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ulnek egy kajakban, azok
birjak-e egymast? Azaz,
hogyan jonnek ki egymas
sal a haj6n kivUI, az edze
seken, az eletben? Tetszik
e a masik hozzaallasa,
szimpatikus-e vagy nem?

- A kajakos versenye
ket allovizeken, holtaga
kon rendezik, szamit-e
hogy milyen a viz minose
ge?

- Mindenkeppen, hi
szen a vizek sem egyfor
mak. Magyarorszagon a
legpuhabb viz a szegedi
palyan a Maty-eren van.
Ott puha, s emiatt gyors a
viz, konnyen at lehet ranta
ni a lapMot. Szolnokon egy
fokkal mar kemenyebb a
viz, ott jobban megakad a
lapat, es nemileg mas tech
nikat igenyel az evezes.
Dunavarsanyban ahol
rendszeresen edziink, illet
ve itt Gyoman a Fuzfas
zugban nagyon kemeny a
viz, viszont ezeken a helye
ken sokat lehet er6sodni.
Van akinek szamit, hogy
milyen a viz, van akinek
mindegy, nekem peldaul
tokmindegy.

- Az edzeseid, tanul
manyaid a fovaroshoz
kotnek, ugyanakkor
gyakran llitogatsz haza
Gyomaendrodre is...

- Mar 3 eve lakok.
Budapesten, ahol a bet
utols6 edzese mindig
szombat dele16tt van. Ha
elengednek, akkor betve
gere hazajovok es vasamap
delutan mar megyek is
vissza, mert betf6n reggel
mar edzesem van. Az
edz6mmel, Huvos Vik
torral megbeszeltem most
is, hogy szerdan este haza
johetek Gyomara es csutor
tokon, penteken, valamint
szombaton itthon edzek,
igy tudok a sziileimmel is
lenni es a baratokkal is van
lehet6segem talalkozni, ez

lenni - mert ha peldaul 200
meter parosban j61 egyiitt
tudunk evezni, kiegeszitve
egymast, akkor I+1 ember,
az nem kett6, hanem akar 3
lehet. A parosban a ket
embemek pontosan egyiitt
kell mukodnie, fontos,
hogy egyforman, egyszerre
huzzuk a lapatot. Sokat
szamit az is persze, hogy a
ket versenyz6, akik egyiitt

csak egy is meginog kozii
Wnk, akkor borol az egesz.
Ha ebb6l a szempontb6l
nezziik, akkor egyeniben
jobb versenyezni. Viszont
csapathaj6ban azert jobb
megis - bar nebez minden
versenyszamban els6nek
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mot megnyertUk, igy ket
szeres Eur6pa bajnok let
tern a feln6tt mez6nyben.
Az idei vb nem sikerlilt
ugy ahogy szerettUk volna,
Csehorszagban 500 mete
ren a negyesben, csak B
dont6sok lettlink.

- Amikor az ember
egyediil iii a kajakban,
akkor csak magara sza
mithat, ha mar ketten
vagy negyen iiltok a hajo
ban, akkor megoszlik a
teher, megoszlik a tigye
lem es az eredmeny is kef
seges. Igaz ez?

- Az idei csehorszagi
veben, amikor negyen Ul
runk egy kajakban es ha

Ebben az evben Moszk
vaban feln6tt vilagbajnok
lettem 4x200 meteres val
t6ban. Egy ev mulva 2015
ben Budapestre koltoztem.
Ebben az esztend6ben volt
a ri6i olimpiara az a kvali
fikaci6s vilagbajnoksag,
ahol a versenyz6k megsze
rezhettek a jogot az olim
piai reszvetelre. Itt, Mila
n6ban 200 meteres tavon,
parosban Molnar Peterrel
vilagbajnokok letrunk.
Raadasul ugy, hogy ketszer
kellett· versenyeznunk,
!Dert az els6 futamot, amit
megnyertiink ervenyteleni
tettek es negyven perccel
kes6bb meg kellett ismetel
ni a futamot, s azt is meg
nyertuk. Ennek eredme
nyekent 2016-ban Rio de
Janeiroban indulhattunk
Molnar PetelTel 200 meter
parosban es negyedikek
letrunk. Iden 2017-ben
Plovdivban, Bulgariaban
az Eur6pa bajnoksagon
500 meter parosban es 500
meter negyesben verse
nyeztem es mind a ket futa-

- T6tka Sandor, pon
tosabban Totka Sanyi a
kajakos, a vilag es europa
bajnok, Gyomendrod
diszpolgara. Melyik titu
lust hasznalod?

