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Dr. Pik6 Bela oszalyvezeto foorvos atveszi az
elnoki kitiintetest

Eztittal hatan vettek
at elismerest: k6ztiik a
B6kes Megyei K6zponti
K6rhaz Pandy Kalman
Tagk6rhaza Megyei On
kol6giai K6zpont Kli
nikai Onkol6giai Osz
talya a gy6gyit6 es apol6
tev6kenys6giik soran
tanusitott odaadasuk,
6nzetlensegiik, kival6
szakmaisaguk elismere
sek6nt. Az elismerest dr.
Pik6 Bela osztaIyvezeto
fOorvos vette at. (kepiin
k6n) A megyei onkol6
giai k6zpont, a 60 agyas
osztaly munkajat 9 szak
orvos es 51 szakdolgoz6
latja el, es ahogy a gyo
mai sziiletesii dr. Pik6
Bela fogalmazott, min
denkinek egyiitt kell
dolgoznia ahhoz, hogy
az onkol6giai k6zpont
elviselhet6 hely legyen.

Fontosnak tartja,
hogy a sugar- es a kemo
terapia mellett lelkileg is
segitsek a betegeket.

A Bekes Megyei
Onkormanyzat Koz
gyiilese altaI alapitott
Elnoki elismeres kitiin
teto dijat a marcius 15
ei iinnepseg kereteben
adjak at mar evek ota.

Zalai Mihaly, a
B6k6s Megyei K6z
gylil6s elnoke kiemelte:
a k6z szolgalataban
6lenjar6kat, kimagasl6
tevekenyseget vegz6
szem6lyeket, egyesiile
teket, kollektivakat is
memek el a kitiintetes
sel. A megyei onkor
manyzat ceIja a kitiinte
tessel az, hogy elismerje
azon maganszemelyek
vagy k6zoss6gek teve
kenyseget, akik Bekes
megyeben hosszti ideje 
legalabb 10 eve - kie
melked6en magas szin
vonalu munkat vegeztek
az elet birmely teriile
ten, vagy egy cseleke
dettel a megye j6 hime
vet oregbitettek.

usztriaban
1400-1600 eurot, amit felre is tehet,
hiszen a hotelek legtobbje - kiilOnosen
a siparadicsomokban - kosztot, kvar
telyt, azaz napi haromszori etkezest es
szallast is ad ingyenesen, vagy jelkepes
osszegert a munkavallal6nak.

Aki elviseli az otthonatol valo
tavolletet, vagy odahaza se kutyaja, se
macskaja, eltiiri a viszonylagos kiszol
galtatottsagot, birja a napi 8-10 oras
kemeny fizikai munkat, annak 2-3 ev
alatt osszejon egy magyarorszagi haz,
lakas :ira. Emellett olyan - teljesen mas
- min6segii kornyezetben dolgozhat,
szerezhet tapasztalatokat, melyre itthon
kevesbe lenne lehet6sege.

A szallodak a teli szezonban szinte
teljes kihasznaltsaggal miikodnek: itt
nem kell hosszu hetvegekre varni, hogy
a szallodak megteljenek. Ausztriaban
van penze az osztrak, vagy nemet pol
garnak 4-5 csillagos hotelban eltolteni
egy-ket hetet es kozben hodolni a sza
munkra igen koltseges sielesnek. Mert
az alpesi orszagokban iizi a teli sportot
mindenki: fiatal es oreg, a sieles utan
pedig lazulnak a sikocsmakban, vagy a
szalloda furd6medenceiben... Persze
azt sem felejtsiik el, hogy nyugaton 
ahol a kommunizmus nem vert gyoke
ret - nem kell mindenkinek dolgozni!

Egyszer csak odahaza tavasz lett,
az Alpokban, 1500 meteren pedig meg
majus elejen javaban havazott, de a
szezonmunka is veget er egyszer, s igy
tortent, hogy most folytatodik a Szo
Beszed 28. evfolyama.

Aki pedig kedvet kapott az auszt
riai munkavallahishoz, az keresse szer
keszt6segiinket, segitiink allast talalni.
Aki teheti, ne hagyja ki!

Hornok Erno
foszerkesztO

Vendegmunkas VI

Zokkenjiink vissza a rendes kerek
vagasba: ot honap teli sziinet utan ujra
megjelenik a Szo-Beszed. Tortent mult
ev decemberenek elejen, hogy egy
Ausztriaban el6 baratom unszolasara
szezonalis munkat vallaltam az egyik
alpesi siregioban. Sofor, reggelizteto
szakacs-pincer, mosogato, mindenes
voltam egy 4 csillagos hoteban. Igazi
kikapcsolodas volt a nehany h6napos
tavollet az ujsagiras mindennapjaib6l,
helyi kozeletbol, hiszen az ujsag 28
eves tortenete soran evente csupan 1-2
h6nap szabadsagot engedeIyezetem
magamnak.

Fenseges, olykor felelmetes lat
vany volt a 3 ezres hegycsucsok kozott
eltolteni egy alpesi telet, latni, hogy
mennyire maskent miikodik a vilag
toliink nehany szaz kilometerre nyugat
ra. Oriilok az uj baratoknak, jo volt
megismerni sok-sok kivalo magyart,
akik az osztrak turisztikai szolgaltatas
alappillerjenek szamitanak. Vannak
hotelek, vendegl6k, ahol csak kizarolag
magyar munkavallalok dolgoznak: a
szakacsokt61, a pincereken at, a szoba
l<inyokig, a huszonevesektol a hatvana
sokig, mert Ausztriaban nem a kor a
fontos.

Tobben a kilatastalan helyzetii,
halalra itelt magyar videki falvakb61
indultak szerencset probalni, megala
pozni otthoni eletiiket, de talaIkoztam
tobb olyan hazankfiaval, akik mar evek
ota Ausztriaban keresik az eurot, s rna
mar el sem tudnak kepzelni azt, hogy
odahaza dolgozzanak.

Fontos persze, hogy az ember
beszeljen valamelyest nemetiil, mert
igy jobbak az eselyei az allasszerzes
teren. A legtobb magyar a szallodaipar
ban takaritokent is megkeresheti a netto
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Interju a Bekes Megyei Qnkormanyzat elnokevel

Nyertes palV8zatok. boviil6 ertekt'
-- --- --

A Bekes Megyei Onkormanyzat leg
fontosabb feladatai 2014 ota a Teriilet
es Telepiilesfejlesztesi Operativ Prog
rammal (TOP) kapcsolatosak. A kozel
58 milliard forintbol 70 telepiilesen
valosulnak meg fejJesztesek - emelte ki

alai Mihaly, a megyei onkormanyzat
kozgyiilesenek elnoke.

5z6-BE5ZED
hirdetesfelvetel!

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

- Miben mas a TOP a
korabbi programokhoz
kepest?

- A TOP abban jelent
elorelepest, hogy a
korabbi regionalis penz
osztashoz kepest megyei
forraselosztast eredme
nyez. Ez azt jelenti,
hogy arra az 58 milliard
forintra, amely Bekes
megye szamara lett el1d.i
lonitve, senki mas nem
palyazhat, csak az itt
mukodo onkormanyza
tok, egyesUletek es egy
hazak. A TOP tervezese
ben es Jebonyolimsaban
fontos tevekenyseget
vegziink, ezen feWl a
Bekes Megyei Onkor
manyzat dontese komoly
szerepet jatszik abban,
hogy melyik palyazat
kaphat zold utat. Jelen
pillanatban a TOP Bekes
megyei fomiskeretebol
osszesen 432 nyertes
palyazat val6sul meg 70
telepiilesen, osszegsze
ruen ez kozel 56 milliard
forintot jelent, a teljes
kerethez kepest a lehi
vott tamogatas 96,65%.
A telepiilesek kozel

felen a palyaz6kkal
kozosen va16sitjuk meg
a projekteket, ezeken a
telepiileseken onkor
manyzatunk latja el a
proj ektmenedzsmenti
feladatokat.

Jelen pillanatban a
TOP 58 milliardos
Bekes megyei for
raskeretebol ossze
sen 432 nyertes pa
Iyazat valosul meg
70 telepiilesen, ez
mintegy 56 milliard
forintot jelent.

- 58 milliard forint
nagy osszeg. Mi az, ami
ebb61 megval6sul?

- A megye 70 telepii
lesen 16 ipari park, 6
inkubatorhaz, 41 piacter
es/vagy hiitohaz letesiil,
bovii1 vagy megujul. A
kozlekedesfej lesztes
kozel 25 kilometer utat
es majd 60 kilometer
kerekparutat erint.
Megval6sul 16 turiszti
kai es 28 belvizvedelmi

fejlesztes, megujul 52
6voda es bolcsode, 33
orvosi rendelo es 28 szo
eialis alapszolgaltatast
nyujt6 intezmeny. Az
energetikai fejlesztesek

121 onkormanyzati in
gatlant erintenek.

- A Bekes Megyei
Onkormanyzat nagy
hangsLllyt helyez az
ertekgyujtesre. Milyen
tevekenyseg zajlik ennek
kereteben?

Folytat6dott az
intenziv munka az erte
kek gyiijtese teren mind
megyei, mind telepiilesi
szinten. Jelenleg 52 tele
piilesi ertektar miikodik,
1080 erteket tartanak
nyilvan. A Bekes megyei
ertektarban mostanaig
52 ertek kapott helyet.
Mult evben mar harma
dik alkalommal rendez
tiik meg a Megyenapot,
amelyen ismet bemutat
koztak a megyei ertekek.

Nernreg zarult fiata
lokat celz6 palyazatunk:

a megyei ertektarral kap
esolatos megyei verseny
megrendezesere nyer
tiink forrast. A verseny
zo fiatalok arrol adhattak
szamot, mennyire isme-

rik a megyei ertekeket,
hungarikumokat, kiilho
ni ertekeket. A megyei
donton a ki1ene janisi
kozepdonton elso helye
zest elert esapat vett
reszt, a donton altalanos
iskolas korosztalyban
gyomaendrodi Kis
Balint Altalanos Iskola,
kozepiskolas korosztaly
ban a BSzC Szeehenyi
Istvan Ket Tanitasi
Nyelvii Szakgirnnazium
es Kollegium esapata
lett az elso, ok kepvise
lik megyenket az orsza
gos donton.

A megyei identitas
erositeset eelozza az a
Teri.ilet- es Telepiiles
fejlesztesi Operativ
Programb6l megva16su
16 palyazatunk, melynek
kereteben szamtalan
programelem a megyei
es telepUlesi ertekeket,
Bekes megye turisztikai
latvanyossagait helyezi
kozeppontba. Ezeknek
az ertekeknek, ezen
beliil elsosorban a kez
muves teehno16giaval
kesziilo termekeknek a
piacra jutasat szeretnenk
elosegiteni mondta
Zalai Mihaly.

Iustin Cionea, az
Arad Megyei Tanaes
elnoke es Zalai Mihaly, a
Bekes Megyei Onkor
manyzat Kozgyiilesenek
elnoke Bekescsaban, a
megyehazan iinnepelyes
keretek kozott ujitotta
meg majus 9-en az Arad
es Bekes megye kozotti
egyiittmiikodesi megal
lapodast.

Az alairas utan az
Arad-Bekes Megyei
Vegyes Bizottsag ujra
szervezeserol es a tovab
bi kozos munkar6l
egyeztettek.

5z6-BE5ZED
(!Jnne!t; &wt
es"Jt!kW£Lf!J<f;

6ed'rul.'

garanciaval
nagy terfogatli
teheraut6val
videkre is!

Teleron:
0630/408-8125

- ..·LTOZTETES
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A teriiletfejlesztesi
operativ program kere
ten beliil az ahibbi gyo
maendrOdi palyazatok
reszesiiltek tamogatas
ban.

Az endr6di varosresz
kozpontjanak rehabilitaci
6ja dmu palyazat 199 mil
li6 570 ezer forintot nyert.
Az osszegb61 felujitottik a
H6sok teret es fejlesztettek
az endr6di piacteret.

A belteriileti vizrende
zes IX. iitemehez 263 mil
li6 248 ezer forintot nyert
a varos. A kivitelez6 a
Hunut Kft. A palyazathoz
sziikseges 19,7 milli6
forintnyi tobbletforrast
megkapta a varos.

A gyomaendr6di va
roshaza komplex energeti
kai felujitasara 184 milli6
226 ezer forintot kapott a
Yaros. A kivitelez6 a
Nemeth Kft. volt, a beru
hazas hatarid6re be is feje
z6dott.

A gyomaendr6di helyi
kozosseg a telepUlesi kul-

tUra fejleszteseert elneve
zesu palyazat kereteben
37,5 milli6 forint tamoga
tast nyert Gyomaendr6d.

A gyomai piacter fej
lesztesere benyiljtott pa
Iyazat 73 milli6 846 ezer
forint tamogatast kapott. A
tervezes megkezd6dott.

A Blaha uti 6voda fel
ujitasat 45 milli6 forinttal
tamogatta az allam. A
beruhazas folyamatban
van.

A tervek keszitese
folyik a gyomai varoskoz
pont a Szabadsag ter fel
ujitasara. A munkara 250
milli6 forintot nyert a
Yaros.

A kornyezetvedelmi
infrastruktUra-fejlesztesek
temajaban 3 palyazatot
nyiljtott be Gyomaendr6d:

- A megepitend6 end
r6di kerekparut melletti
belvizelvezetes munkala
taira 70 milli6 forintot
kapott a Yaros.

-A masodik palyazat
kereteben a Cs6kasi zugi

ateresz felujitasa val6sul
meg 75 milli6 forintos
tamogatasb6l.

- A harmadik palyazat
soran pedig a Fuzfas zugi
atereszt epitik meg 95 mil
li6 forintos allami tamoga
tasb61. (kepiinkon)

Az onkorrnanyzati
epUletek energetikai kor
szeriisitese dmu palyazati
felhivas kereteben a Kis

Balint altalanos iskola f6
uti epUletenek energetikai
korszeriisitese tortent meg
91 milli6 forintos ossz
koltsegben.

Az endrOdi orvosi ren
del6 energetikai felujimsa
ra 42,5 milli6 forintot
kapott a varos.

A kozlekedesfejlesztes
targyaban az endr6di
kerekparut folytatasara

adott be palyazatot a
varos. A Kodaly utcat61 a
HidfO utcaig megepiil6
kerekparutra 107,9 milli6
forintot nyert Gyoma
endr6d.

A gyomai orvosi ren
del6 energetikai felujimsa
ra 35 rnilli6 666 ezer forin
tot kap a varos a Teriilet
fejlesztesi Operativ Prog
ram palyazati penzebOl.

F gy Ie kSZ8 Meadobaltak
a Yonato

1870-ben 18809 lakosa volt Gyomanak es Endr6dnek osszesen!
2013-ban 13456 ember elt a varosban, 2016-ban mar csak 12999.

A lelkek szama Bekesmegyeben
a mOst foganatba Yctt nepsza,lllIaJas alapj;~n tett elole
ges sOlnm[iz~is szerint, lt0zsegenkint e:s j:h"afSOnkint ko

vetkczokepen tc1.laltatott:

A csa-bai jal'asbau: <;sahan 29,914 lelek: Gyoman
9,858 lelek, Endrouon 8,!)51 l{~Iek~ KigYi)SOn 3,349 18
lek, osszesen 62,272 [<Hek.

A bekesi .iar~isban : Rekesen 22,985 ',"lek, l\I.-B8
renyben 10;703 1.; K.-Tal'csan 4,(-j68 1., os~ ~sen ;38ii36f:>
Ie'lek. - (FoIyt. es vege a jovo szamban.:

Kelt GJ1.1Ian jan. 29. 1870. KozIi Szakal Lajos
a lTl. nepsz. biz. e1noke.

A Szolnoki Rendor
kapitlinysag K6zleke
desrendeszeti OsztaIya
eIjarast folytat k6zleke
desbiztonsag elleni biin
cselekmeny eIk6vetese
miatt ismeretlen tettes
ellen.

A rendeIkezesre all6
adatok szerint ismeretlen
eIkoveto 2019. aprilis
23-an 19 6ra 40 perc
komI Szolnokon, a
Horog uttal parhuzamos
vasuti nyilt palyan, ter
mesk6ve1 megdobalta a
Budapest Nyugati Pa
Iyaudvar es Nyiregyhaza
kozotti vonaIon kozIeke
d6 Hajdu Intercity vo
natszerelvenyt.

A rendorseg keri,
hogy aki a biincselek-

mennyel kapcsolatban
inforrnaci6vaI rendelke
zik, jeIentkezzen szeme
Iyesen a Szolnoki Rend
orkapitanysagon (Szol
nok, Dr. Sebesteny Gy.
krt. 5. szam )vagy hivja
a 06-56/501-600-as teIe
fonszamot, illetve a 112
es kozponti segeIyhiv6
telefonszamot, vagy
nevtelensege megorzese
mellett tegyen bejelen
test az ingyenesen hiv
hat6 06-80-555-111 Te
lefontanu zoldszaman.

-,-~ "

'jd-21 i~' - ,
. 1- '-~ \.;::, ..
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t" .-4



2019. majus Sz6-Beszed 5

30 eves a gyomai v8roshaza

RANK!

kereteben a Kossuth ter
k6zvelten komyezete
ben elok, igy a Tancsics
Mihaly utca, Karasz
utca, Dank6 Pista utca,
Kor6s utca, Banyasz
utca, Halasz utca es a
Vadasz utca lak6i kaptak
egy levelet es egy
valaszboritekot.

A polgarmesteri le
vel mellett talalhat6
velemenyezo (szavaz6)
lapon lehet tamogatni
azt, hogy a ter uj megne
vezest kapjon, vagy
maradjon regi megneve
zese.

nezve ebbol 9570
magyar, 539 nemet, 51
elszortan mas nemzeti
segli.

Vallasra nezve 8622
reforrnatus, 693 romai
katolikus, 537 evangeli
kus, 12 gor6gkeleti, 280
izraelita.

A kozseg belterulete
340 kat. hold volt es
hazainak szama 1593.

kultliraert, vagy a koze
letben tevekenykedtek,
dolgoztak, ezekrol a sze
melyekrol utcat, teret
nevezzen el az 6nkor
manyzat. Ezen tlilleirtak
meg, hogy az endrodi
ciganyzene es annak
muveloi szorosan bei
v6dtak Endrod t6rtenel
mebe. A varoshaza kez
demenyezte az erintett
lakossag velemenyenek
kozvetlen megismereset
is, hogy tamogatjak-e a
ter atnevezeset, vagy
sem. A valaszleveles
lakossagi konzultaci6

Bekescsabai acs-es epi
tomester Schlossarik
J6zsef oroshazi epitesz
es Schuch Soma bekes
csabai lakatosmester tar
sas vallalkozoknak itel
tetett oda a kivitelezes.

