalkozasava neltie ki magat Termekpalettank
igen szeles: a csomag:J16anyagok, a reklamtermekek es a hagyomanyos nycmdatermekek.
piacan egyarant jetent6s szerept6nek szamitunk. . .

FOBB TERMEKEINK--------,;.;
• faltkartonok (tbbb ponton ragasztott dobozok)
• hiitkarlonok tJisztercsomagolashoz
• cimkek, palastok
• ives- es tekercses bntapad6 cimkek
• lermekismertet6k. kezetesVhasznalati utmutat6k
• marketing kommunikeci6s anyagok (sz6rolapok, katat6gusok, dossziek, 'naptarak, roll-up.

plakatok, motin6k, pcnyvak, nycmtatott Ovegek)
• valtozo adattartalmu termekek (pi OM levelek, csekkek, sorszamozoll bnalir6st6mbbk, egyeb

Ogyviteli nyomlatvanyok) . ..

• nevjegyek, levelpapirok, boritekok
• ragaszt6kbt6tt es kemenytablas kbnyvek, ujsagok
• butorlap



J61 fontoUa meg a sziiletend6
gyermek! Mar aze16tt kint van
az intemeten, hogy vilagra
jonne.

Nines telefon, sem chat.
Lenemitjuk azt, ami csorogni
tud, es kijelz6vel lefele fordit
juk a mobilunkat. Ez a mi elet
link, es jogunk van hozza, hogy
zavartalanul toltslink egy 6rat,
es ez kUlonosen vonatkozik a
szeretteinkre.

Lauren Graham

Jannah Loontjens

A Facebook maganeletiink
legintimebb reszleteinek ki
hasznalasab61 es eladasab61 el.

Edward Snowden

SZENDIKO

AUTOKOZMETIKAa

Gyomim a MOL-kut mogotti automosonal!
Varjuk kedves vendegeinket!

Hfvjon batran!
Szendi IIdik6 Telefon: 0630/689-0833

Nyitva tartas:
Hetf6t61 pentekig: 8-16 6raig
Szombat: 8-12 6raig

Szolgaltatasaink:

Tudta, hogy nalunk nemcsak az aut6ja
nyeri vissza tisztasagat, hanem
szonyege, vagy kanapeja is?!

-Teljesk6rO aut6kozmetika
(takaritas, karpittisztftas, wax, polfr, fenysz6r6
felujitas stb.)
- Karpitozott butorok, k6zepsz6nyegek, szekek,
padl6sz6nyegek tisztftasa akar haznal is.

....-~.~

Kner Imre rer Iwww.gellai.hu
06 66 285 840 I 06 30 627 8234 fitness klub € szolarium

..,. ..,.

KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap

fitness & edzoterem
teremberles IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body Ihastanc Izsfreget6 aerobik

tarsastanc 1j6ga Ipreventfv gerinc gimnasztika

..............................................................

Szo·Beszed Szerkesztosege
5500 Gyomaendrod, Hosok Litja 51.

Felad6 neve:

Ingyenes 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 megjelolt helyre kell beirni a
kivant szoveget es a szelvenyt levelez61apon vagy
boritekban elkuldeni a kovetkez6 cimre:

Alairas:

Az aprohirdetes szovege:

.....................................................................

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

Cime:

Iranyar:

Erdeklodni:

II .••••••••••.•••••••••••••••.•••.••••••.••••••••••••••••••••••••••.•••

I
I
I
It ~

erje ingyenes arajanlatunkat.
N'tisson velunk!

~Ervenyes

18. szeotember

Kival6 minQsegu
ilaszar6k

ites
yart6t61

~aval!

E-mall.:uveg@bbbglas.hu
(}zJetunk:

ezotur. Szolnoki ut 3.
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Tesztvezetes!
Swift Sport, S-Cross es a

megujult Vitaraval!

S
2018.S

$ SUZUKI Sandor __ PRO
5310 KisujszaUas, Kozraktar .u. 4.
Tel: 59/520"-750, Mobil: 20/254-7306' Suzuki Boosterjet Pro 3+7 ev
e-mail:· suzukiertekesites@saf:ldors~rvke.hu vagy 200.000 km garancia
web: www.suzukisandor~hu

Hajomotor szervizes alkatresz
ellatas!

A .......

Fe.ladatok:

Jelentkezes m6dja: A nemet!angol nyelv.u one1etrajz megkiildeseahr@i·afi.hu emailcinlre.

AnyacegurikaRAFIGmbH & Co; KGki.\lfCildi murikavegzesre( Nemetorszag-Ravensbur~Berg)keres uj

munkatarsakaffroccsontogepOeallft6.p6zfci6ba,

• froccsontoge.p beallitasa, kezelese, feliigyeiete

.froc:;csontOfol'lamq!felUgyeletej a mlA(js~gi koVetelrhenye~bet!utasg, ~Qkseges

jilVit6JntezRedesek meghozatala

.!.. fr6ccs6.ntogephez t~rtoz6 herendezesek prowamozasa a terme!esi fa

• azoptimallsg€pkifJa~nalt$<3g bj?tbsitas~, azavarokelh~h;ftasil, a~ .
javpslattetelajavulasi Ie:hetosegek bizfosftasaer'dekeben

• terUleth~ztartoz6munkauta,sii~sok betartasa, afroccsonto autQmata felugyelete, valarnint:a

rend, i:isztasagfenntartasa~s aszGkseges~karbantartasokelvegz.~se akarbantartasitervek.,. '. .,...... ..".... -.. , ..... . . -" .

alapjan.

Elvarasok:

• rnegfelelo.siakmai tapasztaJat

• rna'g?,biitos PC kezeles

it csap~~szeJlerri,S;leme.ly~s·teleJ6:

• 3 mus:z:akosm'uilkar'endvallarasa

• nemet vagyang<>J komrnuI'likaci6sszi
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AkbzutkezeJ6 es a v[ztigy
evr61 eyre javitgatja a fedla
pok kbmIi katyUkat leggyak
rabban az alpolgannester haza
el6tt. Okt6ber vegen is szin
teztek es aszfaltoztak ket fed
lap kbmli reszt az alpolgar
mester asszony haza kbzele
ben. Remetjiik, hogy a munka
latok az utszakasz tabbi reszen
is folytat6dnak, hogy a tabbi
Jak6 is zavartalanul pihenhes
sen otthonaban...

kotelezaen adott eves 4
miIIi6s varosi tamogat<isb6l
jovore csak 2 milli6t utal
majd az onkormimyzat 
mondta Toldi Balazs pol
garmester.

A kepvisela-testlilet
okt6beri ulesen mar tar
gyaita a jova tavaszi Sajt
es Tur6fesztival megrende
zeserol sz616 elaterjesztest.
Ami mar biztos, hogy az
esemeny 2019. aprilisanak
utols6 hetvegejen lesz.
Kertek a szervezat, a Kallai
Ferenc Kulturalis Kozpont
vezetojet, hogy mihama
rabb allitsa ossze a prog
ramtervet. A varos jovare is
6 milli6 forinttal tarnogatja
a fesztivalt, ugyanakkor
szeretnek erositeni a sajt
fesztivaI szakmai jelleget.

Leh6czkyne Timar Iren
alpolgannester, mar tbbb alka
lommal nyilvanos fommokon
is hangot adott annak, hogy a
F6 uton az endr6di reszen az
aszfalton, a janniivek nyom
vonalaban elhelyezett szenny
vizakna fedlapok rendszeresen
kilazulnak. Az ezeken atgbr
diil6 jannllvek okozta csatto
gasat61 nem lehet nyugodtan
pihenni a F6llt melletti lakok
nak.

A 10. Diszn6toros es
Bollerfesztival verseny
szervezoje a Gyomaend
rodi DdiiItetesi Szovetseg
Turisztikai Egyesiilet
(Gyiiszte) kerte az onkor
manyzatot, hogy az iden
novemberben rendezendo
esemeny szinvonalasabba
tetelehez adjon az egyesii
letnek 2 milli6 forint elole
get.

A polgarmester taje
koztatta lapunkat arr61,
hogy a Gyiiszte tobb helyre
is benyujtott palyazatot
rendezvenyszervezestarno
gatasara es majd az elnyert
penzbol fizetnek vissza a
varosnak az eloleget. 
Amennyiben a palyazatok
nem nyemek kedveza elbi
nilast, akkor a Gyiiszte-nek

Vis maior tamogatas
A hel~i iinkorman)'z3tok es
a tiibbcchJ Idstersegi tarsu
hisok lamogatast igenyel.
hl'tnek a kozponli koltseg
\'et~sbii'. ba ehire nem hil

hato termeS7.et i, "lIgy mas
credetii veszely miatt (pI.
arviz, belviz, fOldrenges,
\'iltar) az onkormanyzati
kiitelezo feladatot ellato
cpiilethen, epitrnen) ben
kar keletkezik. ralP' ,'cde
kezt'S "alik sziikscl!.cssc.

tlik a heIyreaIIitas megter
vezeset - mondta Toldi
Balazs polgarmester.

bizottsag is megvizsgalta a
helyzetet es javasoItak,
hogy az onkormanyzat a
belugyminiszteriumhoz
nyujtson be ugynevezett
vis maior tlimogatlisi kerel
met a helyreaIIitashoz.

- 51 milli6 forintot sze
retnenk igenyelni a magyar
allamt61 a helyreaIIitasra.
Palyazat utjan egyebkent a
koltsegek 70 szazalekat
aIIja az allam, 30 szazale
kat onkormanyzatunknak
keII fizetnie. A miniszteri
urn a palyazat benylijtasat6l
szamitott 90 napon beliiI ad
valaszt, addig is megkezd-

Egy hOnappal ezeIOtt,
oktober elejen a Hantos
kerti holtag DobO utea
elejen levo magas partfa
la mintegy 30 meter hosz
szan leszakadt.

A kepviselo-testiilet
okt6beri iiIesen foglalko
zott az esettel, s ugy don
tottek, hogy ezen partsza
kasz, valamint a mellett
fut6 aszfaltos ut meg6vasa
erdekeben helyreallitasra
es a partszakasz megerosi
tesere van sziikseg.

Toldi Balazs polgar
mester elmondta, hogy
okt6berben ket szakertoi
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A Magyar Kajak
Kenu Szavetseggel ka
zasen egy vizimra meg
a1l6hely kialakitasa zaj
lik a gyomai kazuti hid
mellett, az arterben.

Gyomaendrod tabb
Koras menti telepiiles
mellett szinten palyazott
egy vizimra mega1l6
hely kialakitasara. A
yaros ennek kereteban
22 milli6 forintot nyert.

A beruhazas soran a
a Harmas-Karas vedtal
tesen keresztiil a most
elhelyezett kontenerek
hez iv6viz- es aramve
zetek keriil kiepitesre.

A Karas partjara az
okt6ber vegen telepitett
6 kontenerben kazasse
gi- es mosd6 helyisegek,
valamint konyha es
iroda lett kialakitva.
Toldi Balazs polgarmes
ter ~lmondta, hogy arvi
zi helyzet eseten a kon
tenereket biztonsagos
helyre szallitjak es a
tavaszi-nyari szezonra
ujra kihelyezik azokat.
A polgarmester szerint a
vizimra megall6hely a
vegleges formajM jovo
ev tavaszara nyeri el.

Sz6-Beszed 3

"Tavaly juniusban
ketiilt atadasra a Liget
Fiirdo elotti parkol6, ami
nek a megtervezese, kivite
lezese hagy kivannival6t

maga utan. A parkol6ban a
padkak olyan magassagot
emek el, hogy az ott parko
16 gepjarmuvek spoilere
rendszeresen fennakad, eso

eseten bokaig all a viz,
illetve harom gepjarmunek
mar sziik a hely. A k6t szel
so oldalon kilepo vendeg
mar a viragagyasba kenyte
len kilepni.

A parkol6 megepitese
vel olyan szinten lesziiki
tettek az uteM, hogy na
gyobb latogatottsag eseten,
amikor az ut szelen is par
kolnak gepjarmuvek, a par
kol6b61 kia1l6 gepjarmu
nem tud kitolatni anelkUl,
hogy ne koeeanjon (akar
tobbszor is).

Tovabbi problemat
okoz a parkol6 vizelvezete
se. A esapadekot olyan

szinten vezettek at a koves
ut alatt, ami sokbl melyeb
ben van a esatoma fenek
szintjetol, igy a tabb mint
ezer negyzetmeteres parko
16b61 osszegyiijtatt esapa
dek, mind egy helyen all
meg, illetve szivarog el.

Azert, hogy megemel
jek a kovesut alatt atjovo
szintet egy nagyon szep
esztetikus, szakszeru, szin
te minden oldalan lyukas
betonkoekat helyeztek el a
kibetonozott arokba, de
meg igy sem old6dott meg
a esapactek elvezetese.

Vannak olyan ingatla
nok, amelyek elott a koesi

bejar6t a mai napig har
madszorra bontottak meg a
nem megfelelo fenek- es
lejtesszint miatt. A esatoma
jelen helyzetben sem tolti
be a funkei6jM, a kis lejtes
miatt nem folyik el a viz"
irta leveleben egy Semmel
weis uteai [ak6.

Toldi Balazs polgar
mester a Sz6-Beszednek
elmondta, hogy a parkol6
b61 az arokba befoly6 viz
elvezetesenek problemajat
a yaros mar ket szakertovel
is megnezette, az ateresze
ket a bejar6k alatt ujraepi
tettek es ezzel a problema
megoldast nyert.
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Tiz fiatal nepmiivesz, nepmiivelO vehette at a Junior Prima
dijakat nepmiiveszet es kozmiivelOdes kategoriaban oktober 19
en Budapesten. Dijat kapott Csenki Zalan nepzenesz, Hejja Bella
Emerencia nepi enekes, Toth Luca Reka es Vizeli Mate nepzene
tanar, ifj. Szeverenyi Barnabas es a gyomaendrifdi Gera Zolfoll
neptancos, Antal lmola vaszonszovo, Mundrusz Anett viseletke
szito, Simko Fanni bormiives es Pal-Kovacs Dora tancantropol6
gus.

A kiemelkedo tehetsegek egy diszes emlekplakettet kaptak,
valamint ketmillio forintos penzjutaJomban reszesultek. A szak
mai szervezetek je)o)eseibo) egy ottagu zsiiri valasztotta ki a dija
zottakat.

Gera Zolt{m (28)
naponta 8-10 orat tan
col, hiszen ez a munka
ja. Harom muveszeti
egyiittesben is dolgo
zik. F6allasban a Ouna
Miiveszegyiittes hiva
tasos tancmuvesze,
ahol naponta 9-14 oraig
a meglev6 musorokat
gyakoro1jak, illetve uj
musorokat tanulnak be.
A Ouna Muveszegyiit
tes egy-egy musora
altalaban 1,5 oras es az
eves repertoaron atlag
ban 10 musor szerepel.

A f6allasa mellett a
Fitos Dezs6 Tarsulat
taneos szolistaja is.
Ebben az egyiittesben
az orszag minden
reszeb6l osszevaloga
tott tehetseges tancosok

dolgoznak egyiitt, Fitos
Oezs6 es felesege
Kocsis Enik6 muvesze
ti vezetesevel.

Ugyancsak a Fitos
Kocsis muveszhazas
par iranyftja a Szent
endre Taneegyiittest,
ahol Gera Zoltan szin
ten rendszeresen reszt
vesz a probakon.

- Napi 8-10 orM tan
colunk, s rna mar nem
csak neptanclepesekr6l
van sz6, hanem a kor
tars tancok es a balett
elemei is beeptilnek a
neptancba. Raadasul a
mai tancmuveszet a
mozgaskulturan kfvtil
szfneszi venat is ige
nyel - mondja lapunk
nak Gera Zoltan.

A fiatal tancost6l
megtudtuk, hogy a
Fitos Oezs6 Tarsulattal
gyakran kozremtikod
nek a Csik Zenekar el6
adasain, vagy peldaul
legut6bb a 70 eves
Presser Gabor jubileu
mi koneertjen is szfn
padra leptek, ahol a
harom e16adason tobb
mint 30 ezer nez6 lat
hatta produkci6jukat.

- Miisoraink egy

.,.~..;T~ ;'--

.:r"~
>

resze a Nemzeti Tane
szfnhaz szervezesein
bellil mutatkozik meg.
Ide tartoznak a
Muveszetek Palotaja, a
Varkert Bazar, a MoM
Kulturalis Kozpont es a
Hagyomanyok Haza
helyszfnei.

Gera Zoltan Gyo
maendr6don 7 evesen
kezdte a neptancot a
Korosmenti Tane
egyiittesben es 2014-
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sabb rovatvezeto, majd
mi.iveszeti szerkeszt6 az
MTI-nel. K6zben 1973
1976 k6zott fot6muhely
vezet6 es 6raad6 a Ma
gyar Kepz6muveszeti
F6iskolan. Ona1l6sitja
magat - lapot szerkeszt,
szakk6nyveket illusztral,
de fOkepp neprajzi kuta
tassal foglalkozik. Spe
cialis teriilete a vizualis
antropo16gia - ami nep
rajzi fenykepezest es
kepi fog6dz6kra epti16
kulturakutatast jelent.
1990 6ta ona116 alkot6,
es telj esen alkot6teve
kenysegenek el.