- Amikor peldaul a
televizi6ban szerepelek es
megkerdezik a vegen, hogy
mit irjanak a nevem ala,
akkor altalaban azt mon
dom, hogy vi lag- es Eur6pa
bajnok kajakos. Ugyan
akkor nagyon buszke va
gyok a tavalyi olimpia 4.
helyezesre, tehM olimpi
kon is vagyok. A rangsor
ban ezutan jon szamomra
az ifjusagi olimpia bajnoki
cim.

- Akkor most kinalko
zik az alkalom, hogy
soroljuk fol az eddigi
kajakos eredmenyeid
merf6ldkoveit.

- A Szingapurban ren
dezett ifjusagi olimpian
2010. els6 helyezest ertem
el. Egy eyre ra, 20 II-ben
Brandenburgban az ifjusa
gi vilagbajnoksagon 200
meteren parosbon vilagbaj
nokok lettunk Herics
Daviddal. A kovetkez6 esz
tend6ben 2012-ben indul
tam az olimpiai valogat6n,
de egy hajszallal lemarad
tam az indulasr61. Nem
csuggedtem, mert ugyan
ebben az evben indultam
az ifjusagi Eur6pa bajnok
sagon Portugaliaban, ahol
3 aranyermet is szereztem.
Egyet 500 meter egyeni
ben, a masodikat 200 meter
egyeniben, s a harmadikat
200 meter parosban az
ugyancsak gyomaendr6di
Koros Kajakos Gellai
Tamassal. 2013-ban 19
evesen feln6tt vilagbajnok
sagon tudtam indulni es
200 meteren 5. helyen
vegeztem. A Koros Ka
jaknal2014-ben edz6valtis
tortent, Kovacs Gabor edz6
helyet T6th Tibor vette at.
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iden mar a masodik ilyen
"edzQtaborom" itthon.
Egyebkent Budapesten
Hiivos Viktor edzo foglal
kozik velem, es tobb £lata!
kajakossal is.

- Hogyan telik egy
napod a fovarosban?

- Altalaban reggel 7
6rakkor kelek, leviszem a
kutyat setaltatni, azutan
megreggelizek.

- Mit ehetsz? Kolbasz,
szalonna, disznosajt?

- Mell6zom a feherlisz
tet, a cukrot es a tehentejet.
A lisztet azert, mert sok
benne a szenhidrat, ami
hizlal, eppugy mint a
cukor, a tejet pedig azert
mert borproblemaim voltak
tole. Ma peldaul itthon 6
tojasos kolbaszos rantottat
ettem teUes kiorlesii barna
kenyerrel. Megjegyzem
nem volt egyszeru atszokni
a barna kenyerre.

- Tehat reggeli utan
irany a viz...

- Aut6val megyek az
edzesre 9 6rara. Az idei
oszi edzeseket a Gubacsi
hidmil, a csepeli evezoste
lepen vegezziik. Korul
beli.il masfel 6rat, azaz
mintegy 15 kilometernyit
eveziink egyfolytaban,
majd at6lt6ziink es egy fel
6ra futas k6vetkezik vagy
egy bo 6ras kondizas.
Ezutan elrohanok ebedelni.
A Boraros teren van egy
kifozde, amelynek a tulaj
donosa - egy ujpestis kaja
kos - tobb sportol6t is
tamogat azzal, hogy ebedet
ad nekik. 6 pontosan tudja,
hogy mit ehet egy magam
fajta sportol6. Persze az ott
dolgoz6 lanyok gyakran

ugratnak, hogy "Sanyi
egyel egy tUr6gomb6cot!"
Nem ehetek, mondom, de
csak unszolnak, hogy egy
nem arthat meg ... Nehez
nemet mondanom, de mu
szaj ellenallnom a kisertes
nek.

- Altalaban mit ebe
delsz?