Az epitkezest egyeb
kent 1889. junius 28-an
kezdtek meg. Gyoma
lakossaga ekkor 10160
lelek volt, nernzetisegre

SZEZONALISvALtAST Biz

D6gi Janos gyoma
endrodi lakos, tovabba a
Roma Polgarjogi Sz6
vetseg elnevezesu gyo
maendrodi szekhelyli
civil szervezet kezdeme
nyezte a jelenlegi
Kossuth ter megneveze
su kozterulet atnevezeset
Endrodi ciganyzeneszek
terere - olvashat6 a varos
honlapjan.

Indoklasukban leir
tak, hogy azokr61 az
emberekrol, akik Gyo
maendrod6n sziilettek,
illetve akik a romakert, a
roma hagyomanyokert,

Kossuth helyett Endrodi
Ciganyzeneszek" tere

Iden 130 eves az
egykori Gyomai varos
haza. A 2013. 6ta Jarasi
Hivatalnak otthont ado
egykori gyomai varosha
za alapk6vebe 1889.
julius l4-i keltezessel
emlekiratot helyeztek el.
Az emlekiratot kesobb a
Gyomai Kner nyomda
ban tobb peldanyban
kinyomtattak, igy
nehany darab meg rna is
kozkezen forag belole. A
kis fUzet az akkori
Gyomar61 valamint az
epitkezes korulmenyei
rol szamol be.
Olvashatjuk, hogy ver
senytargyalas alapjan
Zamecsnik Adam

Ezt k6vetoen dr. Ra
koczi Attila, a Bekes
Megyei Korrnanyhivatal
fOigazgatoja szolt az
unneplokh6z.

A beszedeket k6ve
toen Toldi Balazs,
Danko Bela orszaggyli
lesi kepvise16, Varfi
Andras es dr. Rakoczi
Attila avatta fel a min
tegy 200 milli6 forintert
felujitott teret a nemzeti
szinu szalag atvagasa
val.

Marcius l5-en ren
dezte meg a varos a
megujult Hosok tere
avat6jat az 1848-49-es
forradalom es szabad
sagharc megemlekezo
unnepi musoraval egy
bek6tve. A teravato
beszedet Toldi Balazs
polgarmester mondta,
majd Varfi Andras, a
Bekes Megyei K6z
gyliles aleln6ke mondott
kosz6nto beszedet a ter
felujitasa alkalmabol.



6 Szo-Beszed 2019. majus

Az Eurostat, azaz az
eur6pai statisztikai hivatal
2018-as adata szerint
Magyarorszag harmadik
az ED ongyilkossagi lista
jan.

Az ongyilkossagi lista
azt mutatja meg, hogy 100

ezer lakosra bany ongyil
kossag jut az adott orszag
ban. A listan Litvania
vezet, itt 100 ezer lakosra
30 ongyilkossag jut. A
masodik Szlovenia (21), a
harmadik meg Lettorszag
es Magyarorszag (19). A

legjobb Cipruson, Gorog
orszagban es Olaszor
szagban a helyzet, itt 100
ezer lakosra esak 4, 5,
illetve 6 ongyilkossag jut.

Harmineot szazalekkal
esokkent az ongyilkossa
gok szama 2010 6ta

Magyarorszagon. Mig
20lO-ben 2492-en haltak
meg ongyilkossagban,
addig 2017-ben ez a szam
l634-re mersekl6dott.

A Kozponti Statisz
tikai Hivatal 2018-as in
formaei6i a ferfiak ongyil
kossaganak szama kozel a
triplaja volt a nok altaI
elkovetett ongyilkossagok
szamanak az 1997-et ko
veto evekben.

Az esetek nagy resze
ben a n6k mergezessel, a
ferfiak akasztassal vetet
tek veget eletiiknek. Er
dekes teny, hogy a ferfiak
kozott tobbsegben voltak a
hazas emberek, az ongyil
kos nok nagy resze pedig
ozvegykent elt az ongyil
kossag e16tti idoszakban.

Az orszag legnyuga
tibb es eszaki· megyeiben
az ongyilkossagi ratak
jelent6sen alaesonyabbak,
mint az orszag deli-delke
leti reszeiben. Az orszag
ongyilkossag-gyakorisag
szempontjab6l egy, nagy
jab6l Nyiregybaza-Pees
kozott hUzott kepzeletbeli
ivelt vonallal ketteosztha
t6, mely felett alaeso
nyabb, alatta magasabb az

onpusztitasi hajland6sag.
Egyes felmeresek szerint
az ongyilkossagi kiserle
tek szama a befejezett ese
lekmenyeknek mintegy
hatszorosara beesiilhet6.

Az ongyilkossagok
hattereben kiilonboz6 rizi
k6faktorokat lehet azono
shani. Els6dleges rizik6
tenyez6k a mentalis zava
rok, a esaladban korabban
mar el6fordult ongyilkos
sagok. Masodlagos faktor
a kiilonboz6 negativ elet
helyzetek, krizisek, beteg
segek.

Gyomaendr6don az
elmult evekben is tobb
ongyilkossag tortent.
Rendszerint a varoson
athalad6 vasut miatt va
lasztjak a vonat ele ugrast,
de a Koros es holtagai
miatt gyakoriak vizbe ful
ladasos esetek is.

A korabeli adat szerint
1988-ban 17 ongyilkossag
tortent Gyomaendr6don.

A Bekes Megyei
Rend6r-f6kapitanysag saj
t60sztalya azt a tajekozta
tast adta: nines adatuk
arr61, hogy mely telepiile
sen hany ongyilkossag tor
tent.

Gondolat
Lehet do 19ozni

kenyszerbol, a letfenntar
tas elemi szuksegleteinek
megteremteseert.

Az ember azonban
regota arra torekszik,
hogy ne csupan munkaero
legyen, hanem teremto
erejet is alkalmazza.

Alkotomunka csak
akkor lehetseges, ha az
ember szereti a munkajat,
ha meglatja benne azt,
ami boldogitja, ha meger
ti hasznat es szuksegesse
get, ha l6.tja eredmenyet.

}(eptelen alkoto-
munkara az az ember, aki
iszonyattal megy dolgoz
ni, s csak arra gondol,
hogy mikor szabadulhat
onnan.

(Ket ev garanciavall)

Tolltartok, hatizsakok, sportzsakok, tornazsakok!

Nemzeli
Kozlekedesi
Hat6sag

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

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

22.000 Ft

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

Eredetisegvizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester
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Jelentkezni
az alabbi

telefonszamon lehet:

0620/975-01-02

Nyilaszar6k
beepiteseben

vagy
gyartasaban

jartas
munkatarsakat

keresek
kiemelt fizetssse!!

....- .._-)

Keresse a
Szo-Beszede
a Facebook-on is!

Itt adhat fel

hirdetest!

Sz6-Beszed

Telefon:
0670/22-632-99

szobeszed@gmail.com

5Z0
BESZED
(J".neh.· .f~;1
, /r ,.,.

e.~·~<.-'Hqf/ae,<{.

6e&ze.l.',

Utfelujitasok

Keresse a
Szo-Beszedet
a Facebook-on is!

A gyomaendrodi
kepviselo-testiilet elfo
gadta a 2019. evi utfel
ujitasi tervet, amelyre
kazel 100 milli6 forintot
szannak az idei kaltseg
vetesb61. A tervek sze
rint a yaros tabb mint 20
pontjan ujitanak fel jar
dakat, utakat, valamint
tabb helyszinen parkol6
is epiil, tovabba 2000
negyzetmeteren a katyli
kat fogjak majd kijavita
m.

;f;'!'$'
~

UT-TESZT

Zalai Mihaly hangsu
Iyozta: a 47-es menti telepii
leseken jelentos cegek
mukadnek, es olyan ipari
potencial, lebetoseg mutat
kozik benniik, aminek kiak
nazasara az M47-es leheto
seget biztositana.

Peldakent hozta: csak
Karasladanyban naponta SO
100 kamion fordul meg. A
Teriilet- es Telepiilesfej
lesztesi Operativ Program
kereteben is fOleg ezekben a
varosokban val6sulnak meg
ipari parki beruhazasok,
megemlitette Mezoberenyt
es Szeghalmot is.

Zalai Mihaly ugy
asszegzett, hogy a B es a G
valtozattal szemben az A
variaci6, a roman hatar
menti nyomvonal elsosorban
Hajdu-Bihar megye erdekeit
szolgalja, azt, hogy Komadit
asszekathessek Debrecen
nel.

Tehat ellentetes a ket
megye erdeke - irja a beol.hu
hirportal.

gyiilesnek - mint Bekes
megye Iegmagasabb szintii
valasztott politikai testiilete
nek - allast kell foglalnia,
hogy melyiket lenne erde
mes megval6sitani. Es sziik
seges olyan dantest hoznia,
olyan velemenyt kialakita
nia, ami nem egy-egy tele
piiles, hanem az egesz
megye szamara a leheto leg
nagyobb hasznot hajtja.

Merlegeltek az erveket
es az ellenerveket mindha
rom valtozat kapcsan, es a
Bekes megyei kazgyiiles
ii1esen ugy hataroztak, hogy
Bekescsaba es Beretty6
ujfalu kazatt a Bekes
Mezobereny-Karasladany
Szeghalom-Devavanya
Fiizesgyarmat kazeleben
halad6 nyomvonalak - a B
es G - egyikenek tovabbter
vezeset es megepiteset tamo
gatjak. Es nem ertenek egyet
olyan variaci6val, az A-val,
ami a mostani 47-estol tavol,
a roman hatar kazeIeben
futna.

0
~

.~ fj f ~
~ ~ ·5 ~·5 ,)l(-

:<:

M35 II1II @)
24,2

M4 ~ @>
16.4

e 86,1 47,0

126.7 &5,7

(.p,~,3:"nl m@>
II. "B" 1!1 e(tervezett)

6:s.szesen

M35 iii @(c!plu:s :I1:atc)

"Go, rs <8(tcrvelctt) 94,S 51,7

A jelenleg 2xl savos,
Debrecent Szegeddel assze
kato 47. sz. fout Debrecen
Bekescsaba kozatti szaka
szanak 2x2 savos kialakita
sat celz6 tervezesi folyamat
mar 2018-ban elkezdodatt a
Nernzeti Infrastrukrura Fej
leszto Zrt. iranyitasaval.

A tervezett M47-es
gyorsforgalmi lit Bekescsaba
es Beretty6Ujfalu kozatti
szakaszanak lehetseges
nyomvonalaival kapcsolat
ban harom valtozat liHott
napvilagot: ezek kaziil ketto
nagyjab61 a jelenlegi 47-es
vonalat kavetne, egy pedig a
roman hatarhoz kazel futna.
Bekes megye politikusai
eltero velemenyeket fogal
maztak meg, hogy melyiket
lenne erdemes megval6sita
nl.

Zalai Mihaly, a Bekes
megyei kazgyiiles elnoke
elmondta: eles vita bontako
zott ki a lehetseges nyomvo
nalak kapcsan, es ugy lattak,
hogy a Bekes megyei koz-

','
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nese.

butorlapb61
vilkumf6liilzott
felUlettel vagy
tamar filb61!

5500
Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

Telefon:
0620/9142-122

Stancolt
es
hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!
Szitazas,
szitaforma
keszftes!

Telefon:
0630/9554-571

Nagylemez

Csigatenyeszet
A gyomaendrodi A1kotmany

Tsz. ket masik hazai sz6vetke
zettel, valamint az olaszorszagi
szekhe1yii - esigatenyesztesre es
feldolgozasra szakosodott
Eurohe1ix nevii eeggel 1989.
tavaszan k6z6s eeget alapitott
Hungarohe1ix Kft. neven. Az eti
esiga kiilfcild6n k6zkedve1t e1e
del. Az olasz eeg adja a esigate
nyeszteshez sziikseges nagyiize
mi teehno16giit, a esigahi16t a
speeialis fertotlenito szereket. A
tenyesztes litsz6lag egyszerii:
kell egy esigahi16va1 k6rbevett
kert, ahol szaparodnak es n6ve
kednek a esigak, melyeknek a
taplalekot az agyasokba vetett
10-12 fe1e n6veny biztositja.
Egy hektamyi teriiletrol 20
tonna hizas esiga "sziirete1heto"
Ie. Dr. T6th Lajos, azAlkotmany
Tsz. eln6ke elmondta, hogy 2,5
hektaron kezdik el a esigate
nyesztest Gyomaendrod6n.

A Ki mit tud? versenyen valt
orszagosan ismertte a gyoma
endrodi Farkasinszky Atti1a
amator versmond6, akinek
"Hogy melegednenek az ember
ek. .. cimme1 verses nagylemezet
jelentette meg a Magyar Mozi
es Videofilmgyar 1989 tavaszan.
A nagylemez elkesziteset a
Honvedelmi Miniszterium ta
mogatta es a K6lteszet Napjara
kertilt az tizletekbe.

Sztrajk a
kazangyarban

1989. aprilis l2-en de1e10tt
10 6rit61 ket6ras figyelmezteto
sztrajkot szerveztek Gyomaend
rodon a Koros Kazangyart6 es
Gepipari Valla1at Gyoma
endrodi Gyaregysegeben, mert a
dolgoz6k igy kivantak nyomate
kot adni azon akaratuknak, hogy
kiilon valhassanak a bekesesabai
anyavallalatt6l.

A gyomai tizemben mareius
lO-en a 170 tagu kollektiva
munkasgyii1esen fejezte ki eme
6hajat. Azert d6nt6ttek igy, mert
evek 6ta azt 1itjak, hogy nem
kapjak meg ugyanazt az anyagi
megbeesiilest mint a bekesesa
bai k6zpont dolgoz6i, valamint
j6va1 t6bbet terme1nek mint a
esabaiak. A sztrajko16 dolgoz6k
vegtil sikerre1 jartak: a gyomai
gyaregyseg 1989. julius 1-to1
6na1l6 vallalat lett Hoteehnikai
es Gepipari Vallalat neven.

Orszagos Beketanaes elnoket.
Gyomaendrodert Emlekplakett
kitiintetesben reszesitettek
Darvas Tibor nyugalmazott alta
lanos iskolai igazgat6 helyettest,
Honti Antal grafikust, dr Janosik
Bertalan vezeto korzeti orvost,
dr. Pik6 Bela nyugalmazott foor
vost, Varga Zsigmond nyugal
mazott altalanos iskolai igazga
t6t, valamint Jenei Balint tanaes
elnokot.

Iden 30 eves yaros Gyoma
endrod. A Magyar Nepkoz
tarsasag Elnoki Tanaesa 1989.
marcius I-jei hatallyal 16
megyeben 41 nagykozseget
nyilvanitott varossa. Bekes
megyeben Gyomaendrod es
Sarkad varosi jogu nagykozse
gek valamint Battonya, Mezo
bereny es Mezohegyes nagykoz
segek kaptak varosi rangot.

A Katonai J6zsef Miive
lodesi Kozpontban 1989. marei
us 30-an rendezett iinnepi tana
esiilesen Mar6thy Lasz16 kor
nyezetvedelmi es vizgazdalko
dasi miniszter adta at Jenei
Balint tanaeselnoknek a varossa
nyilvanitast dokumental6 okle
velet.

Az iinnepi tanaesiilesen 
melyen reszt vett tobbek kozott
dr. Beesei J6zsef, a Bekes
Megyei Tanaes altalanos elnok
helyettese Nagy Jeno az
MSZMP Bekes Megyei bizott
saganak titkara, SzabO Bela
Gyomaendrod megyei tanaes
tagja, valamint Gyoma es
Endrod elszarmazottjai - a
varossa nyilvanitas alkalmab61 a
telepiiles sziilottei elismereseket
vehettekit.

Kimagas16 tudomanyos es
kozeleti munkassaganak elisme
resekent Gyomaendrod diszpol
garava fogadtak Pal Lenard aka
demikust, az MSZMP KB nyu
galmazotttitkarit es Sztanyik B.
Laszl6 foigazgat6 foorvost, a

Varosavat'

Cegunk egy kecskemeti szekhelyu, magyar nyomda, mely tbbb mint 20 eves tapasztalattal, mara
a del-alfbldi regi6 egyik meghataroz6 nyomdai vallalkozasava n6tte ki magat Termekpalettank
igen szeles a csomagol6anyagok, a reklamtermekek es a hagyomanyos nyomdatermekek
piacan egyarant jelent6s szerepl6nek szamitunk
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Zartszelvenyek szeles valasltekben, akcios aron.
Egyeb arainkr61 erdekl6dj6n telefonon. vagy szemelyesen uzletOnkben!

Az arak brutt6 arak, tartalmazzak az arat is!

Rezcsovek
015 1350 Ft/m
018 1650 Ft/m
022 2050 Ft/m
FGtes acelcs6
01/2" 470 Ft/m
01" 880 Ft/m
Radiator szelep
01/2" 2950 Ft
Demetor we tartaly 5100 Ft
Laguna we tartaly 7750 Ft
Mafem masd6 esaptelep 8800 Ft
Mafem kadtoltas esaptelep (zuhannyal) 16000 Ft
Acelradiator r?'= .~

OK 600/1200 23000 FUdb (2-"'f~
OK 600/1600 29870 Ftldb to '.
PVC esa 110/2 m 1050 Ftldb J

Kituntettek

A Kazinczy-dij Ala
pitvanyi Bizottsaga es az
Anyanyelvapo16k Szo
vetsege Hunya Jolan
tanamonek a "Szep
magyar besz6d" verseny
orszagos dontoj6re tobb
szori eredmenyes felke
szitesert a 20. evfordu16
alkalmab61 elismero
oklevelet es emlekermet
adott. A dijat Kisujszal
lason vette at a Gyoma
endrodi Kis Balint Al
talanos Iskola pedag6
gusa.

Immaron nyolcadik
alkalommal rendeztek
meg a Bekes Megyei
Nyugdijas Egyesuletek
Szovetsege szervezese
ben a regi6s vers es pr6
zamond6 versenyt apri
lis vegen a Bekes Me
gyei Konyvtarban.

A versmond6 verse
nyen Ady Endre halala
nak 100. evfordu16jahoz
kapcsol6dva fOkent
nagy koltonk versei
hangzottak el nepes sze
replogarda tolmacsola
saban. A szavalatokat
szakmai zsuri ertekelte.

A yersmond6k koziil
az oszi. Budapesti orsza
gos megmerettetesre
tovabbjutott tobbek ko
zott a gyomaendrodi
Bir6ne Majoros Maria is
- irja a Bekes Megyei
Hirlap.

;;:;,:- ..~~~ :.\ r~ -~

. '.
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RENDORSEG
MENTOK

KATASZTROFAVEDElEM

A kivivott szabadsag nem csak, hogy nem ajim
dek, azert rna is kiizdeni kell - jelentette ki Nagy
Istvan agrarminiszter az 1848/49-es Forradalom es
Szabadsagharc evfordu16ja alkalmab61 tartott allami
kitiintetesek atadasan, a Magyar Mezogazdasagi
Muzeum es Konyvtarban.

