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ti, hogy 700 pont fcilotl tel
jesitett. Ez nagy dolog,
mert meg ilyen j6 magyar
eredmeny nem sziiletett
ilyen vilagbajnoksagon.

- Kiilon biiszke va
gyok, hogy ilyen rovid fel
kesziilessel sikeriilt ezt az
eredmenyt elernem
mondja a gyomaendr6di
lany, aki Szegeden folytatja
a felkesziilest, ugyanis
jov6 szeptemberben Buda
pesten rendezik meg az
EuroSkills-t, azaz a szak
mak eur6pai bajnoksagat.

Alexandra ott lesz...

maradt a versenyig. Heti
hatszor napi 8 6raban ke
sziiltem a felkeszit6immel
Cseh Istvannal es Tom
baczne Szemeredi ZSllZsa
val.

- Abu Dhabi-ban 33-an
voltunk fodrasz verseny
z6k a vilag minden tajar61:
Kimib61, Finnorszagb61,
Oroszorszagb6l, Koreab61,
Japanb6l, Amerikab61, Ka
zahsztanb6l, Svedorszag
b61, es meg sorolhatnam. A
versenyen kilenc osszetett
feladat volt. Negy napon
keresztiil versenyeztunk
noi es ferft versenysza
mokban. Sok esetben egy
kepet kaptunk es azt kel
lett "ugyanolyanra" meg
csinalni probababa feje
ken, egyet pedig elO mo
dellen.

Alexandra a 33 fod
raszversenyz6 koziil a 15.
lett, s ezzel kival6sagi
ermet kapott, ami azt jelen-

hiszen az oktat6mmal Pal
k6ne Zamb6 Edittel sokat
jartunk versenyezni. A har
madik ev vegen jelentkez
tiink az orszagos szintii
Szakma Kival6 Tanu16ja
versenyre ahol 3 fordul6n
kellett tliljutni. Irasbeli
sz6beli es gyakorlati fel
adatokkal sikeriilt elmene
telni a legjobb tiz koze a
dont6be ahol az 1. helyen
vegeztem es megkaptam a
szakma kival6 tanu16ja
cimet.

Az Abu Dhabi-ban
rendezett versenyre uto
lagos meghivas alapjan
keriiltem be, mert az elso
felhivaskor nem vallal
tam, mert tlil nagy feladat
nak gondoltam. Amikor
masodjara is megkerestek,
igent mondtam. Mivel
kes6bb dontotlem a reszve
tel mellett, ezert a 6-7
h6napos felkesziilesi id6
helyett csak 2 h6napom
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A magyar csapat tagjai

Iskolaba, majd Oroshazan
a Tancsics Mihaly Gim
naziumban folytattam a
tanulmanyaimat es erettse-

giztem Ie. Ezutan gyorsan
kellett dontenem mihez is
kezdek, milyen iranyba
indulok. Sportmasszor
szerettem volna lenni de
sajnos Szegeden nem
indult ez a szak, ezert egy
hirtelen otlettol vezerelve
kezdtem Bekescsaban a
fodrasz szakmlit tanulni,
amit hamar megszerettem,. .......,.-

Alexandra a felkeszito tanaraivaI

utazhatott a vilagversenyre
Magyarorszagr61, koztiik
Bekes megyei szinekben a
fodrasz Kovacs Alexandra.

A gyomaendrOdi Ko
vacs Alexandra a 2017-es
szakma kivalo tanuloja
verseny fodraszati szaka
ganak elso helyezettj e,
szakmajanak kivalosaga.
Szegedi es bekescsabai
fodniszatban is kitart6an
gyakorolt az elmUit h6na
pokban. Felkeszit6je ket
fodraszmester, a szegedi
Tombaczne Szemeredi
Zsuzsanna es az oroshazi
Cseh Istvan.

Kovacs Alexandra a
2017-es tanev vegen fejez
te be tanulmanyait a Be-
kescsabai Szakkepzesi
Centrum K6s Karoly tagin
tezmenyeben.

- Gyomaendr6don jar
tam a Kis Balint AltalanosHajas LaszI6vaI

A vihig 60 orszagabOl
1300 fiatal szakember 51
szakmaban versenyzett
oktober 15-18. kozott
Abu Dhabiban. A
WordSkills veh~lkedes a
fiatal szakmunklisok vi
lagversenye. Magyar
orszagot 19 szakmaban
20 versenyzo kepviselte,
koztiik a gyomaendrOdi
Kovacs Alexandra.

Konibban 14, iden mar
19 szakmaban jutottak el
teljesitmenyi.ik alapjan
magyar fiatalok a viadalra.
Fontos az is, hogy a szpon
zorok, szervez6k tapaszta
latot szerezzenek a verseny
szervezeseben, hiszen
2018. szeptembereben a
Magyar Kereskedelmi es
Iparkamara Budapesten
rendezi meg a szakmunka
sok eur6pai versenyet, az
EuroSkills-t.

A magyar versenyz6k
fest6, szakacs, pincer,
apol6 es gondoz6, informa
tikairendszer-iizemeltet6,
cukrasz, viragkot6, epiile
tasztalos, bUtorasztalos,
acs, fodrasz, gipszkarton
szerel6, hegeszt6, k6mu
Yes, szepsegapol6, villany
szerel6, viz-, gaz- es
fiitesszere16, webfejleszto
szakmakban egyenileg in
dultak, a mechatronikaver
senyen ketf6s csapat vett
reszt.

Osszesen tizenkilenc
szakmaban husz versenyz6
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Megnyugodhatnak a kommu
nistak. A gyomai Tanaeskoztar
sasagi emh~kmiivet ugyan elbontot
tak, de a 12 milli6 forintert ujraepi
tett teren szinte visszaepitettek min
dent. Meg a regi emlekmii alatti
dombot is visszahordtcik, s koriilot
te tobb betonkoekcit helyeztek el,
mintha az elbontott egy nagy osz
lop helyett, most sok kiesi tanaes
koztarsasagi emlekmii diszitene a
modemizalt teret.

A Munkaspart helyi vezet6je
tehat orvendhet, a tervez6 - mintegy
- az eredeti latvanyt atformalva
modem emlekteret hozott letre,
melynek egyik legnagyobb attrak
ei6ja, hogy az - Uldogelesre szant 
betonkoekakban telefontolt6 kon
nektorok is helyett kaptak.

A ter esztetikai erteket tovabb
noveli a Pet6fi uteai oldalon elhe
lyezett nagymeretii elektromos
szekreny, valamint a mellette meg-

hagyott - es a rna divatos vintage
feherre festett - egykoron kek koz
kifoly6 kUt.

Tanult olvas6nk kerdezte t6
liink, vajon mi keriilt ebben a terben
12 milli6 forintba? Ketelked6 olva
s6nk felemlitette azt az egykori
kabaretrefcit, amelyben boldog
emlekU Markus Laszl6 felebred egy
ejjel es az elozo nap vasarolt fotelt
szetszedi, mert nem erti: "Mi keriilt
ebbe a fotelon 7200 ezer forintba?"

Egyebkent a kozterek epitese
soran nem volt rul igenyes eddig
egyetlen gyomaendrodi varosveze
tes sem. A Szabadsag teren epitett
szok6kUt sem lesz kovetendo pel
dakent megemlitve a kozteriileti
piheno terek tervezese tananyag
ban, mint ahogyan a regi gyomai
piaeteren letesitett Kner teri all6 
neha maH6 - esobog6kut sem.
Remelhetoleg az endr6di fOter tet
szet6sebb lesz.

A kozeperol meg
hianyzik valami

Esos, hUvos ido varta
a megemh~kezoket okto
ber 23-an az 1956. evi
forradalom es szabad
sagharcra valo megemle
kezesre, valamint Gyo
rna ujratelepUlesenek
Mrotnszazadik evfordu
lojara a felujftott Wodi
aner Albert ter avato
unnepsegere. A j6reszt

kozszolgakb61 a116 hall
gat6sag Takacs Arpad
kormanymegbizott un
nepi beszedet hallgathat
ta meg, majd Toldi Ba
lazs polgarmester mon
doti koszantot a Gyoma
300 eves eml6kevenek
lezarasakent. Ezutan Er
desz Adam, a megyei
leveltar igazgat6ja be-

szelt az emIekterhez1<ap
cso16d6 t6rtenelmi hat
terrol.

A Zilahi Peter terve
zo altaI megalmodott uj
ter erdekessege, hogy a
beton iilokockakban
USB taM talaIhat6, igy
ott barki nyugodtan taIt
heti mobiltelefonjat, tab
lagepet.

Okt6ber 23-an at
adtak, a megujult, Wo
dianer Albert nevet
visel6 teret. A ter atepi
tesere a kepvise16-tes
rulet korabban 12 mil
li6 forintot kii16nitett
el. Az atepites soran
teljesen elbontottak a
korabbi emlekmiivet es
az 6sszes szilard bur
kolatot.

- Teljesen talajese
re lett vegrehajtva, at
helyezesre keriilt a
domb es szinte az
osszes zold fe liilet
megujult. Tobb mint
200 m2-en uj terburko
lat kesziilt. Uj villa
moshal6zat lett kiala
kitva, mely t6bbek
kozott a k6tombok
megvilagitasat, a ben-

niik lev6 USB portok
es a projektor energia
ellatasat is szolgalja.
Terveink kozott szere
pel egy esetleges nyil
vanos WiFi hal6zat
kialakitasa is es ehhez
is sziikseg lesz a teren
aramra - mondta kerde
siinkre Toldi Balazs
polgarmester, aki sze
rint azert egy kicsit
iires lett a ter.

- A ter kozeper61
talan meg hianyzik
valami, akar a ter nev
ad6janak Wodianer Al
beltnek a szobrat, vagy
egyeb alkotast, amely
illeszkedik a ter szelle
misegehez, is ellehet
ne ott helyezni kes6bb
- jegyezte meg a pol
garmester.
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Emellett a fenti
osszegbOl tobb helyen uj
aut6parko16k is epiilnek
az utak mellett. A kozbe
szerzesi eUaras kereteben
a munkakat a SWietelsky
Kft. vegzi el november
kozepeig. A polgarmester
viszont semmi biztat6t
nem tudott mondani a 46.
szamu faut Gyoma
endradon athalad6 sza
kaszanak felujitasar61.

savos ut kosse ossze,
segitve ezzel az eszakr61
del fele halad6 szemely
es teherforgalmat. Az uj
utvonal egyik szakasza
nak mar hamarosan erez
heta lesz a forgalomelte
rela hatasa.