- Szeretem a rizst, mert
az lassan felsziv6d6 szen
hidnit, melle altalaban csir
kehust vagy serteshUst,
esetleg sajtot eszek. Ebed
utan hazamegyek, es szere
tek egy kicsit led6lni, de
nem alszom! Szeretek pel
daul konzoljatekokkal jat
szani, ilyenkor iszom egy
kavet is. Nagyon kedvelem
a kaye izet, de azert oda£l
gyelek, hogy ne legyek
kavefuggo, tehat ne legyen
problema barhol a vilagban
peldaul egy verseny elott,
hogy a reggeli felkeles utan

nem tudtam egy rendes
pressz6kavet inni. Delutan
3 6rakor kezdodik a maso
dik edzes, amikor szinten
1-1,5 6rat eveziink.

- Mikor jut ido a
tanulasta? Mikor jarsz a
foiskolara?

- Levelezon tanulok az
Edutus Foiskolan kozgaz
dasagtant. Sportol6kent
interneten kapom az 6rai
anyagokat es este otthon
jegyzetelek, tanulok. Ne
kern sportol6kent nines
idom arra, hogy nappali
tagozaton iskolaba ja~ak.

Ha mar este nem megy a
tanulas es ha nehez a tan
targy akkor inkabb reggel
4-kor kelek, mert akkor
meg jobban fog az agyam.

- Mi lesz teleD, ami-
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kor befagynak a vizek?
- Telen altalaban kon

dizunk, uszunk es futunk.
Kora tavasszal, februar
vegen, mareius elejen min
den evben ugynevezett
melegvizi edzotaborozasra
utazunk egy olyan helyre,
ahol mar melegebb van
mint Magyarorszagon.
Voltam mar ilyen edzota
borban Portugaliaban, Del
Afrikaban, Horvatorszag
ban. Amikor ebbol az edzo
taborb6l aprilis elejen ha
zajoviink, akkor lekolto
zunk Dunavarsanyba es
edziink majust61 augusztu
Slg.

- igy 23 eVeSeD az
embert altalliban esten
kent meghivjak bulizni a
baratok, baratnok. Ek
kor is "eUenallonak" keU
lenni?

- Sajnos gyakran vissza
kell utasitanom a barati
meghivasokat. Egy-egy
bulizas miatt nem marad
hat ki a masnapi edzes,
mert minden edzes fontos.
Mar egy eve a baratnom
mel lakok egyiitt es 6 is
megerti ezt, raadasul alkal
mazkodott is az en eletvite
lernhez. A barataim is meg
ertik, nem szoktak eros
kodni. Ugyanakkor viszont
szeretek moziba jami, ez
nem nyUlik bele a kes6
ejszakakba es szeretek a
kutyammal is setalni.

- Milyen kutyaja van
egy vilagbajnok kajakos
nak?

- Egy feher-bama szinii
cavalier spaniel lakik ve
lUnk. Nagyon szeretjiik,
Matild a neve. De csak
akkor sz6litjuk Matildnak,
ha rosszalkodik, amugy
Man6, Man6ka.

- Mindent osszegezve,
igen sok lemondassal jar
az eIsport...

- Val6ban igy van,
hiszen en nem tudok eluta
zni egy hosszU hetvegere
sehova, nem hagyhatom ki
az edzeseket. Egy baratom
mal iden februarban el
mentUnk Dubaiba egy ko-

zos ismerosiinket meglMo
gatni, de ezt mar a mult ev
okt6bereben jeleztem az
edzonek, hogy szeretnek 4
napra elutazni. Megerto
volt, az edzestervet atalaki
totta, igy enged61yt kaptam
a negy napos tavolletre.

- Meddig kajakozhat
versenyszeruen az em
ber?

- Van arra pelda, hogy
van aki 20 evesen abba
hagyja, mert inkabb az
egyetemet valasztja, vagy
nem jonnek az elvart ered
menyek. Van olyan is,
hogy valaki a 20-as evei
vegen hagyja abba az eve
zest es inkabb a civil elet
fele fordu!. Tudokolyat is
aki a 30-as evei vegeig

kajakozik versenyszeruen.
Peldaul Kammerer Zoltan
39 evesen kikerult a vilag
bajnoksagra es a negyes
kajakban eziistermes lett.
En addig akarom esinalni,
amig erzek. magamban
energiat. Nem azt mon
dom, hogy addig esinalom,
amig szeretem, mert sok
szor nem szeretem amikor
nap mint nap az edzeseken
monoton temp6ban 15
kilometereket eveziink. En
sem vagyok mindig esucs
fonnaban, de azert igyek
szem az eletnek a szebbik
oldalat latni, mert ez sokat
segit.