A miniszter a megemlekezesen rul oromteli kote
lessegnek nevezte, hogy elismeresunket fejezziik ki
mindazoknak, akik kimagas16 szakmai munkajukkal
jarultak hozza nernzetiink gyarapodasahoz es a
magyar agrarium megerosodesehez.

A GyomaendrOdi Bethlen Gabor Mezogazdasagi
es Elemiszeripari Agrargimnaziumb61 T6tka Margit
szakoktat6 reszesult Miniszteri Elismero Oklev61
kitiintet6sben.

Miniszteri

CSAK ABBAN AZ ESETBEN HfVJA,
HA VAlOBAN SEGfTSEGRE SZORUl!
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Vegre megvalosult a sza
badkomuvesek regi alma:
elpusztult a parizsi Notre
Dame. "Lesza.....m, hogy mi
tortent a parizsi Notre-Dame
mal, mert egyebkent sem erde
kel Franciaorszag tortenelme.
Vajon meddig folytatjak meg
az emberek ezt a siraokozast?
Tulsagosao is ragaszkodoak a
fraocia identibishoz, amikor
ez csak a kis feherek deliriu
rna." - twitterezte Hafsa Askar
a Francia Diakok Nemzeti
Szervezetenek lille-i alelnoke
egy oraval a templom laogra
lobbanasa utan az oltas meg
kezdese elott.

Melanie Luce, a szervezet
elnoke megvedte rasszista feher
gyiilolo alelnoket. Gilles
William Goldnadel, az Dgy
vedek Hatarok NelkUl szervezet
elnoke, a Le Figaro kozismert
esszeistaja bejelentette, hogy
pert inditanak a francia ember
eket sulyosan serto Twitter-iize
netek miatt. (Origo 2019. 04.
16.)

2019 Husvet vasamap 359
keresztenyt oltek es 500-at sebe
sitettek meg meg Ceylon [Ovaro
saban 7 helyszinen.

Persze sz6 nincs osszeeskii
yes elmeletrol. Az ujkori keresz
teny-iildozest a francia szabad
komuvesek vezettek be. Anagy
Francia Forradalom egy szabad
komuves puccs volt, amely fek
telen tomeggyilkossaggal paro
suit. Ennek a tomegmeszarlas
nak a melt6 befejezese a szabad
komuves paneur6pai eugeneti
kai EU-projekt, amely az
Eur6pa feher oslakossaganak a
teljes kiirtasat tfizte ki eelu!.

A fejre alit otagU csillag a
Satan szimb6luma. Az EU-e is!
A szabadkomuvesseg a Satant
imadja, es kezdettol fogva gyii
lolik Krisztust. Evszazadok
emberi munkaja volt, amig f61
alit a porb61 a Miasszonyunk
Katedralisa. De csak ket 6ra kel
lett, hogy porra egjen a teto es
kilukadjon a boltozat. Az olt6
vizzel atitatott boltivsor barmi
kor beomolhat, es akkor becsuk
lik az oldalfal a tamivekkel
egyiitt.

Macron elvonta a Notre-

Dame renovalasara szant allami
forrast. A muemlekbelyreallitas
draga jatek: 185 milli6 eur6s
osszegbol a francia kormany
csak 50 milli6t akart allni,
Macron tavaly abb61 is elvont 2
es fel milli6t. Most, hogy lee
gett, 5evet adott az ujjaepitesre.
Az olimpiara kesz lesz - igerte.
De mit epitenek vissza?

Nincs allami forras a francia
kereszteny templomok karban
tartasara, ami6ta allami tulaj
donba vettek az egyhaz vagyon
at. Sorban bontjak Ie, vagy ala
kitjak mecsette a katolikus
templomok szazait Francia
orszag szerte, mert nincs 1-2
milli6 eur6juk a "kulturalis
egyesiileteknek" leminositett
egyh<iznak a fenntartasukra.

Ket nap alatt I milliard eur6
gyfilt ossze az eur6pai kereszte
nyek adomanyaib61. Segely a
gazdag francia allamnak? Mire
fel?

1163-ban Maurice de Sully,
Parizs piispoke tarsasagaban
tette Ie a templom alapkovet III.
Sandor papa, es ropke 157 ev
mulva 1320-ban mar alit is a
g6tikus templom a Szajna Cite
szigeten a korabbi roman stilusu
szekesegyh<iz helyen. Ahogy
napjainkban az Iszlam A.lIam
Palrnirat robbantotta f61, ugy a
szabadkomuves terroristak cel
pontja lett a Notre-Dame az
1789-es Nagy Francia Forra
dalom alatt, ameJy evente 28
ezer kiralyparti polgart gyilkolt
meg allati kegyetlenseggel a
lioni h6her, Joseph Fouche, a
"ruzmester" parancsaia.

ANotre-Dame-ot is Ie akar
tak rombolni, de eleinte csak
kalapaccsal vertek szet csodala
tos kiralyszobrok fejet. A torte
nelmet, a mUitat "vegkepp elto
rolni" daloljak vigan rna is a
kommunistaink. Mint Sztalin
idejen aSzovjetuni6ban aNotre
Dame-ot bezartak, allamositot
tak, meggyalaztak, rendszeresen
fosztogattak, epitoanyagnak
kiarusitottak a "raszoru16knak".

1792. ev szeptembereben az
illuminatus temoristak lemesza
roltak a papsagot is es 1793. ev
novembereben a Notre Dame az
ateista Ertelem kultusz templo-

rna lett (Le Culte de la Raison).
Fenyiizo iinnepsegen romboltak
Ie az eredeti g6tikus szamyas
oltart. Ahelyen uj 01tart emeltek
a "Szabadsag"-nak. Aszabadsa
got a nyaktil6val terjesztettek az
uj papok, a szabadkomuves
nagymesterek. Igy hat a
Miasszonyunk katedralisb61 az
"Esz Temploma" lett. 1794.
majus 7.-en Robespiene beveze
ti a Legfobb Leny kultuszat,
megelozve a cientol6gusokat,
amely ugyanaz a szinkretikus
vallasp6tlek, arninek mai fekete
apostola ajezsuita Ferenc papa.

1804. december 2-an itt
koronaztak meg a korzikait, I.
Nap6leon francia csaszart, az
elso Antikrisztust. Erre az alak
lomra kisse kipofoztak a rom
templomot. Nap61eon a penz
iigyi hatter hatalom ok.le volt,
mint rna a NATO. Eszkoz volt.
Neki koszonhetO, hogy a hegyi
tehenpasztorok koldus szegeny
orszagab61, Svajcb61 a vilag tre
zorja lett.

A"kiralyok, hercegek, gr6
fok, naplop6k es burzsoak" ide
menekitettek a lopott vagyont,
halha feltamad a csaszar es
bevonul a garda elen. Az 1830.
as franeia juliusi forradalom
ismet megdontotte a Bourbon
haz uralmat Franeiaorszagban.
X. Karoly francia kiraly ment, a
polgarkiraly Lajos Fiilop jott es
mar megint a Notre-Dame-on
vertek el a port: 1831.-ben a
szentelyt es a kincstarat kifosz
tottak es az erseki palotat lerom
boltak.

Victor Hugo ifjusagi rege
nyenek "A Notre Dame-i
toronyor"-nek koszonhetjiik
(1831), hogy egy pillanatra esz
hez tertek a gyozhetetlen majom
Esz Uralrna alatt meggargyult
franciak. Jott egy zsenialis epi
tesz, Eugene Viollet-Ie-Duc, aki
mindenkinel jobban ismerte a
francia g6tikat es 1844. es 1864.
k02;.ott restauralta a templomot.
Az 0 muve volt a huszartorony,
amely langolva fejest ugrott a
kereszt boltozatba.

Eur6pa vegnapjail eli. Alan
gol6 Notre-Dame Eur6pa infer
n6ja volt. Ami a Nyugalra var az
a pokol, az alvilag; a remseg es

az iszonyat: aNotre-Dame pusz
tulasat az iszlam kozossegek
oromtanecal es egymasnak kiil
dott mosolyg6s arc posztokkal
iinnepeltek. Erdo Peter biboros,
esztergom-budapesti ersek szoli
daritasar61 biztositotta a parizsi
erseket. De miert tartott ket
6raig, amig a ruzolt6k felvonul
tak oltani? A biboros ezt irta:
"megrendiilten ertesiilt arr61,
hogy a nagyszelu parizsi Saint
Sulpiee-templomot ert ruzeset
utan most, a nagyhet kezdeten a
varos fOtemploma, a

Abbe,~lle Szent Jakab-templo
mat 1482-ben es 1737-ben,
1976-ban atepitettek, 2008

ban leromboItak...

Boldogsagos Szuz Marianak
szentelt Notre-Dame alllangok
ban." (MT) Nines arzes? Nincs
tfizvedelmi tervfejezet a muem
leki helyreallitas tervdokumen
taci6jaban? Nines ruzoltasi fel
vonulasi utvonal terv?

Veletlen baleset? Hogy
lehetett akkora tfizterheles, hogy
kis bijan leegett a ket harangto
rony is? Elektromos zarlat?
Ugyan! Veletlenek nincsenek.
Yeletleniil nem gyullad ki szim
bolikusan nagybet elsa napjan a
keresztenyseg emblematikus
temploma.

Az ut6bbi evekben tobb
szaz kereszteny templomot rom
boltak Ie Franeiaorszagban es
Nemetorszagban. Milyen elalja
suIt orszag az, amely temploma
it iizleti okokb61, sp6rolasb61
lerombolja? Olcs6bb, ha nines?
Afraneia forradalom 6ta a fran
ciak tarsadalrna teljesen atitat6
dott a szabadkomuvesseggel.

Akar hazankban, egyetemi
tanar, politikus, bir6 es tud6s
csak akkor ervenyesiil, ha a Part
tagja, azaz szabadkomuves.
Milyen allamrend az, amikor tit
kos tarsasagok vezetik a vilagot?
Afrancia katolikus egyhaz ago-

nizal. A papsag vegkeppen elo
regedett es tengodik. A szabad
komuves franeia aUam a katoli
kus egyhazat kiehezteti. Atemp
lomok karbantartasara sem jut.

A nagy forradalrnuk 6la az
orgonak szama megfelezadott.
Franeiaorszagban kereszteny
iildozes van musoron 1798. 6ta.
Trianonban a francia es angol
szabadkomuvesek vegeztek ki
Magyarorszagot. Hazank terule
tenek 71 ,2%at vettek el es 100
eve a magyarsag apartheid
elnyomasban eI. A magyargyii
101et rna is izzik, mint a Notre
Dame leomlott tetoszeke. Mi
megis segit6 kezet nytijtottunk a
franciaknak.

A Notre-Dame pusztulasa
az Isten ujja: elvegeztetett! Mig
a franeia szabadkomuves hata
lorn veletlen balesetrol feeseg,
addig a Notre-Dame foepitesze
nem zarja ki a terror-cselekmeny
lehetaseget. Nyomoz6k hada
dolgozik az iigyon. Nem lehetett
veletlen az sem, hogy a Notre
Dame trag6diajat megelaza nap,
viragvasamap hirtelen esak ugy
kigyullad a Parizs masodik leg
nagyobb temploma, aXVII. sza
zadban epiilt Saint-Sulpiee. A
r6mai katolikus templomhoz
gyorsan odaertek a ruzolt6k, igy
aharom Delacroix-festmeny till
elte a belso ruzet, mig a Notre
Dame-nal ket 6rat kellett varni
az oltas megkezdesere.

24 kalolikus templomot
gytijtottak fel muszlimok Fran
eiaorszagban a Husvet elotti h6
napokban es 60-at rongaltak
meg.

Ademokraciat az uzsoraka
matra epiila penziigyi rendszer
iizemeltetOinek, a bankaroknak
koszonhetjiik. Ha Amschel
Rothsehildnak elad6sodott ki
rMy meghal, oda a hiteltorlesz
tes. Ezert a demokratikusan az
allamot kell elad6sitani. Afede
zet az ad6 es a soha vissza nem
fizetheto kolcsonok torleszteset
az egesz tarsadalrnon kell behaj
tani. (Dr. Drabik elmelete) Ezert
ellenSeg lett a szakralis kiraly
sag. Ezert kell helyette "demok
racia, amelynek hatasa a zene
ben olyan, mintha epitenenk egy
orgonat, amelyiknek minden
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Kimerultseg, tavaszi faradtsag

-'

Meg kell tanulni olyan esz
kozoket hasznalni mint pi: a
j6ga, a relaxaei6, meditaei6
vagy akar az osszes terme
szetes gy6gym6d. A lazitas
eletiink fontos pillere!

Torekedniink kell arra,
hogy ne elvezeti szerek
hasznalataval erjiink el
eredmenyt, ha kimeriiltek
vagy kr6nikus faradsagerze
siink van. Adrogok, az alko
hoi, a kaye, a nikotin mind
esak eltereIes a val6di prob
lema okar6!. Torekedjiink
arra, hogy mine! kozelebb
keriiljiink a termeszethez!

Szep majust kivanok
Onoknek!

Ambrusz Laszlo

nyeket hozhat. A termesze
tes ill60lajok kozott talalunk
olyan aromas illatokat mint
pI: rozmaring es fekete bors
I:I aranyli keverekenek a
nyak izmaiba vagy az egesz
hatra, de akar a homlok
vagy a szivtajekara tortena
bemasszirozasa "csodM
miivel".

Joggal meriil fel a ker
des, hogy miert is van sziik
segiink odafigyelesre. Nap
jaink eletformaja, a felgyor
suit elettemp6, torvenysze
riien faradsaghoz, kimeriilt
seghez vezet. Alland6 ido
hianyban szenvediink es ha
nem torodiink tobbet egesz
segiinkkel, megbetegsziink,
sot eletiinket roviditjiik
meg. Ahhoz, hogy biIjuk a
nagy megterhelest, meg kell
tanulnunk maskent elni!

Az immunrendszert sti
mulalja a propolisz vagy a
viragpor fogyasztasa is. Ha
tompultsag erzetiink van,
sokat segitenek az alabbi
novenyek tea altali fogyasz
tasa. PI: borsmenta, rozma
ring, kalmosgyoker, kerti
rutaru, Angelika gyoker,
fekete iiromru, stb. Az aro
materapia is szep eredme-

Ha varosban e!iink vagy
esak egyszeriien nines
m6dunk a fenti novenyek
friss gyiijtesere, akkor az
alabbi novenyek fogyaszta
sa javasolt kUraszeriien.
Ginzeng, biborvoros kasvi
rag, fokhagyma, szekliee.

napot a termeszetben tolteni
es nem a lakasban. Tegyiik
szokasunkka, hogy mielabb
agyba keriiljiink estenkent.
A korai lefekves a szellemi
regeneraei6t segiti elo ill. az
almodas lehetaseget adja.
Az almaink nagyon fonto
sak a testi, lelki, szellemi
egyensulyhoz.

Hasznalhatunk gy6gy
novenyeket belsoleg a ki
meriiltseg velelmenek esete
ben. A tavasz elejen a nove
nyi hajtasok segithetnek pI:
esalan, szazszorszep, torma,
petrezselyem, s6ska, zeller,
metelahagyma, spen6t,
gyermeklaneru, tylikhlir,
stb. A fiatal tavaszi hajtaso
kat vagy elragcsaljuk vagy
salatakba keverve fogyaszt
hatjuk. A lenyeg hogy nyers
legyen!

Koszontom a Sz6
Beszed minden kedves 01
vas6jat. Egy igen komoly
aktualitasr61 szeretnek erte
kezni Onokkel.

A mai rohan6 vilagban
oly gyakran halljuk e kifeje
zest, hogy kimeriiltseg.
Sajnos, a modern ember
minden tevekenyseget a
pihenes,az alvas rovasara
vegzi. Egyoldaluan taplal
kozik, rendszerint este a
teve elott. Ilyenkor hajlam
szerint tlileszi magM, ezert
rossz az emesztese es nem
pihentetoek az almai.

A legyengiiles abban
nyilvanul meg, hogy folyton
visszatero enyhe felso Iegliti
gyulladasban szenved,vagy
gyakori szajszeli herpesze
van, esetleg a szajiiregben
aft6zisok jelennek meg. A
tudomany ugy tartja hogy
ezek mind virusok altaI oko
zott fertozesek, amelyek az
az immunrendszer gyengii
leset muta~ak.

Ezek a k6rokoz6k
egyebkent benniink elnek,
de eros immunrendszer ese
ten ese!yiik sines megmutat
ni magukat. A kimeriilt,
gyenge immunrendszerii
emberre ez mar nem igaz!

Ha testiink kizsakma
nyolasa tart6s es hosszu
ideig tart, akkor elobb
ut6bb komolyabb testi, leki
elvaltozasok jelentkezhet
nek, amelyek neurotikus
tiineteket mutatnak. Az
ilyen egyen bOr szinenek a
elvaltozasa elarulja, hogy
valami mar nines rendben.

Mit tehetiink? Eloszor
is osszhangQa kell hozni a
munkM, a napi tevekenyse
get es a pihenest! Ha dolgo
zunk, akkor az elerheto eves
legalabb egyszeri nyaralast
kell megtervezni es terme
szetesen el is menni kikap
esol6dni. Minden heten egy

pontjaban leszagezi: a Francia
Kaztarsasag hivatalosan nem
ismer el, es penzzel semmilyen
szinten nem tamogat egyetlen
felekezetet sem. Jogilag nem
leteznek tartenelmi egyhazak,
amelyeket az allam csak, mint
kulturalis egyesiiletet ismert el.
Allami tamogatas nines: tartsak
el a hivek az egyhazukat. A
katolikus egyhaz birtokait meg a
francia forradalom idejen el
kommunizaltak.

Az "imahelyek" finansziro
zasara az uj tarvenyjavaslat
engedelyezne, hogy a "kultura
lis egyesiileteknek" 1905-ben
leminositett egyhazak a kezele
siikben levo epiiletek kiadasab6l
finanszirozzak tevekenysegei
ket. Tehat a Notre-Dame pleba
nosa adja ki diszk6nak, parkol6
haznak, vagy tv-stUdi6nak, eset
leg divatbemutat6nak a templo
mot, ha a lehull6 vizkapo szar
nyecske szobrokat helyre akarja
allitani.

A nagyvonalu tarvenyaLko
t6k ugy rendelkeztek, hogy
amennyiben a kanyvelesiik at
lathat6, a vallasi epiileteik
"energetikai felujitasaira es javi
tasokra" allami tamogatast is
igenyelhetnenek. A javaslatban
az is szerepel, hogy politikai
rendezvenyeket a javoben is
tilos lesz vallasi epiiletekben tar
tani.