Az erintett szakasz
H6dmezavasarhely varo
sat eszakr61 keriili el, itt a
nett6 27,9 milliard forin
tos fejlesztesben epiila
12,7 kilometeres ut kivite
lezeset a Colas es a Delut
mar elkezdte, a munkala
tokat varhat6an marciusra
fejezik be.

Az elkeriila utnak
koszonhetaen naponta 18
ezer aut6val csokken
majd a 45 ezer lakosu
varos forgalma - irta az
MTI.

:erekDarua
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A tervezesi szerzades
a Debrecen-Bekescsaba
es a Bekescsaba-Szeged
gyorsforgalmi uti ossze
kottetes tanulmanytervet,
a komyezeti hatisvizsga
lat elkesziteset, valamint a
hat6sagi engedelyek meg
szerzeset irja ela; a munka
elvegzesere masfel eve
van a vallalkoz6nak. A
2x2 savos osszekottetes
kivitelezeset korabbi hi
rek szerint 2019-ben kez
denek el.

A kormany tavaly
okt6berben jelentette be,
hogy megepitik a kelet
magyarorszagi korutat.

Lazar Janos Minisz
terelnokseget vezeta mi
niszter azt mondta: a kor
many celja, hogy Sze
gedet es Debrecent negy-

Imi lit epiil
ebrecen kozo

menyekent a Fo uti bicik
liut 70 szazalek:it feluji
tottak, mintegy 2 ezer
negyzetmeteren katyli
zast vegeztek el a varos
utjain, megujult tobb
utca aszfaltburkolata, uj
utat epitettek peldaul az
Okt6ber 6. lak6telepen a
Kenderaztat6 a Baross,
az Egressy utcak egy-egy
szakaszan, valamint a
Vasarteri lak6telepen is.

eguiu

Gyorsforgalmi lit
lesz Debrecen, Bekescsa
ba es Szeged kozott, az
aUami beruhazo kllrta a
megval6sithat6sagi ta
nulmany palyazatat.

A hazai gyorsforgal
mi-ha16zatra hagyoma
nyosan jellemza a Bu
dapest-kozponrusag, ezt a
kozelmultban meghirde
tett M9-es gyorsforgalmi
fejlesztes mellett a kelet
magyarorszagi nagyvaro
sokat Szegeddel ossze
kapcso16 aut6palya is old
hatja majd.

A kozbeszerzesi erte
sitaben a kozelmultban, a
Nemzeti Infrastruktura
fejleszta Zrt. altaI meghir
detett palyazaton megva
16sithat6sagi tanulmany
keszitajet keresi.

G
s

Ez ev okt6bereben
jelentos osszeget koltott
a yaros a Fo ut kerekpa
rut felujitasara, valamint
a mar meglevo utburko
latok javitasara, k:ityli
zasra es uj aszfaltutak
epitesere.

Toldi Balazs polgar
mester lapunkat tajekoz
tatta arr61, hogy a mun
kalatokra 65 milli6 forin
tot koltottek, ennek ered-

fiiteskorszeriisitesre: 91
milli6 forint.

Tobb onkormanyzati
intezmeny (fiirdo, idosek
otthona, stb.) tetozeten el
helyezendo napelemek
kiepitesere: 91 milli6
forint.

Toldi Balazs polgar
mester elmondta, hogy ha
megepiilne az endrodi
kerekparut, korszeriisit
hetnenk intezmenyeinket,
orvosi rendelOinket, fOte
reinket, akkor egy varosia
sabb komyezetben elhetne
a lakossag Gyomaend
rodon.

Kerekparnt epitesere a
Kodaly utcat61 a Hidfoig:
108 rnilli6 forint.

A dr. Pik6 Bela utcai
orvosi rendelo felujitasara:
35 milli6 forint.

Az endrodi iigyeleti
epiilet es az orvosi rende
10k korszeriisitesere: 42
milli6 forint.

A Kiss Balint Alta
lanos Iskola fO uti epiilete
nek kiilso szigetelesere,

A TOP masodik koreben benyujtott paIya

zatok tulnyomo tobbseget a Bekes Megyei

Onkormanyzat Teriiletfejlesztesi Bizottsaga

zart iilesen velemenyezte. A beerkezett 25,8
milliard osszegii, 189 tamogatasi kerelembOl

156 palyazatot velemenyeztek a bizottsagi

tagok pozitivan, ezek osszege. 19,2 milliard

forint. A bizottsag 33 tamogatasi kerelmet

utasitott el, ezek osszege 6,6 milliard forint.

A Bekes Megyei On
korrminyzat Teriiletfej
lesztesi Bizottsaga a tele
piilesiink altaI korabban
benylijtott 12 palyazatb61
az alabbi 11 gyomaendro
di fejlesztesi terv megva
16sitasat tamogatja.

Az alabbiakban felso
rolt tamogatasi igenyekrol
vegleges dontest novem
ber vegeig hoz az iranyit6
hat6sag.

A gyomai piacter fej
lesztesere: 74 milli6 forint.

A Blaha uti 6vodaban
tomaszoba epitesere: 45
milli6 forint.

A gyomai varoskoz
pont atepitesere: 250 mil
li6 forint.

A Fiizfas zugi es a
Cs6kasi holtagakon atve
zeto atjar6k felujitasara:
75 milli6 es 90 milli6
forint.

A Kodaly utcat61 1,2
km hosszon a megepiten
do kerekparut alatt fedett
csatoma kiepitesere: 70
milli6 forint.
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Nemzeli
Kozlekedesi
Hat6sag

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

Eredetisegvlzsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

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

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:
F

Egyhangu szavazassal
valasztotta elnokeve Si
monka Gyorgy orszag
gyiilesi kepviselot a Fi
desz Bekes Megyei Tern
leti Valasztmanya okt6ber
30-ai ii1esen, Bekescsa
ban.

A tisztUjitason ugyan
esak egyhangtilag valasz
tottak az elnokseg tagjava
Erdos Norbert europai
parlamenti kepviselot, Ha
no Miklos bekescsabai
alpolgarmester!, Tolnai
Petert, a Bekes megyei on
kormanyzat kozgyiilese
nek alelnoket es Zalai Mi
halyt, a kozgyiiles elnoket.

A Fidesz uj megyei
elnoksege a terseg gazda
sagi es tarsadalmi eletenek
fellenditeset tartja legfon
tosabb feladatanak. A tes
tiilet eelja, hogy Bekes
megye eros politikai
tenyezove valjon.

Simonka Gyorgy
hangsulyozta, nagy feladat
elott allnak, hiszen helyi
ertekekre epitett fejleszte
sekkel 2030-ra szeretnek
elerni, hogy Bekes megye
valamennyi pontjan jo
legyen elni.

Simonkit
valasztottak

ujra
elnoknek

3799000 ft

1973/12 (Eredeti

alkatreszekkel}

{; 12 S14

felterjesztettek Gyoma
endrodert Emlekplakett ki
tiintetesre, de esak 5 onkor
manyzati kepviselo szava
zott ram, pedig j6l esett
volna - mondta lapunknak
Cibere.

(Kepiinkon Cibere es
Vaszk6 Kata)

polgarmester meg nem akar
konkretumokkal szolgalni az
'iiggyel kapcsolatban, aki annyit
mondott meg, hogy jogaszok,
iigyvedek vizsgaljak az eset
korulmenyeit.

~.j~""'iH

i?~elar E.A~:

Kepe!< (6 db) Ter-kep

Ve~~lar:

A.r, k61tsegek

Altal.anos adatok

MERCEDES-BENZ 1113 LAF-B

tudom kigazdalkodni a
vizsgaztatasra val6 felkeszi
tes koltsegeit. Oriilok, hogy
segitettek az emberek, es
annyi penz osszegyiilt, hogy
rovidesen ujra lathat6 lesz a
kek Trabant a yaros uteain.
Azert az egyik szemem sir,
a masik nevet, mert ugyan

cegtulajdonostol vette meg, kapta
meg, szerezte meg j6hiszemiien,
es az egyik intemetes oldalon
kinalta eladasra. (Iasd kepiinket!)

Azert fogalmazunk ilyen bi
zonytalanul, mert Toldi Balazs

szerint egy jelentosebb
osszeggel is segitette a gyo
maendrodi onkentes tiizol
tosag mUkodeset. A vallal
koz6 cege azota felszamo
las ala keriilt.

A tiizoltokocsit az
elmult evekben senki sem
kereste, mignem felmnt egy
internetes hirdetesben,
hogy a gyomaendrodi on
kormanyzat tulajdonaban
levo jannuvet valaki erte
kesitesre kimilja.

Egy eles szemu lokal
patri6ta felismerte az autot
es ertesitette a gyomaend
rodi varosvezetest, amely
azonnal intezkedesbe kez
dett a jarmii visszaszerzeset
illetoen - irtuk lapunk elozo
sziunaban.

Segitseg Ciberene
lokalpatri6ta 12.700 forintot
gyiijt6tt 6ssze Ciberenek,
melyet okt6ber 18-an,
Cibere sziiletesnapjan adott
at neki.

- Sajnos rna az internet
koraban mar egyre keve
sebb a megrendeles, igy a
sziikos bevetelekbol nem

Tobb mint 20 evvel
ezelott Gyomaendrod a
nemetorszagi Schoneck
varosatol kapta azt a
kimustralt tuzoltokocsit,
amit meg 201 I-ben az akko
ri varosvezetes adott hasz
nalatba egy helyi vallalko
zonak.

A veteninnak szamit6
ja.rmiivet ugyanis a helyi
tiizolt6sag nem hasznalta
me11 annak - kora es elavult
technikaja miatt - 'iizemelte
tese nem volt kifizetodo.
Altalaban varosi rendezve
nyeken mutogattak a gyere
keknek, erdeklodoknek.