- Milyen tervei van
nak meg a vilagbajnok
olimpikon T6tka Sanyi
nak?

- Kesziil6k a harom ev
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mulva esedekes olimpiara,
hiszen a mi sportagunkban
csak a vilagbajnoki es az
olimpiai eredmenyek sza
mitanak valamit. Az olim
pian a fer£l kajakban negy
szam van: a 200 meter
egyes, az 1000 meter
egyes, az 1000 meter paros
es az 500 meter negyes. En
mar 200 meter egyesben,
500 meter negyesben mar
bizonyitottam, bizonyitot
tunk. Ezer meteren meg
nem versenyeztem, csak az
utanp6tlasban, igy iden
ezen a tavon akarok teUesi
teni egyesben es parosban
is. Amennyiben ez j61 sike
rul, akkor talan ki lehet
mondani, hogy en vagyok
az egyetlen kajakos az
orszagban, aki minden
tavon es minden pozici6
ban megallja a hely6t.
Nekem az is mindegy,
hogy elol u16k vagy hatu!.
Van, aki csak elol, van aki
esak hatul j6. Ha minden
j61 megy, akkor Magyar
orszagr6l 6 fer£l kajakos
juthat ki az olimpiara.
Tehat 6 ember van 4 ver
senyszalma es 8 i.ilohelyre
a haj6ban. Ez azt jelenti,
hogy minimum 2 ember
nek duplazniakell, azaz 2
kajakosnak tobb tavon es
pozici6ban is j6nak kell
lennie. Legfontosabb ce
lom, hogy eljussak a k6vet
kez6 olimpiara es ott j6l
szerepeljek, Gyennekkori
almom valhat ezzel val6ra.
Ha olimpiai bajnok lehet
nek egyszer, akkor megve
regethetem majd a valla
mat...

H.E.
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degek minden nap meg
k6stolhatjak a magyar
kinalatot is. A negy csil
lagos szalloda svedasz
talos ebed- es vacsoraki
nalatat szinesiti a ma
gyar gasztron6mia.

Timar Albin elmond
ta, hogy szinte minden
alapanyagot beszerez
szamara a konyha. Ki
emelte, a eel, hogy is
met16des nelkiil, de
komplett fogasokat ke
szitsenek minden nap
negy Mten keresztiiI.

A gyomaendr6di
mesterszakacs Timar
Albin megjegyezte meg,
hogy a kinaiak igencsak
kedvelik a levesek koziil
a j6kai babgulyast, a
gulyaslevest es az ujhazi
tyukhUslevest is, vala
mint a palacsintat, de
szinte minden magyaros
del elfogy.

hogy az egy h6napos
magyar gasztron6miai
bemutatkozasnak a pe
kingi Minzu Hotel ad
helyet, ahol a sza1l6ven-

hogy a magyar alap
anyagokat is bemutas
sak, ne csak a kesz etele
ket. Peldakent emlitette
a gulyaslevest, melyhez
alapanyagkent sziirke
marhat, 6rolt szegedi
fiiszerpaprikat es mak6i
voroshagymat hasznal
nak feI. Hozzatette, hogy
hazai kesztermekeket is
bemutatnak majd, mint a
kolbasz es a szalami, a
Piros Arany. A desszer
tek kozul pedig nem
maradhat ki a Gundel
palacsinta es a mr6gom
bOc.

Timar Albin mester
szakacst6l megtudtuk,

Hungarian Food Festival a Minzu Hotelben kH magyar mesterszakaccsal

egyenruhasa kivonult
november lO-en delel6tt a
helyszinre, s e16sz6r a hol
tag parti mederben kutat
tak.

Az eredmenytelen ke
reses utan a ruloldali, a
kerekparut melletti egykori
haz helyen a boz6tost is
atvizsgaltak, am az id6s
neninek nem bukkantak a
nyomara ezen a delutanon,
s az6ta sem...

voltak, ezt szeretnek
tovabb er6siteni.