Fa temaja a magyar
Alfold, a pasztorkodas
es a halaszat. Tizen
nyolc, az eUraZSIaI
sztyeppe6vezetben es a
tajgaban e16 nepneJ volt
gyiijtouton - szomszeda
inknal es a Balkan nep
einel es az eurazsiai
sztyeppeovezet nomad
jainal vegzett vizualis
antropo16giai kutataso
kat.

A Nemzet Muvesze
dm az e16z6leg Kos
suth-dijban reszesitett es
65. eletevet bet6lt6tt
muveszeknek adhat6.

garanciaval
nagy terfogatLi
teherautoval
videkre is!

Teleton:
6301408-8

ASZEZONALISvALTAs'

A Nemzet Muvesze lett
Kunkovacs Laszlo

Kunkovacs Lasz16
Endrod6n sziiletett Ko
vacs Lasz16 neven 1942.
marcius 25-en, az endro
di iskolaigazgat6 hete
dik gyennekekent. Sze
geden, a Pedag6giai
Foiskolan tanit6i okle
velet szerez 1963-ban, a
MOoSZ Ujsagir6 Isko
lajan pedig masoddiplo
mat 1965-ben.

Egy evet szii16vide
ke tanyavilagaban, Csar
daszallason tanit, majd
Budapestre k6lt6zik es
tiz evig az MTI orszag
jar6 fot6tud6sit6ja. Ke-

Het alkot6 reszesiilt
a Nemzet Miivesze dij
ban, amelyet november
5-en vehettek at a Pesti
Vigad6ban.

A nemzet muvesze
lett Kunkovacs Lasz16
fot6muvesz, neprajzku
tat6.

Egyetem hallgat6ja. A
nepmuveszet es koz

muvelades kateg6ria

ban a Prima Junior

dijra 30 ev alatti tehet

seges fiatalokat jelOl

nek evente. Gera

Zoltan eddigi munkaja

elismeresekent het jeles

tancmuvesztal, muve

szeti vezetatal kapott

szakrnai jel6lest a dijra.

(Gera la/tim szakmai onrdetrajz6b6/)

a felhivatasos Fitos Dezso Tarsulat miive
szeti vezetoi (Kocsis Eniko es Fitos Dezso
A nepmuveszet ifju mesterei, Harangoz6
Gyula-dijas, EuroPAS magyar tallcdijas)
tancmuveszek, kiknek vezetese alatt gazdag
szinpadi es komoly szinhazi eload6muve
szeti gyakorlatra tettem szert.

T6bb folkl6r es tancszinhazi produkci
6kban kaptam sz61ista szerepeket, t6bbek
kiiziitt a Pisztrang, Falusi Szinek, Irgalom,
Tantorg6k, Csik koncert, es A Magyar Falu,
melyek tiibb alkalommal bemutatasra keriil
tek a Nemzeti Tancszinhazban.

2014-2017-ig a pozsonyi ]fju Szivek
sz6listaja voltam. Hegli Dusan vezetese
alatt, sikeresen mutatta be az egyi.lttes a
Fine Tuning cimu konce11koreografiajat,
Avignonban a szinhazi szakma elott. Ebben
a musorban tancmesterkent is kiizremukiid
tern. Tancoltam a Felfoldi Levelek folkl6r
musorban valamint a Hontalanitas tancszin
hazi produkci6ban.

2017-ben a Magyar Nemzeti
Tancegyi.ltteshez keriiltem, majd 2018-ban
a Juhasz Zsolt altai vezetett Duna
Muveszegyi.ltteshez szerzodtem.

T6bb alkalommal is reszt yettem nep
tancos gyujto utakon Farkas Tamassal,
Szarka Zsolttal, illetve Fitos Dezsovel.

Verbunk Versenyen

elsa helyezett lettem.

Ezt kovetaen 2016-ban

es 2017-ben az ev

Kival6 Legenyes Tan

cosa elismerest kaptam
meg az evente megren

dezesre kerulO Nem

zetkozi Legenyesver

senyen.
Gera Zoltan 2017

6ta a Tancmuveszeti

2004-tol oszlopos tagja vagyok a gyo
maendrodi K6r6smenti Tancegyiittesnek,
mely szamtalan alkalommal szerepelt az
Orszagos Neptancantol6gian, minosito- es
nagyka1l6i fesztivalokon kimagasl6 ered-
menyekkel (Tiibbsz6riisen Kival6an
Minosiilt cimmel, Oriik6s Kival6
Tancegyiittes dijjal es Martin Gyiirgy
Emlekplakettel is rendelkezik). Az egyiitte
sen beliil 2010 6ta, mint pedag6gus es
muveszeti asszisztenskent tevekenykedem.
Az egyi.lttes alapit6i, vezetoi: Nagy Albert,
Gal Laszl6, Gyalog Laszl6, Sara Ferenc,
Weigert Laszl6 es Majorosi Timea.

2009-2014-ig a bekescsabai Taban
Tancegyi.lttes sz6listaja, vezeto tancosa vol
tam. Egyuttes vezeto: Farkas Tamas
(Or6kiis aranysarkantyus tancos, a
Nepmuveszet Ifju Mestere, 2017 FUliip
Viktor iisztiindijas) Az egyi.lttes ketszeresen
kival6an minosiilt, es elnyerte a Zalai
Kamaratanc Fesztival 1. helyezeset a
Gyergyai harmas cimu koreografiaval, ami
ben tancos sz6listakent yettem reszt. A
2017-es ev Kortars neptancantol6giara
bevalogatott Aradi 13. cimu musorreszlet
sz6listaja is lehettem.

2015-tol a Szentendre Tancegyi.lttes es
. a Fitos Dezso Tarsulat sz6listaja es muve

szeti asszisztense vagyok. A t6bbsziiriisen
dijazott, Kival6an Minosiilt tancegyiittes es

Fot6:Dusa Gabor

ben dontott ugy, hogy

egy eletre elkotelezi

magM a neptancmuve

szet mellett.

- T{mcfiigga lettem,

szeretem a szinpadot,

raadasul sz616tancos

kent sikereket is tud

hattam mar magam

mogott, hiszen 2014

ben' a Nagyecsedi
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seihez igenybe veheto,
vissza nem teritendo tamo
gatasok jogellenes meg
szerzesevel.

Az ugyeszseg szerint
Simonka Gyi:irgy es tarsai a
bel1lhazasokat es az esz
k6zbeszerzeseket felul
araztak, az ingatlanokat
oleson megszereztek, majd
azokat minimalis fejlesz
tessel, fiktiv ertekbecsles
sel szerepeltettek a tervek
ben, a beszerzett eszk6zok
dont6en hasznaltak voltak,
es csak t6redeket kepvisel
tek az ertiik kifizetett
6sszegnek.

Simonka Gy6rgy meg
hatarozta azt is, hogy az
egyes bel1lhazasokat meg
val6sito cegek kepviseloi a
felUlarazott vallalkoz6i dij
mekkora reszet - altalaban
45 szazalekat - szolgaltas
sak vissza neki keszpenz
ben. A beruhazasokkal
okozott vagyoni hatrany
meghaladja az 1,4 milliard
forintot.

eddig kihallgatott gyanusi
tottak vallomasai, tovabba
szakertoi velemenyek es
tanuvallomasok tamasztjak
ala.

Az ugyeszseg korab
ban azt ki:iz6Ite: a gyanu
szerint Simonka Gy6rgy
masokkal 6sszehangoltan
jogtalan vagyoni haszon
hoz jutott az Eur6pai
Mezogazdasagi Garancia
AlapMI, valamint a tagal
lami k6ltsegvetesbol a ter
meloi szervezetek bel1lha
zasaihoz, eszk6zbeszerze-

Simonkiit
felfiiggesztettek

Az Orszaggyiiles fel
fiiggesztette Simonka
Gyorgy (Fidesz) Bekes
megyei orszaggyUIesi
kepviselo mentelmi jogat
okt6ber 29-en.

A kormanyparti politi
kus mentelmi joganak fel
fuggeszteset Polt Peter leg
fobb ugyesz kezdemenyez
te a Kazponti Nyomoz6
Fougyeszseg nyomozasa
miatt, a kepviselat ugyanis
csak akkor tudjak kihall
gatni gyanusitottkent, ha
nem vedi a mentelmi jog.

A testiilet altaI benytij
tott es a parlament altaI
elfogadott eloterjesztesben
azt irtak: a legfObb ugyesz
kUli:ini:isen jelentos vagyoni
hatrimyt okoz6 koltsegve
tesi csalas, vesztegetes,
vesztegetes elfogadasa es
hivatali vesztegetes buntet
te, valamint hamis magan
okirat felhasznalasanak
vetsege miatt inditott ki:iz
vadas ugyben inditvanyoz
ta a mentelmi jog felfug
geszteset.

A legfobb iigyesz meg
kereseseben foglaltak sze
rint az ugyben felmerUlt
megalapozott gyanu lenye
ge - 01vashat6 a hatarozat
ban -, hogy Simonka
Gyi:irgy tevekenysege a
zoldseg-gyiimi:iles termeloi
csoportok es telmelai szer
vezetek (TESZ) altaI
igenybe veheto, az Europai
Uni6t6l es a hazai ki:iltseg
vetesb6l szarmaz6 tamoga
tasok jogellenes megszer
zesere iranyult. Atenyallast
a Nemzeti Ado- es Vam
hivatal (NAV) Csongrad
Megyei Vam- es Penziigy
ori Igazgatosaga altaI a
Magyar Termes TESZ Kft.
es a Paprikakert TESZ Kft.
eseteben lefolytatott ellen
orzesek bizonyitekai, le
foglalt iratok, ki:izbeszerze
sek iratai, valamint kony
velesi iratok, az ugyben

elkesziilnenek az engdelye
zett epitesi tervek, s ezzel
egyiitt mar java ev marcius
l8-ig, a hataridoig nytijta
nank be a balesodeepitesi
palyazatot. Az epitkezes
k6ltsege mintegy 240 mil
li6 forint lenne - tudtuk
meg Toldi Balazs polgar
mestertol.

Toldi Balazs polgar
mester remeli, hogy lesz
olyan vallalkoz6, aki Iehe
toseget lat a gazdasagos
muk6dtetesre, azzal a fel
tetellel, hogy a nagylaposi
boltnak egy heten leg
alabb 12-16 6rat nyitva
kell lennie.

get ezen a napon meteoro
16giai allomasok meg
nem mertek. Az eddigi
rekordot 1928 6ta Asott
halom tartotta 23,2 fok
kal. Ilyen enyhe hajnal
sem volt meg ezen a
napon, a szinten Bekes
megyei Lakoshazan a
hOmerseklet az ejszaka
soran nem csokkent 16,7
Celsius-fok ala.

Ujabb melegrekordok
daltek meg november
masodikan - kozolte az
Orszagos Meteoro16giai
Szolgalat a Facebook
oldalan. November 2-an
ket melegrekord is meg
dolt.

A Bekes megyel
Mez6gyan kozsegben
delutan 24,8 fokot muta
tott a homer6. Ilyen mele-

Melegrekordok
IVemDer elejen

laposra. A yaros ugy don
tott, hogy a tersegi szocia
lis gondozasi kozpont
tulajdonaban leva nagyla
posi epUletben kialakit
egy bolthelyiseget, azt
berendezi es j6va ev eleje
tol egy vaIlalkoz6nak
berbe adja.

hogy palyazati igenyt nytij
tanak be egy 24 ferohelyes
bi:iles6de megepitesere.

- Ezt az uj epUletet a
Korasi Csoma utcaban egy
a Gyomaszolg Kft. tulajdo
naban leva ures telken ter
vezzuk megepiteni. A
Gyomaszolgt6l megvasa
rolna a yaros a telket, majd

Nemzeti
Kozlekedesi
Hat6sag

Eredetisegvizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

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

2.000 Ft

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

Korabban a Start
Szocialis Szovetkezet al
taI mukOdtetett nagylaposi
vegyesbolt rafizetessel
muk6dott nehany even at,
majd bezart.

A nagylaposiak jelez
tek igenyliket, hogy sze
retnenek boltot Nagy-

Az i:inkormimyzat leg
ut6bbi Ulesen elhangzott,
hogy a varosban jelenleg 3
bi:ilcsode muki:idik, am
ferohely hianyaban iden is
tobb mint 20 gyermek
jelentkezeset kellett vissza
utasitani. Mivel a palyazati
lehetoseg adott, ezert a kep
viselo-testiilet ugy donti:itt,
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Jelentkezni
az alabbi

telefonszamon lehet:

Nyilaszar6k
beepiteseben

vagy
gyartasaban

jartas
munkatarsakat

eresek
kiemelt tizetessel!

~~ ._-)

Keresse a
Sz6-Beszedet
a Facebook-on is!

2017 augusztusaban
Kardos ugyancsak belte
ruleti utak felujitasara irt
ki palyazatot, melynek
tervezesi feladataira szin
ten harom ceget hivtak
meg: a Dank6-Paluska
Zvara-fele Alfold-Planum
Kft.-t, a Zvara Zoltan
Zete-Kontroll Kft.-jet,
valamint Dank6 Bela test
verenek ceget, a Kontroll
Centrum Kft.-t.

Vagyis barki is a
palyazatra meghivott
"versenyz6", az biztos,
hogy a kozpenz a fideszes
Dank6 Bela koreiben lan
dol - vonta Ie a kovetkez
tetest a lap.

(Az alfahir.hu es a
hellobekesmegye.hu

nyoman)

SZO-.
B~SZED
(!JFlFlek<~z<;t

es/vfkl9d6~~

6esZlfI.'
.._-----_.~-~

Ugyancsak 2017
augusztusabanjardafeluji
tasra is vallalkozott a tele
pUles, melynek teljes koru
muszaki ellen6rzesi fel
adatainak ellatasara ismet
harom pa1yaz6t hivtak
meg: a Paluska csalad
Verker Kft.-je es a Zvara
We Zete-Kontroll Kft.
mellett ugyancsak Dank6
Laszl6 cege volt a meghi
vott.

Alfold-Planum Kft.-t
(me1y Dank6 Laszl6,
Paluska Zoltan es Zvara
Zoltan kozos cege), az
egykori t6tkoml6si fide
szes alpolgarmestert,
SzUcs Istvan egyeni val
laikoz6t, valamint Dank6
Laszl6 Kontroll-Centrum
Kft.-jet.

2016 szeptembereben
a telepiiles belteruleti utak
tervezesere hivta meg az

Az igazi osszefon6da
sokat azonban Kondoros
"szomszectvaraban", Kar
doson talaltak a lap teny
feltar6i.

Dank6 Laszl6 cege, a
Kontoll-Centrum Kft. az
ugyancsak Dank6 Bela
valaszt6keruletehez tarto
z6 Devavanyan is sikere
sen indult: harom telepii
lesfejlesztesi palyazat,
valamint a hazi gyerrnek
orvosi rendel6 felujitasa
nak muszaki ellen6ri fel
adataiva1 biztak meg 4
milli6 470 ezer forint
plusz afaert. A portal
megemliti, hogy ez volt a
legolcs6bb ajanlat, am a
versenyen indult uzlettar
sanak, Zvara Zoltannak a
cege, a Zete-Kontroll is.

A Work-Metall Trans
2014-es eredmenyebOl
14, mig 2015-os eredme
nyeb61 15 milli6 forint
osztalekot vett ki.
Ugyancsak busas oszta
lekban reszesu1tek az
Alfold-P1anum Kft. tulaj
donosai: 2014-es es 2015
os eredmenyeikb61 20-20,
mig 2016-os profitjukb61
10 milli6 forint osztalekot
vettek ki - irja a lap ceg
iratokra hivatkozva.

noki tevekenyseggel, mu
szaki tanacsadassa1 fog
lalkozik - ilja a portal.

Az Alfahir azt irja, a
szamviteli torveny el6ira
sai ellenere a Kontroll
Centrum Kft. 2016-ra
nem tette kozze kiegeszit6
mellekletet. Mint fogal
maznak, megkertek 6ket,
hogy killdjek meg a
hianyz6 dokumentumot,
am megkeresesiikre nem
valasztoItak.

egyenesen Dank6 Bela
testverenek cege, a
Kontroll-Centrum Kft.
volt. Dank6 Laszl6 vallal
kozasa az Alfahir szerint
nemcsak helyben erde
kelt, hanem 2016 juliusa
ban megvett egy ingatlant
Komarom-Esztergom
megyei Neszmely, F6
utca 212. szam alatt.
Dank6 Laszl6 egy masik
cegenek, a Dobog6hegyi
Kft.-nek a telephelye is itt
talalhat6. Ebben a cegben
egeszen 2015 szeptembe
reig tulajdonostarsai vol
tak Dank6 Laszl6nak a
Paluska fiverek is.

Ugyancsak tulajdo
nostarsak Dank6 Bela
testvere es Paluskaek az
AlfOld-Planum Kft.-ben
is, melynek f6 tevekeny
sege megint csak memoki
tevekenyseg, muszaki
tanacsadas. Ennek ugyve
zet6je Paluska Zoltan,
Dank6 Bela korabbi
helyettese, tulajdonosa
pedig 6mellette Dank6
Bela testvere, valamint
Zvara Zoltan. Neki masik
vallalkozasa a Zete
Kontroll Kft., mely 
hasonl6an a Work
Metallhoz es resztulajdo
nosahoz, a Verkerhez, to
vabba a Kontroll-Cent
rumhoz es az Alfold
Planumhoz - szinten mer-

2013-ban Csabacsud
felujitotta a ravataloz6t is,
ennek a munkanak a
muszaki ellen6re mar

Danko Belarol bely
ben nyilt titok, bogy a
szamos korrupcios iigy
ben erintett Simonka
Gyorgy ellenfele a Bekes
megyei Fideszen beliil.
Am Danko Belat sem
kell felteni, az 0 kore is
bosegesen bozzafert a
kozpenzekhez.