Macron allamfo nemzeti
konzultaci6t javasolt "az alapok
letetele az iszlam franciaorszagi
megszervezesere" elnevezessel.
(mandiner, 2018. nov. 6.) . De
miert is kell az iszlam alapjait
letenni abban a Franciaor
szagban, ahol 2000 mecsetben
uszitanak az imamok befogad6
kereszteny franciak ellen?

Franciaorszagban 2004. ev
tavaszan fogadtak el azt a tar
venyt, amely tiltja a vall8.si jel
kepek viseleset az allami fenn
tartasu kazoktatasi intezme
nyekben. Nem viselhetsz se bur
kat, se kipat a kobakon, ha zsid6
vagy es keresztet sem a nyakad
ban. Afrancia piispakak akkori
ban az hangsulyoztak, hogy "a
laicitast nem szabad megmerevi
teni adminisztrativ inthkedessel
ugy, hogy kizarja a vallrisossag
barmilyen nyilvanos kifejezeset,
mert akkor ez a szabadsag mar
illuzorikus lesz. "

Janossy Peter Samuel

vilag egyik legjobb hangszere
megrnenekUlt, de nema.

M6dositanak az allam es
egyhaz szetvalasztasat kimond6
1905-as tarvenyt Franciaorszag
ban, amelyet ket papai enciklika
is is elitelt. Ezt a tarvenyt a fran
cia katolikusok az egyhaz es a
hit elleni agresszi6kent eltek
meg, mert az is.

A francia egyhazi tarveny
elso pontja szavatolja a szabad
vallasgyakorlast, de a masodik

sipja egyforma hossz!l. " - mond
ta S. M. Thomas Tiberius
Solymosi de Hongrie, magyar
orgonamuvesz, zeneszerzo, aki
Bordeaux-ban d. Az olyan
orszag, mint Franciaorszag ahol
az egyenes beszed a csaladok
maganyaba szorult vissza, meg
ha atomhatalom is, an6miaba,
k6maba, assznepi kaoszba siily
Iyed. "Furcsan hangozhat, de ez
az orszag kommunista orszag, es
soha olyan kommunista nem volt
meg, mint napjainkban. " - nyi
latkozta Thomas Solymosi
Boros Karoly 2009. okt6ber 28.
an awww.demokrata.hu honlap
jan megjelent riportjaban.

Afrancia forradalom 6ta az
orszag kb. 7000 orgonaja meg
felezodatt. Azokat is elpusztitot
tak. Az orgona isten hangja, a
Jelekre hat, ezert ellenseg a fran
cia szabadkomuvesek szeme
ben. De az orszagos orgona
pusztitas al6l kivetel a Notre
Dame orgonaja. 1730-ban, XVI.
Lajos francia kiraly utasit8.sara
at manual terjedelemre bovitet
tek, es akkor 46 regiszteres lett.
A7800 sipos hangszert tabbszar
felujitottak, takeletesen muka
datt, egeszen addig, amig az
olt6viz el nem aztatta. ANotre
Dame rna mar 113 regiszteres, at
manualos nagyorgomija, amely
rol sokan ugy tartjak, hogy a

Muszlimok orome: az ego
templom elott arabok
orvendeznek a tiiznek

(itthon.ma, 2019. aprilis 16.)
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M·EN'YEK Hodveszely
ragcsal6ja, egykor az
egesz kontinens foly6
menti ligeterdeiben
megtalalhat6k voltak. A
bundajaert es hUsaert
folytatott vadaszata,
valamint elohelyei meg
fogyatkozasa miatt a
foldn':sz szinte egesz
teriileterol eltiint. Ma
gyarorszagon a 19. sza
zad kozepen lattak az
utols6 peldanyt. A visz
szatelepitesi programok
es a vandorlas eredme
nyekent a huszadik sza
zad masodik feIere a
hOdok ismet elterjedtek

Eur6paban. A h6dot elo
szor 2007-ben eszleltek
a tersegben, a Sebes-Ko
roson. A faj rna mar a
Korosok teljes magyar
orszagi szakaszan jelen
van.

Kizar6lag nove-
nyekkel taplalkozik. Az
allomany novekedesevel
egyes peldanyok uj elo
helyet kereshetnek ma
guknak a hullamteren
kivU!, es olykor akar
varosi kornyezetben is
megjelenhetnek.

t61 0-20 meter tavolsag
ra leva fiizfak, nyarfak,
gyiimolcsfak es diszfak
vedelmerol, egyedi kor
bekeriteserol. Ez eros
anyagll, 1 meter magas
dr6thal6val (nem miia
nyagha16val) val6sithat6
meg. Legjobb az, ha a
dr6thal6 nem erintkezik
kozvetleniil a fatorzzsel.
A dr6tha16nak minden
keppen Ie kell ernie a
foldig.

Az eurazslal h6d
Eur6pa legnagyobb testii

Toldi Balazs polgar
mester a varos honlapjan
keri a telepiiles lakossa
gat, hogy amennyiben
lakott teriileten (holta
gak partjain) h6dragast
eszlel, fot6zza Ie a raga
sokat es az eszlelest
azonnal jelezze az
onkormanyzatnak.

Az eurazsiai hOd
karositasa elleni vedeke
zes: Az ilyen teriileteken
az elso ragasok megtala
lasa utan erdemes gon
doskodni a kornyezo
nehany szaz meter hosz
sw szakaszon, a vizpart-

A valasztas vilagos:
vagy megallitjuk a de
mografiai ongyilkossa
got, vagy a nyakunkra
wditott fanatikus tomeg
kiirt benniinket. Nyuga
ton, nehany buta vezeto
reteggel megatkozott
orszagban ez a militans
horda elerte, vagy rovi
desen eleri a kritikus
5% -ot, amely mar totalis
megsemmisiilest jelent
het.

Into pelda az amerikai
allamok esete. Ha min
den szines megszerzi a
vaIaszt6 jogot, a demok
rata parttal egyiitt, orok
uralomra keriilnek. Ez
nehany szavazaton mu
lott, mert ha Clintonne
gyoz, azonnal allampol
garsagot adott volna a
mexik6i illegalisan ott
tart6zkod6 tomegeknek.
Ez az eur6paiak uralma
nak a veget jelentette
volna. Ha sikeriil a
demokrataknak Trump
elnokot eltavolitani,
akar veres polgarhaboru
ba is dontheti az Alla
mokat. Ennek nagy a
va16sziniisege egy olyan
allamban, ahol kb. ha
romszazmilli6 IOfegyver
van a polgarok kezeben.

Ezt a veszelyt kell
elkeriilni az ED vaIasz
tas alkalmaval, a Soros
janicsarok eltavolitasa
val.

Magyar6dy Szabolcs

vel tonkretenni a tanitas
hoz sziikseges fegyel
met. Ezzel az altalanos
miiveltsegi szintet csok
kenteni.

13. A media szinvona
lanak csokkentesevel
elterelni az valaszt6pol
garok figyelmet a kozos
segi ugyektol.

Ha mar mindez meg
tortent, Eur6para kell
uszitani egy rendkiviil
agressziv, kegyetlen val
lasi fanatizmussal Mita
tott mohamedan tome
get, amely csak mlzott
szaporodasra alkalmas,
dolgozni keptelen es
nem is akar.

Ha a magyarsag meg
akar maradni, legalabb
az 1910-es etnikai hata
rokon beliil, meg kell
sziintetni a korlatlan
abortuszhoz val6 jogot.
Csak va16s egeszseg
iigyi, szocialis indokok
alapjan vagy a harmadik
gyerek utan engedelyez
hetove tenni.

Ez nyilvan az "emberi
jogok" korlatozasat
jelenti, de a fajfentartas
joga termeszeti alapjog.
Ezt pedig senki nem
tagadhatja meg egy
emberi kozossegtol

Ez a jelenlegi torve
nyek alapjan elerhetetlen
vagyalom, de egy j61
elokeszitett tobbseg altaI
megszavazott, torveny
lehetove tenne.

1. Eur6pa lerombola
sa egy-ket j6 haboruval
es a nepek egymasrau
szitasaval.

2. Eur6pa feloszta
sava1 e1venni az ember
ek eletkedvet.

3. Erkolcsok felhigi
tasa a vallas hatterbe
szoritasaval.

4. Antibebi tabletta
felkinalasaval az alka1
mi szeretkezes es a
rovid kapcsolatok se
gitsegeve1 megsziintetni
a hazassagokat.

5. Az abortusz segit
segevel rendszeresiteni
az egyket vagy a egyset.

6. Az egyen jogainak
erositese az allam jogai
nak sziikitesevel.

7. Egynemiiek hazas
saga a szaporodas csok
kentesere.

8. A demografiai
hiany p6tlasa a tomeges
bevandoroltatassal

10. Natrium (NaCl) s6
helyett kalium (KaCI)
s6t rendszeresiteni a
feher ferfiak nemzoke
pessegenek drasztikus
csokkentesere.

11. Alacsony berekkel
es a mlzott, felemelt
anyagi igenyekkel az
asszonyok kiilso munka
ba szoritasaval tonkre
tenni a csaladi eletet es a
gyerekek szamat csek
kenteni.

12. A gyerekek jogai
nak fellegekbe ernelese-
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Gyomaendrod,
Hidfo u. 12.

(Az Endr6di hid labElnal)
Nyitva:

hetkoznap 8-17.
szombat, 8-12,

szezonban vasarnap 8-11.

~apijegyek, hetijegyek
valthat6kl
El6csalik,

horgaszfelszerelesek,
etetOanyagok!

Telefon:
0670/261 ~0472

KOROSI WEEKEND
HORCAszBOLT

Telefon: 0666/284·989,
0620/359·6842

- 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.

Verso Biztositasi Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztositasok teljes k6rG ugyintezese.

MOTOR & BIKE

MUSZAKISZAKOZLET
10R-ZOl Motor&Bike Alapitva: 1994!

A'ROTUR orszagiiti kerelQlaresapat kiemeh tamogatiija!
Forgalmazon kerekParok: Badeat-Saddog, Csepel,

Neuzer, Torpado, Venera
Kerekpar alkatreszek, kiegeszitok, BBB kemkPar kiegeszitok,

Cominemal gumiaruk, Bobike, 'oUsDon gyermekiilesek szeles
valasztekban!

torkerekpar alkatreszelc, kiegeszito
Elektromos kerekparok lorgalmazasa IlS javitas

Jelelon: 56/350095, email:koRoI65@gmail.com
5400 Mezolur, Rakiiezi lit 4. Ct.: Korom Zoltan

Atlatorvosi Rendell)
5500 Gyomaendrod,

Fo lit 140/2.
Telefon: 0630/856-31-72

dr. Racz Beata
allatorvos

pajzsmmgy tiroxin (tT4)
szintjet, valamint azok
aranyat vizsgaljuk a pontos
diagn6zis 6rdekeben.

A kezeles hormon
kiegeszitessel tortenik,
amit altalaban az allat eJete
vegeig adagolni kell. A
tablettas kezelest napi 2x, a
folyadekos kezelest napilx
kell alkalmazni, mindenki
kivalaszthatja neki melyik
az egyszerilbb.

Nagyon fontos hogy
legalabb fel evente/evente
erdemes lega1<ibb egy tiro
xin szintet nezni a verbal,
hogy a harmon kiegeszites
elegenda d6zisban torte
nik-e?

metlenek lehetnek a szapo
rodasbio16giai tiinetek,
mint a medd6seg, veteles,
rendszertelen es ritka tilze
les, valamint a kanok here
sorvadasa.

Diagnosztizalni csakis
vervizsgalattal lehet, ahol
mint az agyalapi mirigy
hormonjit (TSH), mind a

A pajzsmirigy alulmu
kodes vagy hypothyreosis
a kutyak egyik leggyako
ribb hormonalis megbete
gedese.

Hasonl6an mint em
bereknel, altalaban a
mirigyszovet autoimmun
karosodasa megy vegbe,
igy nem termel elegend6

tiroxin hormont, ami az
anyagcsere egyik f6 moz
gat6rug6ja.

igy tehat a vezet6 tiine
tek koze tartozik a valto
zatlan etrend melletti test
silly novekedes, a zsirde
p6k megnovekedese vala
mint igen gyakran meg
emelkedik aver zsir - es
koleszerin szintje. A kardi
al6gia valtozasok, mint a
lecsokkent es gyenge pul
zus, szinten az alacso
nyabb szintu anyagcsere
kovetkezmenye..

Tovabbi jellemz6 el
valtozasok a barben men
nek vegbe, ilgy mint a nem
viszketa, szimmetrikus, a
test ket oldalara kiterjeda
szarhullas; a farok megko
paszodasa "patkanyfarok";
valamint a bar korpasoda
sa es a gyakran jelentkeza
bakterialis bargyulladasok.
TenyeSZaliatoknal kelle-
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Az aramszoIgaItat6 he
ti ket alkalommal tart iigy
felszolgalatot a Selyem uti
varoshaza epiiletenek fold
szintjen leva irodajaban.
Hetfoi napokon deIelott
8-13 odiig, szerdankent
pedig 15-19 oraig.

SZENDIKO

AUTOKOZMETIKA
:~
~

Hivjon batran!
Szendi IIdik6 Telefon: 0630/689-0833

Nyitva tartas:
Hetf6t61 pentekig: 8-16 6raig
Szombat: 8-12 6raig

-Teljeskbru aut6kozmetika
(takarftas, karpittisztftas, wax, polfr, fenysz6r6
felujitas stb.)
- Karpitozott butorok, kbzepsz6nyegek, szekek,
padl6sz6nyegek tisztftasa akar haznal is.

Gyoman a MOL-kut mogotti aut6mos6mil!
Varjuk kedves vendegeinket!

Szolgaltatasaink:

Tudta, hogy n<llunk nemcsak az aut6ja
nyeri vissza tisztasagat, hanem
sz6nyege, vagy kanapeja is?!

A Ioldgazszolgaltat6
ceg iigyfelszolgalati iroda
jan, a Gyomaendrad,
Kossuth u. 28. szam alatt
szemelyes iigyintezesre
varjak a Iakossagot. Nyitva
tartas: kedden 8-12 6raig,
szerdan 14-18 6niig.

Betanitott
munkara

keresunk 1 tot.
Pillyakezdok

jelenkezeset is vilrjuk!

..
ENKSZ FOGAz .~ ;-~DF e-DI'1

DEMAsz
telenor

Nyitva: hetf6-pentek 8-17.00 s2ombat: 8-12.00

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

BALUVILL a

SzakQzlet (Juhasz Istvan) "'!I"~
Mezotlir, Rak6czi lit 12. V·

Acelbetetes cip6,
bakancs!

~~
<

'V.... ~

SziluettKner Imre t~r I www.gellaLhu
06 66 285 840 I 06 30 6278234 fitness klub E szolarium

, ,
KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap

fitness & edzoterem
teremberles IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body Ihasti",c Izsireget6 aerobik

tarsastanc Ij6ga Ipreventiv gerinc gimnasztikaLiviel Kft.
Gyomaendrod

Telefonszam:
0670/396-5965

asztalost

Keresunk 1 to
lakatost

Keresunk 1 t6

P~lyakezdok

jelenkezeset is varjuk!

Liviel Ktt.
Gyomaendr6d

Telefonszam:
0670/396-5965

Palyakezd6k jelenkezeset
is varjuk!

Liviel Kft.
Gyomaendrod

Telefonszam:

0670/396-5965

MAdUSI

KlHfiurrUrtKBOL:
Fiinyir6k • CefreshordOk

• Niivenyvediiszerek
• PennetezOgepek

• Tapoldatok

• Ragcsaloirt6 szerek
• F6liak • Tiimliik

• Szivattyfik

• &umicsizmiik
• Munkavtldelmi rolYcizat

UNKARUHAzAT!
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"'Araink forintban ertend6k es $:
tartalmazzak az AFA-t. SUZUKI

'"

Teljeskoru alkatreszellatas es
szerviz, akar kiszililassal is!

~Haiotestek

Ft*-t61

A tajekoztatas nem teljeskoru, tovabbi reszletes
informaci6ert keresse fel Markakereskedesunket!

Suzuki haj6motorok
szeles valaszteka

mar 199.900,- Ft*-tol

Vitara mar
.020.000,- Ft*

-tol

Swift, Saleno, Ignis
SX4 S-Cross, Vitara
szeles valasztekban!*SUZUKI

SX4 S-Cross mar
.040.000,- Ft*

-t'

$ SUZUKI Sandor
5310 Kisujszallas, Kozraktar u. 4.
Tel.: 59/520-750 Mobil: 20/254-7306,30/665-8384
e-mail: suzukiertekesites@sandorservice.t-online.hu
web: www.suzukisandor.hu

Alafras:

Felado neve:

Ingyenes a lakossagi apr6!
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 befrni a
kivant szoveget es a szelvenyt levelezolapon vagy
boritekban elklildeni a kovetkez6 cfmre:

Sz6-Beszed Szerkesztosege
5500 Gyomaendrod, Hosok utja 51.

Erdeklodni:

Iranyar:

Az aprohirdetes szovege:

Egy apr6hirdetes szovege lehetoleg ne tartalmaz
zon 15 sz6nal tobbet! A hirdetesek szovegeert fele
losseget nem vallal a szerkesztoseg!

Cfme:

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I
It _

r--------------------------------------------------------I
I

Kerie ingyenes arajanlatunkatf
Nyisson velunk!

Kival6 min6seg"
uanyag nyilaszar6k

gyartasa, beepitese
kozvetlenul a 9yart6t61
oev aaranciaval!

~ ---
BBB·GLAS KFT.

E-mail.: uveg@bbbglas.hu Tel.: 06·20/9313-480
UzJetUnk: 06·2012277-821
Mezolur. Szolnoki ut 3. 06.20/481.2471



FordBiztosita

vAsAROLJON MOST FORD SZEMELYAUTO MODELLT ES AZONNAL I\ESZLETROL JUTHAT HozzA~

Sandor Service Kft. 5310 Kisujszallas. Deak F. u. 69·75.
Tel.: +36-59/321-134, Mobil: +36-30/985-0052. +36-30/584-6579
e·mail: cseh.zsolt@sandorservice.t-online.hu:ertekesites@sandorservice.t-online.hu
web: www.fordsandorservice.hu

..

'--,

OF 9,9 AS
964.950,- Ft helyett
'. 699.900,- Ft*

....