A vallalkoz6) - aki fris
sen U1tetett fak ol1tozesere
ke11e a specialis jarganyt 
akkoriban informaci6ink

Varga Mihaly, azaz koz
ismertebbe neven Cibere, az
utea hirmond6ja okt6ber
18-an toltotte be 70-dik
eletevet. Az immaron 16
eve hangoshirdeto munkat
is vallal6 Cibere mar a har
madik Trabantjat nytivi. A
szeme miatt sohasem kap
hatott jogositvanyt, ezert 
mint mondja - bersoforrel
oldja meg a feladatokat,
egyebkent is azel0 hangos
bemondas, a felolvasas
nagy odafigyelest kivan.

A 27 eves Trabantot
miiszaki vizsgara kell felke
sziteni, erre azonban nem
volt penze. A varosban egy
f~ta kozadakozas kezdo
dott. Tobben, tobb helyen
szerveztek gytijtest Cibere
Trabantjanak "megmentese
re". Vaszk6 Kata, helyi

r~-:~;.~··.~"""t.;""~~-~-=---q~ ·~~~e-.~~7:~:'-.>; - .~ .c~ -~_- - -~.~-~-~ -. -;~-,~·LI:-:••,~ --.:
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CikkUnk megjeleneset kove
toen kiderult, hogy a keresett
jarmii egy gyomaendrodi vallal
koz6nal van, aki egyebkent az
egyik onkormanyzati bizottsag
kUlsos tagja is. 6 a cs6dbe ment
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Csontleves eperszalaggal. Sertesszelet erdesz
limy raguval, parolt rizs. Gesztenyes pisk6tarolad.

2017. november 11.
Bksalmas lib';apr61~k leves. LibasQlt tort bur
gonya, parolt Iilakaposzta. Ludlab.

1 400.- Ft

0daleves apr6 tesztaval. Velc5vel taltatt sertes
sZelet; hasabburgonya, Csemegeuborka. Gundel
palacsinta. -

017.
Re.szelt tesztal~ew~ttal taltatt karaj, hasab
btJrg'onya, kerff"saUna"Csoki mousse.

Ervenyes: j1:00-14:00 6nlig!
Etkezesi utalvany~I<8F'es-SZEP kartyat is elfogadunk!

80 Ft/aaa
elefon/fax: 0666/386·444

Mobil: 0620/98088420670/3655360
E-mail:info@timarpanzio.hu

A kezdeti termeles soran
270-300 liter tej feldolgo
zasaval szamolnak napon
ta, amely 35-40 teje16
bivalyt6l nyert tejmennyi
segnek felel meg. Ez min
tegy 80-90 kilogramm
mozzarella e16allitasahoz
elegend6 naponta.

Magyarorszagon je
lenleg a nagykereskedel
mi forgalomban alapvet6
en csak nemet es olasz
importb6l szarmaz6 bi
valymozzarella kaphat6,
kil6nkent 5300-6200 fo
rintos vasar16i aron, de a
hazai termelesnek ko
szonhet6en ez az ar csok
kenhet.

Az Italiagro Kft. a
Foldmuvelesugyi Minisz
teriummal - mint fenntar
t6val - strategiai egyi.itt
mukodesi megallapodast
kotott, tovabba az allatte
nyesztesi, elelmiszelipari
kutatas es fejlesztes erde
keben a 2014-2020 kozot
ti id6szakban megnyil6
eur6pai uni6s palyazati
forrasokat is igenybe sze
retne venni. Ezzel egyi.itt
a beruhazas hozzajarul a

tersegi elelmiszer-gazda
sag fejlOdesehez, a mun
kahelyteremteshez, a
videk nepessegmegtart6
kepessegenek javitasahoz,
valamint a gyakorlati
oktatas szinvonalanak
emelesehez is - hangsu
lyozta Davidovics Lasz16,
az iskola igazgat6ja.

(beol.bu)

raljak a bivalytartasra,
hogy tobb tejhez juthassa
nak. Cserebe az intez
meny a bivalytej feldol
gozasaban, a termekek
piacra jutasaban, valamint
a szakemberek kepzese
ben tudna segedkezni.

A sajtiizem tervezett
kapacitcisa 600-700 liter
tej, gyartasi ciklusonkent.

Davidovics Lasz16t6l, az
iskola igazgat6jeit61, aki
elmondta, az agrarszak
kepz6 intezmeny, az olasz
vallalkozassal szoros
egyi.ittmukodesben, a dua
lis szakkepzes mintapel
dajat tervezi megva16sita
ni Gyomaendr6don. A
gyakorlati kepzes egy
reszet az Erasmus Plus
program kereteben Olasz
orszagban kesziilunk le
bonyolitani.

A tavlati eelok kozott
szerepel, hogy a megye es
a regi6 allattart6it inspi-

erdek16dnek az orszag
minden reszer61. Most
meg nagyobb az igeny,
mint amit e16 tudunk alli
tani - tudtuk meg

~ - - - - - -

. 'Olasz l11esterek
·tanitanak Gyol11an

=-- ---- -

Majusban adtak at
Gyomaendrodon azt a
bivalytej-feldolgoz6 iize
met, abol olasz tecbnolo
giaval olasz sajtmeste
rek iranyitjak a munkat.

Szeptembert6l pedig
mar j6 nehany diak is
elsajeitithatja a sajtkeszi
tes tudomanyat a varos
ban, ugyanis a Foldmu
velesugyi Miniszterium
fenntartasaban mukod6
Bethlen Gabor Mez6gaz
dasagi es Elelmiszeripari
Szakkepz6 Iskola tulajdo
naban lev6 telepen ujabb
kepzesek indultak.

A tejfeldolgoz6 i.izem
beinditasaval az intez
meny e16tt megnyiltak a
lehet6segek a kepzesek
teren. Az iskolarendszeru,
illetve iskolarendszeren
kivUI is oktathat6 tejter
mekgyart6, sajtkeszit6
OKJ-s kepzesek szamara
kival6 gyakorl6helyet
jelent a helyben talalhat6
tejfeldolgoz6 uzem, ahol
eletszeru kori.ilmenyek
kozott reszesUlhetnek
gyakorlati oktatasban a
resztvev6k.

- Tejipari szakmun
kas, sajtmesterkepz6 es a
feln6ttkepzesben reszt
vev6 diakok, osszesen
mintegy hetvenen vesz
nek reszt hetente elmeleti,
valamint gyakorlati kep
zesen az ilzemben - tudta
meg a beol.hu Szasz
Andreeit6l, az iskola elel
miszeripari techno16gusa
t61.

Az uzem egye16re a
mez6tfui bivalytelep tejet
dolgozza fel. EIs6sorban
bivalymozzarelleit es ri
cottat, kisebb mennyiseg
ben bivalytejb61 kesziilt
joghurtfeleket gyartanak,
melyet a magyar piacon
ertekesitenek.

- Ettermek, szallodak
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Motto: "A szasz k6z6sseg egyiitt fogja
iinnepelni a romanokkal Romania centena
riumat" (Klaus Iohannis roman allamelnok)

Edesanya es az edes-baza csak egy
van. Mindkett6 egy es osztbatatlan. Apilla
natnyilag roman megszallas alatt a1l6
ErdeIy es Partium bazank resze 1100 eve, es
az is marad 6r6kre. A hatarokat hUzzak
vonjak, de mi, magyarok meg itt vagyunk.
Aszaszokat kipusztitattak Erdelyb61, ezert
Erdely roman megszallasat iinnepel6
Iohannis allameln6k a deportalt szasz roko
nai elarul6ja. A roman kormany elitelte a
Katalan Fiiggetlensegi nyilatkozatot, noha
az hasonl6 az 1918-as roman Gyu
lafehervari Nyilatkozatboz, amellyel
kimondtak Erdely elszakitasat es 0
Romaniahoz csatolasat. Ennek centenariu
mat iinneplik.

A romanok lelkesen deportaltak az
erdelyi zsid6 testvereinket is, akik j6
magyarok voltak. Dresek a szep zsinag6ga
ink. Emlekezziink! Aromanok nernzeti h6s
tette az ogyesszai meszarlas volt 1941. ev
okt6bere es 1942. ev februarja a
Transznisztriai kormanyz6sagban. A
Wikipedia szerint 123 ezer oroszt es zsid6t
gyilkoltak meg Ion Antonescu es Gheorghe
Alexianu vezette 4. roman hadsereg biiszke
naci katonai. Ezt k6vette Szevasztopolban a
meszarlas: Ion Antonescu parancsot adott
Iosif Iacobici generalisnak a nepirtasra:
"egy rendezett katonai akci6t inditottam
megtorlaskent es a lakossagnak peldamuta
taskent, mindent elkovetiink, hogy a piaco
kon a zsid6 es orosz gyanusitottakat megki
nozhassuk." 1941. okt6ber 22-en 5000, 23.
an 19 ezer zsid6t, egesz csahidokat 16ttek
agyon, vagy egettek el elve. Ion Antonescu
kormanya Nicolae Macicinek es a varost
iranyit6 katanai vezet6knek okt6ber 23.-a
tajan a kovetkez6 parancsot kiildte: ,,1. Az
6sszes Besszarabiab61 Odesszaba menekiilt
zsid6 kivegzese. 2. Minden szemely, aki
beleillik a 3161-es rendeletbe, amit 1941.
okt6ber 23.-an hoztak meg, es meg nem
volt kivegezve, illetve minden lakos, aki
meg hozzaadhat6 a rendelethez, osszegyiij
tend6 egy el6z61eg alaaknazott epiiletbe, es
felrobbantand6. Az akci6 vegrehajtasanak
ideje: a roman holttestek eltemetesenek a
napja. 3. Ez a hatarozat olvasas utan meg
semmisitend6." (Wikipedia)

1941. okt6ber 24.-en a parancsot
Macici vegrehajtotta: 22 ezer zsid6t gep
pusk<iztak Ie. Szevasztopolban 3 nap alatt
46 ezer zsid6t oltek meg a romanok onszor
galomb61. Ezert genocidiumert adtak '45
ben nekik oda Erdelyt, Moldaviaert es
Transzisztriaert cserebe.

Mi is a szaszok es zsid6k sorsara jut
hatunk! Szekelyfald azert maradt meg maig
magyamak, mert erdektelen volt a kapzsi

megszall6 bevandorl6knak es a szekelyeket
nem lehet megfelemliteni, mert el6keriil a
kisbalta. A szegenyseg nem vonz6 a mai
muszlim h6dit6knak sem Eur6paban.