A korabbi kondorosi
polgarrnester, Dank6 Bela
testvere, Laszl6, valamint
alpolgarrnestere, Paluska
Zoltan az Alfahir altaI fe1
tart osszefon6das fOsze
repl6i. A tortenetben fel
bukkan meg egy uzlettar
suk, Zvara Zoltan.

Dank6 egykori kon
dorosi he1yettesenek cege
a kozeli Csabacsud tende
rein is j61 keresett. A hon
lapon feltiintetett adatok
szerint 20 12-ben a
Daranyi Ignac-terv kere
teben irtak ki palyazatot
kozossegi ter kialakitasara
a muvelOdesi hazban. A
muszaki ellen6ri feladato
kat a Work-Metall Trans
Kft. kapta meg, amelynek
tulajdonosa Paluska
Zoltan es testvere, Pal,
valamint a Paluska csalad
(id. Paluska Pal, Paluska
Paine, valamint a ket
fiver) tulajdonaban a1l6
Verker Kft.

Ez azonban apr6 meg
bizas, a Work-Metall
Trans Kft. a Kozbe
szerzesi Hat6sag oldalan
fellelhet6 adatok szerint
mas muszaki ellen6ri
megbizast elnyert. fgy
peldaul Bekes varosaban
vagy epp Csabacsudon is
6k vegezhettek e1 a
szennyviztisztit6 telep
korszerusitesi munkainak
ellen6rzesi feladatait.
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Akinek engedely
neIkiil fOrt kutja van a
kertben, annak nem
kell hanyatt-homlok a
polgarmesteri hivatal
ba rohannia, ket eve
lesz a bejelentesre. Ez
szerepel abban a jog
szabaly-m6dositasban,
amelyrol most targyal
es november 13-an
dont az orszaggyiiles.

- Aki ezekben a
napokban bejon hozzank
erdeklodni, mi a teendo
je a kiltjaval, annak azt
mondjuk, hogy kiva
runk. A most hatalyos
torvennyel is vannak
problemak, a nyaron
elfogadott, majd az
Alkotmanybir6sag altaI
visszaadott valtozattal is
voltak. Az epp most tar
gyalt szovegbOl mar j6
torvenynek kell sziilet
nie - mondta lapunknak
Fekete J6zsef, Klarafal
va polgarmestere, aki
vizgazdalkodasi mer
nok.

Ugy gondolja, ha
iden nem sziiletne meg
az llj jogszabaly, akkor
sem val6szinu, hogy
januart61 elkezdene
ellenorizni es sorra bun
tetni az engedely nelkUl
fUratott, be nem jelentett

Meghosszabbitana
a fUrt kutak bejelente
senek december 31-ig
tart6 tiirelmi idejet az
Orszaggyulesnek be
nyujtott kormanyja
vaslat az Agrarmi
niszterium kozleme
nye szerint.

A javaslat ertelme
ben mentesiil a vizgaz
dalkodasi birsag a161,
aki 2020. december

kutak tulajdonosait az
allam. Ez ugyanis vallal
hatatlanul nagy hat6sagi
munka lenne.

A most hatalyos sza
balyozas szerint az enge
dely neIkiil furatott
kutak fennmaradasahoz
ez ev december 31-eig
tenyleg engedelyt kelle
ne kerni. Iden nyaron
ugyan m6dositotta az

orszaggyiiles a sokak
altaI kritizalt jogsza
balyt, 2028-ig kitolva a
hataridot. Abba a valto
zatba azonban azt is
be1evettek, hogy 80 me
teres melysegig egya1ta
Ian ne kelljen engedelyt
kemi a hmartasi sziik
segletet ellit6 kutakra.
Ez volt, ami miatt Ader
]anos koztarsasagi elnok

31-ig kerelmezi az
engedeIy nelkiil, vagy
engedelytol elteroen
letesitett vagy uzemel
tet felszin alatti vizki
vetelt biztosit6 vizi
letesitmenyt. A tiirelmi
ido meghosszabbitasa
a hazi vizigenyt kiele
gito es a mezogazda
sagi ontozesi celu fUrt
kutakra egyarant vo
natkozik.

osszevonta a szemoldo
ket, az Alkotmanybir6
sag pedig ervenyte1eni
tette a dontest, igy
viszont a korabbi tor
veny hatalyban maradt.

B. Nagy U.szl6 or
szaggyiilesi kepviselo
meggyozodese, hogy ev
vegeig sikeriil elfogadni
az ujabb valtozatot.
Okt6ber 30-an mar tar
gyaltak a parlamentben.

A szavazas november
13-an varhat6, igy meg
iden hatalyba tud lepni.
A legfontosabb valtozas
eszerint, hogy mentesiil
a birsag al61 annak az
engedely nelkUlletesitett
kiltnak a tulajdonosa, aki
2020. december 31-eig
kezdemenyez vizjogi
fennmaradasi engede
lyezesi eljarist.

Tiz helyett ket ev
haladek

- Tehat ket evvel
kitol6dik a hatarido 
mondta lapunknak a
kepviselo. - Ezt az elja
rast .a haztartasi es az
ipari celra fUrt kutak ese
teben is el kell inditani.
Praktikusan ez azt jelen
ti, az emberek elmennek
a jegyzohoz, bejelentik,
hogy van ilyen kiltjuk, es
megmondjak, hoI. Az

allam pedig arra vallal
kotelezettseget, hogy
megnezi valamikor.
Amelyikeket rendben
tala1ja, azokra engedelyt
ad, vagy eloir valami
lyen valtoztatast, ha
sziikseges. Ez egy evti
zedre sz616 hat6sagi
munka.

Az allam most pelda
ul azt sem tudja, mennyi
ilyen engedely nelkLil
furt kut mukodik. B.
Nagy Laszl6 szerint tobb
szazezer lehet. A szakma
szerint is fontos tudni,
hoI es mennyi, illetve
milyen melysegu kutat
hasznalnak. Meg fonto
sabb elemi, hogy ezutan
csak engedellyel kesziil
jenek i1yenek. Nem az a
baj, hogy ingyen szeret
ne vizet az ember, ha
nem az, hogy a furt ku
tak 90 szazaleka szak
szerutleniil letesult, es
tonkretehetik a vizad6
reteget, amit aztan nem
lehet kitisztitani - nyilat
kozta lapunknak a
Csanki Istvan kiltfUr6.

i lilt bele?
Most atkiildott la

punknak egy nyomtat
vanyt, amelyet a vasar
helyi polgarmesteri hi
vatal adott ki, nyilvanva
16an a jelenleg hatilyos
torveny alapjan. "Helyi
vizgazdalkodasi hat6sa
gi jogkorbe tartoz6
kutak vizjogi iizeme1te
tesi es fennmaradasi
engedely iranti kerelem"
- 0lvashat6 a fejlecen. Ez
a kilt muszaki adataival
kapcsolatban olyasmiket
kerdez, amelyeket mar
nem lehet megallapitani,
vagy csak nagyon kolt
segesen. - Eleg lenne a
hivatalnak rogzitenie

azt, hoI van a kilt, es
milyen celb61 kesziilt. A
melyseget is meg lehet
memi, ha nem triikkoz
tek ve1e - mondta
Csanki. - De azt, hogy
milyen anyag-u a csove
zet, milyen a szilrozott
szakasz melysegkoze,
kialakitasa, hogyan alla
pitjuk meg fentrol?
Ezeket a nagy atmeroju,
mely kutak eseten szok
tak memi. Es ha be van
oda irva valami, az ala
irasaval ki vaUalja a
felelosseget erte, hogy
az ugy is van? Egy kilt
kamerazas 200 ezer
forintba keriil.

Harmine eve
hajoltunk e~ .

- A hetvenes evekben
megjartam a Homokhit
sagra vizilgyeskent, el
lenorizni engedellyel le
tesiilt csokutakat. Ter
meszetes volt, hogy
azok szabalyosan ke
sziiltek - mondta Fekete
J6zsef.

- A torveny betiijetol
val6 elteres 3-4 evtizede
kezdodott, a hobbitelkek
kimeresekor. Ezeket
valahogy el kellett litni
vizzel, meg is oldottak,
szabalyosan vagy sza
balytalanul. Aztan ami a
parttitkar elvtarsnak sza
bad volt, azt ut6bb a
szomszedja is megen
gedhette maganak. A
kovetkezo kiltfUrisi hul
lam a 90-es evekben
indult a falvakban, varo
sokban, amikor a vezete
kes viz ara noni kezdett,
es sokan azt gondoltak 
egyebkent jogosan -,
hogy luxus vezetekes
vizzel kertet locsolni,
aut6t mosni.

Bakos Andras
Delmagyarorszag
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Cegunk egy kecskemeti szekhelyli, magyar
nyomda, mely ~bbb mint 20 eves tapaszta'aHal
maro a del-alioldi rego egyi~ meghatarazo nyornda'
vililalkozasava n6ne I" magat Termekpalettank Igen
szeles a csomagoloanyagok, a reklamlermeksk es
a :lagyornanyoS nyomdaterm€:l<.ek oiacan egyaranl
!eient6s szerep'6nek szami;unk

FOBB TERME'"""KE::OIN;-;-;Ko----

• lallkarlonok (tbbb po1ton ragasztoti dobozok)
• natkartonok bllsztercsomagolashoz
• c;mkek, pa'astok
• ives- es tekercses bntapad6 cimMk
• termekismenet6k, kezeles'/hasznalati UIlllJlal6k
• marketing kcmrrunikacies anyagok (szor61800k,

kaialogusok, dosszlek, naptarak, roll-up, plakatok,
mOllnok, pony-'ak, nyomtaloil uvegak)

• valloz6 adanartalmu lermekek (pI. Dill', leve'ek,
csekkek, sorszamoz:'J1t bfl;31iros tombOk, egyeb
ugyvileli 'lyomlatvarryok)

• nevjegyek, levelpapiroK, 'ooritekck
• ragoSZlok6tbtl es kemenytablas ko~k, ujsagok
• bUlorlap

te egy vallalkoz6nak, hogy egy bontott
epUlet tonneleket ide, a godorbe borit
hassa, s ez inditotta el a lavinat. Az6ta
boldog-boldogtalan hordja ide a sze
metet, sittet.

Olvas6ink jeleztek, hogy a Gar
donyi utea vegen, a banyagodorbe egy
ideje rendszeresen hordjak a szemetet.
A komyeken lak6k ugy tudjak, hogy
az onkonnanyzat korabban megenged-

NAGY FOGAS
SUZUKI

'\
I

Az arak bruth') arak, tartalmazzak az Mat is!

~ . -----~-=-----~

~Dinya:lmreVas~ Muszaki BoIU~ :
Gyo"maendrod;.Bajcsy ut98.· Tel.: 06'3"0/6384-690
r'~~' -c " ~ "'.c ',' ~ ~ 'j

Zartszelvenyek szeles vaJ"sztekben, akciOs aron.
Egyeb arainkr61 erdekl6djbn telefonon, vagy szemelyesen uzletUnkben!

Rezcsovek
015 1350 FUm
018 1650 FUm
022 2050 FUm
Flites acelcso
01/2" 460 FUm
01" 880 FUm
Radiator szelep
01/2" 2950 Ft
Dbmbtbr we tartaly 5600 Ft
Laguna we tartaly 7500 Ft
Mafem masd6 csaptelep 7400 Ft
Mafem kadt61tas csaptelep (zuhannyal) 13500 Ft
Acelradiator
OK 600/1200 23000 Ftldb
OK 600/1600 29870 Ftldb
PVC cs6110/2 m 990 Ftldb
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Ket gyomai aranyere Fot6- es rajzpalyazat dijatad6 iinnepsege
Okt6ber 5-6-an a

Bekescsabai Varosi Sport
csamokban rendeztek meg
a veteran asztaliteniszez6k
randevUjat, a 29. alkalom
mal meghirdetett dr. Bandi
Andor Emlekversenyt. Az
esemeny egyben a veteran
magyar nemzetk6zi baj
noksagot is jelentette.
Gyomaendr6d6t Agoston
Istvan (Kisujszallas-SE)
versenyz6je kepviselte a
64-69 evesek korcsoportja-

ban. EI6sz6r a parosok
kateg6riajaban kiizd6ttek
Gaspar Mihaly ( Szolnoki
Jaszkun Volan) partnere
kent. A csoport k6rbOI els6
helyen kvalifikaItak magu
kat a negyes d6nt6be. A
dontoben k6rbeveresek
voltak, vegiil is egy vere
seggel, jobb merk6zes
arannyal megnyertek a
parosok versenyet. A paro
sok kiizdelme utan az egye
ni versenyszamok kovet
keztek.

Agoston Istvan a cso
portjab6l elsokent jutott fel
a fOtablara, a f6tablan
el6bb egy budapesti, majd
egy veszpremi, utana egy
szolnoki versenyz6 legyo
zesevel jutott el a d6ntaig.
A dont6ben szinten egy
budapesti versenyzavel
keriilt 6ssze. Izgalmas szo
ros merkozesen 3/0 arany
ban nyert, es sikeriilt a dup
·1<1zas.

(forras: moatsz.hu)

2018. okt6ber 23-an Gyomaendrad
Varos Onkorrminyzatanak diszterrneben
keriilt sor a "Mi es a kamyezetiink" fot6pa
lyazat, es "A java energiaja" rajzpatyazat
dijatad6 iinnepsegere.

AKis Balint iskolab61 az alabbi tanul6k
lettek dijazottak, es ajandekaik a kavetke
zak:

Mi es a kornyezetiink fot6palyazat
Kiilandijasok:
Vela Barnabas Martin - ajandekcsomag
Okras N6ra - ajandekcsomag
Altalanos iskola felsa tagozat:

1. helyezett: Weigert Enika - tablet
II. helyezett: Varju Zeteny - bluetooth

bangsz6r6
III. helyezett: a 6. b. osztaly tanul6i.

Osztalyfan6k: Dinya Livia - pendrive
Ajovo energiaja rajzpalyazat
Altalanos iskola als6 tagozat
I.helyezett: Olah Tamara - kerekpar
III. helyezett: Weigert Virag - 8.000 Ft

ertek:U kanyvutalvany
Altalanos iskola felsa tagozat:
Lhelyezett: Putnoki Csenge - kerekpar
II. helyezett: Timar Aron Levente - roller

A Gyomai Gimna
zimn es Szakkozepiskola
1968-ban vegzett IV C
osztalyos tanul6i 50 eves
erettsegi talalkoz6t szer-

veztek. Ez volt az elso
vegzos kereskedelmi osz
taly. Innen keriiltek ki a
kes6bbi bolti elad6k, bolt
vezetok. Szakmai gyakor-

latainkhoz a helyi es a
k6rnyez6 AFESZ-szek
biztositottak a lehet6se
get. A IV C osztalyban
31-en erettsegiztiink.

A talalkoz6 2018.
szeptember 29-en delel6tt
II 6rara volt meghirdet
ve, de mar fel II-kor ott
toporogtunk a volt isko
lank f6bejaratanal, izga
tottan vartuk az erkez6
ket. Vegiil IS-en tudtak
elj6nni. Sajnos 12-en mar
meghaltak k6ziili.ink, 4
f6nek pedig ismeretlen a
tart6zkodasi helye.

Pontosan 11-6rakor
megkezd6d6tt a rendha
gy6 osztalyf6n6ki 6ra,
amit egy diaktarsunk
vezetett, mert tanaraink
koziil sajnos mar senki
nem tudott jelen lenni.
Mecsest gyUjtottunk tana
raink es diaktarsaink
emlekere es nema csend
ben emlekeztiink Rajuk.

Ezutan mindenki el
meselte mi tortent vele az
elmult 50 ev alatt.

Ezt kovet6en atmen
runk a Feszek Panzi6ba es
elfogyasztottunk egy
ebedet, majd folytattuk a
beszelgetest, emlekezest
kes6 delutanig.

A IV C osztalyb6l
megjelent tanul6k: Antal
Erzsebet, Czirjak Juli
anna, Csaba Magdolna,
Fekete Julianna, Foldvari
Erzsebet, Habzda Iren,
Janki J6zsef, Gaal Anna,
Kenyeres Maria, Nagy
Lenke, Pocsi Sandor,
Schulcz Katalin, Somogyi
Eva, SzabO Ilona, Tan
czos Maria.

Diaktarsaink
neveben: Gubucz

BeIane Foldvari Erzsebet
Lovasz Kalmanne

Habzda Iren,
szervezok
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AGyomaendrodi Kozos
Onkormanyzati Hivatal es
Tortenelmi Vitezi Rend
Bekes megyei Szekkapitany
saga megemlekezest tart
2018. november 17 napjan
10 ora 30 perckor az I. vilag
haboru befejezesenek 100
ik, valamint GyomaendrOd
Vitezi Varossa avatasanak
elso evfordul6jaroI. A meg
emlekezesre varunk minden
erdeklodot. Az unnepseg
helyszine Polgarmesteri
Hivatal elotti Vitezi emlek
mil.