OS 360 A
aluminiumpadlos hajotest

559.000,- Ft helyett .
'~39~/
~I

OF6AS

'--,

SUZUKI MARINE HAl
ASUZUK

OF 2,5 S .. /
292.950,- Ft helyett .
\,,199.900,- Ft*

,/
f

OF 20 ATl
488.450,- Ft helyett' ~ 1.342.950,- Ft helyett
'",-~~9.900,- Ft* aJZIIUIl ~O,-Ft*

Teljeskoru alkatreszellatas es szerviz, akin kiszallassal is!
, -

SUZUKC Sandor '. AI arak brutt6 aroan ertendok. 2019. aprilis 2-t612019. julius 31-ioJ van ervenyben:A hirdetes nem minesUi ajaolattetelnek, ki::ar6lag tajekoztat6
jellegu:A reszletes ioronmac"kert Os az adott tipus(ok) pontos specinkaci6iert erdeklOdjon markakereskedesunkben. AI elO'etes ertes"Os nelkuli

5310 KiS1ijszallas, Kiizraktar u. 4. '1altoztatas jO<Jat fenntartjuk Akepek iIIus,traciok' Anycmdai munkilatokbol felmerille esetleges hibaliM feleii:isseget nem vallalunk:

II Tel.: +36-59/520-750, Mobil: +36-20/254-7306, +36-30/665-8384
e-mail: sUlukiertekesites@sandorservice.hu
web: www.suzukisandor.hu
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Politika

Amirol keveset hal
lunk: Gyomaendrodon a
polgarmester jeloltseghez
300, az egyeni korzetek
ben (a valasztasra jogo
sultak szamat61 fiiggoen)
13-16 ajanlasra van szuk
seg. Ezt elerni egyaltalan
nem volt nagy miiveszet.

Azert tajekoztatom
errol az olvas6t, hogy
tudja, ezen szamok elere
se meg semmifele oromuj
jongasra nem ad okot.
Sot! Boritekolom, hogy
marad minden a regiben,
hiszenahhoz, hogy valaki
uj jelentkezokent nyerni
tudjon, vagy a legna
gyobb parthoz kell (fiig
getlennek alcazva is) tar
toznia, vagy olyan kiemel
kedo elemzo munkat kel
lett volna elvegeznie tobb
evre visszamenoen,
amelyben ramutatna a
mostani onkormanyzati
testiilet nem keves hiMja
ra, reszletezve sajat terve
it, a pozitiv, elore mutat6
elkepzeleseket, kozhasznu
akci6kat. Erre azonban
senki sem volt kepes.

Szamomra az a meg
nyugtat6 ebben a sze
gyenteljes helyzetben,
hogy az onkormanyzati
sagot a hatalom mar ugy
kiiiresitette, letiporta,
hogy teljesen kozombos,
ki tomi a zsebh a kepvise
loi, polgarmesteri funkci
6ban.

TM.

A keresztenydemokra
ta neppart gyomaendrodi
szervezete Facebook olda
Ian irja, hogy politikai pik
niket rendeztek:

"Megtartottuk szokasos
nyari piknikiinket augusztus
24-en az Endr6di Szt. Antal
Nephaz udvaran,ahol tagja
ink es barataink voltak jelen
a nyaresti programon.
Vendegiink volt Dr. Takacs
Arpad kormanymegbizott,
Toldi Balazs polgarmester es
a Fidesz-KDNP szineiben
indul6 KDNP-s onkormany
zati kepvisel6 jeloltjeink.
Szalonnasiitessel osszekotve

Gyomaendrodon a Ko
rosok Videkeert Egyesiilet
megvalositotta a nagy
ellenzeki osszefogast, leg
alabb is a latszat ezt mutat
ja. Tulajdonkeppen a
FIDESZ-KDNP 8 jeloltjen
kiviil csak a Korosok
Videkeert Egyesiilet aUitott
ugyancsak 8 jelOltet az
oktober 13-i onkormanyza
ti kepvise16-varasztasra.

A Korosok Vid6keert
EgyesUlet rnindig is "gyiijt6
partja" volt a baloldalnak. Ez
a jelenseg mara er6sodott fel
ugy, hogy sem a szocialis13k,
sem a Demokratikus Koa
lici6, sem a Jobbik nem alli
to11 jelolteket varosunban.

Sz6-Beszed

toltottiik az estet. Ungvolgyi
Janos elnok iidvozlese utan
kormanymegbizott ur ko
szontotte a megjelenteket.
Polgarmester ur megkoszon
te a meghivast. Ismertette a
varosban foly6 fejlesztesi
munkakat es elmondta, ha
bizalmat kap, a kovetkez6 5
evben ezt folytatni szeretne.
Ezt kovet6en a kepvisel6
jeloltek mutatkoztak be. Az
1. sz. korzet Hencz Gyula
birk6z6 es az 5. sz. korzet
jeloltje Kalmarne Tallar
Maria elelmiszeripari mer
nok tanar elmondtak, hogy
mindent megtesznek teriile-

Bar az is lehet, hogy ma mar
nem is miikodnek ezek a par
tok. ..

Bab a gyomaendr6di po
litikai tortan, hogy a jobbol
dal gerincet ad6 kereszteny
demokratak Toldi Balazst
13mogatjak a polgarmester
valasmson, es csak egyedUl
ez apolitikai formaci6 vallal
ta nyilvanosan tamoga13sat.
A Korosok VidekMrt Egye
sUlet elnoke, Beres Janos
lapunk kerdesere elrnondta,
hogy:

- Toldi Balazs 2014-ben
a Korosok Videkeert Egye
siilet szineiben nyerte a pol
garmester vaIasztast es az
elmUlt ot evben az egyesiilet

tiik fejlesztesMrt es megko
szontek a bizalmat. Tovabbi
harom jeloltiink pedig a
kovetkez6k, akik ujb61 bizal
mat kaptak: Lehoczkine
Timar Iren alpolgarmester
asszony a 7-es szamu korzet,
Agostonne Farkas Maria
iskola igazgat6 asszony a 3.
sz. korzet es Farkas Zol
tanne igazgat6 asszony a 6.
sz. korzet jeloltjei..."

A Fidesz helyi szerveze
te egyebkent harom korzet
ben indithatott jeloltet a
keresztenydemokratakkal
kotott alku alapjan: Papp
Istvan, a 4. sz. korzetben,

tamogatta is a munkajat.
Amennyiben Toldi ujra nyer,
akkor tovabbra is egyiitt dol
gozunk vele - nyilatkozta
Beres Janos elnok.

Arra a kerdesiinkre,
hogy a polgarmester vaIasz
13s kampanyaban nyilv{mo
san is kiallnak-e Toldi mel
lett, Beres Janos nem kivant
vaIaszolni.

Soha ilyen kevesen nem
indultak meg Gyomaend
rodon a helyi onkormany
zati kepvise16 valasztason.

Mig 5 evvel ezel6tt mind
a 8 vaIaszt6korzetben szinte
minden. part inditotta sajat
jeloltjeit (osszesen 56 kepvi
sel6-jelolt komI lehetett

2019. szeptember

Betko Jozsef, a 8. sz. korzet
ben, Hegediis Bence pedig a
2. sz. valaszt6korzetben
indul a vaIasztason. A szava
z6lapon minden felsorolt
jelolt a kozos jobboldal, a
FIDESZ-KDNP szineiben
lesz feltiintetve.

Sem a helyi kereszteny
demokratak, sem pedig a
gyomaendr6di FIDESZ
egyebkent nem indit polgar
mester-jeloltet. Mig a keresz
tenydemokratak Toldi Balazs
melIett alItak ki, addig a
FIDESZ helyi szervezete
egyik polgarmester-je16lt
melIett sem alIt ki ...

valasztani), addig most a
FIDESZ-KDNP es a Koro
sok VidekMrt Egyesiilet 8-8
jeloltje mellett 3 fuggetlen 
Raffael Attila es Varga
Mihaly (Cibere) - indul a
megmerettetesen, mindket
ten az 5. szamu vaIaszt6kerii
letben, valamint Klimo
Krisztian a 2. sz. valaszt6ke
riiletben. Tehat osszesen 19
kepvisel6-jelolt versenyez a
szavazatokert.

Egyebkent 5 evvel eze
16tt 11662 valasztasra jogo
sultat tartottak szamon Gyo
maendr6don, addig ez a
szam iden szeptemberre tobb
mint otszazzal, 11147-re
csokkent.

Izso Sandor vegiil nem lett polgarmesterjelolt
A Korosok Videkeert
Egyesiilet kepviselojeloltjei

Izso Sandor, gyomaend
rOdi mezogazdasagi vallal
kozo is ugy dontott, hogy
megmeretteti magat az
oktober 13-i onkormanyzati
valasztasokon, mint Gyo
maendrOd egyik polgarmes
ter-jeloltje.

Izso Sandor lapunknak
szeptember 9-en Mlutan
elmondta, hogy a mintegy
400 ajanlo alairasat tartal
mazo iveket vegiil nem adta
Ie hataridore, igy nem
indulhat a polgarmesteri
szekert. Emiatt vegiil kef

polgarmester-jelolt koziil
valaszthat Gyomaendrod
lakossaga: Toldi Balazs fiig
getlenkent indulo, valamint
Marjalaki Jozsef ugyancsak
fiiggetlen jelolt neve fog sze
repelni 2019. oktober 13-an
a szavazolapokon.

1. sz. vk. G6zan Sandor
2. sz. vk. Weigert Laszl6
3. sz. vk. Davidne Csontos Marianna
4. sz. vk. Beres Janos
5. sz. vk. Vasas Gyorgy Peter
6. sz. vk. Fi1y6 Sandor
7. sz. vk. Fiilop Zoltan
8. sz. vk. Szuj6 Zsolt
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suszdaepitesbe
kezd a yarOS

Felig atepitik
a Szabadsag teret

befejeznie a munkalato
kat.

Kodbban egyebkent
500 millio fonntos allami
tamogatasra nylijtott be
palyazatot a varos, am ezt
elutasitottak, ezert cs6k
kentett beruhazasi tarta
lommal ujra palyazott az
6nkormanyzat, ezlittal az
eredeti osszeg felere. Ez a
palyazat mar nyert.

A gyomai Szabadsag
tel' egy reszenek felujita
sara 250 milli6 fonntot
nyert a varas.

Toldi Balazs polgar
mester lapunkat tajekoz
tatta arr61, hogy a terveze
si folyamat kisse elhlizo
dott, a munkalatokra a
k6zbeszerzest mar kiirtak.
A nyertes kivitelezonek
j6vo ev junius 30-ig kell

helyezik el ezeket.
Mellejiik meg 2 masik
csuszd<it epitenenek, igy
egy uj, hat palyas csusz
daparkot hoznanak !etre
a fiirdoben. Mindezt a
yaros sajat erobOl kivan
ja megoldani, a k6ltseg
vetesben mintegy 130
milli6 forint van elkiil6
nitve erre a celra. A
csuszdapark tervezese
jelenleg zajlik.

Het milli6 forintba
keriilt az a negyallasos
csuszda, melyet a gyo
maendrodi 6nkorm:'my
zat egy felszamolasi
eljar8.s kereteben vasa
rolt Tiszananar61. Toldi
Balazs polgarmester
elmondta, hogy a csusz
dakat sohasem hasznaI
tak, de mivel fel voltak
allitva, ezert felujitjak es
majd a Liget Fiirdoben

3. sz. valasztokeriilet
Agostonne Farkas

Maria
(FIDESZ-KDNP)
Davidne Csontos

Marianna
(KVE)

2. sz. valasztokeriilet
Hegedils Bence

(FIDESZ-KDNP)
Weigert Laszl6

(KVE)
Klima Krisztian

(fuggetlen)

1. sz. valasztokeriilet
G6zan Sandor

(KVE)
Hencz Gyula

(FIDESZ-KDNP)

Egyeni
·eloltek

4. sz. valasztokeriilet
Beres Hmos

(KVE)
Papp Istvan

(FlDESZ-KDNP)

5. sz. valasztOkeriilet
Kalmame Tallar Maria

(FIDESZ-KDNP)
Raffael Altila

(fuggetlen)
Varga Mihaly

fiiggetlen)
Vasas Gyorgy Peter

(KVE)

A gyomai tervezett csuszdapark
latvanyterveit tette kozze

a polgarmester

Az eredeti latvanytervek meg a felmilliardos
palyazathoz kesziiltek. Az elkepzeleseknek csak

a fele valosulhat meg

6. sz. valasztokeriilet
Farkas Zoltanne

(FIDESZ-KDNP)
Fily6 Sandor

(KVE)

7. sz. valasztokeriilet
Fulop Zoltan

(KVE)
Leh6czkine Timar IreD

(FIDESZ-KDNP)

8. sz. valasztokeriilet
Betk6 J6zsef

(FIDESZ-KDNP)
Szuj6 Z50lt

(KVE)
A teriiletfejlesztesi penzbol elnyert 73 milli6 forintnal 19 milli6 780 ezerrel tobbe fog keriilni a gyomai piacter
mintegy 800 negyzetmeternyi befedese, iIIetve a parkol6 kialakitasa. A kivitelezest a helyi Hidknap KIt. vegzi.

A beruhazas szeptember vegere kesziil el
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Toldi Balazs polgarmester julius 21-en
kozQssegi oldahin jelentette be, hogy lljra indul
a polgarmesteri szekert. ..Egy elklus ulan, az
ujabb valasztasra kesziilve, vegiggondoltQm az
elmult idoszakot. A polgarmesterseg egyszeme-
lyi felelosseg, az onkormimyzatisag nyt{jtotta
jog gyakorlasa, kozosen vegzetl munka. Nem a
megkezdett munkat akarom jolytatni, mert az
nem elOrelepes. Magasabb fordulatszamon.
nagyobb erofeszitesekkel megjobb, meg szeret
hetobb, meg erosebb varosert fogok dolgozni.
Ugy erzem, polgarmesterkent meg sok felada- I'
tom es lehetosegem lesz, hogy isme! bizonyit- '
hassak a gyomaendrodieknek. TOrekedni fogok
arra, hogy az eddigi tapasztalataimat fe/han
nalva, gym'san es j6! reagalva a /dhivasokra, a
valasztopolgarok elvarasainak megfelelve
vegezzem munkilmat. Az elmult evek megerosi
tettek abban, hogy a tisztesseges munka es az
elhivatottsag meghozza gyiimolcset." - irta
Facebook oldalaTI Toldi Balazs.

Toldi ot evvel ezelott
a Korosok VidekMrt
Egyesiilet szineiben
nyerte meg a polgarmes
ter-valasztast. Az6ta
kiU:pett az egyesUletbol
es egy h6nappal az idei
okt6beri vil.1asztasok
elott furesa m6don az
Ungvolgyi Janos vezette
Keresztenydemokrata
Neppart helyi szervezete
jelentette be, hogy tamo
gatja a jelenlegi polgar
mester ujravalasztasat.

A kozossegi oldalak
bejegyzeseibol kivilag
lik, hogy a baloldali hoz
zasz616k is orommellM
nak Toldit tovabbra is a
varosvezetoi szekben,
bar hivatalosan egyetlen
baloldalinak mondott
part sem jelenterte ezt
be, meg a Kor6sok
VidekMrt EgyesUlet
sem...

Toldi Balazst ker
deztiik arr61, hogy
oriilne-e egy szelesebb
korii tamogatasnak?

-

- Nem kertem senki
tamogatasat, igyekeztem
ugy dolgozni az elrnult
ot evben, hogy minden
kivel megtalaljam a
kozos hangot. Ugy gon
dolom es a visszajelze
sek alapjan is mondha
tom, hogy ez sikeriilt. A
keresztenydemokratak
helyi szervezete mar
veJemenyt formalt arr61,
hogy engem tamogat
nak, ezt mindenkeppen
meg kell koszonnom! A
tobbi part es egyesiilet
eddig konkretan meg
nem ajanlotta fel tamo
gatasat.

Az elmult hetekben
nagyon sokan megalli
tottak es szemelyes
beszelgetesek soran biz
tositottak a tamogata
sOO61. Szeretnem, hogy
a testiileten beliili konst
ruktiv egyiittmiikodest,
tovabbra is fenn tudnam
tartani a gyomaendrodi
politikai szervezetekkel.
Termeszetesen oriilnek,

ha a valaszt6polgarok
minel szelesebb reteget
tudnam magam mellert 
mondja Toldi Balazs.

Gyomaendrod
egyik legnagyobb
problemaja a nepesseg
fogyas, a folyamatos
elvandorhis. Mit lebet
tenni ez ellen? - kerdez
tiik a polgarmestert.

- Egy regi6 egy tele-

pUles megtart6 erejet az
eros gazdasag adja.
Kelet-Magyarorszagnak,
Bekes megyenek egyik
6riasi problemaja, hogy
a fiatalok elvandorolnak
nagyo~b varosokba eset
leg kiilfoldre a jobb
megelhetes miatt. Amig
tehat varosunknak nines
eros gazdasaga, addig
nebez Gyomaendrod
lakossagmegtart6 ereje
rol beszelni. Minden
esetre remenyt kelto,
hogy a megyeben
Gyulan es Bekesesaban

nagyvallalati beruhaza
sok zajlanak, olyan
eegek epitenek uj gyara
kat, amelyek jelentos
szamu munkaerot es
nagyobb beszallit6i kort
foglalkoztatnak majd, ez
pedig a regi6 es igy
Gyomaendrod megtart6
erejet is fokozhatja.
Mindemellett az ipari
parkunk adta lehetosege-

ket is jobban ki kell
hasznalnunk. Az onkor
manyzat ezen kiviil a
szoeialis hal6hoz tartoz6
reszeket folyamatosan
fejleszti. Tehat ha valaki
Gyomaendrodon el,
megtalalhatja a j61
miikodo egeszsegiigyi es
oktatasiigyi intezmenye
inket, az idosellMast es
mindazokat a szolgalta
tasokat, amelyek egy
varos szinvonalahoz tar
toznak.

- Ot eves polgar
mesteri munkassaga

soran mit tart sikernek
es mit olyan kudarc
nak, amit nem sikeriilt
vegbezvinnie?

Sikerkent konyve
lem el, hogy olyan kep
viselo-testiilettel dolgoz
hattam egyiitt, amely
mentes volt a vitakt6l, a
konfliktusokt61, a szet
hUzast61, igy minden
kepviselo a munkajara
tudott osszpontositani.
Stabil gazdalkodassal, a
torvenyesseg betartasa
val, a lehetosegek allan
d6 keresesevel es
kihasznalasaval az eltelt
evekben tovabb fejlodort
Gyomaendrod. Talan
kudarekent ertekelem a
hulladekszallitas rend
szerenek hianyossagait,
ami bar nem onkor
manyzati feladat,
viszont a varosban es a
holtagak menten az ille
galis szemetlerak6kat
meg kell sz'iintetniink, es
az emberek szemetelesi
szokasain mindenkep
pen vaItoztatnunk kell.

- Mit sz61 ahboz,
bogy egykori Korosok
Videkeert Egyesiileti
"parttarsa" , volt gim
naziumi osztalytarsa,
Marjalaki J6zsef ellen
fele lesz az okt6beri
polgarmester valaszta
son?