Tamasi Aron ,,Abel a rengetegben"
cimii regenye talal6an irja Ie az olah meg
sza1l6k els6 hullamanak bonfoglalasat
Surgyelan, a roman rendor karaktereben.
Tamasi humorral fuszerezve mindent
elmondott a roman karakterr61. Az olab
ember is istenfel6, dolgos mint mi, szereti
nepdalait, j61 f6z es szereti a palink<it, de
nem mri meg a masik nemzetet maga mel
lett. Aki mas mit 6, kiirtja, mert a tobbnyel
viiseg penzbe keriil.

"Niivekszik a magyargyiiliilet
Romaniaban."- nyilatkozta Sogor Csaba
EU parlamenti kepvisel6 a MtvI reggeli
hirmiisoraban 2017. okt6ber 30-an. A
roman lakossag 33%-a tartja nemzetbizton
sagi kockazatnak a magyarokat. A verbalis
er6szakot fizikai er6szak kovetheti.

"A sebes hajtas es lovaglas 10 korona
penzbirsag terhe alatt tilos." - tudatja
veliink a haromnyelvii, magyar, g6t bems
nemet es roman felirat az 1800-as evek veg
er61 szarmaz6 k6z1ekedesi tabla Muzsnan
(Szeben varmegye, Szaszmedgyest61 20
km-re deIre), az er6dtemplom gyilokjar6jan
berendezett helyt6rteneti muzeumban. A
magyar-id6kben ErdeIyben nyelvi toleran
cia volt. Ma ez nincs meg. Miert? Mert
Hitler szavaival elve: "Ein Reicb, ein Yolk,
ein Fiihrer!" (Egy nep, egy birodalom, egy
vezer!)

Romania az USA bazisa rna.
Arnerikanak csak a filmekben ellenseges a
nacizmus, de az ukran es roman nacik j6
segedcsapatok az oroszok ellen. Mar 6ltek
tomegesen orosz! es zsid6t, tebat bizonyi
tottak. Arni6ta atornraketakat telepitett at az
USA Torokorszagb61 Romaniaba, kinyilt a
romanok csipaja: kibujt az bel61iik az 6szin
te ember. Erosnek erzik magukat. ErdeIy
roman megszallasa maig, 100 ev utan sem
zarult Ie. Latsz61ag mar minden ,,6si"
roman, a bevandorl6k gy6ztek. Sorsunk az
apatbeid.

Erdelyben mar alig hallani magyar
szOt a mult szazad '80-as eveiben meg
magyar tiibbsegii Marosvasarhelyen,
vagy Kolozsvarott. Nagyszebenben sem,
amelynek szasz neve Hermanstadt volt, mar
senki sem beszel nemetiil. A szaszokat,
banati svabokat, ahogyan benniinket,
magyarokat is, elosz6r deport<ilassal takari
tottak ki a romanok es a szovjetek, azutan
aki maradt, azt Ceasescu eladta a NSZK
nak. Az erdeJyi szaszok sirfeliratan ezt all
hatna: ,,Az erdelyi szaszok: eltek 700 evig".

Nem Sorosek talaltak fel az iizleti
ember kereskedelemmel vegrehajtott etni
kai tisztogatast. A romanok ebben is az
els6k. ATrianon utani Roman Kiralysagban

ket nagy nemetek altaI is lakott terseg volt a
Bansag, a Szaszvidek. Szatmarban, Mara
marosban sz6rvanyban voltak nemetajkUak.
A szaszok Kiralyfaldon, Barcasagban es
Beszterce Nasz6d varmegyeben laktak. 700
ev alatt sokat beketlenkedtek a befogad6
magyarokkal a szaszok. Megis kar, hogy
mar nincsenek koztiink. Nagyszerii embe
rek voltak.

100 ev nem volt eleg ido ahhoz, hogy
a lopott holmit magaenak erezze a
romansag. A viktimologia szabalyai sze
rint a gyilkosnak gyiiliilnie kell aldoza
tat: valamivel indokolni iIlik befele is az
agressziot. Ezert gyiiliilnek minket,
magyarokat. Nagyhatillmi dontes volt
Erdely elvetele, es nagyhatalmi dontes lesz
annak visszavetele is. A KarpMokon beliil
mi nem kisebbseg, hanem tobbseg
vagyunk. igy az ut6dallamok magyarjai
nem kisebbsegek. 150 ev b6doltsag alatt a
Magyar A1fald es Partium magyar 6slakos
sagat Allab neveben kiirtottak. Dzsamikat,
tiirbeket es torok:furd6ket epitettek a toro
kiik pont ugy, ahogyan rna minden erdelyi
varos fiiterere roman, mecsetekhez hasonl6,
keleties ortodox templomokat bUztak fal
archaikus stilusban a romanok. De hoi van
nak mar a torokok es bollesznek a romanok
50 ev mulva? A Karpat-medenceben meg
egy megszall6 sem maradt meg hosszUta
von. Magyarorszag faldarabol6i, a trianoni
meszarosok mara Allah vasigaj<it ny6gik.
Vegiik. Matematikailag kizart, hogy ne sza
porodja illl a franciat, nemetet, angolt a
bevandorolt muszlirn. Talan a fekete leves,
a kavezas, meg a torok furd6 maradt orokiil
a toriikokt61, akik mara j6 rokonaink es
hazank baratai lettek.

Ezuttal a romanok rossz lapot hUz
tak az egyoldalu atlanti elkiitelezettseg
gel. Eredetileg j6 tetllek latszott az ame
rikaiak betelepitese Konstancaba. Apoli
tikai inklUzi6s technika (integralni rajatszva
belso felelmeinkre) a feIelem, a roman
kisebbrendiisegi erzes ellen latsz6lag
bevalt. A romanok megis felnek, mert rna
szediiletes iitemben fegyverkeznek.
Remiilten tapasztaljak, hogy megvaltoztak
az eddig szamukra kedvez6 geopolitikai
koriilmenyek. A tetjiik nagy. A mai
Magyarorszagnat nagyobb, lOS ezer negy
zetkilometemyi, igen gazdag eriiforrasok
kal rendelkez6 orszagresziinket bitoroljak.
A romanok diplomaciaja 100 evig sikeres
volt. Trianon 6ta 60%-r61 alig 30%-ra cs6k
kentettek az erdelyi magyarok aranyat.
Visszafele baladva Mirtak a tortenelmiiket
6kori r6mai kontinuitasnak hazudva azt.

De ez csak a felszin. Az orszag-rab
16k elbizonytalanodasa a helysegnevek
roman elferditeseben a legarulkod6bb.
Nem voltak ugyanis a kora kozepkorban
olaboklvlahok Erdelyben, ezelt nem voltak

roman helysegnevek sem. Romanok nem
alapitottak sem falvakat, sem varosokat
ErdeIyben. A torokok el61 menekiilve csak
bekolt6ztek a keszbe, mint most a muszli
mok Nyugaton. A Seuso kincs sem
Erdelyben keriilt elo, hanem Pannoniaban.
A Becsbe kiburcolt magyar szkita nagy
szentrnik16si arany kincs pedig a hun-avar
magyar kontinuitast bizonyi~a. Ezert az
Arpad kori es azt megel6z6 hun es magyar
megnevezeseket irtak <it francias belyesiras
sal jobb hDan rornanos hangzasu nevekre
1920. utan. igy lettiink mi magyarok 6sla
koskent "bozgorok" -magyarul haz<itlanok,
sajat bazankban.

A roman nem tolerans. Aki, ami
magyar volt, azt kimeletleniil eltiirli. A
sors fintora, hogy meg a "bozgor" roman
kifejezes is szlav szavak atvetele: bez ->
foszt6kepzo es gorod/grad - yaros, helyseg,
telepiiles, haza jelentessel. A bozgor 
hazatlan senki jelentesii, minket, magyaro
kat megalaz6 kisz6las manapsag a roma
noknal. A roman da, igen sz6 es sok mas
roman sz6 azonos az orosszal. Nem latin. A
roman nyelv a nyelvlijitasok koraban lett
latinos hangzasu, sok "cs" hanggal, mert
mindenki falfele tekint. A magyar kozigaz
gatas, a jogszolgaltatas nyelve a kozepkori
szokast folytatva a latin volt meg a XVIIl.
szazadban, hogy ne a Habsburg megsza1l6k
nemetjet hasznaljuk. Ezert lett az addig
trak-illir szarmazasu ottoman birodalomban
szocializal6dott szlav, hagyomanyosan
cirill bems irassal rendelkez6 nepb61 szep,
dallamos, latin nyelvii nep. Ez a jelenseg
nem ritka mashol, a neve: nyelvcsere.

Aroman allam, ahogy nalunk Antall es
Hom az SZDSZ-el, a szekelyfaldon a helyi
vallalkoz6kkal szemben a kiilfaldi multikat
tamogatja, tebat a "roman hazai" Csiki
Sorrel szemben a holland multit, a
Heinekent nyomta a "fuggetlen" roman
bir6sag. Betiltottak!

Egy osztrak faaru gyaros, a
Holzindustrie Schweighofer SrI. pusztit
ja Ie a kiinnyen letermelheto fat a roman
allam jovahagyasaval a szekelyek kiizer
deiben. Az erd6 szekely koztulajdon volt 2
ezer eve. Naponta 2 hektar (evi 800 ezer - I
milli6 kobmeter fa) szekely kozerd6t vag ki
a labanc fakupec tr6ger. Azt mondja: mun
kat ad a szekelyeknek! ,,A szekelyek altai
csak Schweinhofer-nek (Diszn6hofer)
nevezett ceg Ausztriaban rendkiviil nepsze
Iii, tarsadalmi es okoJ6giai szerepvallalasa
ert. (Schweigboferek lelkes komyezetve
d6k, de csak otthon.)