Az elso vihigbiboru 100
eve, 1918-ban ert veget, a
Monarehia esapatai a fegyver
smneti megallapodaskor min
deniitt ellenseges teriileteken
allomasoztak. A haboruban
Gyoma es Endr6d 648 fo hosi
halottat vesztett.

Egy eve, 2017. szeptem
ber 9-en a Vitezi Rend vezeto
testiilete, a Vitez Szek
Gyomaendrod varost tekin
tetter arra, hogy az egykori
Gyoma es Endrod telepiile
sek a XX. szazad ket nagy
haborujaban a lakossaguk let
szamahoz kepest kiemelkedo
en sok katonahost adtak a
hazanak vitezi varossa nyilva
nitotta.

1920-ban a vitez nagyba
nyai H011hy Mikl6s kOlmany
z6 jutalmazni kivanta azokat a
magyar katonakat, akik a
haboru es a fon·adalmak alatt
kitilntek h6siessegiikkel, ba
torsagukkal, hazaszeretetilk
kel, igy a fajunk legjobbjait.

Arend eeUa olyan szerve
zet letrehozasa, amelynek
hazafiassagahoz nemzeti
husegehez nem fer ketseg,

A vitezek feladata a
magyar nemzethez, az ezere
yes magyar hazahoz val6
huseg, a nemzeti erzes, a
magyarsag-tudat, a keresz
teny-keresztyen erkalcsi
eletszemlelet, erasitese;

Gyoman es Endrodan 
most mar Gyomaendrodan 
12 fa tiszti, 4S fa legenysegi,
es 32 fo varomanyosi alloma
nyU avatott vitezt sikeriilt

eddig feltalalni. Ezek a sza
mok azt mutatjak, hogy
Gyomaendrod meltan lehet
biiszke hOseire, vitezeire, hisz
lelekszamukra vetitve aranya
iban nem sok telepiiles adott
ennyi vitezt es host.

Az elso Gyomaendradi
vitezek avatasara 1924-ben
keri.ilt sor, amikor is Gyimesi
Janos 4. honved gyalogezred
beli honved Endradi, Hajdu
Bela Csaszari es kiralyi 38.
gyalogezredbeli tiszthelyettes
Gyomai, Laszl6fi Balint 4.
honved gyalogezredbeli tarzs
almeSter Endradi, es Nagy
Janos 2. honved gyalogezred
beli tiszthelyettes Gyomai,
hasak kaptak meg a meltan
kierdemelt vitezi dmet.

A vitezeknek es hasak
nek magas szama miatt
Gyomaendr6d megerdemel
ten kapta meg a Tartenelmi
Vitezi Rendtal a Vitez Yaros
kitiinteto eimet es erre a dmre
Gyomaendrod lakossaga iga
zan biiszke lehet.

Bizom benne, hogy az
ut6dok kavetni fogjak az ela
dak vitezseget es tovabbvi
szik ezt a szent peldat
magyarsagtudatb61 es haza
szeretetbol, akar a Vitezi rend
tagjakent is.

Avitezi Rend mai felada
ta a magyarsag, a magyar
haza vedelmeben tanusitott
hasi helytallas, aldozatkesz
seg, a magyar hagyomanyok,
illetve a vitezek es leszarma
zottaik irant val6 tisztelet
megtartasa es az ezekre val6
neveles;

Az evezredes magyar
katonaeszmeny eletben tarta
sa, a magyar hasi halottak sir
jainak felkutatasa es gondoza
sa, emlekhelyek letesitese es
fenntartasa.

AVitezi Rend jobboldali,
konzervativ el1ekrendet va1l6,
katonai hagyomanyokat
apol6, de partokt61 fiiggetlen
szervezet, amely napjainkban
egyesiileti forrnaban muka
dik.

v. Kiss Sandor
v.hadnagy

Sz6-Beszed

Kaszontom a Sz6
Beszed minden kedves
olvas6jat. Ugy tunik egy
kiesit megborul6ban van a
tenneszet hiszen a eikk ira
sahoz a helyet a hazunk j6
meleg terasza biztositotta a
23 Celsius fokos okt6ber
vegi venasszonyok nyaran.
Ahogy odasiitott a nap es
simogat6, meleg sugarai
szinte iltjarjak az ember
minden poreibijM, az ember
fia uj eletre kell. A nap
fenye es melege felmelegiti
a szivet- lelket, de meg talan
a gondolatokat is. Na meg
aztan ott van meg a D vita
min is. Olyan ez mint a teli
tiizelo, azt is esak be kell
gylijteni.

De nezziik esak meg
mirol is kell ebben az ido
szakban beszelniink egy
kicsit. Eleg sokat jarok
kelek az orszagban es ilyen
kor az utsze!en az arkokban
nagyon sok helyen hamva
san mosolyog ram egy apr6
szemii yadon tem10 noveny
gyiimolcse: a kokeny.
Ilyenkor okt6ber veget varta
nagyanyam, hogy esipje
mar meg a der, hogy szedni
lehessen, mert az akkor j6.
Csinaltak belaIe a kokeny
palinkat meg a dzsemet,
lekvart. De voltak helyek
ahol a gyerekeknek szorpot
is keszitettek a kokenyb61.

A kokeny egy nagyon
osi noveny, hiszen mar az
6kor orvosai is elismertek es
lejegyzeteltek a gy6gyit6
hatasat. Ezt tartottak r61a:
"ha a kokenyviragnak vizet
veszed, az oklelest, oldalfa
jast, nyilallast meggy6gyit
ja".

Az elsodleges drogjai a
kakenynek a szaritott virag
ban es a termesben/gyii
molcsben talalhat6. A vi
ragot aprilisban kell szedni
majd szadtani. A tennesnel
nagyon nagy szerepe van a
demek. Val6sziniileg miu
tan megcsipi a der akkor
koneentral6dik esak a C

vitamin a gyiimolcsben,
illetve a flavonoidok. A
kokenyt elsosorban betegse
gek utan hasznaltak robora
lasra, immunerositesre.
Bizonyos idegi eredetu
problemak eseten nagyon j6
idegerosito hatasa van.
Zsircsokkento hatasa regen
ismert, igy a fogy6kurak
eseten szinte nelkUlozhetet
len. Kival6 meregtelenit6,
vertisztit6 hatasu, ezert a
makacs borkiiitesek legjobb
ellenszere.

Gyakorlati tanacsok,
igy hasznald!

1. Fozziink kakenyvi
ragbOl kesziilt teat, tudniil
lik hashajt6kent es vizelet
hajt6kent szolgalhat. Te
gyiink ket k6kenyviragot
egy fel liter bugyog6 vizbe,
kb. 10 pereig aztassuk,

aztan szurjiik meg. Regge
lente igyunk meg egy po
harral, keso delutan vagy
este meg eggyeI.

2. A kakenylevelekbol
szajvizet keszithetiink. For
raljunk meg negy levelet kb.
fel liter vizben, szedjiik ki a
leveleket es hiitsiik Ie a
folyadekot. Verzeselallit6
hatassal biro Naponta ha
romszor gargarizaljunk,
hogy ezaltal enyhitsiik a

11

torokfajast es a megdagadt
mandulakat.

3. A kokeny kt~rge ideg
nyugtat6 tonikkent hat.
Tegyiink a sziirobe 1 kiska
nal reszelt kerget, majd ont
siik beIe egy csesze forras
ban lev6 vizbe. Fogyaszt
hatjuk melegen vagy hide
gen egyarant, nyugtat6 hata
sa nem marad el.

4. A kokenybol kesziilt
lekvar vagy dzsem csokken
ti az emesztesi zavarokat.

5. A kokeny tennesebol

kesziilt italt az anyatej ter
meles serkentesere is siker
rei alkalmazzak. Az orvos
velemenyet is erdemes
kikemi. 6 6rankent 1 kanal
lal vegyiink be.

Fiiggetleniil a kakeny
egyszelll es atdasos hatasai
t61 arra figyelni kell, hogy
ha valaki allergias ra, az ne
fogyassza n6veny bannely
reszeb61 keszitett drogot.
Szakirodalmi adatok ugy
tartjak, hogy felsa leguti
duzzadasokat kepes okozni.
Ha megis fogyasztana a
kokenyt es fulladast, neh6z
legzest tapasztalna akkor
fogyasztasat azonnal hagyja
abba es forduljon orvoshoz.
Ezt megel6zheti, ha terve
zett fogyasztas elott megbe
szeli kezelo orvosaval, hogy
mit szeretne fogyasztani.

Ha kedvet kaptak a
k6kenyhez mindenkeppen
varjak meg, mig a der meg
csipi!

Ambrusz Laszlo
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papfrbolt

Gyomaendrod, Petofi u. 4.

Color Sho

Negyedik ereny: a
ceruzaban nem a faja vagy
a kiilso formaja a lenyeg,
hanem a grafit, ami benne
van. Ezert mindig t6rodj
azzal, ami a bensodben
t6rtenik.

Vegiil a ceruza otOdik
erenye: mindig nyomot
hagy maga utan. Tudd
meg, hogy az eletben te is
ugyanigy nyomot hagysz a
tetteid utan, es ennek tuda
taban cselekedj.

Paulo Coelho

kihegyezzem a ceruzat. A
ceruzanak ez szenvedest
okoz, de a vegen hegye
sebb lesz. Van olyan fajda
lorn, amit el kell tudnod
viselni, mert jobb ember
leszel tole.

A harmadik ereny: a
ceruza mindig hagyja,
hogy kiradirozzuk azt,
amit elrontott. Megerti,
hogy ha' kijavitunk vala
mit, amit rosszul csinal
tunk, az nem sziiksegsze
ruen rossz - epp ellenkezo
leg: fontos, mert az igaz
sag litjan tart minket.

yll

Minden att6l fUgg,
hogyan nezed a dolgokat.
Van at olyan ereny, amit ha
sikeriil megorizned ma
gadban, mindig bekeben
leszel a vilaggal.

Az elso ereny: nagy
dolgokat vihetsz veghez,
de soha ne feledd, hogy
van egy Kez, amely vezeti
a lepteidet. Ezt a kezet mi
Istennek hivjuk, es mindig
az 6 akarata fele fog teged
vezetni.

A miisodik ereny:
neha egy kicsit abba kell
hagynom az irast, hogy

in
isk

t es
z

Party kellekek es I:IELIUMMAL

toltott lufik nagy valasztekban

kaphat6ak!

Lufi csokrok es dekoraci6

elkesziteset is vallaljuk!

Szakmaj bemutat6kon vetTetsz reszt! BeUlhetsz a tanorakra! ,
egnezheted, milyen kollegistanak lenni!

Segitseget kapsz a szamodra legmegfelel6bb szakma
kivalasztasaban!

Bemuta~uk az Erasmus+ diak es felnott Mobilitasi 9yakorlatokat!

Gyere es pr6bald ki, milyen bethlenesnek lenni!
Erasmu- .

---;-.-' - ~-.-:,~~~~~~,- .--":" _.~...
OM ilZonositonk: 2,°2739 ; .' , '~I': '. ".:':.,,-

fJ +36-66-581-200 • gyomaeridiodSLki@gmail.c6mIl55.00 GY~m~endr6d.H5sok !ilja 40.

~:f facebook.com/bethlengai:Jorszki
l!l1l~"'"1!l~ ,I"
It!I '
I!l ."
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Verso Biztositasi AJkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztositasok teljes koru ugyintezese.

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

Gyomaendrodi
kepviselet: ----==
Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Madach u. 2/2.

Telefon: 0666/284-989,
0620/359·6842

Sz6-Beszed

KOROSI WEEKEND
HORGAsZBOlT

Gyomaendrod,
Hidfo u. 12.

(Az Endr6di hid labimal)
Nyitva:

hetkoznap 8-17,
szombat, 8-12,

szezonban vasarnap 8-11.

apijegyek, hetljegyek
valthatoKI
Elocsalik,

horgaszfelszerelesek,
etetoanyagok!

Telefon:
0670/261-0472

~
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Hogy is mondta mint az elfogyasztott
Gomboc Atrur Csukas mennyisegt61. Egy kb. 7
Istvan mesejeben? "Szere- kg-os tacsko I tabla (110
tern a kerek csokoladet, a gramm) magas kakaotar
szogletes csokoladet, a talmu etcsokolade elfo
hosszU csokoladet, a rovid gyasztasatol akar el is
csokoladet, a gombolyil pusztulhat. A macskak nem
csokoladet, a lapos csoko- olyan csokikedvel6k mint
ladet, a tomor csokoladet, a kutyak, azoknal nemigen
a lyukas csokoladet, a cso- talalkozunk mergezessel.

MOTOR &BIKE

MOSZAKISZAKOZLET
-lOI MOlor&Bike Alapjtva: 1994!

PBOTUR orszagUti kerekparcsapat kiemelt tamOgatoi8!
Forgalmazon kerekparok: Badeat-Haddog, Csepel,

Nelller, Torpado, Venera
KereIQJar alkatreszek, kiegeszitok, BBB kerekpar Iliegeszito

Continental gumiarUk, Bobile, polispon uvermekiilesek szeles
v8lasnekbao!

treszek, Iliegeszitok, MOlol kenoanvagok
lektromos kerekparok forgalmazasa esiavit8sal

Jelelon: 56/350095, email:korzoI65@gmail.com
5400 Mezotur, Rakoczi Ut 4. Ct.: Korom Zollan

magolt csokoladet, a mez
telen csokoladet, az egesz
csokoladet, a megkezdett
csokoladet, az edes csoko
ladet, a keseru csokoladet,
a csoves csokoladet, a
mogyoros csokoladet, a
tejcsokoladet, a lik6ros
csokoladet, a tavalyi cso
koladet, az idei csokoladet
es minden olyan csokola
det, amit csak keszitenek a
vilagon ... "

Hat igen, a kutyak is
szeretik sajnos... Pedig
Rajuk nagy veszelyt jelent
a csokolade, valamint min
den kakao tartalmu edes
seg elfogyasztasa, annak
teobromin tartalma miatt.
Az allatok ezt az alkaloidot
lassabban bontjak Ie mint
az ember, igy felhalmo
zodva benniik sulyos toxi
kozist tud okozni.

A mergezes tiinetei
nehany oran beliil jelent
keznek, mint a remeges,
hcinyas, hasmenes, szapora
legzes, magas pulzus, gor
csok, majd sulyos esetben
koma es elhullas. A merge
zes foka fiigg az elfogyasz
tott edesseg kakao tartal
matol, tehat egy feher cso
kolade joval kevesbe
veszelyes, mint egy pI.
85%-os etcsokolede, vala-

Tehat a nagy linnepi siites
hez bevasarolt, valamint a
gyerekek Mikulas-cso
magjaban kapott csokola
det tegyilk el gondosan,
nehogy megtalalja a kis
kedvenclink. Plane a fa
lank kis kolyok kutyak haj
lamosak nagyobb mennyi
seget behabzsolni bel6le.

Ha megis megtortent a
baj, fontos a csoki miel6b
bi eltavolitasa a gyomor
bol, valamint a toxinok
megkotese. Hazilag 3%-os
hidrogen-peroxid oldattal
tudjuk meghanytatni alla
tainkat (kb. 1-2 mllkg),
valamint szentabletta ada
sa segit megkotni a belcsa
tomaba tova jutott toxio
kat. Ha komoly a baj, az
allatorvos infuziot, gor
csoldokat adhat; hanytato
injekciot akkor van ertel
me adni, ha 2 oran bellil
tortent meg a baj.

De mi a helyzet a
kutya-csokival? Ezen cse
megek kakao tartalma ala
csony, de azert tartsuk be a
javasolt etetesi utmutatot.

dr. Racz Beata
allatorvos

Allatorvosi Rendelo
5500 Gyomaendrod,

Fa lit 140/2.
Telefon: 0630/856-31-72
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Az aramszolgaltat6 he
ti ket alkalommal tart iigy
felszolgalatot a Selyem uti
varoshaza epiiletenek f61d
szintjen leva irodajaban.
Hetfoi napokon delelott
8-13 6niig, szerdankent
pedig 15-19 6nlig.

Betanitott munkara
keresunk 1 tot.

Pillyakezdok jelenkezeset is vilrjuk!
Liviel Ktt. Gyomaendrod

Telefonszam: 0670/396-5965

A fOldgazszolgaltat6
ceg iigyfelszolgalati iroda
jan, a Gyomaendrad,
Kossuth u. 28. szam alatt
szemelyes iigyintezesre
varjak a lakossagot. Nyitva
tartas: kedden 8-12 6raig,
szerdan 14-1 8 6raig.

SZO-BESZED
hirdetesfelvetel!

Telefon:

0670/22-632-99

Gyoman, az Arany
Janos tit 16. szam alatt
konvektoros haz elad6.
Erdek16dni lehet telefo
non: 0620/526-6573

Nem hasznalt, elrom
lott, feleslegesse valt
hiit6, vagy fagyaszt6szek
renyet ingyen elfogadom.
Hivjon, hazhoz megyek.
Tel.: 66/789-189

Gyoman, a Tompa
utcaban 2 szobas tegla
haz tet6ter beepitesi
lehet6seggel elad6.
Iranyar: 9 milli6 Ft.
Erd.: 0666/386-058

Simson 51 e1ad6 j6
allapotban. ErdeklOdni:
0670/290-2353

Htekos, erdekes,
sok-sok matricaval isko
lae16keszitest vallalok
nagycsoportos 6vodasok
szamara. Erdek16dni
lehet: 0670/326-1867

Egykoron tijsagmel
lekletkent megjelen6
"Tudas Faja" minden
peldanyat megvennem.
Telefon: 0630/611-6324

Modern textilbOr,
pipacspiros, nagymere
til, tij, sarokii16 gamimra
e1ad6. Mobelix-ben va
sarolt, az eredeti ar 154
ezer Ft. volt. Egysze
melyes vendegaggya
alakithat6. Iranyar: 80
ezer Ft. Telefonszam:
0620/416-7872

Keresunk 1 to
lakatost

Palyakezdok jelenkezeset is varjuk!