- Nem beszeltiink
egymassal korabban
errol, ezert meglepetes
volt szamornra, amikor a
kozossegi oldalan meg
jelentette indulasi szan
dekat. Termeszetesen
allok a kihivas ele.
Bizom benne, hogy egy
korrekt kampanyidoszak
utan a helyiek megfelelo
dontest hoznak!

H.E.



2019. szeptember Szo-Beszed 5

Marjalaki J6zsef neve nem ismeretlen a gyoma
endrodi kozelet inint erdek16d6k kOreben. A K6r6s6k
Videkeert Egyesiilet szineiben 2010 es 2014- k6zott
onkonnanyzati kepvisel6 volt, s egyben 4 even at a
penziigyi bizottsag elnokekent tevekenykedett. E16tte,
2008 oszet61 20l0-ig az onkonnanyzat varosiizemel
tetesi bizottsaganak kiilsos tagjakent dolgozott.

Atakarekszovetkezetnel 15 eve dolgoz6 penziigyi
szakember immaron 8 eve Gyomaendrodi Varosi
Tuzolt6egyesiilet eln6ke is. A fuggetlen polgannester
jel61tkent indul6 Marjalaki J6zsef a godo1l6i Szent
Istvan Egyetem agrannemoki karan, a penziigyi
szamviteli szakan 2008-ban szerzett diplomat.

A 38 eves penziigyi szak
ember mellesleg egyidos Toldi
Balazs mostani polgannester
reI, sot egy osztatyba jartak a
helyi gimnaziumban.

- Nem neheztel onre egy
kori iskolatarsa, bogy eUene
indul a polgarmester valasz
tason?

- Ugy gondolom, hogy a
valaszt6polgaroknak lesz
kiinnyebb a diintes, ha nem egy
jeliiltbol, hanem kettobol, vagy
t6bb jel6lt k6ziil kell vataszta
ni. A versenyszellem is azt
kivanja, hogy tiibb jeliilt szall
jon ringbe, ett6l valasztas egy
valasztas..

- Miert gondoIta, hogy
most ujra beleveti magat a
kozeletbe?

- Iden mar l5-dik eve dol
gozom a takareknal, ahol erte
kesitesi igazgat6kent sok
tapasztalatra es ismeretsegre
tettem szert. Ezert is diint6ttem
ugy, hogy szakmai tapasztala
taimat, kapcsolataimat meg
pr6balom a varosom haszmira
forditani ugy, hogy elindulok
az okt6beri 6nkormanyzati
vatasztason fiiggetlen polgar
mester jel6ltkent. Sokat
vagyok uton, igy latom azt,
hogy mas telepi.ilesek evr61
eYre mikent fejl6dnek es hasz
naljak ki a telepi.ilesekben es a
rendelkezesre £1116 ki.iliinbiizo
tamogatasi forrasokban rejl6
lehet6segeket. Azt gondolom,
hogy ez nalunk elmarad. Nem a
hajraban kell utakat es jardakat
epiteni. En olyan varosban sze
retnek elni, ahol a fejlodes

h6napr61-h6napra nyomon
kiivethet6. Amelyre az itt el6k
es az innen elvandorolt ember
ek bi.iszkek lehetnek, mert
dinamikusan fejl6dik az a hely,
amit sziil6falunak hivnak.

- Ezek szerint elegedetlen
Gyomaendrod fejlodesevel?

- Szerintem Gyomaend
r6diin, a yaros vezetesebol hia
nyoznak az innovativ 6t1etek.
Hianyolom a maradand6 erte
keket teremt6 beruhazasokat,
raadasul az elmult idoszakban
nem alakultak olyan nagyobb
eegek, nem telepi.iltek ide
jelent6sebb munkaltat6k, s
emiatt rengetegen elbagyjak a
varost.

- Konibban a Korosok
Videkeert Egyesiilet szinei
ben politizaIt, 5 evvel ezelott
a keresztenydemokratakcsa
paW erositette a 7. szamu
valasztokeriilet kepviselO
jeloItjekent. Most kap-e vala
milyen oldalrol valamelyik
iranybOl politikai tamoga
tast?

- Onall6an, fiiggetlenkent
indulok, mindenfele alkuk. nel
ki.i!. Helyi partpolitikai okok
b6l a keresztenydemokratak
nem tamogatnak es nem is kap
tam semrnilyen 0ldalar6l politi
kai biztatast. Hangsulyozom,
hogy sajat er6mb61, politikai
alkuk nelki.il szeretnem sikerre
vinni elkepzeleseimet.

- Megvalasztasa eseten
melyek a fObb tervei?

- Megbizhat6 es szinvona
las orvosi i.igyelet kialakitasa,
mert szinte mar minden hOnap-

fa jut egy-ket panasz az i.igyele
ti ellatasra, meg sem tiirtenik
semmi. Az egeszseg nem lehet
penz kerdese. Aldozni kell ni
es atalakitani.

Fontosnak tartanam a
belyi adocsokkentest vallalko
z6i es lakossagi oldalon is.
Varosunkban 20 II-ben volt
utoljara ad6zast ennt6 diintes.
Ideje a helyi ad6rendeleteket
feli.ilvizsgalni. Vallalkoz6i
oldalon az ipariizesi ad6 esiik
kentese. igy a vallalkozasokmil

maradt tiibbletpenz fordit6dhat
beremelesre, fejlesztesre. La
kossagi oldalon az ingatlan- es
a kommunalis ad6 meltekenek
feli.ilvizsgalata, esetleg m6do
sitasa szi.ikseges.

A kommunalis bulladek
szallitasanak problemajara
megoldast kell talalnunk a
szolgaltat6va'l k6z6sen. A
zugokban iisszegyiilt szemet
kupacok elszallitasa is komoly
problema, amit logisztikaval
meg lehet, meg kell oldani.

Az egyesiiletek es civil
szervezetek tamogatasanak
novelese is a celjaim kiiziitt
van. Szamos egyesi.ilet es civil
szervezet mUkiidik a varosban,
melyek a varosban betiiltiitt

szerepi.iket tekintve aranytala
nul vannak tamogatva. igy az
egyes adhat6 tamogatasi kere
tek niivelese eppen id6szeriive
valt. Tovabba a palyazati rend
szer atalakitasa is indokolt,
mert ajelenlegi nem igazsagos.

A kulturalls elet szfnvo
nalanak javitasa teren azt
gondolom, hogy a varosi ren
dezvenyeink ellaposodtak. Ez
elmondhat6 a f6z6 rendezve
nyekre is. Regen 50-60 f6z6
fozte a halaszlet a ligetben,

vagy a fiird6ben az etelt a csa
ladi napokon.

Kozutjaink tragikus alla
potban vannak. Tudom, hogy
pI. a Fo ut nem varosi fenntar
tasu utvona!. Azonban ki mas
tudna az uj burkolatert lobbiz
ni, mint a varosvezet6? Evek
6ta megoldatlan problema.

Fontosnak tartanam on
kormanyzati lakasok es ber
lakasok epiteset. Legjobb
pelda ezekre a Nyarszegi utea
ban a Gyomaszolg altai felepi
tett sorhazak. Mindegyik
viszonylag hamar vev6re talalt,
azaz volt ra es szerintem lenne
is igeny. Az6ta egy sem epi.ilt.
Sot az uj lakas epitesere kiadott
engedelyek szama varosunk-

ban kevesebb, mint iit. A fel
epitett uj lakasokat akar az alla
mi tamogatas (CSOK) igeny
bevetelevel ertekesiteni lehet
ne. A berlakasok pedig segite
nek azokat, akik iiner6b61
egyel6re nem tudnak lakast
vasarolni, de tervezik.

A Gondozasi Kozpont
fejlesztese, plusz munkaer6
felvetele is napirendre keriilne.
Sajnos oregszik a yaros megal
lithatatlanu!' Az id6seink gon
dozasa azt gondolom kiitelez6
feladat. Sajnos nem minden
gyermek teheti meg kiizvetle
niil, mert munkaja vagy egyeb
dolga mar nem ide koti. Ezert a
megfelel6 kiiriilmenyeket
legyen az ferohely, apol6i let
szam, korszerii berendezest a
varosnak kell biztositania.
Biztositania kell ugy, hogy a
gondozottak terhei a szinvonal
javulasa erdekeben ne nove
kedjenek.

Az uj vallalkozlisok ta
mogatasa, munkahelyteremt6
vallalkozasok betelepi.ilesenek
osztiinzese lenyeges feledat
lenne. A helyi ad6zasunkban
ki.iliinb6zo kedvezmenyek nin
csenek beepitve. Fontosnak tar
tanam a vallalkozasoknak
adhat6 kedvezmenyek kidolgo
zasat, melyek hozzajarulnak uj
munkahelyek teremtesehez, uj
vallalkozasok alapitasahoz.

Par eve ujra horgaszok.
Azt gondolom remek kikapeso
l6das. Latom, hogy a megyei
sziivetseg milyen odaadassal
vette kezbe a feladatot. Egyre
tobben valtjak ki az engedelye
ket es ami meg biztat6bb, hogy
egyre tiibb gyerrnek kap kedvet
a horgaszathoz. Ezt tovabb kell
vinni, akar varosi tamogatassal
IS.

Mint azt korabban mar
emlitettem en egy dinamikusan
fej16d6 varost kepzelek el. Azt
gondolom, hogy a fejlesztesek
nel mereszebbnek kell lenni es
kicsit vallalkoz6i szemleIettel
kell belevagni a dolgokba 
tajekoztatta lapunkat Marjalaki
J6zsef gyomaendr6di polgar
mester jeliilt.

H.E.
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szegyelli,
Varga Mihaly, kozis

mertebb neven Cibere is
megmeretteti magat az
oktober 13-i onkormany
zati kepvisel6 valaszta
son. Bar Cibere munkas
sagat tavaly osszel egy
kitiintetessel elismerte a
varos vezetese, most
megis tobben lebeszeIni
igyekeztek ot az indulas
rol: ba kepvisel6 lesz,
akkor bogy nez az ki,
hogy egy boMe is beiil a
kepviselo-testiiletbe? !

Figyelmeztettek olto
nyos emberek, hogy ma
radjon 6 csak varosi bo
h6c, de ne akarjon nepkep
visel6 lenni...

Ciberet azonban a fe
nyeget6 telefonok nem
tantoritottak el, igy oszze
gyiijtotte a jeloltseghez
sziikseges lakossagi ala
irast, igy neki is eselye
lesz az 5. szamu valaszt6
korzetben megszerezni a
szavazatok tobbseget.

Gyomaendr6d kepvi
sel6-testiilete egyebkent
tavaly elismerte Varga
Mihaly (Cibere) kozeleti
munkassagat es Gyoma-

endr6dert Kitiintet6 Em
lekplakettet adomanyozott
neki mult ev okt6bereben.

"Varga Mihaly 1947.
okt6ber 18-an sziiletett
Gyoman. SziilOhelyen
vegezte az altal6.nos isko
lat, majd Bekesen tanult
kozepfokon mezogazdasa
gi gepeszeti ismereteket.
Az iskola elvegzese utan,
egy utaz6 cirkuszi tarsulat

tagjakent, Cibere muvesz
neven, bohockent szora
koztatta a magyarorszagi
kozonseget.

Nehany ev utan haza
koltozott es az Endrodi
Cipesz KTSZ-ben helyez
kedett el, ahol rokkant
nyugdfjazasaig dolgozott.
Varga Mihaly 41 eve szer
vezi es iranyitja a Beseny
szegi Gyermeknapot.
Termeszetesen nem csak a

gyereknapon bontakozik
ki, hanem sok eve 0 a
Varosi Mikulas is.
Faradhatatlanul tesz a
varosert, onzetleniil, ariya
gi ellenszolgaltatas nelkiil.
Az itt elok kedvelik a cibe
res humorat, kozvetlense
get. A sz6 szoros ertelem
ben j6 ember, peldamutat6
lok6.lpatri6ta" - all az
onkormanyzat kitiintetesi
indoklasaban.

Mindezt csak azert
ideztUk e helyen, mert tob
ben is tudattak vele, hogy
nem kellene indulnia kep
viseI6-jeloltkent, gyengit
ve ezzel is a hatalomra
vagy6k eselyeit...

Cibere viszont ossze
gyiijtotte az indulashoz
sziikseges ajanlasait,
melyet Ie is adott szeptem
ber 9-en delel6tt, igy 6 is
kepvisel6-jelolt lett fUg
getlenkent a gyomaendr6
di 5. szamu valaszt6kerii
letben.

Varga Mihaly (Cibere)
lapunknak elmondta, hogy
kampanyaban nem iger
egetver6 dolgokat:

- A kis iigyeket igyek
szem tamogatni es segitek
a kornyezetemben lak6
id6seknek, mozgasseriil
teknek mindennapos dol
gaik intezeseben, hogy
konnyebb legyen az elet
iik. A Besenyszegi Jat
sz6ter amolyan senki fOld
je, ahol vallalom a teli id6
szakban a jardakr61 a h6el
takaritast is. Megvalasz
tasom eseten a lakostarsa
im barmilyen panasszal,
eszrevetellel ejjel-nappal
megkereshetnek - nyilat
kozta Cibere a Sz6
Beszednek szeptember 9
en.

Kitiintetesek
Az augusztus 20-ai nemzeti

iinnepiink tiszteletere osszehivott
kepvise16-testiileti iilesen helyi
kitiintetesek atadasara keriilt sor.

Gyomaendr6d Varos kepvisel6
testiilete helyi civilek es kozossege
ik javaslata alapjan nemzeti iinne
piink alkalmab61 diszpolgari cim~t

adomanyozott a tobb evtizede

Gyomaendr6dhoz kot6d6 Lang
Mik16snak, aki mecenasi szerepval
lal6kent jarult hozza kultunilis elet
iink fej16desehez, multunk meg6r
zesehez.

Gyomaendr6dert dijban resze
siilt Farkas Zoltanne iskolaigazgat6,
aki tobb evtizeden at a yaros fejl6
dese erdekeben kiemelked6 ered-

menyessegu, maradand6 erteku
tevekenyseget vegzett.

Ugyancsak Gyomaendr6dert
elismeresben Timar Attila mester
szakacs reszesiilt, aki elethivatasz
szeru szakmajaban huzamosabb
ideje kimagasl6 kozossegi teve
kenyseget vegzett - irja a gyoma
endrod.hu.

~
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A Bekes Megyei On
kormanyzat Kozgyiilese
2015-ben alapitotta a
Polgarokert dijat, amit
minden evben egy olyan
polgarmester kaphat, aki
legalabb egy cikluson
keresztiil toltotte be tisz
tet, es aki Bekes megye
tortenelmi hagyomanyai
ra epit6 kiemelked6 koze
leti tevekenyseget vegez
vagy vegzett. Ebben az
evben Ketsoprony polgar
mestere, Volgyi Sandor
erdemelte ki ezt a cimet.

latai er6siteseert valamint
a muveszeti es kultunilis
eIet, tovabba a sport terii
Ieten kimagas16 eredme
nyeket eler6 szemelyek,
kollektivak tevekenysege
elismerese erdekeben
"Bekes megyeert"
kitiintetest adomanyoz.

Iden harman vehettek
at az elismerest: Szrenka
Palne, a Bekes Megyei
Nyugdijas EgyesiiIetek
Szovetsegenek elnoke tar
sadalmi szerepvallalasa es
kozossegi munkaja elis
meresekent, Der Istvan, a
DER Bpit6 es Szigete16
Kft. projektigazgat6ja
Bekes megye gazdasagi
eleteben betoltott megha
taroz6 szerepeert es Ha
rangoz6 Imre neprajzku
tat6 a kozmuve16des teren
vegzett kiemeIked6 mun
kajaert.

nnepi
megyegyules

••

A Bekes Megyei
Onkormanyzat Kozgyii
lese iinnepi megyegyiilest
tartott a Bekescsabai J6
kai Szinhaz Vigad6 ter
meben szeptember 5-en..
Az iinnepsegen jelen volt
K6sa Lajos parlamenti
kepvisel6, az Orszag
gyiiles honvedelmi es ren
deszeti bizottsaganak el
noke is.

A Bekes Megyei On
kormanyzat Kozgyiilese a
2014-2019-es ciklus utol
s6 iileset tartotta, mely
egyben iinnepi iiles is
volt. Zalai Mihaly, a
megyegyiiles elnoke
koszont6jeben ertekelte
az elmUlt ot evet, kiemel
ve azokat a fontos mer
foldkoveket es tevekeny
segeket, melyek a ciklust
jellemeztek.

Elmondta: az elmult
ot evben a megyei onkor
manyzat legfontosabb fel
adata a Teriilet- es Telepii
lesfejlesztesi Operativ
Program e16keszitese es
lebonyolit<isa volt, eddig
70 telepiilesen 466 pro
jekt meg 59,7 milliard
forint ertekben. A beruha
zasok a telepiilesek es
egesz Bekes megye fej
leszteset, felzark6ztatasat
celozzak, f6 szempont a
munkahelyteremtes volt.

K6sa Lajos a kormany
munka alapu politikaja
fenyeben Bekes megye,
Bekescsaba jov6jet he
Iyezte g6rcs6 ala, e16re
vetitve a terseg e16tt all6
lehet6segeket. Ugy velte,
jelent6s fej16des eI6tt all
Bekes megye, csak tudni
kell dni a lehet6segekkel.

A Bekes Megyei On
kormanyzat Kozgyiilese
minden evben Bekes
megye tarsadalmi, gazda
sagi, tudomanyos fejl6de
seert, nernzetk6zi kapcso-

ve hOszigeteles kiepite
sevel jart egyiltt.

Az iizlet kivill-beliil
egyseges szineket ka
pott. A k6myezet meg
6vasa erdekeben a t6bb
tucat cserje iiltetesen till
modemizaltak a hiites
rutesi rendszert es a vila
gitast. Az energiatakare
kos szemlelet a felujitas
soran a komyezet vedel
meben is fontos szem
pont volt.

Az uj gyomaendrodi
SPAR aruvalasztekaban
a mar megszokott Siker
pekaruk mellett a helyi

es regionalis 6lelmiszer
termekek, specialitasok
legnepszeriibb kinalata
is megjelenik.

Az uj SPAR Market
iizlet 2019. augusztus 8-i
megnyitasaval tiz helyi,
gyomaendrodi lakosnak
tudott munk<it biztositani
a Siker Kft - tudtuk meg
a ceg vezetaitol.

saval kezd6dtek meg ez
evtavaszan, melyet a
belso ter atalakitasa, kor
szeriisitese k6vetett.