Az hipokrita osztrak "bio futo" anya
got gyart abb61 a fab61, amibol a szekelyek
kaput, butort, gyermekj<itekot es padl6t,
fahmt gyartbatnanak. Afa a vilagon korla
tozollan hozzaferheto termeszeti kincs.
Retyen, a szaszsebesi gyar fi6kiizemeben,
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eleinte 600 dolgoz6 kapott munld.t az oszt
n\kt6l. Ez remek. ,,150 szekelyfaldi fafel
dolgoz6 ceget tomorito Arbor szovetseg,
amely ugy velte, az evi 800 ezer kobmeter
fa elvonasa es rureszarukent val6 kivitele
13300 munkahely megszuneset eredmenye
zi a kesztermekeket gyart6 romaniai faipari
val1alkozasoknal." (PPJ 2013. 06. 12.)
Ausztlianak 42%-a erdo es erre, mint a sze
muk fenyere, ugy vigyaznak a s6gorok.
Romanianak csak 27%-a erdo, annak is a
85%-a Erdelyben van. Hadd fogyjon a
romanok faja! - mondja az osztrak.

De nezzUk a j6t is: a Feher megyei
gyarhoz hason16an a haromszeki ruresz
iizem is teljes mertekben a tersegbol, il1etve
az orszagb61 szarmaz6 fat dolgoz fel.
Hurra l Konibban a szemfules osztnik oles6
radioaktiv fat dolgozott fel Ukrajnab61 es
Feheroroszorszagb61 szallitva a ronkot tobb
even at. Gott sei Dank - istennek hala 
"Csernobilbez kozeli erd6kb61 mar nem
szallitanak fat, csak 200 kilometernyire
onnan." - nyilatkoztak.

Ez az erdoirtas az ED lenyege: Kelet
Europa gyarmatositasa es kirablasa,
mikiizben a Trianonnal egymasra uszi
tott nernzetek egymast agyontaposva ver
sengenek a Nyugat kegyeiert. Ez volt a
terv. A haromszeki 175 ezer hektarnyi
erdore ot ellen6r jut. Leventet a rokon gye
rek szeme lattlra lotte fejbe a rendor a
minap (MIl 201710.27.), mert fat lopott.
Az osztrak vallalkoz6 meg napi 12 kamion
fat daral be a n:tyi gyaraban. Az osztrakot
mikor lovik fejbe a rend6rok falopasert, ha
kicsit tobbet vag ki? A Bethleni
Transzilvanizmus, mint az erdelyi nepek
svajci tipusu "kantonizalt" egyiittelesenek
alma 100 evnyi remalomma valt.

Aroman megszallas elso lepese a sza
badrablas volt. Amasodik roman gyarma
tosit6 lepes a, a szekely falusiak baltaval
1efejezesevel, falvak komplett likvidalasa
etnikai tisztogatasokkal tortent. A kivitele
zok Maniu vasgardistai voltak. Az egyhazi
vezet6k, mint Marton Aron meghurcolasa
lett a folytatas. Az erde1yi varosaink fotere
in olyan olah tomeggyilkosok szobrai all
nak, mint Hora es Closca, Avram Jancu es
Vlad Tepes, alias Dracula. Miert? Azert,
mert minden nepnek olyan hosei vannak,
amit megerdemelt. Aharmadik lepes az a
II. vilaghaborot koveto elromanositasi
m6dszer az erdelyi varosok szocialista ipa
rositasa volt tomeges betelepitessel 6
Romaniab6l. Ez azutan megpecsetelte az
erdelyi varosaink sorsM. Bejott Erdelybe az
olteniai es munteniai roman "kultlir
faleny". A negyedik lepes a 700 evig a
Magyar Kiralysag tarsult nernzetkent, hun
garuszkent, Erdelyben 6shonos nemetseg,
a szaszok "etnocidiuma", nernzetisegkent
val6 totalis megsemmisitese volt.

Magyarorszag es benne Erdely
hatara egyben az ortodox bizanci despo
tikus hatalmi berendezkedes es az eur6
pai romai katolikus es a reformacio utani
kereszteny civilizacio, a hatalom megosz-

tasara es a tiirvenyeken alapul6 demok
ratikus hatalmi berendezkedes hatara
volt es rna is az. ErdCly hatara civilizaci
os batar egyben. Ket kiiliin viIage, amely
ket kUliin mentalitas.

Erdely a vilagon eloszor vallas-sza
badsagot val6sitott meg akkor, amikor a
nyugati vilagban meg fejeket vagtak Ie a
kicsit mas hitben gondolkodas miatt. Az
Aranybulla az 1222-es szekesfehervari par
lamenti tilesen arany fuggopecsettel ellMott
torveny.a demokratikus hatalommegosztas
aktusa volt az angol Magna Cartahoz
hasonl6an. A vilag szamara peldamutat6 a
harom reszre szakitott Magyarorszagon, a
torok megszallas idejeben az erdelyi vallasi
reform, amely nem alit meg a Luther es
Kalvin reformaGi6janal. Az 1568-ban
Szapolyai altai osszehivott tordai orszag
gyiilesen a negy vallas - a katolikus, evan
gelikus, reforrnatus es unitarius - szabadsa
gat es egyenjogtisagcit mondotta ki torveny
ben az unitarius David Ferenc elote~eszte

se alapjan. AlIamvalhis, mint olyan
Erdelyben 1568-6ta nines. Nos, ezt vessiik
ezt ossze az iszlam orszagokkal es a mai
Franciaorszag kotelez6 ateista vallasaval.
Ennek a vallasi tiirelemnek koszon.hette
Erdely gyors gazdasagi felemelkedeset.

Amai ED az iszlam-fasiszta migran
sok mi1li6inak importjaval a vallasi, gon
dolkodasi kizar6lagossagot, tehat az agy
halalt import31ja a kereszteny Europaba,
amely a gazdasag pusztulasaboz vezet
bet. Romania szedito sebesseggel novekvo
gazdasaga - az elpusztitott, a szocializmus
idejen veres verejtekkel es koplalassal fel
epitett ipara romjain - nem kimel se a
romant, se a magyart: mindent felaldoznak
a gyarmatosit6 Nyugatnak. Ok is bedolgo
z6k lettek. A fejlettsegi index is 1assan, de
no. A roman gazdasag novekedese j6val
megelozi a magyart, ahogy a szlovak, len
gyel es cseh GDP novekedes is. A varosi
romansag tobbsege jobban el es roskadasig
tele vannak a "Kaufland" eIelmiszer aruha
zainak gondolai

De 4-5 millio roman allampolgar
tartosan kivandorolt Nyugat Europaba
es a videki romansag es magyarsag ball
gat. Piacozik, Monya lekvart fOz a turist
aknak, terelgeti a birkanyajat, sajtot,
ordat keszit, hajtja kis lovas kocsijat es
elvandorol a falvakbol. 6-Romania,
Oltenia, Muntenia es Moldova es a hazank
t61 elbitorolt Erdely kozotti kulturalis es
gazdasagi kiilonbseg nemhogy csokkent
volna, hanem no. Nyilik az 0116. Romania
lakossaganak egynegyede, Erdely as
Partium adja a roman GDP felet. Ez ajove
delem elszivas - ahogy Katal6nia es Eszak
Olaszorszag, Veneto es Lombardia peldaja
mutatja - el6bb-ut6bb gazdasagi okokb61 az
erdelyi romansag szeparatizmusahoz vezet
het, mig az EU altali roman agy- es munka
ero elszivas fokoz6dik. Amagyar befekteto
nek Erdelyben a roman apartheid politikat,
a faj i-vallasi intolerans, rasszista roman
mentalitast, mint a befekteteset gatl6 iizleti

tenyezot szamitasba kell vennie. Erdelyben
magyarnak lenni olyan, mint zsid6nak ahit
leri III. Birodalomban. De ez az idegen
gyiilolosdi-jatek visszauthet. Nem tavlatos,
nem igazan roman erdek, hiszen Romania
hazank masodik legnagyobb kereskedelmi
partnere es most epiil ki Kassaig avezetek a
roman gaz fogadasara. Ahol gazvezetek
htiz6dik, ott beke van: kereskedj, ne habo
rozz! AV4-ek Orban elnoksege alatt nyit
nanak a romanok fele, de rna meg ebben a
faji megkiilonbozteto tarsadalmi es gazda
sagi komyezetben kell ervenyesiilni a
magyarnak: "Romania nem az otthonotok,
takarodjatok" - ballatszott az otthon,
Brass6ban a Sepsi-OSK (vegyes roman
magyar jatekosokb61 all6 szekelyudvarhe
lyis labdarog6 csapat) Steaua Bukurest
szurkol6inak taborab61.

Magyarul szurkolni a stadionban
veszelyes. Ez a bCtkiiznapi fasizmus
Eur6pa-szerte ismert. A legut6bbi vilag
bajnoksagi lengyel-roman selejtewn a len
gyelek nyertek es "ria, ria Hungaria" rig
mussal biztattak a lengyel csapatot a "pols
ka-polska" mellett Bukarestben. A roman
forradalom Causescut ugyan felkoncolta
felesegevel, Elenaval egyiitt, de az addig
magyar szomszedjukkal barMsagos roma
nok hirtelen elfe1ejtettek magyarul es veres
jart - ahogy a marosvasarhe1yi magyarelle
nes pogrom bizonyitja - a magyar sz6ert.

"Gyakorlatilag elismerte egy privat
iizenetben, a szekelyudvarhelyi kiszolgala
sanak allit61agos megtagadasM lefilmez6
kolozsvari roman vide6blogger, hogy fe~·e

tajekoztatasi szandekkal, csupan a megva
gott verzi6jat hozta nyilvanossagra a
Kauflandnal rogzitett jeleneteknek." (24.hu
- 2017. 09. 01.) Amagyar kiszolga16 lany
akkor nyitott, nem volt meg aram alatt a
penztargep, hideg volt a grill. igy nem
tudott volna Mas szamlM adni es sutni.
Ezert, es nem a roman sz6 miatt nem tudott
miccset kiszolgalni. De a hamisitott vide6
vegig futott Romanian, a romanok elhittek
az elszakad6 szekelyekrol sz6l6 tud6sitast.

Persze kis kiiziissegekben old6dik ez
az altalanos magyarellenes diih, mint tar
sadalmi jelenseg. Vaonak ertelmes~ j6
szandeku emberseges romanok is. S6t,
van kivetelesen egy olyan erdelyi roman
ertelmiseg, amely magaenak erzi a transzil
vanizmuseszmejet es az EU is nemikepp
moderalja a szelsoseges soviniszta kilenge
seket. Talan ezert nincsenek pillanatnyilag
pogromok a Kauflandnal tortent uszit6
video miatt. De maris sokan dolgoznak
rajta...