Liviel Kft. Gyomaendrod
Telefonszam: 0670/396-5965

Keresunk 1 to

asztalost
Pillyakezdok jelenkezeset is vilrjuk!

Liviel Kft. Gyomaendrod
Telefonszam: 0670/396-5965

BALUVILL
Szakuzlet (Juhasz Istvan) ..1lt"'~
Mezc5tur, Rak6czi ut 12. y.

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

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

UNKARUHAzATI
Acelbetetes cipo,
bakancsl

Megjelent
a 2019-es falinaptar!
Keresse a papirboltokban

es a Siker iizleteiben
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! Ingyenes a lakossagi apro! !
: A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak !
! az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, akik i
: ezen a szelvenyen kOldik be megjelentetes celja- :
! b61! A szelvenyen a megjelblt helyre kell befmi a
: kfvant szbveget es a szelvenyt levelez61apon vagy
! borftekban elkOldeni a kbvetkez6 cfmre:
: Sz6-Beszed Szerkesztosege
: 5500 Gyomaendrod, Hosok utja 51 .

Cime:

A:% apr6hirdetes szovege:

Felad6 neve:

Erdeklodni:

Egy apr6hirdetes szbvege lehet61eg ne tartalmaz
zon 15 sz6nal tbbbet! A hirdetesek szbvegeert fele
16sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

Irilnyar:

I
I

: Alairas:
I
I: .
I
It _

I

Ervenyes
2018. szeptember 30·ig.

Kival6 minosegu
rnuanyag nyilaszar6k
gyartasa, beepitese
kozvetlenul a Qyart6t61
oev garanciaval!

Kerje ingyenes araianlatunkat.
Nvisson velunkl

E·mall.: uveg@bbbglas.hu
Ozletunk:
Mezotur, Szolnoki ut 3.



UJ Ford ECOSPORT, Ford C-MAX, es uj Ford FOCUS modellek keszletrol
Jelentkezzen tesztvezetesre: +36-59/321-134

Az ajanlat reszleteir61 erdekl6djon a kereskedesOnkben, keresse ertekesft6 kollegainkat!

Sandor Service Kft.
5310 Kisujszallas, Deak Ferenc utca 69-75.
Mobil: 30/985-0052, 30/584-6579
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FUGGETLEN VAROSI LAP

s

Telefon:
0630/408-8125

garanciaval
nagy terfogatu
teheraut6val
videkre is!

ZT

ISSN 1589·0651 • Felelils szerkesztil: Hornok Ernil. Telefon: 06-70/22-632·99·
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A tervek szerintez
ev okt6ber 31-re kesziil
el Endr6doh a H6sok
tere felujitasa, valamint
a ter melletti utcaban
lev6 iskolai tomaterem
atalakitasa.

Ebb6l az epiiletbol
egy olyan szolgaltat6
hazat alakitanak .ki,
ahol a raktar- es iroda- .

helyisegeket civil szer
vezetek, valamint val
lalkozasok berelhetik
majd ki.

.A ter templom fel6
lioldalan elkesziil az a
kerekparut szakasz is,
amely a jov6re meg
epiilo, a Kodaly utcat61
a Hidfoetteremig tart6
bicikliut .resze lesz. A

Sz6-Beszed

beruhazas egyekent
200 milli6 forintos pa
lyazati penzbol va16sul
meg.

Toldi Balazs polgar
mester lapunknak el
mondta, hogy a ter
unnepelyes atadasat jo
vo ev marcius I5-en a
nernzeti unnepre terve
zik.

2018. okt6ber

A varoshazan szer- vember 21-ig kell befe
zett informaci6k szerint jeznie a kivitelezonek.
iden okt6ber 24-ig kell Okt6ber 24-6101
feloldani a gyomaikoz- . egyenlore jelzolampas
uti hiddn azt a hidzarat,· forgalomininyitas mel
amely julius 16~6ta tart. lett valtakoz6 ininyu
A Karas gyomai hidja-· ath,aladast biztositanak a
nak meger6siteset no- . hidon.

Gyomaendr6d Varos
Onkormanyzata . a Te
riiletfejlesztesi Operati\!
Program (TOP) palyaza
tan elnyert 184,2. milli6.
forintb61 elvegeztette a

Selyem uti varoshaza
energetikai felujitasat

A kivitelez6 Nemeth
Kft. hataridore, szeptem- ,
ber 30-ra elkesziilt a
munkalatokkal. Az egy-

koron ipari iskolanak
epult intezmeny kiils6
fala h6szegetelest ka
pott, a nyilaszarokat
muanyagra csereltek ki,
a tetore napelemek ke-

riiltek, amelyek a varos
haza villanyaram fo
gyasztasat ingyen terme
lik meg.

A varoshaza fiitese
hez uj kondenzaci6s ka-

zanokat szereltek be, s
ezzel a fiiteshez sziikse
ges gazfogyasztas is, igy
az epUlet energiafelhasz
nalasa is jelentosen
csokkentheto.
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350 KW TElJESiTMENYU
NAPEROMU LElESiTEsE
GYoMAENDROD 5168/19 HRSZ
INGATLANON

Ugyanakkor az end
rOdi kaztemeto melletti
maganteriileten egy gyo
maendrodi erdekeltsegii
ceg, a SOLARYB 7777
Napelempark Helios
Kft. naperomii beruha
zasa mar javaban zajlik.
(lasd a kepeinken)

kezdodik es 2018 elso
negyedeveben f~ezodik

be, am a polgarmester
lapunkat arr6l tajekoz
tatta, hogy a kivitelezes
csak javo tavasszal kez
dodhet meg.

oraval hamarabb kezdik uriteniEg

Napelemes eromii
vet telepit a Magyar
Villamos Miivek Zrt.
Gyomaendrodon
adtuk hiriil egy eve. A
parkot mintegy 1,5
hektaros teriileten epi
tik ki, a tervek szerint a
gyomai temeto szom
szMsagaban levo sza
bad telken. Az ingat
lant a gyomaendrodi
onkormanyzatt61 25
eyre berelnek.

Toldi Balazs, Gyo
maendrod polgarmestere
egy evvel ezelott a
beol.hu-nak elmondta,
az ankormanyzati tulaj
donu teriilet berbeadasa
val a helyi ankormany
zat hosszU taw, folya
matos bevetelhez jut,
valamint a beruhazas
sikeres megval6sitasa
nak helyi szinten gazda
sagelenkito hatasa is
lehet, emellett a nap
elempark letesitese segi
ti a helyi kazassegek
kamyezettudatos gon
dolkodasanak elomozdi
tasat.

Ugy volt, hogy a
beruhazas 2017. negye
dik negyedeveben meg-

Gyomaendrodon is
v:Htozasok tortentek
oktober 1- tol a hulla
dekgyiijtes es szallitas
teriiIeten.

A k6zszolgaltato, a
DAREH Bazis Hulia
dekgazdalkodasi Non
profitZrt. kazbeszerzesi
eljarast irt ki a hulladek
gyiijtesi es szallitasi
munkakra. Az eddig ezt
a feladatot ellMo Gyo
mak6zszolg Kft. hiaba
palyazott, a nyertes 
Bekes megye legt6bb

karzeteben - a bekescsa
bai szekhelyii Global
Refuse Nonprofit Kft.
nyert.

Ennek ertelmeben
oktober I-tCH Gyoma
endrod6n is ez a ceg
illetve un. teljesitesi
segedje, az ugyancsak
bekescsabai szekhelyii
TAPPE Hulladekgaz
dalkodasi, K6ztisztasa
gi, Szolgaltato Kft. vegzi
a hulladekelszallitast.

A varoshazan meg
tudtuk, hogy a lakossag

ebbOl tulajdonkeppen
semmit sem fog eszre
venni, hiszen a kukaiiri
tesi napok es a karzetek
nem valtoznak.

Valtozas viszont,
hogy az eddigi reggel 7
oras kezdes helyett j6vo
ev januar I-tol mar reg
gel 6-orMol kezdOdik a
kukaiirites. A Gyoma
k6zszolg Kft. vegelsza
molassal javo evben
megsziinik es mint meg
tudtuk a ceg 24 dolgozo
jM a TAPPE Kft. veszi
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Mr. Tus· cimu birk6z6
tank6nyvem bemutat6ja.
Oriil6k, hogy ez is meg
jelenhetett vegre. Meg
tanultam az eletben,
hogy minden nap tenni
kell egy-egy Iepest azert,
hogy az ember a eeljait
elerje. A sz6taramban
harom sz6 nem szerepel:
a nem, a nines, es a nem
lehet. Tulajdonkeppen
igy is eltem Ie eddigi
eletemet.

- Mikent tartja ma
gatilyenjojormaban?

- A mult heten Bu
dapestrol Szerenesre
utaztam vonattal es a
kalauz rarnnezve bizal
matlan volt es elkerte a
szemelyi igazolvanyo
mat, mert nem hitte el,

neveljuk a lakossagot.
Eloadasokat tartunk es
heti ket edzesre vaIjuk
az erdeklodoket kosar
labdazni, tollaslabdazni,
kerekparozni, gyalogol
ni. Egyebkent sok idot
t6lt6k ZempIenben, hi
szen ott van a vadaszha
zam is. Ezen kivUI gyak
ran hivnak sporteseme
nyekre, eloadasokat tar
tani, nemsokara kezdo
dik Budapesten a birk6
z6 vilagbajnoksag, ahol,
mint a sportag nagyk6
vete, nap mint nap
igyekszem a vilag min
den reszerol 6sszesereg
lett sportemberek 6hajait
megval6sitani. A sziile
tesnapom elott 2 nappal
volt a most megjelent

Kapitanysaga alatt a magyar birkozok 83 ermet nyemek a fel
nott vilagversenyeken: 24 aranyat, 34 ezust6t es 25 bronzot. Az
evtizedekalatt 6bb mint 20 orszagban tartott eloadast a modem bir
kozasrol.

Mr. Ius 1975-ben ujra a szonyegre lephetett. Sajnos az olim
piai duplazas Montrealban nem j6tt 6ssze neki, am 1976-ban es
'77-ben is megnyerte a kontinens viadalt, utobbit mar 90 kg-ban.

A sz6nyegt61 bucsut J979-ben vett, de nem 6r6kre, hiszen
gyakorlatilag azonnal a valogatott edzoje lett, majd '80-tol '89-ig
sz6vetsegi kapitanyai is, mely ida alatt lett olimpiai bajnok Kocsis
Ferenc,'N6venyi Norbert es Sike Andras is. A Magyar Birkozo
Sz6vetsegnek 1989-t61 aleln6ke, majd 1992-t61 egeszen 2015-ig
eln6ke volt.

A Iestnevelesi Egyetemen 1974-ben kapta meg a szakedzoi
diplomajM, 1985-ben pedig mesteredzo lett belaIe - legfiatalabb
kent kapta meg a megtisztel6 cimet -, emellett pedig az E6tv6s
Lorand Iudomanyegyetem Jogtudomanyi Karan 1979-ben jogi
doktonitust szerzett.

Hegedus Csaba 1948-ban sziiletett Sarvaron. Abirkozassal is
itt ismerkedett meg, majd a Szombathelyi Volanhoz kernIt, onnan
igazolta Ie a Budapesti Vasas. Iehetsegere hamar felfigyeltek, elo
sz6r 1968-ban szerepelt vilagversenyen a magyar valogatott szine
iben. Otsz6r nyert magyar bajnoksagot. Az 1971-es szofiai vi lag
bajnoksagon aranyermet szerzett, itt kapta a Mr. Ius becenevet,
mert 6sszes merkozeset tussal nyerte meg. Ketszeres Europa-,
vi lag- es olimpiai bajnok birkozo.

Az 1972-es miincheni olimpian, a k6t6ttfogasuak 82 kilog
rammos sulycsoportjaban aranyermet szerzett, mely a magyar
olimpiai csapat t6rtenetenek 100. aranyerme volt.

Ha negativ ertelemben is, de 1973. aprilis 10. is emIekezetes
re sikeredettHegedus Csaba eleteben. Aretenyi uton egy teherau
toval utk6zve eJetveszelyes sernleseket szenvedett, es ahogy a
korabeli Nepsp0l1ban irtak, csak az eros szervezete miatt tudtak
remenykedni a felepiileseben az orvosok. Am ateljes gyogyuhishoz
G6teborgig kellett menni, es hala Bengt Johansson doktor ur arany
kezenek.

Hegediis Csaba
1972-ben

hogy valamit ala kell
imom. Legnagyobb
meglepetesemre azon
ban a polgarrnester es a
varos vezetoi k6sz6nt6t
tek sziiletesnapon alkal
mab61.

- 20IS-ben, 23 ev
utan valtottak ont a
magyar birkozo szovet
seg elnoki. posztjan..
Azota mivel foglalatos
kodik?

- Amikor 3 eve befe
jeztem eln6ki munka
mat, Zemplenben, a
sarospataki utanp6tlas
nevelo iskolaval k6z6
sen palyaztunk es nyer
tiink egy olyan komoly
programra, amelynek
soran 47 telepulesen
egeszsegtudatos eletre

- Rengetegen hivtak
telefonon, t6bb mint 300
sms-t kaptam. Azt gon
dolom, hogy akit esak
kevesen k6sz6ntenek a
70. sziiletesnapjaI)-, az
keveset is tett az elete
ben. Szeptember6-ap.
egyebkent szulovaro
somban Sarvaron, a
Nadasdy var diszterrne
ben k6sz6nt6tt a varos
vezetese. Itt egyebkent
diszpolgar is vagyok,
eppugy, mint ifjukori
sportpalyafutasom ma
sik helyszinen Szombat
helyen is. Ezen a napon
egyebkent delutan
Szombathelyenis k6
sz6nt6ttek a gyerrnekko
ri baratok, isineros6k
Raadasul a napokban
Sarospatakon jartam,
amikor is behivtak a pol
garmesteri hivatalba,

A birkozo Hegediis Csabae volt a 100.
magyar olimpiai arany 1972-ben, ra egy eyre
egy autobaleset miatt napokig elet es halal
kozt lebegett. Hegediis Csaba 11 evesen a
Szombathelyi Volannal kezdte a birkozast,
onnan kerfilt a Vasasba 1967-ben, es egy ev
miilva mar a valogatott keret tagja' volt.
Palyafutasa meredeken ivelt felfele, 197t-ben
nyerte elso nagy ~eD1zetkozi versenyH, vilag
bajnok lett. A beceilevetis ezen a szofiaiver
senyen kapta, mivel minden riIeccsen ket vall
ra fekterte ellenfelet, ezzel 0 lett Mr. Ths~

Dr Hegedus Csaba·
eur6pa-vihig-es olimpia
bajnok volt Gyomaend
rod vendege okt6ber 6
an a sportesamokban
megrendezett regional is
birk6z6 diakolimpian,
ahol mintegy 120 fiatal
merte. 6ssze tudasat. Dr.
Hegedus Csaba 1972
ben a niuneheni olimpi
an a magyarok 100.
aranyerrnet megszerezve
lett a vilag legjobbja.

A sportol6 nernregi
ben t6lt6tte be 70. elet
evet, s ahogy mondjak,
20 evet nyugodtan leta
gadhatna. A rna is aktiv
sportszakemberrel be
szelgettiink Gyomaend
rod6n.

~ .Szeptember 6-jan
toltotte be a .70. eletevet,
sokan koszontottek eb
b07 az alkalombol?
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Hegedus Csaba gyomaendrodi baratjaval Hencz Gyulaval,
valamint Toldi Balazs polgarmesterrel

a Sinkovits esalad ko
zott. Lanyukat, Mariannt
igy ismertem meg, per
sze akkoriban meg nem
is mertem gondolni a
hazassagra. Azutan ugy
alakult, hogy 1976. apri
lis 8-an hazassagot
kotottiink.

- Harom gyermekiik
sziiletett: Bernadett,
Olimpia is Csaba. El
koteleztik-e a gyerekek
magukat a sporttal?

Csaba fiam 16
eves koraig birk6zott, de
a birk6z6sport nem
engedte meg, hogy meg
egy Hegedus Csaba
legyen... Pedig j6 adott
sagai voltak, de lattam,
hogy szenved att6l, hogy
esetleg nem lesz olyan
eredmenyes, mint az
apja. Lattam ezt a prob
lemat, viszont arra gon
doltam, hogy nekem egy
j6 lelkiileili, lelekben is
rendben leva gyerekre
van sziiksegem, ezert
kozosen ugy dontottiink,
hogy abbahagyja a bir
k6zast. Ha azt kerdezne,
hogy Olimpia lanyom
miert kapta az Olimpia
nevet, akkor azt monda
nam, hogy persze, ez
nem veletlen. Egyebkent
mindannyian Budapest
komyeken lakunk es
gyakran talalkozunk is
egymassal.