Prohaszka Bela,
Venesz dijas mestersza
kacs kiemelte, fontos,

November 9-en delutan
elriint otthonab6l egy gyo
maendr6di id6s asszony,
akinek a jar6keretet a
Fuzfas zugi holtaggal atel
lenben, a kerekparut szelen
latta valaki hajnalban.

A rend6rseg segitseget
kerte a csalad, igy azutan a
riizolt6sag, a specialis men
t6k, a polgar6rseg, mezoor
seg, a katasztr6favedelem
mindenfele szakembere,

Egy honapon at
tarto magyar gasztro
nomiai es kultunilis
kiallitas kezdodott
Pekingben november
20-an - tajekoztatta
lapunkat Prohaszka
Bela, a Magyar Nem
zeti Ertekek es Hunga
rikumok Szovetse
genek alelnoke es Ti
mar Albin gyomaend
rodi mesterszakacs.

- A szovetseg celja,
hogy magyar gyart6kkal
kozosen megismertessiik
a magyar eteleket a kina
iakkal, illetve, ezen a
kapun keresztiil lehet6
seget teremtsunk arra,
hogy egesz. Kimiba
eljusson a rendkivi.il
magas min6segii es ige
nyes magyar elelmiszer 
fogalmazott az elnok
hozzateve, hogy korabbi
kiaIlitasok mar sikeresek
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Iglllicz Tibor a vandorserleggel

Igmicz Tibor, a gyo
maendrodi Harmas
Koros Palinka Manu
faktura tulajdonosa.
Emellett tart cefrezesi
elOadasokat es a Bekes
megyei palinkaversenyen
is rendszeresen zsuritag,
alkalmankent pedig ver
senyezteti is sajat palin
kait.

Iden a Szarvasi Szil
vanapolua ot palink<'lval
nevezett, ebb61 a cserszegi
ruszeressel aranyat, a kaj
szibarackkal bronzot nyert,
a szilvapalinkaja pedig
elhozta a f6dijat, ezzel
ujabb nev keriilt a Szarvasi
Szilvanapok vandorserle
gere.

Ignaez Tibort az idei
gyornaendr6di termesr61
kerdeztiik.

- Milyen volt az idei
gyijmolcstermes?

- Az idei termes az
kival6 volt, a napsilteses
6[(ik szama j6val megha
ladta az elmUlt evben
tapasztaltat. Ez dont6en
befolyasolta a gyilmolcsok
eukortartalmat - ebb61 lesz
az alkohol - es j6tekony
hatassal volt a primer aro
rnakornponensek kialaku
lasara is.

- Elegedett-e az idei
cefrek minosegevel?

- A eefrek min6seget
dont6en az emberi feldol
gozas hatarozza meg, ami
tapasztalatom szerint evr61

eyre egyre jobb. A berf6ze
t6k mar tudjak, ha min6se
gi cefret keszitenek, akkor
megvan az ese!y, hogy a
paJinka is kiva16 min6segii
lesz. Terrneszetesen a
eefre min6segenek a stabi
lizal6dasahoz hozzajarult a
magas eukortartalom, ezal
tal a magas alkoholtarta
lorn is.

- Iden melyik gyii
molcsbOl tennett a legtobb
palinkanak val6?

- Regi6nkban terme
szetesen els6 helyen a
veres/voros szilva es annak

rokonai vannak, eaeanska
lepotika, radna, stanly,
besztercei, zold ring16 stb.
Masodik helyen ebben az
evben a kajszi baraek volt.
Rekord mennyisegti ba
rackcefre erkezett be hoz
zank deeemberig, osszesen
mintegy 63 ezer liter.

- Hogyan ertekeli a
paIinkCtk minoseget?

- A palinkak min6sege
mind hozam mind aromati
ka szernpontjab61 kiva16
nak mondhat6. Mi sem
bizonyitja hogy az idei
gyomaendr6di bollerpalin-

ka versenyen 24 szilva
palinkab61 8 arany, 10
ezilst es 6 bronz min6sitest
osztottunk ki.

- Mikor indult a jozesi
szezon?