Az okos Orban aV4-ek fele kozelitene
a mai modern Romaniat, mikozben a roma
nok panikszeruen fegyverkeznek elleniink,
de elsosorban az oroszok ellen. Ukrajna
sorsa a szeteses. Romania orok taktikai
talpnyalasa - ezuttal az USA katonai
tamaszpontjakent atomcsapasnak kiteve
Bukarest komyeket es Konstancat - eztittal
visszaiithet. Egy orosz katonai offenziva es
egy korlatozott atomcsapas az amerikai

atornraketa bazisokra Erdely es Dobrudzsa
sorsat is eldontheti. Koszov6 peldaja sem
maradt valasz nelkiil. Krim visszaterese az
oroszfOld-anyacskahoz csak a bevezeto
lepes volt. Most jon a tobbi meg1epetes raa
das, a jutalomjatek. Ajenkik eur6pai kato
nai tamaszpontjainak sulypont arhelyezese
a gerincuket vesztett nemetekt61 a migrans
fertozes mentes Kelet-kozep Eur6paba es
az oroszbarat szerbektol megtisztitott
Koszov6ba, a Balkan szivebe, mar 15 eve
folyamatos.

A Fekete tengeri tamaszpontert a
bulgarokkal kellett versengeni a roma
noknak. Konstanca nyert. A roman nep
vesztett. ABukaresttol 180 krn-re adevese
lui 66. szamu tamaszpont 2014 ev okt6bere
6ta alit hadrendbe. Az eredetileg hadihaj6k
ra tervezett Aegis Ashore raketavedelmi
rendszert telepitettek amerikaiak tengeresz
gyalogsaguk vezetese alatt Olt megyei
tamaszpontra. A tarnaszponton komplex
radarrendszer, tovabba allit6lag 24 darab,
SM-3-as elfog6rakernval felszerelt barom
iiteg mUkodik az oroszok bosszantasara. A
konstancai kik6t6 es a yaros Mihail
Kogalniceanu repiil6tere egyiitt ma egy
arnerikai katonai raktarbazis es tamadasi
kiindu16 pontot kepezo rnmaszpont.

Az USA-b6l szervezett Erdogan torok
elnok elleni merenylet sikertelen volt. De
annyit azert elert az USA, hogy a legero
sebb NATO partnerenek bizalma megren
dult. Az iden indul Paks n.-vel egyiitt
Akkuyu-ban 20 milliard dollar ertekii orosz
atomeromu beruhazas negy, egyenkent
1200 megawattos VVER tipusu reaktorral.

A torokok Sz-400-as orosz raketave
delrni rendszert vasaroltak. Az oroszokra
iranyitott atornraketait ezert az USA
Romaniaba es Lengyelorszagba telepitette,
amivel atomcsapasnak teszi ki europai szo
vetsegeseit. Aszevasztopoli orosz haditen
gereszeti bazis Groziab61 es Romaniab61
keresztbe loheto raketillal es radarokkal
j6l ellenorizheto.

Az orosz valasz nem maradtel: a
csukcsfOldi haditengereszeti es raketabazis
modernizalasa 2018-ra kesz. ABering-szo
roson Oroszorszagb61 at lehetett kajakozni
Alaszkaba aranyat asni. Mostant61 ezt nem
lehet. CsukcsfOld ugr6deszka Alaszkaba,
amely a XIX. szazadban meg orosz volt.
Alaszka egy reg lejart veteli/berleti szerzo
dessel tortent amerikai elbirtokJasa maig
vitathat6 inkorrekt iizlet volt az amerikai
polgarhaboro idejebol.

A 80 milli6s, bikaeros gazdasagti es
iitokepes hadserege biztonsagaban a neme
tekkel kekeckedo Torokorszag szembe
megy az EU es az USA geopolitikai strate
giai erdekeivel. Romania meg hirtelen a
tiizvonalban talalta magat: "torokot fogtam,
nem ereszt'"

Budapest, 2017. o~16ber 30.

Janossy Peter Samuel
Ybl-dijas epiteszmerniik
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Szeretettel koszontom a
Sz6-Beszed 0lvas6it. Gyer
mekkoromban, amikor lassan
elfogyott a friss zoldsegek,
gyiimolcsok kinalata eloter
be leptek a teli, ela1l6 fajok
terrnesei. A teli idoszakban
ugyanugy sziiksegiink van
vitaminokra, asvanyi anya
gokra az egeszsegmegorzes
hez. Ha hianyos a taplalkoza
sunk konnyebben megbeteg
sziink a gyengiilt immun
rendszemek koszonhetoen.

Csak egy generaci6t kell
visszalepniink az idaben es
maris egy masik vilagban
talalhatjuk magunkat. En ugy
hiszem nem olyan ordongos
nek tartottak elodeink, ose
ink az egeszseg kerdeskoret.
Nem ismertek a sok erthetet
len idegen sz6t, kifejezest.
Nem volt mindenki szamara
elerheto media forras, inter
net, ujsag es tv-radi6, konyv
stb... , ahol a fraszt hozzak az
atlagemberre a rengeteg
ilyen-olyan betegseggel kap-

csolatos birrel, inforrnaci6
val. Na meg persze se imi se
olvasni nem nagyon tudtak,
de megsem voltak tudatla
nok, mert generaci6r61 gene
raci6ra a terrneszettel egyiitt
eltek es admk at a hasznalha
t6, egyszerii mindennapi
tudast.

Mindazonaltal terrnesze
tesen fontos az odafigyeles,
csak rna mar mindenki tud
valamit, ami szerintem nem
veszelytelen. Nem kellett
regebben vizsgal6dni nagy
anyainknak, hogy miben
mennyi es milyen hat6anyag
van. Nem is tudtak, csak
fogyasztottak osztonosen.
Admk a csaladjuknak kicsik
nek, nagyoknak egyarant.
Nem volt nyafogas a gyere
keknel a hagymaeves miatt,
ettek. Rendszeresen fogyasz
tottak a voros- es lila hagy
mat, a fokhagymat, a fekete
retket, a savanyli kaposztat,
az aszalt gyiimolcsoket (ha
volt).

Ezek a n6venyek a mai
terrneszettudomanyos vilag
nezet szerint sok betegsegre
vannak hatassal. Nem szeret
nem untatni 6noket, hogy
rnilyen fantasztikus batasai
vannak az ideny jellegii n6ve
nyeknek teIen (utana tudnak
nezni), csak arra hivnam fel a
figyelmiiket, hogy idenyjelle
giiek legyenek a taplalekaik.
Barrnit is esznek a valtoza
tossagr61 is gondoskodjanak.

Tanuljak meg, hogy a
retek az emesztarendszeriink
tamogat6ja, de esak esti
fogyasztasra. Nappal merge
z6 hatasu. Ha este fogyaszt
juk, akkor reggelre kinyitja
az epekaput es nagy mennyi
segii epe iiriil, amelynek sza
mos hatasa van a szervezetre.

A hagymafeleknel iigyel
ni kell arra, hogy ne okozzon
tiineteket a gyomor, epe,
pajzsmirigybetegsegeknel.
Ha tudjak, fogyasszak nyers
allapotban, akkor a leghate
konyabb. A vor6shagymanak
van egy kiilonleges tulajdon
saga is. Legliti es megfazasos
tUneteknel levagjuk a hejas

vor6shagyma als6 es felsa
reszet (kb. I em vastagsag
ban). Felnyarsaljuk egy erre,
alkalrnas eszkozre (villa, pal
cika, stb...) es ejszakara a fek
vahelyiinkhoz k6zel helyez
ziik. Nagyon hatekony tud
lenni! Pr6baljak ki. Ha a
voroshagyma hejab6l keszi
tUnk teat, a makacs kohoges
igen hamar megszGnik.

Ha mar a teazasnal tar
tunk telen az ember a hideg
miatt gyakrabban kivanja a
meleget, a teat. Vasaroljanak
(ha nincs otthon gy6gynove
nyiik) gy6gynovenyboltban
nehany We teafuvet es
fogyasszak valtogatva napi
egy eseszevel.

Nehany gy6gynoveny
6tlet, ami telen atmelegiti a

testet, lelket: fahej, szegfii
szeg, kakukkfii, zsalya, alma
hej tea, gyombergyoker tea.
Nagyon keveset tegyenek
fOleg az aromasabb nove
nyekb6l egy eseszehez: pI.
szegfuszegb61 2-3 szem ele
genda. Agy6gynoveny teakat
nem szokas izesiteni. Ha
megis, akkor mezet hasznal
janak, de napi 2 ev6kanalt61
netobbet.

Es meg egy "napi" apr6
sag telre, de hatekony na
gyon a sziikseg idejen. Ha
gyakran megfazunk, vagy
nem nagyon tudunk kikasza
16dni a meghiileses beteg
segb61 akkor vegezziink lila
vagy kadfurd6zest naponta
20-25 percig aztan irany az
agy. Nagyon hasznos noveny
a csalan, a kakukkfii a fiird6
zesre. 2-3 literbal keszitsiink
teat majd engedjiik fel annyi
vizzel hogy amikor beleiilUnk
a viz magassaga a vese felett
legyen!

Egeszseges novembert
kiv{mok Onoknek!

Ambrusz Laszlo

Megyei matematika
versenyen

iakjaink
a nemet kulturilllis napon

-
Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

Telefon:
0620/9142-122

Stancolt

es hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!
Szitazas,
szitaforma
keszftes!
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utan kezd6dott a kulturalis
program, ahol minden Bekes
megyei nemet nemzetisegi
onkorrnanyzat kepviseltette
magat egy rovid miisolTal.
Gyomaendr6dot a Kis Balint
Altalanos 1skola alabbi 6. es
7. evfolyamos nemet nernze
tisegi osztalyba jar6 tanul6i
kepviseltek: Csanyi Brigitta,
Fekecs Noemi, Foldvari
Emese, Pinter Dorka, Szi
lagyi Adrienn, Varga Vanda,
Vinkovics Agnes, Weigert
Villi\, Almasi Zolmn, Cson
tos Levente, Csontos Tibor,
Gyuricza Laszl6, Kezi Zol
tan, Kovacs Zsolt, Medve
Gerga es Uhrin Krist6f.