Hornok Erno

A lakossagi
apr6hirdetes

tovabbra is ingyenes!

Szo·Beszed

Telefon:
0670/22-632-99

szobeszed@gmail.com

vies Imre es felesege
Gombos Katalin voltak a
diszvendegek. A megye
haza erkelyen alltak es
en 14 eves gyerekkent a
tomegbOl figyeltem aket
es vagyakoztam, hogy
de j6 lenne, ha egyszer
en is ilyen hires lehet
nek ... Az 1972-es olim
piai gyazelmem utan
egy evvel volt az a bizo
nyos aut6balesetem.
Tobb Mtig voltam elet
halal kozott a k6rhazban.
Egy alkalommal kinyi-

tom a szememet az
intenziv osztalyon es
latom, hogy Sinkovits
Imre es felesege all az
agyam mellett, hoztak
egy szal sarga r6zsat.
Csak neztek es imadkoz
tak. Azt mondtak, hogy
szeretnenek erat adni a
gy6gyulasornhoz. Aztan
minden Mten eljottek
meglatogatni. Amikor
egy ev mulva kijottem a
k6rhazb6l, felhivtam a
Sinkovies esaladot es
megkoszontem, hogy
fogtak a kezemet es
segitettek. Meghivtam
aket hozzam a lakasom
ba, majd a kovetkeza
Mtvegen edesanyammal
mi voltunk naluk ebedel
ni. Komoly es j6 barat
sag alakult ki koztem es

nem feltem a birk6zast:
volt, es van is jovaje.

- Az on jelesige
Sinkovits Imre is Gom
bos Katalin sziniszha
zaspar tanya. Kerem
mesilje el, hogyan is
merkedtekossze!

Mar 14 evesen
Szombathelyen sportol
tam, amikor a Savaria
Napokon egyszer Sinko-

Japanban, Koreaban, Ki
naban, Indiaban, Iran
ban, Oroszorszagban,
Amerikaban, de Ma
gyarorszagon is miesoda
nernzeti, nepi kulruraja
van a birk6zasnak, a
mely a felsorolt orsza
gok mindegyikenek ne
peben hihetetlen melyen
gyokerezik. Ugy hogy

evvel ezelatt a Nem
zetkozi Olimpiai Bizott
sag ki akarta venni az
olimpiai szamok koziil a
birk6zast. Mindez azon
ban olyan hihetetlen
ellenallasba iitkozott, 
vilagszerte 208 orszag
tiltakozott ez ellen 
hogy vegiil is a bizottsag
visszavonta javaslatat.
Gondoljuk esak el, hogy

is aktivan elni az eletet.
Persze azert neha en is
elvonulok a vilagt6l,
gyakran jarok vadaszni.

- A mostani gyoma
endr(fdi diakolimpifm
120fiatal kiizdott a gy(f
zelemert. Divat-e ma
napsag a birkozas?

- Bizonyara emle
keznek rei, hogy nehany

masik dolog, ami karban
tart, az a szemleletm6
dom. Nem gondolko'
dom el, hogy ha valamit
meg kell emelni, vagy ha
lepesan kell felmenni,
akkor rendszerint kette
sevel szedem a fokokat.
Nem erzem magam het
ven evesnek. Amig az
egeszsegem engedi, ad
dig szeretnem tovabbra

hogy jogosult vagyok a
70 even felUlieknek jar6
utazasi kedvezmenyre ...
Minden nap 2-3 6rat
sportolok, fut6padozok,
kiilonboza szereken era
sitek, majd szaunazok es
a vegen uszok egy keve
set. Mindezt j6 erzessel
j6kedviien teszem, mert
nekem ez j6lesik. A
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Hulhlt talaltak
aratas kozben

Gyomaendrod polgar
mestere lapunknak el
mondta, hogy a masodik
es a harmadik korben a
Teriiletfejlesztesi Opera
tiv Program kereteben
elnyert unios penzeket,
amelyeket okt6ber 31-ig
nem hasznalt fel a Yaros,
azokat a Bekes Taka
reknal vezetett onkor
manyzati szamlar61 at
kell utalni a kincstar
szamlajara.

Toldi Balazs elmond
ta meg, hogy a palyazato
kon elnyert tamogatasi
osszegek nem vesznek el,
viszont az ezekb61 meg
valosulo beruhazasok epi
tesi szamlait az allam
kincstarb61 fizetik majd
ki.

hogy a - tobbek kozott 
helyi onkormanyzatok
altai elnyert, 100 millio
forintot meghalado ossze
gil unios forrasok kifizete
se csak az adott telepules
Magyar AUainkinestarnril
vezetett szamlajara tor
tenhet. A hatalyos szaba
lyozas szerint a korabban
kereskedelmi banki szam
tara kiutalt, meg fel nem
hasznalt unios forrasokat
is be kell 2018. szeptem
ber 30-ig utalni a telepu
les Magyar Allamkines
tarnal vezetett szamlaja
ra, ha a megitelt tamoga
tas osszege meghaladja
az otvenmillio forintot es
az adott projekt nem zarul
Ie 2018. oktober 31-hg.
Az onkormanyzatok moz
gasteret, a szam/4.kra
megitelt forrasok felhasz
nrilasi jogosultsagat egy
altalan nem esokkenti a
kinestari szamlara torte
na atvezetes. Tehrit arrol
sines szo, hogy a mar kifi
zetett unios forrasokat
" visszavenne" a kormany
az erintett telepulesektal.

A tarca kozlemenye
emlekeztet:

Az allamhaztartasrol
szolo torVl?ny elairja,

Nem a yarOS, hanem
a kincstar fizet majd

Azokat az uni6s ta
mogatasi el61egeket kell
vissza- (pontosabban at-)
utalniuk az onkormanyza
toknak egy Magyar AI
lamkincstarnal vezetett
szamlara, amelyeket ko
rabban normal kereske
Mimi banki szamlara
kaptak es meg nem hasz
naltak fel, illetve ha az
el61eg a jogszabalyi 50
milli6 forintos korlat
feletti. Emiatt a Penziigy
miniszterium cafolta a
lapertesi.iles iizenetet es
azt hangsulyozta, hogy a.
mar megitilt forrasok
tovabbra is a telepUlisek
rendelkezisire allnak,
csupan a szamla vezetOje
valtozik. Ez azonban
azzal a lenyeges kovet
kezmennyel jar, hogy a
kincstari koron beliilre
keriil a mar korabban kiu
talt tamogatasi el61eg
(kereskedelmi banki
szamlar61 MAK-szamla
ra), ez pedig igy mar ige
nis segit abban, hogy
faragjon a magasra futott
allamhaztartasi penzfor
galmi deficiten.

.Az elmult h6napban
szamos telepi.iles polgar
mestere kapott olyan le
velet, amelyben a Magyar
Allamkincstar (MAK)
illetekes penztara ertesiti
6ket, hogy ha a telepUles
reszere megitelt eur6pai
uni6sforrasb61 nylijtott
tamogatas osszege meg
haladja az otvenmilli6
forintot, a szamlajukon

. kezelt, meg fel nem hasz
·mil .osszeget szeptember
30-ig utaljak at a MAK
szamlajara - irta a
Nepszava.

Nernzeti
K6zlekedesi
Hat6sag

It

2.000 Ft

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

Miiszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

Eredetisegvizsgalat!

.. Varg~:rBel.a,

aut6szereJ6mester

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

zezer forint nyornravezet6i
dijat MOtt ki. A dijkiruzes
osszege annak fizethet6 ki,
aki az elkovet6 szemelyevel
kapcsolatban olyan pontos
adatokkal rendelkezik, ame
Iyek segitsegevel az elkove
to azonosithat6, bunossege
re a gyanu megalapozotta
valik, es informaci6it az
eljaras saran ismerteti.

anygy

egy mez6gazdasagi terule
ten szeptember 28-an, pen
teken 12 6ra 30 perc korul
termenybetakaritas soran
egy ferfi holttestet talaltak.
A helyszini intezkedes
soran bUncselekmenyre,
idegenkezlisegre utal6 ko
riilmeny nem meruit fel. A
tortentek miatt a Szarvasi
Rend6rkapitanysag az aIta
lanos kozigazgatasi rend
tartas szabalyai szerint
inditott eljarast.

ittlagos testalkaru. Az elko
vetes idejen sotet padlizsan
szinu, kapucnis (kapucni
szelen bama sz6rmevel)
mellenyt, alatta szurke
szinu pul6vert, terepmintas
(zold-sarga) nadragot es
feher kesztyiit viselt.

A Jasz-Nagykun-Szol
nok Megyei Rend6r-f6kapi
tanysag vezetoje nett6
500.000 forint, azaz 6tsza-

airab

Kukoricaaratis kozben
egy ferfi holttestere buk
kantak penteken delutan
Kondoros hataraban. A
varosban elterjedt, hogy a
mar egy ideje elrunt ferfi
buncselekmeny aldozata
lett.

A Bekes Megyei
Rend6r-f6kapitanysag saj
t6i.igyeleten megkerese
si.inkre kozoltek, hogy a 44
es szamu f6ut mellett,
Kondoros es Kardos kozott

A Jasz-Nagykun-Szol
nok Megyei Rend6r-f6kapi
tanysag eljarast folytat biin
i.igyi szamon rablas biintett
elkovetesenek gyanuja
miatt ismeretlen tettes ellen.

A jelenleg rendelkezes
re a116 adatok szerint, 2018.
szeptember 22-en 20 6ra 48
perckor egy ismeretlen ferfi
a Mez6rur, Foldvari ut 21.
szam alatti nernzeti dohany
boltba bement es egy fegy
verrel vagy annak utanzata
val az ott dolgoz6t a napi
bevetel atadasara kenyszeri
tette. A ferfi, miutan meg
szerezte a keszpenzt, elme
neki.ilt a helyszinr61.

Az ismeretlen elkoveto
25-45 ev kozotti, korulbeli.il
175-180 centimeter magas,
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Allathigienikus sza
kallatorvoskent rna is
felUgyeli a yaros es a
komyek allattart6 tele
pein a j6szagtartast.

hogy negy nap alatt tobb
mint 400 kilogramm
magyar siiltkolbasz fo
gyort el.

Az esemenyen Pro
haszka Bela, Timar And
ras es Timar Andrasne
mesterszakacsok, Ba
logh Laszl6 mestercuk
rasz, Markus Eva es
Markus Karoly kiirtas
kalacs keszitok, Siken
tanc Szilveszter, Zsille
Vikt6ria D6ra, Fekete
Krisztian, Szilagyi Ba
lint, Kanai Bence es
Vamosi Csaba neptanc
es nepzenesz csoport,
valamint Hudak Mari
ann divattervez6 vert
reszt.

Egykoron a helyi
kozeletben is aktivan
tevekenyedett: az akkori
Szabad Demokratak
Szovetsege (SZDSZ)
szineiben 1990-tol
1994-ig Gyomaendrod
alpolgarmestere volt dr.
Frank6 Karoly varosve
zeta mellett.

a Gyozelem Tsz-ben
kezdte gyomai palyafu
tasat.

Gyomaendrodon a
lapitort csaladot: harom
gyermeke koziil Gab
riella elelmiszeripari
memok Angliaban. Ka
ta geoinformatikus
Amerikaban, St. Louis
ban. Zoltan pedig fog
technikuskent dolgozik
Londonban. Dr. Farkas
Zoltan a harom gyerme
ke mellett 5 unokaval is
biiszkelkedhet.

egymilli6 fOs nezettse
get. A gasztrovonalat a
napi haromszor feltalalt,
biifej ellegii etkeztetes
kepvislete, amelyet a

beszamol6k szerint al
land6 telthaz jelleme
zert, ezt mutatja az is,

hiszen az elso napon
kesziilt vide6osszefogla
16 nezertsege atlepte az

lyajM 1968-ban, majd 3
evet toltort H6dmezava
sarhelyen a Pankotai
Allami Gazdasagban.
Ezutan keriilt Gyomara,
ahol 1975-6ta dolgozik,
s most nyugdijaskent is
folytatja vallalkoz6kent
a munkajat.

- Hogy miert marad
tam immaron 43 eve
Gyoman? Megfogott a
hely szelleme, a Ko
rosok, a holtagak es az
itt e16 emberek - mond
ja dr. Farkas Zoltan, aki

igen eros nemzetkozi
versenyben. A resztve
vok erteke!ese szerint az
esemeny medialathat6
saga kiemelkedo volt,

H

A gyomaendrodi
allatorvos, dr. Farkas
Zoltan (75) ez ev szep
tember 7-en Budapes
ten az Allatorvostu
domanyi Egyetemen
vehette at az aranydip
lomat, abb6l az alka
lomb61, hogy iden 50
evvel ezelott szerzett
diplomat ugyanitt.

A budapesti sziilete
sii dr. Farkas Zoltan Pest
megyeben, a Zsamboki
Termel6szovetkezetben
kezdte allatorvosi pa-

Elso izben rendez
tek Magyar Sziireti
Mulatsagot es Sziireti
Balat Pekingben szep
tember 12-15. kozott,
ahol a gyomaendrOdi
Timar Andras es fele
sege siitotte a csipos
kolbaszt.

A resztvevok besza
mol6ja alapjan az ese
meny ex.kluziv platfor
mot kivant teremteni a .
magyarorszagi politikai,
lizleti, kulturalis, oktata
si es egyeb kapcsolatai
nak infOlmalis talalko
z6ihoz, tovabba Ma
gyarorszag lilthat6sagat
kivanja novelni a kinai
fOvarosban tapasztalhat6
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Liget FOrdo

Sok vendeg volt, de megsem eleg
- A nyar eleji hiivo

sebb idojaras miatt
kisse nehezen indult a
strandszezon a gyoma.:.
endrodi Liget Fiirdo
ben, am az azt koveto
idoszakban a szeptem
ber vegeig tarto kani
kula kiegyenlitette a
kieso beveteleket - taje
koztatta lapunkat Gera
Krisztian igazgato.

A Liget Fiirdo veze
toje elmondta meg, hogy
a berk6Itsegek n6veke
dese miatt a tavalyi arak
hoz kepest iden 100
forinttal t6bbet kellett
fizeni a belepojegyekert,
am ezzel egyiitt is iden
az elso kilenc h6napban
az eimult ev azonos ido
szakahoz kepest 9 szaza
lekkal t6bb arbevetele
volt a furdonek.

A furdoigazgat6 hoz
zatette meg azt is, hogy a
furdonek nem csak az
idojarassal kell olykor
kiizdenie, hanem a
GyomaendrOd 80 kiIo
meteres sugaru k6rzete
ben miik6do 18 furdovel

IS.

- Iden t6bb miiszaki
problemaval kellett
szembesiilniink a furdo
ben. J6nehany eszk6
ziink elhasznal6dott.
Amit Iehetett azt javitot
tuk, de igy is 1,5 milli6
forintot kellett k6lteniink
egy uj szivattyU es a
medencek takaritasahoz
hasznalatos vizalatti por
sziv6 beszerzesere
mondja az igazgat6, aki
megemliti azt is, bogy a
ket evvel ezelotti alla
pothoz kepest a 20 miI
li6 helyett iden 17 milli6
forint miik6desi tamoga
tast kapott az intezmeny
az 6nkormanyzatt61, el
lenben a k6telezo emele
sek miatt a 28 dolgoz6
berk6ltsege 20 milli6
forinttal nott ket ev alatt.

- A furdo eves arbe
vetele egyebkent - az
6nkormanyzati tamoga
tas osszege neIkiil - nett6
110 milli6 forint k6ri.il
van. Bogy egy fiirdo
nyeresegesen tudjon
miikodni, ahhoz minden

a 7 lehetseges beveteli
forrassal rendelkeznie
kell. Ezek komI az elso
a jegyarbevetel, a maso
dik a gy6gyaszati keze
lesekre jar6 TB timoga
tasok, a harmadik, hogy
legyen a furdonek belso
szallashelye, a negyedik:
a fiirdonek legyenek
saj<it vendegl<it6helyei,
az 6t6dik, hogy legye-

nek kiil6n fizetos well
ness szoigaitatasai. A
hatodik beveteli forras a
szponzori bevetelek, il
letve a rendszeres palya
zati penzek meglete,
valamint a hetedik a
sajat termekek ertekesi
tesebol szarmaz6 beve
telek. A feisoroltak ko
mI a Liget Fiirdo csupan
csak 4 beveteli forrassal

rendelkezik. Amennyi
ben lennenek sajat ven
deglM6helyeink es tobb
szallasbelyiink a furdo
teri.ileten, valamint sajat
termekeink, akar palac
kozott termalviz, akkor
ezekkel akar duplajara is
lehetne n6velni a furdo
eves arbev6te1et - mond
ta vegiil lapunknak Gera
Krisztian.
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nyomda, mely t6bb mint 20 eves tapasztalattal,
mara a del-alfbldi regi6 egylk meghatarozo nyomdai
vallalk6zasava n6tte ki magat Termekpalettankigen
sleles: a csomagol6anyagok, a reklamtermekek es
ahagyomanyos nyomdatermekek piacan egyarant
jelent6s szerepl6nek szamilunk.

fOBBTERM-EKE;,:IN:::cK:-----..,'
• faltkartonok (t6bb ponton ragasztott dobozok)
• h3tkartonok blisztercsomagolashoz
• cimkek, palastok
• fves- es tekercses bntapado cimkek
• termeklsmertet6k, kezelesijhasznalatl utmu!at6k
~ marketing komrrunikaci6s anyagok (szor6Iapok,

katal6gusok, dosszlek, naptarak, rOil-up. plakatok,
molin6k, ponyvak, nyomtatott uvegek)

• valtoz6 adattartalmu termekek (o[ OM levele.k,
'csekkek, sorszamozott bnatir6s" tombok, egyeb

Ogyvitelf rJIjIJmtatvanyok)
• nevjegyek, levelpaplrok, boritekok
• ragaszt6kbtbtt eskemenytablas k6nyvek, ujsagok
• butorlap

MOTOR &BIKE

MUSZAKISZAKOZLET
10R-lOlMotor&Bike Alapm:1994!