- A f6zesi szezon min
den evben a faeperrel kez
d6dik junius h6napban es
januar februar h6napban
zarjuk a rozesi szezont a
kokeny, csipkebogy6 es
birs eefrekkel. ..

- Dnigult-e Cf palinka
a maganforgalomban?

- A maganforgalomban
nagy a szakadek az eladasi

ar tekinteteben. A min6se
gi, hozzaadott cukort61
mentes palinkak literje
tobb ezer forinttal is dra
gabb lehet mint a hamisit
vanyok...

- Nevezett-e n1l1S ver
senyekre is sajat palinka
val?

- A kovetkez6 komo
lyabb verseny, arnelyre
szeretnek nevezni, az a
gyulai palinkaverseny lesz,
ahova a cserszegi ruszeres
sz616palinkamat es az idei
kajszi- es birspalinldmat
fogom benevezni.



6 Szo-Beszed 2017. december

Gyomaendrodi lakashelyzet

egyik cegtoI viszont t6bb
szazezer forintot zsakma
nyoltak.

Az ipari parkban tobb
kiils6 kamera is felvette az
ejjeli-bajnali mozgast, am
a felvetelen litottak beazo
nositasa - a r.ossz min6seg
miatt - igencsak nehezkes.
Nehany helyszinen mar
vasarnap eszleltek a bet6
rest, am tobb cegnel csak
hetf6n, munkakezdeskor
vettek eszre, hogy hivatlan
litogat6juk volt.

Gyomaendr6di Korona
Biliard Klub lett, melynek
tagjai: Timar Andras,
Carcangiu Roberto, Apol
16nia Gy6rgy, Biro Imre,
Hangya Imre, David
Gabor, Piiski Sandor csk.

Az ipari parkban hat ceghez tortek be

November utols6 het
vegejen regen nem ta
pasztalt betoressorozat
tortent Gyomaendrodon.

November 25-rol 26
ra virrad6 ejszaka betortek
egy butorboltba, valamint
az ipari parkban t6bb ceg
irodajaba is. A tettes, vagy
tettesek csak a keszpenzt
kerestek, az egyeb ertekek
bez a szamit6gepekhez,
laptopokhoz nem nyliltak.
Volt ahonnan egy zacsk6
apr6penzzel tavoztak, az
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November 25-26-an a
Berenyi Biliard Klub ter
meben rendeztek meg a
Magyar Babus OB1 Csa
patbajnoki negyes d6nt6
jet. A gyoztes csapat
immaron 5. alkalommal a

tehergepkocsik, a javitott
uton a varost "korbe keriil
ve" tudnak Endr6dre es
Gyomara itjutni. A 7,5 ton
nat meghalad6 egyeb jar
muvek forgaloma orszagos
komton kijelolt terel6uton
lenne biztositva. A gyalo
gosok es a kerekparosok
kerekpaljukat attolva a
hidon athaladhatnanak. A
felujitas varhat6an ket es
fel h6napig tartana, am a
felujitas kezdesenek pontos
ideje meg nem ismert.

becsiilt koltsege igy "csak"
nett6 80 mill6 forint lenne.

Ez a megoldas azt
jelenti, hogy a felujitas id6
tartama alatt a szemelygep
jarrnuvek, a menetrend sze
rinti aut6busz jaratok, a 7,5
tonna megengedett osszto
meget meg nem halad6
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gyomai hid gitja elott jobb
ra kanyarodnanak a jarrnu
vek es az endrodi oldalon a
Templom zug mogott jut
nanak ki a Gyomaendr6d
MezotUr kozotti 46. szamu
komtra.

Ez a megoldas bar kolt
seghatekonyabb, a devava
nyai lakosok, vallalkozasok
szempontjab61 j6val tobb
nehezseggel jar, ha Gyo
mara szeretnenek eljutni. A
terelOut felujitasa es a for
galomtereles kiepitesenek

Megyei Korrnanyhivatal a
koltseg, kozuti forgalom
biztositisa es atfutasi ido
szempontjab61 legoptimali
sabbnak a 4. szamu verzi6t
tartotta, azaz egy terel6ut
kialakitasa az ugynevezett
01ajosok utjan. Eszerint
Devavanya fel61 erkezve a

A Magyar Komt tije
koztatisa alapjan a gyomai
komti hid komoly proble
maval kiizd:

"Alepitmenyeinek fel
men6 falazatai nedvesek,
azok nem tudnak kiszarad
ni. Mindket hidf6 komoly
vizesedes jeleit mutatja. A
nedvesedes kovezeteben a
falazatok eszaki oldalan
jelentos mertekii fagyasi
karok lathat6k. A hid a
haladektalan beavatkozasi
igenyl6 hidak orszagos
letesitmenyjegyzekebe sze
repel."