A vilagos, letisztult
szinvilagu elad6ter ki
alakitasa, homlokzat fel
ujitasa, vonzobb megje
lenesii f6fronttal es foto
cellas ajt6val, nyilasza
r6-korszeriisitessel illet-

Az atalakitaskor fon
tos szempont volt a
korabbinal vonzobb,
szinvonalas vasarloi kor
nyezet megteremtese.
Az epiilet kivill-beliil,
valamint a teljes butor
zat megiljult. A belso ter
tervezesekor nagy jelen
toseggel birt, bogy a
minosegi frissaru (zold
seg-gyiim6lcs, pekaru,
hus-es csemegeterme
kek) megjelenese mino
segi kiszolgal6 bUtoro
kon t6rtenjen.

A felujitasi munkala
tok a parkol6 kialakita-

Ennek k6sz6nhetoen
ez ev tavaszim franchise
szerzodest k6t6tt egy
massal a Siker Kft. es a
SPAR Magyarorszag
Kereskedelmi Kft. azzal

az elkepzelessel, hogy
nehany gyomaendrodi
iizletet SPAR partner
boltkent iizemelteti a
jovoben.

Az egyilttmiik6des
elso lepesekent a Siker
Kft. Bajcsy ut es Tompa
utca sarkan levo ABC
jet es annak k6myezetet
teljesen atepitette.
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butorlapb61
vakumf61iazott
felOlettel vagy
tomor fab61!

Telefon:
0620/9142-122

5500
Gyomaendrod,
Ipartelep u. 1/1.

Stancolt
es
hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!
Szitazc3S,
szitaforma
keszites!

Telefon:
0630/9554-571

!@~"QlG't',.

Nemzeti
Kozlekedesi
Hatosag

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

iiszaki
vizsaaztatas

22.000 Ft

Napsugar- Sagi Aliz I db,
Nagy KristOf I db, Okras
Nandor-Toth Kinga-Kun
Vilmos I db)

4. hely: 7 db (Fodor
Bence 2 db, Szanto Milan I
db, Konyecsni Milan I db,
Sagi Aliz 1 db, Berta Bence I
db, Nagy KristOf I db)

5. hely: 2 db (Gyetvai
Mare 1db, Toth Menta-Noffiri
Ramona I db)

6. hely: 3 db (Berta Bence
1 db, Fodor Bence 1 db,
Wagner Anna I db)

7. hely: 2 db (Nagy
KristOf 1 db, Vida Levente 1
db)

8. hely: 3 db (Szanto
Milan I db, Toth Menta 1 db,
Olah Zsombor 1 db)

9. hely: 2 db (Olah
Zsombor 1 db, Szabo Bama
Varga Krisztian I db)

A valogatott keretekbe
eddig bekeriilt versenyzok:
Mertz Attila, Fodor Napsugar,
Sagi Aliz. Eselye van meg a
kerettagsagra: Konyecsni
Milannak, Szanto Milannak,
Fodor Bencenek es Wagner
Annanak.

Augusztus 7-en nyar
bUcsliztato viziruraval zartak a
szezont a KSI Gyomaendrod
kajakosai, a sziilok es baratok.
Korostarcsarol kenukkal, kaja
kokkal indult a tUra. A 70 fos
csapat a felhalmi horgaszta
nyanal pihent egy kicsit, majd
folytatva a rurat a gyomai rura
megallonal ert celba.

Eredetisegvizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

akci6s aron:

<> I I 0666/61 0-650
0630/600-42-30
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Az Orszagos Bajnok
sagok befejezodesevel a ko
vetkezo eredm6ny sorral biisz
kelkedbetnek a KSI
Gyomaendrod kajakosai:

Ebben az 6vben az
Orszagos Bajnoksagokrol
osszesen 8 bajnoki arannyal
terhettek haza a versenyzok.

I. helyezesek: (Mertz
Attila 3 db, Fodor Napsugar es
Sagi Aliz 2-2 db, Wagner
Anna I db, Konyecsni Milan I
db, Nagy KristOf-Berta Bence
Rau Zsolt I db)

2. hely: 4 db (Fodor
Napsugar 2 db, Konyecsni Mi
lan I db, Toth Menta 1 db)

3. hely: 6 db (Berta Bence
1 db, Fodor Napsugar I db,
Sagi Aliz 1 db, Fodor

eros magyar noi mezonyben
bontogatja szamyait!

Toth Kinga a Szegeden
rendezett felnott vilagbajnok
sagon alit rajtboz egy
Gyermek MK-4 -es bemutato
szamban. Ide Budapesti es
Vid6ki valogaton keresztiil
vezetett az lit. Sok ezer nezo
elott Kinga budapesti tarsaival
karoltve vegiil az elokelo
negyedik helyen vegzett.
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Az elmlilt evekben
Kovacs Gabor es Kovacsne
Kozma Diana kezei kozt
nevelkedtek Gyomaendrod
leghiresebb, nernzetkozi szin
til kajakosai. tme nehany nev:.
N31uk lett ifjlisagi Olimpiai
Vilag es Europa bajnok Totka
Sandor, veliik tudott Europa
bajnoki cimet nyemi Gellai
Tamas vagy eppen kettejiik
segitsegevel jutottak Maraton

EB bronzeremig es ORV
ermekig a Lovei lanyok. Kiss
Csaba ORV aranyat nyert, mig
az egeszen kozelmultban
Szanto Milan ORV negyedik
majd Europa bajnoki 13.
helyezest ert el a kozremUko
desiikkel.

Most Fodor Napsugar
harcolta ki az Olimpiai
Remenysegek Versenyen a
reszvetel jogat. Napsugar, bar
nagyon fiatal, bibetetlen szor
galmanak, kitartasanak es
munkabirasanak koszonheto
en keriilt be a Pozsonyba utazO
magyar ORV csapatba. K-4
200 es K-4 500 meteren allhat
rajthoz szeptember kozepen
Szlovakiaban. A teljesitme
nyet noveli, bogy a bomba

PAPIR

garanciaval
nagy terfogatu
teherautoval

videkre is!
lefon

0630/408-8

szo
BESZED

Gyomaendrod,
Kossuth u. 31.

KOLTOZTETES

hirdetesfelvetel
Telefon:

0670/22-632-99

E-mail:
slobeszed@gmail.com

SZO,:BESZED
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Az arak brutt6 arak, tartalmazzak az arat is!

lartszelvenyek szeles valasrlekben, akcios arcn.
Egyeb arainkrol erdekl6dj6n telefonon, vagy szemelyesen uzletunkben!

Rezcsovek
015 1350 FUm
018 1650 FUm
022 2050 FUm
Fiites acelcso
01/2" 470 Ft/m
01" 880 FUm
Radiator szelep
01/2" 2950 Ft
Demeter we tartaly 5100 Ft
Laguna we tartaly 7750 Ft
Mafem masd6 csaptelep 8800 Ft
Mafem kadt61tas csaptelep (zuhannyal) 16000 Ft
Acelradiator
OK 600/1200 23000 Ftldb
OK 600/1600 29870 Ftldb
PVC csa 11012 m 1050 Ftldb

nelkiil lerak, elhelyez.
A jovoben veIhetoen

tovabb szigorodnak a
szabalyok, legalabis erre
utalt meg tavasszal
Palkovies Laszl6 mi
niszter is: mint mondta,
egy kesziilo tervezet
szerint mar nem sza
balysertesnek, hanem
bii neselekmenyne k
szamitana az iIIegalis
hulladeklerakas.

Emellett az Emmi es
az ITM tovabbi elriaszt6
szabalyozasokon is dol
gozik, igy nem kizart,
hogy a szazezres maxi
malis biintetesi tetelen is
idovel emelni fognak.

lomtalanitast, vagy nem
akarjak elvitetni a sze
metet, ehelyett inkabb
egy k6zeli vizpirton,
vagy az lit mellett rakjak
Ie a szemetiiket. Mond
anunk sem kell, hogy ez
teljesen es totalisan ille
galis.

A 218/1999 (XII.28.)
kormanyrendelet ertel
meben ugyanis szabaly
sertest kavet el es szaze
zer forintig terj edo penz
birsaggal sujthat6 az a
szemely, aki telepiilesi
szilard vagy folyekony
hulladekot a k6zteriile
ten vagy nem az arra
kije16lt helyen engedely

cselekmeny lesz
alis szemetlerakas

B"
illea

Az emberek k6ziil
rengetegen illegalis utra
tevednek: a varosb61 a
holtagak melle, a mezo
re, a kazutak melle a
parkol6kba hordjak ki a
szemetet, sittet es a
lomokat, am ezert akar
100 ezer forintos birsag
is jarhat. Raadasul nem
sokara mar biineselek
menynek is szamithat az
illegalis szemetlerakas.
Ugyanakkor sok esetben
az sem oles6, ha az
ember szakemberre biz
za a hulladekok elszalli
tasat. Orszagos proble
ma, hogy sokan nem
varjak ki a k6vetkezo

Nyar elejen hetekig alIt a 46-os szamti tit menten - Nagylapos hataraban, a
34-es kilometernel - az a sziirke, oreg Peugeot, melyet azutan eIeImes

arrajarok "kibeIeztek" es beIeIoktek az arokba. A senki altaI nem keresert
rones harmadik honapja disziti a Gyomaendrod hataraba erkezoket

Turizmusunk aIapkovet jelentik a holtagaink.
Ilyen es ehhez hasonlo Iatvany fogadja az ideI:itogatOt a nyaralosorokon
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Mameluko
es onjeloltek

k6mra, de sajnos ez nem
segitett. Ezutan azonnal
mentot hivtak.

Ennyi szeretettel toro
dessel es odafigyelessel
meg nem talalkoztam.
Szivem minden Mlajaval
koszonom mindenkinek,
aki kozremUkodott abban,
hogy minel elobb orvosi
ellatashoz jussak! A Siker
dolgoz6i mellett terme
szetesen a mentosoknek is
szeretnem megkoszonni
segitsegiiket!

Nagy Endrene
Gyomaendrod

tent, iiltem egy keveset a
postan, majd elindultam a
Hosok uti Siker ABC-be.

Sajnos a boltban mar
olyan rosszullet fogott el,
hogy kapaszkodnom kel
lett a pultba, hogy el ne
essek. A boltos lanyok
odaszaladtak hozzam, es
azonnal szeket hoztak. A
sikeres lanyok kerdeztek,
hogy mikent tudnanak
segiteni.

Sajnos alig kaptam
levegot, ugy ereztem
megfulladok, hoztak vizes
ruMt a csukl6mra a tar-

ilasi iskolasok
alalkozta

SZO-BESZED
hirdetesfelvetel!
Telefon: 0670/22-632-99

E-mail: 5zobeszed@gmail.com

Mar hagyomany, hogy evente talalkoznak azok a vendiakok, akik egykoron a kisnyi
lasi iskola padjait koptattak. Iden, szeptember 7-en volt az osszejovetel es elsokent a
20l6-ban elhelyezett emlektablajukat koszorliztak meg a Kis Balint Iskola Fo uti epiile
tenek falan majd kozos ebectdel egybekotott beszelgetes kovetkezett.

•Isn

Iden szeptember 3-a
eletem legszornyiibb
napja volt. A reggelem
szokasosan indult, bar
nyugdijaskent betegeske
dek, nem ereztem rosszul
magam, igy elindultam a
bankba, a postara, vala
mint a boltba.

Mar a postan rosszul
ereztem magam szediil
tern es nagyon fulladtam.
Ezek a tiinetek nem isme
retlenek szamomra, sok
szor elOfordult mar, de
egy kis pihenes utan
elmUlt. Most is igy tor-

Tomka Mihaly

dicsereteket. A kepvise
10k mameluk arccal hall
gatjak a basa beszedet. A
mameluk rokona a stre
ber, a seggnya16, a kon
formista, es meg sorol
hatnam.

A mamelukok komI is
t6bbfele letezik. Van, aki
a helyi basa alattva16ja,
van, aki egy orszagos
part regionalis szekerto
16ja, s akad olyan, aki
egy varosbeli szervezet,
azon beliil is egy hang
ad6 figura csicskasa.
Ezek a lenyek mindig is
leteztek, s ujra-ujra meg
sziiletnek, mint a fak
kerget emeszto tapl6
gombak.

A masik kepviselo
tipus az onjelolt. Fiig
getlennek tiintetik fel
magukat, azonban val6
jaban ok is mamelukok,
vagy azza valnak hama
rosan. Gerinciik igen
hajlekony, es minden
mas szempont ele helye
zik a penztarcajukat.
Mondhatni: megelhetes
bol vallaljak a kozsze
replest.

A mameluk kepviselo
a polgarmester kegyet
keresi. A vallalat mame
luk konyveloje nem mer
ellentmondani az igaz
gat6nak. Az ontelt veze
to szereti a mameluk

Sokat elmond r61uk a
sz6 jelentese:

A mamelukok az 6kor
ban szinte kizar61ag
Eurazsia sztyeppein elo
nepekbOl szarmaz6, isz
lamra attert rabszolgak
voltak, akiket kiiIonosen
eros huseg ffizott uraik
hoz. Kesobbi jelentese
szerint a mameluk a
hatalom elott hajb6ko16
szemeIy, aki alaveti ma
gat a felsobbsegnek,
magas allasu, nagy ha
talmu szemelynek.

Egy onkormanyzati
kep vis elo -val a szta si
procedura soran kHfe
Ie jelentkezo akad: a
mamelukok es az onje
loltek. Elobbiek egy
szervezet, egy csoport,
vagy part altaI iranyi
tort, eleve predesztinalt
emberek.
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K6sz6nt6m a Szo
Beszed olvasoit. Ebben a
eikkben sok embert erint6
problema keriil teritekre. A
szekrekedesr61 fogunk rna
ertekezni.

Mint minden betegseg
eseten ugy a szekrekedesnel
is az oklokok keresese,
megtalahisa a legfontosabb
a terapiahoz. Az oklokok
k6z6tt latnunk kell, hogy a
fizikai okozaton ml erzelmi
es mentalis okok is lehet
nek.

A fizikai okok eseteben
a helytelen taplalkozas, a
keyes rostanyag bevitel,
keyes folyadekfogyasztas, a
keyes mozgas allhat, de sza
molnunk kell egyeb tenye
z6kkel, mint pI.: k6myezet
vattozas, rendszertelen elet
vitel, mulandosagok hajszo
hisa, szetszortsag, szorongas
mentalis es erzelmi okaival
IS.

Figyelembe kell ven
nunk az alkatisagot is a
k6verseg vagy a sovanysag
allapotat. A termeszet min
denre kinal nekiink t6bb
megoldast is, de azt javas
10m, hogy miel6tt 6ngyo
gyitasba kezdenenek otthoni
k6riilmenyek k6z6tt minden
esetben egyeztessenek or
vossal, patikussal, terme
szetgyogyasszal, aki jol
ismeri, atlatja az On egesz
segi helyzetet, allapotat.

A gyogyitasnak egyet
len eelja van/lehet: meg
sziintetni a tiineteket kivalto
okot, helyreallitani az
egeszseget!

A szekrekedes eseteben
hashajtok adasa nem megol
das. Hogyan is kellene men
nunk a we-re? Naponta, reg
gel es este, valamint a f6
etkezesek utan. Ellenkez6
esetben a belsar rohadni es
erjedni kezd, mergez6 ga
zok (ammonia) keletkeznek,
amelyek felszivodnak a ver
aramba es mergezik az
egesz szervezetet. A felszi-

A szekrekedes
vado gaz halmazallapom
mergek levertseget, farade
konysagot es sulyosabb ese
tekben depressziot is okoz
hatnak. lelent6sen rontjak a
ferfi es n6i ivarmirigyek
miik6deset, komoly koeka
zati befolyassal vannak a
nennz6kepessegre!

A veraramban 16vo gaz
halmazallapotu ammollla
athatol a szem-ver es az
agy-vergaton megzavarva
azok normalfunkeioju,
egeszseges miik6deset.
Amennyiben tartosan fenn
all aver gazok aitali toxikus
allapota (amely a belrend
szerb61 indul) az bizony
mas egyeb sulyosabb beteg
segek koekazatat hordozza
magaban.

Barmilyen degenerativ
kronikus idegrendszeri alla
pot eseten gondoljunk az
el6z6 gondolatokra is.

Lassuk mit is tehetiink
mi magunk. A legels6
dolog, amit tehetiink, bogy a
taplalkozasunkra forditsunk
t6bb figyelmet. Rendszere
sen fogyasszunk rostos
z61dsegeket, gylim6lcs6t. A
rostok a belekben megduz
zadnak es nyomast gyako
rolnak a belfalra es ez altai
felgyorsul a belmozgas.

Szoktassuk hozza a
szervezetiinket, hogy reggel
ehgyomorra egy pohar vizet
igyunk meg. Ha makaesabb
a szekrekedes, akkor 1-2
ev6kanalnyi lenrnagot 3-4
orara aztassuk 2 dl vizbe. A
magot es a vizet is elfo
gyasztjuk, amikor elkesziil.

Sz6-Beszed

Vannak olyan Un. antragli
kozidakat tartalmazo
gyogyn6venyek (kutyaben
gekereg, varjut6vis, szenna
level, rebarbaragy6ker, stb.)
amelyek hasznalata id6n
kent szoba j6het a szekreke
des kezeleseben, de tartos
hasznalata nem javasolt.

A fentiekb61 jol litthato,
hogy a szekrekedes egy
valos sok embert erint6
problema, amely kepes
testi-lelki es mentalis beteg
segeket okozni. -Ha
Hippokratesz mondasbol
indulunk ki ("taplalekod
legyen az orvossagod")
vagy Paraeelsus b6lcsesse
geit vizsgatjuk ("a halal a
belekben lakik") azt Iittjuk,
hogy mindkett6 mondasban
lehet valami, ha az evezre
deken keresztiil az id6k
utveszt6jeben is fenn tudott
maradni es vilagossagot
hozott a szenved6knek.

Az 6si tudas a szekreke
des vagy szekszorulasra a
k6vetkez6ket javasolta.
Edesgy6keres vastagbelmo
sas 1-2 alkalommal. Pikans
izii taplalek mellet az olajos,
nedves es meleg min6segek
fogyaszmsat. A vekony al
kamaknak teakeverek javas
lat: ziliz, edesk6meny, baber
es a gy6mber, ill. edesk6
meny ragasa. A k6ver alka
mak eseteben mas javasolt:
egy-egy egysegnyi szere
esendio, gy6mber, kakukk
ffi, edesk6meny tea mezzel.
Egy nehany napos kenyer es
viz b6jt esak jot tehet, ter
meszetesen szakemberrel
egyeztetve.

Ha gyakori, vagy haj
lam miatt kell szembenezni
a szekrekedessel, akkor tart
sanak otthon glicerines
(mentolos) kupot a hiit6
szekrenyben, es ha sziikse
ges haszniljak batran!

Kellemes venasszonyok
nyaritt kivanok On6knek!