APROTUR orsz3gllti kerekParcsapat kiemelt tamOgatoja!
Forgalmazon kerekparok: Badeat-Baddog, Gsepel,

-Neuzer, Torpado, Venera
lerekPar alkatreszek, kiegeszitok, BBB ker~kpar kiegeszitok,

Continental gumiaruk, Bobike, Polispon nerinekiilesek sziles
ualasnekbanl

torllerekpar alkatreszek, kiegeszittik Motul kenoanvagok
Elektromos kerekp;irok torgalmazasa isiavit8s

Telelon: 56/350095;email:korzoI65@gmail.com
5400 Mezotur, Bakoczi lit 4. Ct.: Korom Zollan
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Fiesta Trend Technology
mar 3.299.000,- Ft-tol* Focus Titanium 1,Oi

mar 5.499.000,- Ft-tol*

C-Max Compact Technology 1,Oi
mar 4.850.000,- Ft-tol*

OfVG4RAIIClA

Transit alvazak (felepitmeny nelldil)
mar netto 4.800.000,- Ft-tol*

*az arak feE Credit finanszirozas igenybevetelevel
ertendok, tajekoztat6 jelleguek. Tovabbi

informaci6k markakereskedesunkben.

FordBiztositas

-
Tourneo Custom Kombi 2,OTOCi
mar 7.350.000,- R-tol*

"'"

Transit Courier Trend 1,5 TOCi
mar netto 3.850.000,- R-tol*

SANDOR SERVICE KFT.
5310 Kisujsziilliis, Deiik F. u. 69-75.
Tel: +36-59/321-134

€l ~ 0.··.." e-mail: cseh.zsolt@sandorservice.t-online.hu
Sandor Service ertekesites@sandorservice.t-online.hu

web: www.fordsandorservice.hu

"- =-.
.il

 ~..:. ..~:;

-

Stancolt

Telefon:
0620/9142-122

es
hagyomanyos

papirdobo
gYc3rtasa minden
meretben!
Szitazas,
szitaforma·
keszltes!

l\P8~Qlli1,.

5500
Gyomaendrod,

, Ipartelep u. 1/1.

= I

Q.i~y~)mre;·Vas. niliJszaki Boltja
Gyomaendrod; •. Bajcsy: (at 98. Tel.: 0630/638~690

Az arak brutto arak, tartalmazzak az Mat is!

Rezcsovek
015 1250 FUm
018 1400 FUm
022 1950 FUm .
Fates acelcso
01/2" 460 FUm
01" 880 FUm
Radiator szelep
01/2" 2800 Ft
Domotor we tartaly 5400 Ft
Laguna we tartaly 7500 Ft I •• , " , • It

Matem mosd6.csaptelep 7400 Ft
Matern kadtbltas csaptelep (zuhannyal) 135QO Ft"
Acelradiator" ~

OK 600/1200 23000 Ftldb ::.~....
OK 600/1600 29870 Ftldb
PVC csa 110/2 rn 990 Ftldb

Elektromos fiinyirok! .
lartszelvenyek szeles valasztekben, akcias aron.

Egyeb arainkr61 erdekl6dj6n telefonon, vagy szemelyesen uzletOnkben!
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Ujabb beruhazas a Gallicoopnal

2018. oktober

Szeptember 26-an a
Gyomaendr6di Kis Balint
Altalanos Iskola harom
nyolcadik osztalya a Bekes
Megyei Kereskedelmi es
Iparkamara tamogatasaval
Budapestre, az EURO·
SKILLS 2018 szakmai Eu
ropa Bajnoksagra latogatott.

A szakmak standjain a
tanulok kipr6balhatjak tehet
seguket, kiallitasokat tekint
hetnek meg, a Magyar Kez
muves Remek palyazat dija
zottjaival ismerkedhettek
meg.

Ugyanezen a napon az
atadik, hatodik es hetedik
osztalyosok az Egeszseges
eletm6dot nepszerusit6

Atadtak a Gallicoop Zrt.
mintegy 1,69 milliard forintb61
megepiilt uj csomagol6centrumat
Szarvason okt6ber 3-an. Az iinne
pelyes szalaglitvagasra eljott
Varga Mihaly penziigyminiszter,
Domokos Laszl6, az Allami
Szamvev6szek eln6ke, Marczink6
Zolmn munkaerapiacert es valla
Jati kapcsolatokert fele16s helyet
tes allamtitkar, Danko Bela
orszaggyiilesi kepviseJa, Babak
Mihaly polgarmester es Kulcsar
Laszl6, aNemzeti Agrargazdasagi
Kamara Bekes megyei elnoke is.

A kormanyzati tamogamssal
felepitett uj csomagol6centrum
ban hafOm miiszakban gyartanak
pulykahusb61 kesziilt szeletelt ter-

mekeket. Az uj iizemben a legma
gasabb elelmiszerbiztonsagi
kovetelmenyeknek megfelelaen
zajlik a szeletelt termekek gyarta
sa, a v6r6saruk hiitve raktarozasa,
csomagolasa, elakeszitese szalli
tasra. Afejlesztest 50 szazalekban
a Nemzetgazdasagi Miniszterium
tamogatta, a fennmarad6 reszt a
vallalat sajat erab61 flllanszirozta.
A2200 negyzetmeteres csamokot
a legmodemebb csomagol6 es
hiitaberend,ezesekkel szereltek feI.

Erdelyi Istvan, a Gallicoop
Zrt. elnok-vezerigazgat6ja a sza
mok tiikreben bemutatta, hogy az
elmUlt 29 evben honnan kezdtek,
es tojasr61 pulykara, feldogoz6
sorr6l iizemegysegre hova jutot-

tak. Ezalatt 60 milli6 pulykat, 800
ezer tonnanyit vagtak Ie, 173 ezer
tonna keszterrneket es 598 ezer
tonna pulykabust allitottak e16.
Jelenleg belfrildon a pulykab61
kesziilt terrnekek irant mutatkoz6
igeny negyven szazaleklit elegitik
ki ugy, bogy harom miiszakban
folyamatos feldolgozas es gyartas,
es igy sem gy6zik kiszolgalni az
igenyeket. Terrnelesiik 40 szazale
ka keriil exportra. Fennallasuk 6ta
46 orszagba keriiltek a terrnekeik
b6I.

Az iizemeben a dolgoz6i let
szam ezer fa, de ba a Gallicoop
egeszet a tarsiizemekkel egyiitt
tekintik, akkor az ezerketszazat is
elerik. FennalJasuk alatt fejlesz
tesre 14 milliard fril6tt k6lt6ttek,
ehhez jatt amost atadott 1,6 milli
ardos fejlesztes.

Evente 39 ezer tonna ela
pulykat vagnak Ie. Nyugat-Eur6pa
valamennyi orszagaba szallitanak,
a t6bbit belfrild6n ertekesitik. A
ceg eves gyartasi kapacitasa meg
haladja a nyolcezer tonna huske
szitmenyt. Hazai piaci reszesede
se jelenleg 41 szazalekot tesz ki,
arbevetele 20 J7-ben 30,644 milli
ard forint volt.

y \.

\ '~ \. ~,"', '" ",,- ......~ -....

programok kereteben az
evfolyamok osnalyai kazatt
f6zbversenyeket rendeztek.
A gyerekek tanaraik, szi.ileik
segitsegevel egeszseges ete
Jeket keszitettek.

A delutan sem telt tetIe
nul, nagyon erdekes bemuta
to varta az erdekIbd6ket,
megpedig: a "Mozgaskotta"
asszetett mozgas- es szeme
lyisegfejJeszt6 programjat
ismerhette meg az intez
menybe erkezb tobb mint
atven erdeklbd6 pedagogus,
akiknek Agostonne Farkas
Maria igazgaton6 es munka
tarsai nylijtottak eJmeleti,
gyakorlati segitseget a prog
ram megismeresehez.

Otven evve1 eze1ott, 1968. junius 14
en fejezte be az a1talanos isko1ai tanul
manyait az a harom osztaly, ame1ynek

diakjai okt6ber 6-an ta1alkoz6t rendez
tek egykori isko1ajukban, a volt gyomai
1. szamu Altalanos Iskolaban. Az evfo-

lyamtaiaIkoz6n az akkori tanarok k6zii1
harman vettek reszt: Kovacs Gaborne,
Stef Istvanne es Kovacs Gabor.
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Ambrusi Laszio

viztipusu betegseg kialaku
las kockazatat f6leg olyan
embemel, aki alapszinten is
viztipusu betegsegekre haj
lamos ember (kover).

Az okt6ber, november,
december es a januar az
elemi vizenergia uralkodasi
ideje. Ha valakinek az alab
bi betegsegei vannak c61sze
rii ebben az id6szakban fog
lalkozni a gy6gyulasaval.

Elemi vizmeregre utal6
jelek, amikor a mereg fel
gyulemlik a mellkasban,
torokban, orrban, nyelvben,
fejben, hasnyalmirigyben,
bordakban, tiid6ben, Iepben,
veseben, zsirszovetekben,
izomszovetekben, hllgyh6
lyagban, gyomorban, stb.

Mit tehetiink tehat
ebben az id6szakban? PI.
forr6 vizes borogatast te
sziink az erintett teriiletre
kiils6leg, a tlilzott vagyakat
a kapzsisagot, moh6sagot
eloszlatjuk bels6leg. Sok
mozgassal, aktiv elettel es a
melegben tart6zkodassal
forditjuk vissza vagy el6z
ziik meg a betegsegek kiala
kulasat.

Van egy noveny mely
nek rendszeres napi fo
gyasztasa megvedhet ben
nunket az anyagcsere sza
balyz6 hatasan keresztiil sok
megbetegedest61. Ez nyers
gyomber gyoker! Fo
gyasszak beltran rnindenhez
amihez esak lehet, 'de ne
vigyek tlilzasba.

Ennek azirasnak ai a
celja, hogy egy kicsitgon
dolkozasra serkentse a ked
yes 01vas6t. Erdemes elme
lyiilni egy kiesit azegesz
segmeg6rzes 6situdastani
ban, hiszenez hozzatarto:z;ik
az emberi faj tlilelesehez!

Nagyon j61 ismertek a
zoldseg-gyiimolcs energia
novel6 (meregtelenit6) vagy
csokkent6 hatasait. Tudtak,
hogy tiizes id6ben (nyaron)
nem adtak asztalra hevit6,
tiizesit6 elelmiszert. A tiizes
tipusu betegsegek belrrnelyi
kenek a bekovetkezesere
sokkal nagyobb'lett az ese
lye. Viztlilsulyos id6ben
nem kesziilt olyan elelmi
szer, ami novelte a viz ener
giat, a mergezettseget es a
betegsegre val6 hajlamot. A
savanyli tlilzasba vive, a sos
es az edes izek novelik a

szel-tipusu ember volt. Ha
ebben id6szakban szeles
etelt f6zott volna koekaztat
ta volna nagyapam amugy is
szeltipusu hajlamanak a be
kovetkezeset.

Megjegyzem, hogy a mi
magyar esodalatos nyelviink
magaban hordozza az 6si
tudast, mindazt amir61 me
selek onoknek. PI: szeIiitot
te, sarviz van rajta, tUzr61
pattant, stb. Ott szerepelnek
benne a, kulcsszavak: szel,
viz es a tiiz. Arnikor ezek az
elemi energiak egyensuly
ban vannak kiviiles beWI,
akkor minden rendben van
az eletiink minden teriileten.

Ha ez nem igy van,
nem ezt erezziik, akkor
valami nines rendben az
elemi energiainkkal. Ezt
ugy nevezziik: mergezett
seg. Mereganyagok vannak
benniink, melyek nem hagy
jak a legtokeletesebb aHapot
a boldogsag meg61eset. A
boldog ember nem beteg!
Bar a nagymamam biztosan
nem tudta volna ezt ilyen
terrneszettudomanyosan el
magyarazni, de az biztos,
hogy eszerint f6zott, rakott
gy6gyit6 taplalekot a csa
ladja asztalara.

Koszontom a Szo-Be
szed minden kedves olva
sojat oktoberben, az oszi
teli atmenetben. Ebben az
idoszakban vannak olyan
erzeteink (testi, lelki),
amelyek megzavarhatjak
mindennapjainkat. Kibil
lenthetnek az egeszseges
nek velt aUapotunkbOI.

Az okok kozott szamta
Ian tenyez6 talalhat6. Min
denkiben van egy veWnk
sziiletett energetikai egyseg,
amely meghatarozza az
alkatisagunkat. Az alkatisag
pedig meghatarozza az elet
erzes (j6 vagy rossz) hajla
munkat. Az eltaltott evek
kepesek arra, hogy a vele
sziiletett alkatisagot id6vel
megvaltoztassa. Bizonyara
ismer6s pI. a holgyek valto
z6kori sulygyarapodasa.

A valtozasokat kiils6 es
bels6 ok-okozati folyama
tok inditjak el. A gondolko
zasunk, a rnplalkozasunk, a
kornyezeti hatasok id6sza
kosan vagy tart6san meg
valtoztathatjak az alkatisa
gunkat es az eletiinket. Most
nezziik meg melyek ezek az
energiak, amelyek valtoza
sokat okoznak az eletiinkbe
akar szeretnenk akar nell.

Az osi filoz6fiak szerint
harom fete energia uralja a
koriilottiink leva vilagot es a
bels6 vilagunkat is. E harom
energiaval 6letiink minden
masodpereeben kapesolatba
allunk. Mondhatjuk azt,
hogy j61 ismerjiik, hiszen a
szelet a tiizet a vizet hasz
naljuk, mint elemi energiat'
mar emberre valasunk 6ta.

Az a kerdes; bogy a
megszerzett hidast hasznal
juk-e bels61eg is vagy tudo
mastsem akarunk venni
r6la. Oseink ismertek e ter
meszeti torvenyeket jobban,
mint ezt rna tessziik. En meg
emlekszem a nagyi f6zesi
protokolUara. Szeles id6ben
sohasem f6zatt szeles etelt:
babot, bors6t, k<iposztat,
mert nagyapam alkatilag

• A szen-monoxid-mer
gezesek elkeriilese erdeke
ben gondoskodjanak a lakas
megfelel6 sze1l6zeserol. Az
uj, j61 szigete16 ajt6kba es
ablakokba szereltessenek
resszetl6z6t. A szen~mono

xid akkor alakul ki, ha a
nyilt egesterii rutoeszkoz
elhasznaUa a szoba leveg6
jet az egeshez, es nem bizto
sitott a: leveg6-urnnp6tlas.

Egy megfeleloen
mukod6 rut6eszkoz is bar
mikor meghibasodhat, ezert
tanaesos egy j6 min6segu
szen-monoxid erzekel6t
beszerezni. A nem megfele
10 erzeke16k eletveszelye
sek, mert hamis biztonsager
zetet keltenek, es korantsem
biztos, hogy idoben jelez
nek.

• Ne rutsenek haztartasi
hulladekkal, lakkozott, fes
tett vagy nedves faval, mert
ezek amellett, hogy mergezo
gazokat boesatanak ki,
foko'zzak a kemenyben a
katrany es a korom lerak6
dasat. Az ilyen lerak6dasok
miatt leszUkiil a kemeny bel
seje, ami miatt visszaara
molhat a fust a hazba.

• Ha valaki esak k6t
hetig haztartasi hulladekkal
rut, annyi korom es katrany
rak6dik Ie a kemenyben es a
rutoeszkozben, mint normal
rutoanyag hasznalata eseten
egy teljes rutesi szezonban.

• A kemeny bels6 falara
lerakodott vastag korom- es
kcitranyr6teg a rutes hatasara
iziani' kezd es akar meg is

;gyulladha~,ami lakastiizhOz
vezethet. Minden otodik
lakastiiz a kemenyben kelet
kezik.

Ugyan a rutesi szezon
hivatalosan esak oktober 15
en kezd6dik, az id6jaras a
hetvegen hUvosre fordult es
az el6rejelzesek szerint az
elkovetkez6 napokban is
6szies marad. A hidegebb
id6jaras miatt tobb haztar
tasban is berutenek a napok
ban. Futesi teehnologiat61
fuggetleniil komoly veszelyt
jelenthet, ha a rut6eszkozt
nem rendeltetesszeruen
hasznaljak, ha szabalytalan
annak kivitelezese, vagy ha
a rendszeres muszaki feWI
vizsgalatot elmulasztottak.

Az alabbi 'tanaesok
figyelembevetelevel mind a
kemenytiizek, mind a szen
monoxid mergezesek elke
riilhet6ek:

• A rut6eszkoz es a
kemeny kialakitascit es kar
bantartascit bizzak szakem
berre, a hcizilag barkaesolt
berendezesek eletveszelye
sek lehetnek.