A hid felujitasara iden
felujitasi terv is kesziilt. A
szakvelemeny szerint az
alepitmenyek allapota es
azok tervezett javitasi tech
nol6giaja miatt a felujitas
idejere teljesen lezarnak a
hidat. A hid alepitmenyei
nek felujitasi koltsege nett6
260 milli6 Ft.

A felujitas idejere a
lehetseges forgalomeltere
lesi megoldasokra ot valto
zat is sziiletett, melyb61
Devavanya onkorrnanyzata
csak a 3. szamu megoldast,
azaz a pontonhid kiepiteset,
tartja csak elfogadhat6nak.
Az arteri terelout es a for
galomtereles kiepitesenek,
fenntartasanak becsiilt kolt
sege: nett6 158 milli6 Ft.

Ettol elter6en a: Bekes

Lak6epiiletek szama
2017. januar l-i adat sze
rint 6573, mely lakasok
b61 osszkomfortos 3291
db, komfortos 2303 db,
felkomfortos 938 db,
komfort nelkiili 41 db.

Ot eyre visszatekint
ve a lakasallomanyon
be1iil az alacsony kom
fort fokozatu lakasok
aranya nem valtozott,
tekintettel a te1epii1es
1ak6inak szocialis es
anyagi helyzetere, ez az
arany varhat6an az elko-

vetkezendo evekben sem
fog szamottevoen valtoz
nl.

Az onkormanyzat
szocialis es koltsegalapu
berlakasok kiutalasaval
segit az arra raszorul6
emberek lakhatasi gond
jainak megoldasaban.

Gyomaendrodon a
2002. evben a Szeche
nyi-terv kereteben 24 db
k6ltseg alapu berlakas
epiilt. A 24 db lakisb61
16 db az Endrodi u. 5-7.
szam alatt, mig 8 db a

Magtarlaposi u. 14-16.
szam alatt tala1hat6.

A fent emitett koltseg
alapu berlakason kiviil,
az onkormanyzat tulaj
donaban meg 20 db szol
galati-, mely lakasok
komfort fokozata: ossz
komfortos, (12 db) vagy
komfortos (8 db) es 16
db szocialis berlakas van,
ebbol komfortnelkiili 7
db, komfortos 7 db, 6ssz
komfortos 2 db. - olvas
hat6 egy 6nkormanyzati
anyagban.
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A hulladekszallitas

es -kezeles orszagos
atszervezese miatt iden
okt6bertol a megye
osszes kommunalis
hulladekat a bekescsa
bai hulladekkezelobe
szallitjak. Gyomaend
rodrol is a begyiijtott
hulladek Bekescsabaig
utazik.

Az elmult evekben a
varosunkban keletkezett
szemet is a Gyomaend
rodi Regionalis Hulla
dekkezelobe keriilt,
amelyet a 8 tulajdonos
onkormanyzat iizemeltet
saj<it cegen keresztiil.

Harnza Zoltan a ceg
iigyvezetoje lapunknak
elmondta, hogy a hulla
dekgazdalkodasi torveny
m6dositasa soran meg-

valtozott a hulladekszal
!ftas es elhelyezes m6dja
IS.

- Az ugynevezett
lakossagi kommunalis

hulladek Gyomaendrod
rol es tersegebol eddig a
Gyomaendrodi lerak6ba
keriilt, am ez ev okt6ber

elsejetol mar Bekes
csabara szallitjak a hul
ladekot a megye minden
telepiileserol. Ennek
oka, hogy Bekes megye-

ben a DAREH Bazis Zrt.
az egyediili kozszolgal
tat6. A bekescsabai hul
ladeklerak6 mellett a