Ambrusz Laszlo

11

CSAK ABBAN AZ ESETBEN HfVJA,
HA VALOBAN SEGITSEGRE SZORUl!

Verso Biztositasi Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes k6rO Ligyintezese.

- 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
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Szenvedely vagy
l11eg·alkuvas

Sirokat astak ki
egyMzkozseg dolgoz6i
eltavolitottak az aljnoveny
zetet, azonban a szaraz,
agyagos talaj miatt a kuta
t6arok kiasasa munkagep
segitsegevel tortent meg.

A munkaIatok soran az
intezmeny dolgoz6i a forra
sokkal osszhangban 7 f6
maradvanyait tartak fel.

A kutat6arokb61 kie
melt felszerelesi targyak 
koztiik egy igen rossz alla
potban lev6 magyar azo
nossagi jegytok, amely sze
melyazonossag megallapi
tasara mar nem volt alkal
mas - vizsgaIata alapjan a
tomegsirban a Magyar
Kiralyi Honvedseg hOsi
halottai nyugodtak.

Amaradvanyok a hely
szinrol elszallitisra keriil
tek, ujratemetesi.i.krol Bu
dapesten a HM Hadtor
teneti Intezet es Muzeum
Katonai Emlekezet es
Hadisirgondoz6 Igazga
t6sag gondoskodik.

(facebook)

A HM HadtOrteneti
Intezet es Muzeum Ka
tonai Emlekezet es Hadi
sirgondozo Igazgatosag
munkatarsai bejelentes
alapjan exhumalast ve
geztek a Gyomaendrodon
talalhato, hasznalaton
kiviili reformatus temeto
ben.

A felt:hasi munbit
helyszinbejaras es leveltari
kutat6munka elozte meg. A
megvizsgalt forrasok alap
jan a kerdeses temetoben 7
bOsi halott magyar katonat
helyeztek kozos tomegsir
ba, akik koziil 6 f6 neve
ismert, egy f6 pedig isme
retlen.

Az aljnovenyzettel
sumn benott, gondozatlan
teriileten 3, meg meglev6
sirjel segitett beazonositani
a tomegsir helyet.

Az azonosit6 feltarasra
2019. augusztus 28-an es
29-en keriilt sor Gyoman. A
terepi munkat konnyitette,
hogy a helyi reformatus

kedvezett nekik. A szocia
lizmus egy pillanat alatt
osszeomlott, a tankok kivo
nultak az idegen katonakkal
egyiitt. Itt maradt a szabad
ter, a vegteleniil nagy lehe
t6seg, amivel egy evszaza
dokon at szolgasagban tar
tott nep nem tudott mit kez
denio

A muveletlen politikai
szerepl6k minden kovetkez
meny neIkiil belesz61hattak
abba, amihez abszolut nem
ertettek. Visszatert az otve
nes evekben tapasztalt iga
zodasi kenyszer. Nem
maradt mas valasztas annak,
aki a paIyan kivant maradni.

Tomka Mihaly

Aszenvedelyes tiizlelkii
emberek Mtterbe szorultak,
szavukat elnyomta a csiirhe
csortetese, a cserkesznek,
viteznek, aldemokratanak es
ki tudja meg minek oltozott
boh6cok zsivaja.

Az emberek csak nez
tek, amint napr61 napra
egyre inkabb a letminimum
ra szorultak: se teesz, se
gyar, se iizem. A szaporod6
munkaiigyi hivatalokban
embertomegek gyiiltek
segelyert, ahol gepies alkal
mazottak osztottak a pecse
tet es az alairas a munkaneI
kiili konyvecskCkbe.
Munkalehet6seget egyre
kevesbe...

Aki megls be tudott
jutni valahova, minimalbC
rert cserebe, hallgatott,
meghlizta magat, meg poli
tikai szavazatat is a f6nok
izlesehez igazitotta. "Maga
val kotve, mint a keve"
kCnyszeriilt elni egyre
inkabb mindenki. Ez al61 a
kultlira helyi munkasai sem
voltak kivetelek.

gondolkodni, akik nem hit
tek el a dajkameseket, akik
nek volt elkepzelesiik, cel
juk, akik nem elegedtek
meg az 61 melegevel. A
megelhetesi kultUrrnunka
sokkal szemben ok orokos
frontharcosok maradtak,
gyakran egzisztenciajukat
sem Wtve batran szembe
szalltak a pufajkajukat bor
zak6ra, jobb esetben lotyo
gos "majus egy ruhagyaros"
oltonyre cserelo heiyi part
basakkal. A szenvedelyes
kultUrakozvetitok faradtsa
got, munkaid6 hatart nem
ismer6 faradozasa nyoman
vinigz6 televenyek, korha
nyok sziilettek. Batran
kimondhat6, ez volt a kul
iUra aranykora.

A konfekci6s oltonyok
be, sorozatgyartott bUtorok
ba, kocka Ladakba jegece
sedett, vonalas elvtarsak
eszre sem vettek, hogy a
gazdag talajon megterrneke
nyiiltek a magok, es n6ni
kezdett egy elhet6bb, huma
nusabb vilag remeny~.

Meg sosem volt annyi
kival6 kolto, regenyir6,
sosem sziiletett annyi fontos
szinhazi produkci6.
Megsz61altak az els6 mo
dem trubadurok, kortars
kolt6k 6szinte, kemeny ver
seit enekelven eljutottak a
legeldugottabb kis falvakba
is. Az utcakoveken kifenye
sedett lanctalpakon megje
lentek az elso rozsdafoltok,
apr6 hajszaI repedesek. A
rock zenekarok sok ezer fia
talt tudtak lazba hozni, a
szabadsag erzese ujra betol
totte a fortelyos felelemmel
igazgatott teret.

Uj nernzedek noti fel,
akik felelem es korlatok nel
kill kivanta volna valora
valtani almait, elkepzelese
it. A geopolitikai helyzet

Kisvarosunk kulturalis
gyokerei kozott ta1l6zva
ugy runt, hogy korabban
nem voltak kinevezett, hiva
tasos kulturalis szakembe
rek, hanem szenvedeIyes,
onzetlen tanit6k, mesterem
berek es muvelt parasztok
tartottak magasra a tudas es
a muveszetek szereny helyi
zaszlajat. Olvas6korok,
egyletek, daloskorok, nep
zenekarok szinesitettek a
hetkoznapok utani pihenest.

A mUlt szazad kozepen
minden megvaltozott. F6
allasu kulturrnunkasokat
kCpeztek ki, akik a frissen
megalakitott helyi konyvta
rak es kultlirhazak vezet6i,
beosztottjai lettek. A "szo
cialista kultlirara" oktattak
6ket, es elvartak az eszme
huseget. Ez az igazodasi
kenyszer odaig fajult, hogy
hat elemis muveletlen
emberek tartottak sakkban,
terrorizaltak az "eszme"
neveben a kozalkalmazott
nepmuveloket, konyvtaro
sokat.

Aparancsuralmat nebez
megszokni, azonban egy ido
utan rendkiviil kenyelmes.
Nem kell tervezni, nem kell
donteni, nem kell felel6sse
get vaIlalni, nem kell kiilo
nosebben gondolkodni sem,
hiszen megteszik azt az
eloljarok. Az alias rendkiviil
kenyelmes: tiszta komyezet,
telen meleg, nyaron huvos,
a munkatemp6 messze elvi
selhet6bb, mint egy gyari
munkase, vagy egy teeszta
ge. Tiszta ruMban, moso
Iyogva, a megfele16 talpakat
nyaldosva, megelhetesi kul
tUrrnunkaskent el lehet jutni
a megerdemelt nyugdijig.

A baj azokkal volt min
dig, akik ona1l6an tudtak
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ALLAsLEHETOSEG KULFOLDON
K-Power Netherlands Kft. lOo%-ban magyar tulajdonu, villanyszerelessel foglalkozO ceg.
Nyugat-Eur6pa szamos orszagaba tud folyamatos munkat biztositani, a dolgozni tud6 es

akar6 emberek szamara. Bovii16 uj csapatunkba keresiinkjelentkezoket a kovetkezo
pozici6kra:

dr. Racz Beata
allatorvos

Anatorvosi Rendelo
5500 GyomaendrOd,

Fo lit 140/2.
Telefon: 0630/856-31-72

mar minimum 2-3 oltassal
hozzuk el es az esetet
kovetoen minimum fel ev
teljen el alapos fertotleni
tes utan.

Elony.de oem feltetel:

angol vagy nemet nyelvtudas

kiilf<ildi munkatapasztalat

Bkateg6rias jogositvany

INGYENES SZALLAs

munkaba jaras biztositasa

munkaruha es ved6felszereles

elore lepesi lehetoseg

SEGEDMUNKAs

Fo'bh feladatok:

kabel taIcak es vedocsovek felszerelese

" kabelhuzas

nyomvonal epites

tart6szerkezet epites

" Kezdo her: Nett6 7,5 C/6ra

Elpusztult a kisku
tyank parvoban, de jovo
befen bozunk majd masi
kat... Csak ezt NE! A
parvo virus sajnos nagyon
j61 rul el a komyezetben, a
talajban h6napokig ferto
zokepes allapotban marad
es a fertotlenito szerekkel
szemben is nagyon ellenal
16. Ha uj kiskutycit szeret
nenk, azt mindenkeppen

bejelentett munkaviszony

havi kifizetes banksz<imlara (+el61eg
keresi Jehetoseg)

az elso·kiutazas koltseget

Amit elvarunk:

a vegzettseget igazol6 papirok
(villanyszerel6'k eseteben)

" dolgozni akaras es tudas

minimum 6 het folyamatos kiilfOldi
munka vallalas

Amit kimilunkfbiztositunk:

ipari villanyszereles

kapcsol6szekrenyek bekotese

lampak, motorok kotese

Kezdo her: Nett611 C/6ra

Amennyiben felkeltettiik erdeklodeset, akkor kiildje el
fenykepes, rovid oneletrajzat

a villpower61@gmail.com cimre!

VlLLANYSZERELO

Fohh feladatok:

vedve? A harmadik vagy
negyedik oMs utan, mikor
az allatorvos mar azt
mondja, mehet tobbi kutya
koze illetve az utcara setal
ni. Az lenne a legideali
sabb, ha ezen idoszakig a
var6ban sem tennek Ie a
kiskutyat, csak kezben
erkezne hogy ne erintkez
zen esetlegesen beteg allat
ok valadekaival.

Mikol' vigyem el a
hozzam keriiIt kiskutyat
oltasra az allatorvoshoz?
A kis kedvenciinket az
elhozatala utani kb. 4-5
napon, alapos feregteleni
tes valamint bolha irtas
utan vigyiik csak oltasra,
mikor mar megszokta az uj
helyet, latjuk hogy egesz
seges, j6 kedve van es j6 az
etvagya, normal allagU a
belsara. Ha esetleg lappang
benne valami k6rokoz6,
ennyi ido alatt elojonnek
egy esetleges betegseg
tiinetei, amibe amugy
"bele oltanank".

Az en kutyam vedve
van, mar kapott egy
oltast... "Egy oMs nem
oMs sajnos." A parvo virus
elleni vakcina rossz immu
nogen, igy tobbszor kell
"emlekeztetni" a szerveze
tet az ellene val6 vedeke
zesre. Harom vagy negy
vakcimib6l a1l6 oltasi sort
kell megkapnia a kiskuty
aknak. Nem azert mert
nekiink, allatorvosoknak
az a j6 hogy minel tobb
szor jonnek oltara, hanem
mert ezt igy talaltak
komoly immuno16gusok
megfelelonek hosszU kuta
tasok soran.

Mikol' vibetem ki a
kutyamat sefalni kutya
tarsasagba, mikor van

Azt gondolmink a "par
v6s kutyat", illetve a
betegseg sulyossagat es
k6rtanat mar mindenki
ismeri, de ugy latom sokan
nincsenek tisztaban ezek
kel. Sajnos azt tapaszta
lorn, nagyjab61 fel evente
fellangol egy parvo ,Jar
vany" a varosunkban, ami
altalaban egy beteg kisku
tya mas varosb6l va16
behozatalaval indul es a
komyezo utcakban szepen
"szetkenik" a virust. fgy
van ez most szeptember
ben is. Sokan nem adatjak
be meg a kiskutyajuknak a
megfelelo oltasi sort, igy
sok kis allat az eletevel
fizet ezert legnagyobb
igyekezetiink ellenere is.

Melyek a vezeto tiine
tek? A beteg kiskutyak
bagyadtak, etvagytalanok,
hanynak, jellegzetes veres
buzos hasmenesiik van.
Sajnos a hanyast6l es has
menestol gyorsan kiszarad
nak, igy a folyadekot
p6tolni kell inruzi6 forma
jaban, valamint hanyascsil
lapit6t es a masodlagos
bakterialis fertozesek meg
elozesere antibiotikumot
kapnak. (Mivel virusos
betegsegrol van sz6, csak
tiineti kezeles van, a k6ro
koz6ra az antibiotikumok
nem hatnak, az immun
rendszemek kell kiizde
nie.)

Mikol' kell beadni az
elso oltast? A k6lyk6k
eletiik 5-6. heteig rendel
keznek anyai immunitas
sal, igy a vedooltasokat
csak ezutan adjuk be. A
kiskutyak 6., 8. es 12. hete
sen kapjak a vedooMso
kat. Vannak kiilonosen
erzekeny fajtak (rottweiler,
dobermann, nemetjuhasz,
puli ... ) vagy akik sokat
fognak kiallitasra, kutya
kozossegbe jami, azoknak
szoktam javasolni egy 10.
hetes oltast is.



Szolgaltatasaink:

Az aramszo1galtato he
ti ket alkalommal tart iigy
felszolgalatot a Selyem uti
varoshaza epiiletenek fold
szintjen leva irodajaban.
HHfoi napokon delelott
8-13 6niig, szerdankent
pedig 15-19 6raig.

SZENDIKO

AUTOKOZMETIKA~.
~

Gyoman a MOL-kut mogotti aut6mos6nal!
Varjuk kedves vendegeinket!

-TeljeskorO aut6kozmetika
(takaritas, karpittisztitas, wax, polir, fenysz6r6
felujftas stb.)
- Karpitozott butorok, kozepsz6nyegek, szekek,
padl6sz6nyegek tisztitasa akar haznal is.

Hivjon biltran!
Szendi IIdik6 Telefon: 0630/689-0833

Nyitva tartas:
Hetf6t61 pentekig: 8-16 6raig
Szombat: 8-12 6raig

Tudta, hogy nalunk nemcsak az aut6ja
nyeri vissza tisztasagat, hanem
szonyege, vagy kanapeja is?!

A foldgazszolgaltato
ceg iigyfelszolgalati iroda
jan, a Gyomaendr6d,
Kossuth u. 28. szam alatt
szemelyes iigyintezesre
varjak a lakossagot. Nyitva
tartas: kedden 8-12 oraig,
szerd<in 14-18 6raig.

Betanitott
munkara

keresunk 1 fot.
Palyakezdok

jelenkezeset is varjuk!
Nyitva: hetf6-pentek 8-17.00 szombat: 8-12.00

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

ALUVILL ;"
SzakOzlet (Juhasz Istvan) r
Mezotur, Rakoczi ut 12.

UNKARUHAzAT!

Acelbetetes cipo,
bakancs!

(ir
IOSAAOH
LcitogassoD eI hOlIonk!
5500 CiyomaendrOd.
Pasztor Janos u. 39.
Tel.: 06-66/386-359

Oszi

KiHfU.fiTUHKBOL:
Funyirnk • Cefreshordnk
• NiivenyvedOsz.erek
• Pennelemgepek

• Tapoldatok
• RagcsaloirtU szerek

• F6liak. Tiimliik
• Szivaltylik

• Gumicsimlak
• Munkavelfelmi nJhazat

Liviel Kft.
Gyomaendr6d

Telefonszam:
0670/396-5965

Keresunk 1 fo

lakatost
Palyakezd6k jelenkezeset

is varjuk!

Liviel Kft.
Gyomaendrod

Telefonszam:

0670/396-5965

Keresunk 1 fo

asztalost
Palyakezdok

jelenkezeset is varjuk!

Liviel Kft.
Gyomaendrod

Telefonszam:
0670/396-5965

, ,
KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap

fitness & edzoterem
teremberles IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body Ihastanc Izsireget6 aerobik

tarsastanc Ijoga Ipreventiv gerinc gimnasztika

I<ner Imre ter I wwwgellai.hu
06 66 285 840 I 06 30 627 8234 fitness klub E szo[arium



MOTOR &BIKE

MUSZAKISZAKOZLET
OB-ZOl MotorlBlke Alapitva:1994!

PROTUB orszagmi kerekparcsapat kiemeR tamogatoia!
Forgalmazott kerekparok: Badcat-Baddog, Csepel,

Neuzer, Torpado, Vene
Kerekpar alkatreszek kiegeszitok, BIB kerekUar kiegeszlto

COminemal gumiaruk,Bobike, Polispon gyermekUlIsek szeles
v8lasztekbanl

torkereknar alkatreszek kiegeszjto[~ Motul keooanvagok
Elektromos kereknarok forgalmazasa ISiavitasal

Telelon: 56/350095, email:korzoI65@gmail.com
5400 Mezolur, Rakoczi Ut 4. Ct.: Korom Zollan

Gyomaendrod,
Hidfo u. 12.

(Az EndrOdi hid laban<ll)
Nyitva:

hetkoznap 8-17,
szombat, 8-12,

szezonban vasarnap 8-11.

Napijegyek, hetijegyek
valthat6kl
Elocsalik,

horgaszfelszerelesek,
etetoanyagok!

Telefon:
0670/261-0472

KOROSI WEEKEND
HORGAsZBOLT

Erdeklodni:

Felad6 neve:

Alafras:

Az apr6hirdetes szovege:

Cfme:

Iranyar:

Egy aprohirdetes szovege lehet61eg ne tartalmaz
zan 15 szonal tobbet! A hirdetesek szovegeert fele
16sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

Ingyenes a lakossagi apr6!
A Szo-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak
az olvasoknak a lakossagi aprohirdeteseit, akik
ezen a szelvenyen kuldik be megjelentetes celja
boll A szelvenyen a megjelolt helyre kell bermi a

: krvant szoveget es a szelvenyt levelez61apon vagy
: borrtekban elkuldeni a kovetkez6 cfmre:

Sz6-Beszed Szerkesztosege
5500 Gyomaendrod, Hosok utja 51.RI

8BB GLAS KFT.

Ervenyes
2019. augusztus 1. es szepterriber 30. -kozott.

Kival6 min6segu
muanyag nyilaszar6k
gyartasa, beepites
kozvetlenul a 9yart6t6
10 ev garanciaval!

Kerje ingyenes arajanlatunkat!
Nyisson veJunk!

SZEP
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Sandor Service

FordBiztositas
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