Megyenk nemet nemze
tisegi 6nkorrnanyzatai min
den evben megrendezik a
Bekes Megyei Nemetek
Kulturalis Napjat, melyre az
iden mar 26. alkalommal
keriilt SOl' Almaskamarason.

Okt6ber 14-en szomba
ton reggel a Kis Balint
Altalanos 1skola 16 diakja es
a felkeszit6 pedag6gus,
Domokos Anik6, a rendez
veny helyszinere, a Karolyi
Bernat Nyelvoktat6 Nemet
Nemzetisegi Altalanos 1sko
laba utazott a Gyomaendradi
Nemet Nemzetisegi Onkor
manyzat tagjaival egyiitt. Az
istentisztelet es a koszorlizasH.J.

helyezest ert el. Felkeszit6
pedag6gus: Palieskane Sze
gedi Katalin.

A hetedik osztalyosok
nal Acs Martin, Giricz
Laszlo, Nun Jozsef, Rideg
Zalan Gizmok nevil csapata
szinten 15. helyezest eli el.
Felkeszit6 pedag6gus: Pa
licskane Szegedi Katalin.

A nyolcadik osztalyosok
Kockafejek nevil csapata
K6nya Frigyessel, Nandori
Vikt6riaval, Sztojan Zol
tannal es Ugrai Evaval az
el6kel6 11. helyezest ertek
el. Felkeszit6 pedagogus:
Fekecs Eva.

~

Oktober 13-an 7 csapat
tal, 26 tanul6val (5-8. evfo
lyam) vettiink reszt Bekes
csaban a Bolyai Megyei
Matematika versenyen. A
feladatok megoldasara a gye
rekeknek 60 perciik volt. A
verseny utan a tanul6k izga
tortan neztek a megold6kul
csot es hasonlitottak ossze
sajat eredmenyeikkel. Harom
csapatunk kiilonosen szep
eredmennyel biiszkelkedhet.
Az otodik osztalyos Csak
Csajok nevil csapat szepen
kitett magaert. ABeinschr6th
Boglarka, Kakati Lili, Med
ve Dorka, Molnar Nora
osszeallitasu csapat 15.

&
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almagyi iskolasok
alalkoz6ja

Halmagyi diakokhoz

A halk zene melIett
elfogyasztott finom ebed
utan a kitiin6, csaladias
hangulatli visszaemlekezes
kes6 delutanig tartott.

Kepiinkon a volt dia
kok es tanaraik lithat6k.

(A volt halmagyi iskolasok talalkoz6jara)
Beinschroth Karoly

Oregedo szivvel em1ekezziink vissza!
Koszonjiik a sorsnak, hogy itt 1ehetiink rna.
Minden szep emleket a mu1t hagyott ratok.
De j6, hogy itt vagytok halmagyi diakok.

Regi tanit6ink vegte1en tiire1me
segitett benniinket a betiivetesre.
Gyermeki 1e1kiinkbe tudast pa1antaltak,
neve1tek, formaltak, mint kertesz a fakat.

A sors Mforma1ta e szikes videket.
Nines mar isko1a sem; e1nyelte az e1et.
Kepze1etben sok szep gyermekareot 1Mok.
E1szalltak az evek halmagyi diakok.

Ha az OSZ megjelent, esutkakup sorjazott;
bus, beterelt gu1ya zsenge fure vagyott.
HOfeher paplant vont zordon tel a tajra
veteseket vedve, uj tavaszra varva.

Szikfu illat aradt; esodalatos eden.
Pacsirta eneke1t ezen a videken.
Tikkad6 melegben oly sok kasza vagta
az erett gabonM; szena gyiilt bog1yaba.

Nagyon kemeny, szikes a halmagyi puszta,
oreg sziveinket megis visszahuzza.
A tavaszi szello, regi gyermekevek
le1kiinkben idonkent ujra visszatemek.

ten is j6 him iskolanak sza
mitott. Itt tanult tobbek
kozott Szilagyi Istvan szin
muvesz is. A talalkoz6ra az
orszag tavoli reszeir61, s6t
meg Nemetorszagb61 is
erkezett volt diak.

Sok szep emlek eleve
nedik meg egy-egy osztaly
talalkoz6n. A volt Hal
magyi iskolasok viszont
nem osztaly, hanem egesz
iskolatalalkoz6n vettek
reszt okt6ber 7-en a Hatos
Bisztr6ban. HosszU id6be
telt mire a kUlon-kU16n ter
vezgetesekb61 vegiil kiala
kult ez a felejthetetlen talal
kozas. A szervez6k kitart6
munkaval kerestek fel a
volt iskolatarsak minden
korosztalyat, es vegiil 92
szemely, koztiik negy peda
g6gus oriilhetett ennek az
els6 talalkozasnak.

A Halmagyi iskola
Gyomitol 4-5 km-re a
Korosladanyi ut melIett
epUlt fel valyogb61 1926
ban. Az els6 tanit6ja
Kruchi6 Mihaly volt ege
szen 1944-ig. Mig 1926
27-es tanevben 17 diak jart
az egy tantermes iskolaban,
addig 1929-30-as tanevben
mar 55 diak. A szaporod6
letszam miatt kes6bb tegla
bOl toldottak hozza meg
egy tantermet es el6teret.

Halmagyon az evek
soran tobb tanit6 es tanar
tanitott, koztiik tobbek
kozott Drumar Laszl6, a
Pajor hazaspar, vegiil 1969
ben az iskola bezarasakor
Megyeri J6zsefne es Ne
meth J6zsef.

A Halmagyi iskola a
maga idejeben jarasi szin-

• szorongasaik, felel
meik miatt nem tudnak
valtoztatni a helyzeten

• problemaik ad6dnak
kapcsolataikban, pl.:sziiI6
gyerek, parkapcsolati,

munkahelyi gondok stb.
• sziiles utani depresz

szi6ban szenvednek
• onbizalmukat szeret

nek er6siteni
• kenyszeres gondola

taik, szokasaik vannak
• valamilyen fiigg6se

giik van
• testi tiineteken sze

retnenek javitani, amelye
ket erzelmi blokkok okoz
nak pI.: migren, izUleti
problema, alIergia, fej es
hasfajas, stb.

• valsaghelyzetbe ke
riilnek (sziiles, valas, hala
leset, baleset, stb.)

• alvasi, taplalkozasi
problemajuk van

• tanulasi nehezsegeik
vannak

• gyerekek eseteben:
korornragas, agybavizeles,
viselkedeszavarok stb.

(EIOfordulhat, hogy
egy-egy probleman a gyer
mekkel es a sziil6vel is
egyiitt kelI dolgozni.)

Szeretettel varom
Gyomaendr6don mind
azok jelentkezeset, akik
keszen aUnak a valtozasra
es ugy erzik, hogy segitse
gUkre lehetek!

Kerekine Kovacs Klara
kineziol6gus

Telefon: 0620/823-2124
hetkoznapokon 17 ora

utan

Az altaIam alkalmazott
One Brain kineziol6giai
m6dszer haU:konyan mu
kodik szemelyisegunk,
eletszemleletiink, eletvite
lunk fejleszteseben, meg-

ujitasaban, a betegsegek
mogott a1I6 erzelmi prob
lemak feltarasaban, ilIetve
egy jobb eletmin6seg
elereseben. Mint holiszti
kus egeszsegiigyi rendszer
az ongy6gyitas, onfejlesz
tes lehet6seget adja a
keziinkbe, amely segit a
testi-Ielki egeszseg, egyen
suly letrehozasaban, fenn
tartasaban. A megoldast
sajit magunkban talaljuk
meg, sajit izmaink adjak
meg a valaszt. A kUlonbo
z6 problemakhoz kapcso
16d6 stressz energiablok
kokat hoz letre a testben,
amely fizikai, erzelmi faj
dalommal, felelemmel,
stb. tarsulhat.

A kezeles soran izom
tesztelessel keressuk meg
azt a legkorabbi kort, mely
problemaink ered6je, ege
szen a fogantatasig mehe
tunk vissza az id6ben.
Mindezek oldasa harom 
tudatos, tudatalatti, testi 
szinten tortenik es az egye
ni oldas koriilbelUl egy
masfel 6rat vesz igenybe.

Ajanlom azoknak,
akik:

• bels6 akadalyokba
utkoznek celjaik elerese
ben

• feszultnek, ideges
nek, stresszesnek erzik
magukat
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Dinya Imre'Vas- Muszaki Boltja
Gyomaendrod, Bajcsy lit 98. Tel.: 0630/6384·690

Telefon: 0666/284-989,
0620/359·6842

Verso Biztosftasi Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosrtasok teljes koru ugyintezese.

EJ·i:;ti*·(M!I,,611iq.),,!, .
,-""'-----.~ .

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

Gyomaendrodi
kepviselet:

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

___I

PAPIR
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SZO-BESZED
hirdetesfelvetel!