• Evente legalabb egy
szer mindenki ellenoriztesse
a rut6eszkozet. A lerak6dott
por 6s sZennyez6des nem
esak rontja a rutes hatekony
sagcit, hanem balesetekhez is
vezethet.

• A esaladi hazakba a
kemenysepr6 nem megy
automatikusan, az, allampol
gar altaI foglalt id6pontban
vegzi el az ingyenes ellen6r~

zest es tisztitast.. A
http://kemenysepres.kataszt
rofavedelem.hu/ugyfelszol
galat linken lehet id6pontot
foglalni. Ha valaki a telefo
nos ugyintezest valasztja,
hivja a 1818-as telefonsza
mot, majd a 9-es es az l-es
nyom6gomb benyomasaval
eleri a kemenyseproipari
iigyfelszolgalatot.
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Gyermektanfolyam
tanulas hatekonvabba tetele erdekeben

A Gyomahus Kft. iizleteiben
nagysul~u sertesb61

KOLBAsZHOS

Shop

(daralva 30-70%)

rendelesre kaphat6!
990 Ftlkg

papirbolt

Gyomaendrod, Petofi u. 4.

Megkezdtuk

NVARSZEGI
neven talcas kiszerelesben

~ezmlioes lo-nu!ke,
arusitasat lizleteinkben, valamint

a Siker Kft. boltjaiban.
- .fuletelt clt:f::FIOS.f!it

- .\'U?letelt rahot{/ij
- o>=eletelt rlt;\'zmJ,fWf 6~' ra/untli! mix

Party kellekek es HELIUMMAL

toltott lufik nagy valasztekban

kaphat6akl

Erdeklodes eseten bo
vebb informacio: Kere
kine Kovacs Khira, kine
ziologus, gyermektrener.
Telefon: 0620/823-2124
www.kreko.hu

tanulasi korlatokat?
• Miert hagyunk ki sza

vakat vagy sz6tagokat ta
nulas kozben?

• Miert hibazok tobbet
az iras vegen, mint az ele
jen?

• Miert higgyek onma
gamban?

Atanfolyam egy hetve
gen nyolc 6rat vesz igeny
be, es okt6berben tervezem
megtartani. Ajanlom nagy
esoportos 6vodasoknak,
hogy konnyebb legyen az
iskolakezdes, illetve iskola
soknak az oromteli es hate
konyabb tanulas erdeke
ben, az onismeretiik es az
onbizalmuk meger6sitese
ben.

Sokat segit abban,
hogy kioldja a tanulashoz
kapeso16d6 stresszeket,
felelmeket. Eddigi tapasz
talatok alapjan jobban tud
nak koneentralni a felada
tokra, a magatartaszavarral
kiiszkod6 gyermek sokkal
tiirelmesebbe es nyugod
tabba valik, a visszahuz6d6
es felenk kinyilik, felold6
dik es magabiztosabba
valik.

tatni azt, hogy sajat korlata
inkon felUl kerekedjiink. A
kineziol6giai gyermektan
folyamnak pont az a eelja,
hogy a gyermekeket felke
szitse es segitse a stressz
mentes tanulasra, magabiz-

tosabba valjanak, illetve,
bogy az elet minden teriile
ten konnyedebben vegyek
az akadalyokat. A tanfo
Iyam felkelti az erdekl6dest
a tanulas irant, es megtanit
ja, hogyan segitsen magan
egyszerii kineziol6giai
mozgasos gyakorlatokkal.
Tamogatja a helyes enkep
kialakitasat, valamint a
pozitiv onertekelest. F0

kozza a kreativitast, oldja a
fesziiltseget, fejleszti a fi
gyelernkoneentraei6t. Segit
mege16zni a tanulasi nehez
segeket, irasi, olvasasi
problemakat, a magatartas
zavart es az onbizalomhi
anyt.

A tanfolyam temai:
• Hogyan erzem ma

gam, amikor tanulok?
• Miert hozunk letre

A tanuhis egesz elet
iink meghatarozoja. Szii
letesiink utan meg orom
mel, erdeklodve es kony
nyeden tanulunk meg uj
dolgokat, hiszen a mozgas
vagy a beszed elsajlititasa
es gyakorlasa sikerel
menyhez juttatja a gyer
mekeket, es ez oromot
okoz szamukra.

Az 6vodaban vagy az
iskolaban elkezdiink stresz
szelni vagy felni att61, hogy
peldaul nem az elvarasok
nak megfelel6en teljesitiink
vagy elrontunk valamit. Ez
bant minket, bels6 fesziilt
seget okoz, de filadasul ha
Ie is szidnak miatta, akkor
sokkal rosszabbul erezziik
magunkat, es meg jobban
elmegy t61e a kedviink.
Lassuva valunk, nem tu
dunk megfelel6en figyelni,
fesziiltek lesziink, agresz
szivve valunk, viselkedes
zavar, onbizalomhiany
vagy eppen tanulasi proble
ma alakulhat ki miatta.

Nebanyan onkepiik
reszeve teszik es cirnkeket
akasztanak magukra: "a
matek nem az er6ssegem",
"a nyelvekhez nines erze
kern", "nekem mindent
tobbszor el kell mondani",
"nehezen tanulok", "nem
merek kiaUni masok ele".

Ezeken nagyon nehez
valtoztatni, illetve koekaz-

, II

pII"0 Lufi csokrok es dekoraci6

elkesziteset is vallaljukl
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ovakodnunk kel1 a
szennyezett targyaktol, a
k6myezetet fertotlenite
ni kelI, mivel evente kb.
50 human esetet diag
nosztizalnak az orszag
ban.

A kombinaItvedool
tasok beadasa ved a
betegseg ellen; K61y6k
korban minimum ket
vakcinat kell beadnunk
kb. 4 het kiil6nbseggel,
majd felnott korban
evente egyszer adjuk az
ismetlo 61t~st.

dr. Racz Beata
allatorvos

AUatorvosi Rendell)
5500 GyoDiaendrod,

Yo tit 140/2.

Telefon: 0630/856-31-72

elorehaladott sulyos
maj/vese karosodassal
sajnos nem mindig tud
juk felvenni a harcot.

A ragcsaIok es a
kutya is a vizeletiikkel
iiritik a bakteriumot, igy

Ezen betegseget mar
egyszer emlitettem, mi
kor a kutyak vakcinazas
sal megelozhet6 fertozo
betegsegeirol volt szo,
de ugy gondoltam irok
rola kicsit reszleteseb
ben, mivel a praxisom
ban egyre gyakrabban
talalkozom vele sajnos.

A betegseget egy
spiraI-alaku bakterium
okozza, melynek leg
fObb rezervoarjai a rag
csal6k (pI. egerek, pat
kanyok). A kutyak vagy
k6zvetlen ezen allatok
elfogyasztasaval, vagy a
vizeletiikkel szennyezett
taplalekkal fertozodnek.
A korokozo sajatossaga,
hogy a felazott bOr apro
seriilesein keresztiil is be
tud hatolni a gazda szer
vezetbe (pI. pocsolyak,
lapos teriiletek).

A betegsegrol fontos
tudnunk, mivel zoono
zis, tehat az ember is
elkaphatja!

SokfeIe Leptospira
t6rzs letezik, kiil6nbOzo
megbetegito kepesseg
gel. A· fertoz6tt allatok
majat-es vesejet tamad
ja meg akorokozo, az
alabbi tiineteket okozva:
laz, bagyadtsag, etvagy
talansag, sargasag (icte
rus), bUz6s szajszag,
banyas. Az idoben esz
lelt betegek antibioti
kum kezelessel gyogyit
hatoak, azonban a mar

~

Gyomaendrod,
Hidfo u. 12.

(Az Endr6di hid laban<'.II)
Nyitva:

Mtkoznap 8-17,
szombat, 8-12,

szezonban vasarnap 8-11.

Napijegyek, hetijegyek
valthat6kl
Elocsalik.

horgaszfelszerelesek,
etetoanyagok!

Telefon:
0670/261-0472

KaRaSI WEEKEND
HORGAsZBOLT

Szemelygepkocsik,
teherjarmuvek,
mezogazdasagi gepek,
aut6buszok
mosasara alkalmas allasok!
Jarmuporsziv6kl

~
Gyomaendrod, Bajesy u. 100. ~

(A berenyi tHon, a volt Volan telep helyen!)

Verso Biztositasi Alkusz Kft.

Telefon: 0666/284-989,
0620/359·6842

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kbtelez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztositas
- eletbiztosftas
- nyugdfj-e/6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet:

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

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

E-ON
iigyfelszolgalat

Az aramszolgaltat6 he
ti kd alkalommal tart iigy
felszolgalatot a Selyem uti
varoshaza epiiletenek fOld
szintjen leva irodajaban.
HHfOi napokon delelott
8-13 orllig, szerdankent
pedig 15-19 6raig varjak
az iigyfeleket a szemeIyes
iigyintezesre.

Keresunk 1 fo

lakatost

asztalost

A f61dgazszolgaltat6
c{:g iigyfelszolgalati iroda
ja a varoshaza f6ldszintje
r61 e1k6lt6z6tt a Gyoma
endrod, Kossuth u. 28.
szam ala. Nyitva tartas:
kedden 8-12 6raig, szerdan
14-18 6raig. Az iigyfel
szolgaIaton igenybe veheta
szolgaltatasok: gazmeraal
las bejelentese, miiszaki
szolgaltatasok megrende
lese, illetve lemondasa, fo
gyaszt6i adat- es cimvalto
zas bejelentese, fogyasz
tasmera atirasa, fogyaszt<i
si hely ki- es bekapcsolasa,
szamlazassal kapcsolatos
informaci6 kerese, bank
kartyas befizetes lehetase
ge, stb.

Keresunk 1 fo

Palyakezdok jelenkezeset is varjuk!
Liviel Kft. Gyomaendrod

Telefonszam: 0670/396·5965

Palyakezd6k jelenkezeset is varjuk!

Liviel Kft. Gyomaendrod
Telefonszam: 0670/396-5965

szerint. Te1efonszam:
0620/9580-480

Nem hasznalt, e1rom
lott, feleslegesse valt
hiit6, vagy fagyaszt6szek
renyet ingyen elfogadom.
Hivjon, hazhoz megyek.
Tel.: 66/789-189

Betanitott munkara
keresunk 1 fot.

Palyakezdok jelenkezeset is varjuk!
Liviel Kft. Gyomaendrod

Telefonszam: 0670/396-5965

Erdeklodni lehet telefo
non: 0620/526-6573

Gyomaan, a Matyas
kiraly utca 23. szam alatt
paraszthaz elad6. Ugyan
itt fatiizelesii bojler es
Erzsebet bal6szoba Mtor
e1ado. Ar: megegyezes

Endr6don a kozpont
ban, csendes helyen 3
szoMs tegla epitesii koc
kahaz e1ado. Ininyar: 5,8
millio Ft. Erdekl6dni:
0670/238-8577

Gyoman, a Tompa
utcaban '70-es evekben
epiilt 2 szoMs teglabaz
tet6ter beepitesi leheto
seggel e1ado. Iranyar: 9
millio Ft. Telefon:
0666/386-058

Gyoman, az Arany
Janos lit 16. szam alatt
konvektoros haz e1ad6.

bCrtorlapb61
vakumf61iazott
felUlettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
063019554..571

Karbiner Gabor
halalanak 8. evfordul6jara

feleseged R6zsika, lanyod R6zsika, unokaid AniM,
parja Zoll, Tomika es parja Katika, valamint
dCdunokaid: Emese es Lilike

Komroczki JanOS
hahihinak 7. evfordul6jara

szereto feleseged R6zsika, gyermekeid: Anik6, Tomika,
vejed Zoltan, menyed Katika, any6sod. Unokaid:
Emese es Lilike

"Kii.zdotlel, de mar nem lehet, csend olel at es szeretet. Csak
az hal meg, aldt elfelednek, orokke el, aldt igazan szeretnek. U

"Olyan gyorsan elmentel annak idejen, hogy meg bucsuzni
sem volt idank. Megpihenni tertelJajdalmat elhagyva. Melyet
turelemmel viseltel magadba, de emlekeddel
sziviinkbe maradtal. U

,

acelbetetes szandal, cipo,
bakancsl

MUNKARUHAzATI

BALUVILL
SzakOzlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rilk6czi ut 12.

Villanyszerelesi anyagok, vilagftastechnika,
gazkeszulekek es alkatreszek!

ilwaukee keziszers



SZENDIKO

AUTOKOZMETIKA

Sz6-Beszed Szerkesztosege
5500 Gyomaendrod, Hosok litja 51.

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

Erdeklodni:

Ingyenes a lakossagi apro!
A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak
az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, akik
ezen a szelvenyen kQldik be megjelentetes celja
b61! A szelvenyen a megjelolt helyre kell beirni a
kivant szoveget es a szelvenyt levelez61apon vagy

. barit.ekGanelkQldenia kovetkez6 Cimre: .
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Az aprohirdetes szovege:

Cfme:

Felad6 neve:

Gyoman a MOL·kut mogotti aut6mos6nal!
Varjuk kedves vendegeinket!

-Teljesk6rO aut6kozmetika
(takarftas, karpittisztftas, wax, polfr, fenysz6r6
felujftas stb.)
- Karpitozott butorok, k6zepszonyegek, szekek,
padl6szonyegek tisztitasa akar Mznal is.

Nyitva tartas:
Hetfotol pentekig: 8-16 6raig
Szombat: 8-12 6raig

Hivjon batran!
Szendi "dike> Telefon: 0630/689·0833

Tudta, hogy n€tlunk nemcsak az aut6ja
nyeri vissza tisztasag€tt, hanem
sz6nyege, vagy kanapeja is?!

Szolgaltatasaink:

Iranyar:

I,
I,
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a varos
leg'kompfexebb
fitness 'terme'

~

11i~atmozgatunk
mindent I

ELSO AU<ALOM !NGYENES SARKlNEI<! ....

INGYENES EDZES
_c_c_c_c.

<9. nemszamfta-kor

$
'".... ~

Kner Imre ~r IUlUJW.gellai.hu r Sziluett
06 66 285 840 I 06 30 627 8234 fitness klub Ii: s20larium

.... ....
KORlATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap

fitness & edzoterem
teremberles IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body Ihastanc IzSlregeto aerobik

tarsastanc ij6ga Ipreventlv gerinc gimnasztika

Ervenyes
018. szeptember 30.ig.

SE SZD, SE BESZED

Az, bogy valami soha nem
tortent meg konibban, meg nem
jelenti all, hogy soha nem is tor
tenhetmeg.

Adam Foulds
Az eletiink tervszeru veletle

nek sorozata.
Karacsony Beno

Nemcsak a banitsagban,
hanem talan meg inJdbb a szere
lemben is, amely a lelek legben
s6bb elmenye, csaknem kizar6la
gosan a veletlen uralkodik Hogy
mifele szemelyekkel fogsz ossze
talalkozni eleted soran es hogy
kik fognak legmelysegesebben
erdekelni, ez csaknem olyannyira
veletlennek a dolga, mint a virag
por szemcsejenek sodr6dasa a
feny6erd6ben.

Kival ~ -
uanyag nyilaszar6k

gyartasa, beepitese
kozvetlenul a gyart6t61
10 ev garanciaval!

,rje ingyeries arajanlatunka..
Nyisson velunk'

H G. Wells



Fou ·
_ PIle

enyelem moder

Marton napi
libalakoma

Ahogy a konyha sza
mara, ugy a szallodanak
is az ertekturizmus es az
elegedett vendegek a
legfontosabbak, a "mo
solyg6s j611akottsag"
mott6ja menten alakitot
tak ki kinalatukat.
www.hercegasszony.hu

2018. november lO-en
19 aratol 4 fogasasos bor
vacsonival varjuk az erdek
16d6ket 10.900 Ftlfo aron.

Jelentkezni az ette
rem@hercegasszony.hu e
mail cimen es a k6vetkez6
telefonszamon 1ehet: 0670
685-5000

su, 2018-t61 mar bio
zaldseges, es a javo
evtol szinten bio besoro
lasu gyiimalcsas kertje
bol szannaznak.

mindegyike elegans,
kifinomult megoldasok
ban gazdag. A tiz, kony
haval rendelkezo apart
man modem, lendiiletes
fiatalos designt kapott.

Am mindezeken tlil a
birtok a gasztron6miai
kinalataval is kivivja a
vendegek elismereset. A
szezonalitasra es a fris
sessegre epito Irene
Bisztr6 alapanyagai a
birtok szomszedsagaban
talalhat6, sajat gondoza-

design nylijtanak egy
masnak kezet. Ebben a
kamyezetben egyedi es
utanozhatatlan elmeny
ben reszesiilhetiink,
hiszen egyszerre erez
hetjiik a birtokot athat6
fouri eleganciat es a 21.
szazad igenyeit megtes
tesito modem kenyel
met. A foepiiletben talal
hat6 het egyedileg be
rendezett szoba melyek

HfRCfGA))IONY BIRTO
\'" r. L L" f., '!'i -' ,~ Co \ I'l. 01::-.

A Mezorur es
Szarvas kazatt talalhat6
HercegasszonyBirtok
tabb mint szaz eves epii
leteben a tartenelmi
emlekek es a modem
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