Telefon:
0670/22·632-99

E-mail:
szobeszed@gmail.com
~.~~...._ t 55

~~~~~~. ~
~.
~

Sulyosabb esetekben tobb
napos antibiotikum kUra is
sziikseges lehet. Ha a kutya
nak egyszer mar volt proble
maja a biizmirigyevel, az azt
jelenti, hogy hajlamos erre a
betegsegre; ilyenkor gyakori,
hogy a problema id6szakos
rendszeresseggel visszater.

dr. Racz Beata
allatorvos

Anatorvosi Rendelo
5500 Gyomaendr6d,

F6 ut 14012.

RendeIesi ido:
hetf6, szerda, pentek:

16-18oraig
kedd, csiitortok: 10-12 ora
szombat: stirgos esetben

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

A buzmirigyben pang6 vala
dek emellett elindithat egy
altalanos allergias folyama
tot; melynek tiinete a gyako
ribb vakar6dzas, a torzs b6
renek kipirulasa, kisebesede
se, de akar a fiilgyulladas is.
Ha a gyulladas enyhe fokU, a
biizmirigyben pang6 vatadek
elffivolitasa es egy gyulladasc
csokkent6 injekci6 elegend6
lehet a teljes gy6gyulashoz.

tyajakent, az adott egyed
teriiletenek megjelolesere
szolgal. Emiatt szaglasszak a
kutyak el6szeretettel egymas
belsarat.

A mirigy gyulladasa
rendszerint a kivezet6csovek
elzar6dasaval kezd6dik, igy
a vatadek felhalmoz6dik a
mirigyek belsejeben, es id6
vel konzisztenciaja is egyre
siiriibb lesz. A panga tarta
lomban bakteriumok szapo
rodnak el, ennek viszont
ffilyogkepz6des lesz a kovet
kezmenye. A folyamat elein
te kellemetlen erzest okoz a
kutyanak, majd, a talyog
novekedesevel parhuzamo
san egyre fokoz6dik az erin
tett teriilet erzekenysege, a
vegbeltajek b6re kipirul,
gyulladtta vaJik.

Az els6 tiinet rendszerint
a mirigyek fesziilese kovet
kezteben kialakul6 keIIemet
len erzes miatti "szankazas".
Ekkor a kutya iil6 helyzet
ben, meIIs6 labainak segitse
gevel huzza magat, vagyis a
f61dhoz dorzsoli a vegbelta
jekot. Ezzel egy id6ben az
erintett teriilet, illetve a
farokt6 gyakori nyalogatasa,
harapdalasa is feltiin6 lehel.

Kutyak buzmirigy megbetegedese

Az aUatorvos rovata

Abiizmirigyek a vegbel
nyilas ket oldalan, szimmet
rikusan helyez6d6 zsakszerii
szervek. A zsakokat beliilr61
special is sejtek belelik, ezek
felel6sek a jellegzetes szagil
vaIadek termeleseert. Amiri
gyekb6l egy-egy kivezet6cs6
indul, nyilasuk a vegbel
vegs6 szakaszanak nyalka
hartyajaban talalhat6; vala
deka, a kutyak nevjegykar-

M'i) Eu_ .....

'yOmolcsiit kelt klv6la5ZtQnl a tObbi a mJ{eladatunk._

Tovabbi informaci6kert keresse az MFB Pontokat
az OTP Bank fi6kjaiban. vagy lalogasson et
a Vlww.otpbank.hu/mfbpontok honlapra!

SZEZO

• otthona energiahatekonysaganak novelesere O%-os kamattal.
• vallalkozasa fejlesztesehez. kedvezo feltetelekkel!

VAlassza az MFB kiszamfthato hitelet az OTP Bankt6l•

II' ·,.IiI '::1

"'nnekcsa

Tisztelt Berfozetoink !
Keresse uj szolgattatasainkat ettol az evtal kezdodoen:

- kislisti berf6zes 130 liter j6 min6segu gyumolcscefre mennyisegt61
- kierjedt cefre alkoholtartalom meghatarozasa (UJDONSAG: 15 perc ala~t!)

• kierjedt cefre maradek cukor merese
- gyumolcs cukortalom meres, Ph beallitasi szerek. tanacsok
• bercefrezes a kovetkez6 gylimolcsokb61:

- alma termesOek: birs, vilmos kdrte
- bogy6s termesuek: irsai oliver sz616. cserszegi f(iszeres sz616. sarga muskotaly sz616 , ieher faeper
- csonthejas gyumolcs6k: debreceni b6term6 meggy, magyar kajszi barack. k6keny, centenar szilva.

cacanska radna szilva. cacanska lepotika szilva, blue ire szilva, zold rlngl6 szilva. stanly szllva, besztercei!

trdeklOdJiin telefonon: Igmicz TIbor: 0630/870-9499
www.llunigl.h"
tibor.ignacz@c1aas.com
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butorlapb61
vakumf61iazott
felOlettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

E-ON
ugyfelszolgalat

Az aramszolgaltato

heti ket alkalommal tart

iigyfelszolgalatot a Selyem

uti varoshaza epiiletenek

f61dszintjen leva irodaja

ban. HetfOi napokon del

elott 8-13 oniig, szerdan

kent pedig 15-19 oraig

vaIjak az i.igyfeleket a sze

melyes iigyintezesre.

A f6ldgazszolgaltato
ceg iigyfetszolgalati iroda
ja okt6ber 2-tal a V3.rosha
za f61dszintjeral elkolto
zott a Gyomaendrod,
Kossuth u. 28. szam ala.
Nyitva tartas: kedden 8
12 oraig, szerdan 14-18
oraig. Az i.igyfeIszolgala-.
ton igenybe vehet6 szol
galtatasok: gazmeroallas
bejelentese, muszaki szol
galtatasok megrendelese,
illetve lemondasa, fo
gyasztoi adat- es cimvalto
zas bejelentese, fogyasz
tasmero atirasa, fogyaszta
si hely ki- es bekapcsolasa,
szamlazassal kapcsolatos
informacio kerese, bank
kartyas befizetes lehetose
ge, stb.

ALUVILL

A lakossagi
apr6hirdetes

tovabbra
is ingyenes!

szobeszed@gmail.com

SZO-BESZED
hirdetesfelvetel!

Telefon:
0670/22-632-99

KOROSI
WEEKEND

HORGAsZBOlT

K05zonet

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

A Vasarteri 1tp. 31. sz.
epiilet lak6i ezuton szeret
nek kiisziinetiiket kifejezni a
varos iinkormanyzatanak es

az adomanyoz6knak. Mind
azoknak, akik hozzajarultak,

hogy a lepcs6haztiiz helyre
allitasanak tetemes kiiltsegei

csiikkenjenek, ezzel segitve
a bajba jutott csaladok kia

dasait. Oner6vel es a segit6
hozzajarulassal hatekonyan
igyekszik a lak6kiiziisseg
megoldani a helyreallitast.
Tisztelettel: a 31. epiilet lakoi

Szakacsot, konyhai
kisegitot azonnali kezdes
sel felvesziink. Telefon:
0630/943-9576

Nem hasznalt, elrom
lott, feleslegesse valt hut6,
vagy fagyasztoszekrenyet
ingyen elfogadom. Hivjon,
hazhoz megyek. Telefon:
+36-66/789-189

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

Karosszeria, kipufogo
utanfuto, potkocsi, utanfu
to javitas! Valamint kerites,
kapu, eloteto, teraszteto,
steg stb. keszitese. Erd.:
0670/514-4641

Elado jo minosegti 600
liter szilvacetre. Ar: 100
liter/6000 Ft. Telefon:
0630/656-3100

EGYEB

elado. lranyar: 400 ezer Ft.
Telefon: 0630/207-6380

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

Elado kezikocsi 6000
Ft, 50 literes iivegballon
kosaITal 6500 Ft-ert es 350
db Polka narorcserep: 175
Ft/db aron. 0630/591-6669

JARMU

Endrodi reszen, csen
des lakoovezetben, a
Harmas Koroshoz kozel, a
Dr. Csokasi Bela ter 23.
szam alatti csaladi haz
bekoltozhetoen elado.
Telefonszam: 0630/415
8743

Gyomaendrod csendes
reszen elado egy 3 szobas,
hoszigetelt kockahaz, vagy
elcserelheto lakotelepi la
kasra. ,Erdeklodni telefo
non: 0670/238-8577

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

Gyoman ket szo-
bas+6tkezos csa1<idi haz,
gaz- es vegyes tiizelessel
elado. Iranyar: 6,5 millio
Ft. Telefon: 0630/433
9216

HAz

Az Oktober 6. lakote
lepen ketszobas lakas
elado. Ar: megegyezes sze
rint. Telefon: 0620/597
8733

A Vasarteri lakotele
pen 2 szobas, erkelyes 3.
emeleti felujitott lakas
elado. Erdeklodni lehet:
0630/4422-079

LAKAs

Nyitva: hetf5-pelntek 8-17.00 szombat: 8-12.00

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

regisztralt villanyszerelovel
sajat arukeszletb611

MUNKARUHAzAT!

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mez6tur, Rak6czi ut 12.

Villanyszerelesi anyagok, vilagftastechnika,
gazkeszulekek es alkatreszek!

LANYSZERELESIMUNKAK

Gyomaendrod,
Hidfo u. 12.

(Az Endr6di hfd labamil)
Nyitva:

hefkoznap 8-17,
szombat, 8-12,

szezonban vasarnap 8-11.

Napijegyek, hetijegyek
valthat6kl
EI6csalik,

horgaszfelszerelesek,
etet6anyagok!

'7 1Q

Telefon:

0670/261-0472

1 fO asztalost
es 1 io lakatost

keresiink.
Palyakezdok
jelenkezeset

is varjuk!
,ivielKft.

Telefonszam:
0670/396-5965

Barmilyen mereta hasznalaton kfviili

boroshordot

KERT, TELEK
Gyomaendrodon, a

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

A gyomai hatarban,
Banfi Balan 0,5402 hektar
(Hrsz: 01506/6) legelo

valamint

regi butorokat
vasarolok!

Keszpenzzel fizetek!

Barkai Zsolt
Telefon: 0630/953-3594
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KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap

nem szamft a kor avaros
atmozgatunk -ll.f.1Jo legkomplexebb

mmindent I ~ fitness terme
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Ingyenes a lakossagi apr6!
A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak
az olvasoknak a lakossagi apr6hirdeteseit, akik
ezen a szelvenyen kUldik be megjelentetes celja
b61! A szelvenyen a megjelolt helyre kell beimi a
kivant szoveget es a szelvenyt ievelez61apon vagy
boritekban elki..ildeni a kovetkez6 cimre:

Sz6-Beszed Szerkeszt6sege
5500 Gyomaendr6d, Hosok utja 51.

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

Felad6 neve:

Erdeklodni:

Cime:

Az aprohirdetes szovege:

Iranyar:
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ElSe AlI<ALOM INGYENES BARKINEKI ~

INGYENES EDZES
Lo_2_2.1
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Kner Imre rer IUlUIw.gellai.hu

06 66 285 840 I06 30 627 8234

fitness & edzoterem
teremberles IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body Ihasti'mc Izsiregeto aerobik

tarsasti'mc Ij6ga Ipreventiv gerinc gimnasztika
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FordBiztositas

ENKSZ FOGAz

Sandor Service Kft.

\

5310 Kisujszallas, Deak F. u. 69-75.
Tel: +36-59/321-134,
Mobil: +36-30/985-0052, +36-20/254-7306
e-mail: ertekesltes@sandorservice.t-online.hu.
cseh.zsoit@sandorservice.t-online.hu
web: www.fordsandorservice.hu

telenor
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Keresse markakereskedesiinket egyedi
ajanlatokert!

O"'SAG,EDESSEG, PREssz6KAVE.