kozelmultban kesziilt el
a modem szemetvaloga
t6 mu. A torveny szerint
a kommunalis hullade
kot csak atvalogatas uUm
lehet a lerak6kban elhe
Iyezni. Mivel a megye
ben jelenleg ez az egy
valogat6mu van, ezert
ertelemszeriien a megye
minden hulladekM ide
szallitjak. Az a eel, hogy
a lerak6ba keriilo hulla
dekot eloszor atvalogas
sak, ezzel minel tobb
hulladekot lehessen ujra
basznositani. MindebbOl
persze a lakossag
Gyomaendrodon sem
vesz eszre semmit: a
kukat ugyanugy iiritik,
mint eddig es az ossze
gyult hulladekot is
ugyanugy elszallitjak,

mint korabban - tajekoz
tatta 1apunkat Hamza
Zoltan ugyvezeto.

A gyomaendrodi
1erak6ba tehM okt6bertol
mar csak az a hulladek
kerii1, amelyet a komye
zo cegek, valla1atok,
valamint a lakossag
egyedileg beszallit.

Harnza Zoltan iigy
vezeto e1mondta meg,
hogy a gyomaendrodi
hulladeklerak6 telep het
k6znap fel 8-t61 16 6raig
van nyitva es tovabbra is
be 1ehet szallitani az
6sszegylilt kommunalis,
va1amint ipari- es zold
hulladekot, ahol artal
mat1anitasi dij elleneben
atveszik. A 1erak6 tele
fonszama: 0630/941
3697
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A vci IIalkoz6, - aki frissen
iiltctett fcik ontozesere kerte a
specjeilis jarganyt - akkoriban
infonnaci6ink szerint egy
jclent6sebb 6sszeggel is segi
tette a gyomaendr6di onkentes
tiizoltosag m[ikOdesct. A vallal
koz6 cege az6ta felszamolas ala
kcrUlt.

A tuzolt6kocsit az elmult
evekben senki sem kereste,
mignem feltiint egy intemetes
hirdetesben, hogy a jarmiivet
valaki ertekesitesrc kinaJja 
irtuk lapunk korabbi szamaban.

maendrodon van, de nem
annak a neven van, akinek a
neven kellene, hogy legyen.
Bekertiink egy adas-veteli
szerzadest a kormanyhivatal
t6l, ezt megkaptuk. K6
riiltekintaen pr6balunk eljar
ni, senkit nem akarunk leja
ratni. Amikor minden teny a
rendelkezesiinkre all, akkor
tudunk dontest hozni arr6l,
hogy ki hibazott, ki jart el
esetleg figyelmetleniil
mondta Toldi Balazs polgar
mester.

Tobb mint 20 evvel ezel6tt
Gyomaendr6d a nemetorszagi
Sch6neck varosat61 kapla azt a
kimustnilt tiizolt6kocsit, amit
meg 20 Il-ben az akkori varos
vezetes adott haszmilatba egy
helyi vallalkozonak.

A veteninnak szamito jar
muvet ugyanis a helyi tuzolt6
sag nem hasznalta, mert annak
- kora es elavult technikaja
miatt - uzell1eltetese nem volt
kifizet6d6. Altahiban varosi
rendezvellyeken mutogatt<ik a
gyerekeknek, erdekl6doknek.

Toldi Balazs polgarmes
ter december 4-i sajt6taje
koztat6jan elmondta, hogy
lezarult a varoshazan a belsa
ellenari vizsgalat, melynek
lett egy megallapitasa.

- Ezzel osszeftiggesben
jogi segitseget keriink a
yaros jogaszM6l, dr. Varga
Imre Ugyvedi Irodajat61.
Amint ez megerkezik, akkor
varhat6an az onkormanyzat
decemberi iilesen napirendre
keriil a ruzolt6kocsi iigye. A
ruzolt6kocsi megvan, Gyo-

Nemzeti
1<iizlekedesi
Hat6sag~:

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

Muszaki
vizsgaztatas

akcios aron:

2~.uuu

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u_ 37.

Eredetisegvizsgalat!

Varga Bela,
autoszerel6 mester

Szo
Beszed
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~S-/··./U;Wd:6~b

6eszel.'



8 Szo-Beszed 2017. december

Motto: "Vagy biidos van,
vagy huzat"

(J.ZElky - Zelki Janos)

A magyar hatarra
erkezo iszlam katonai 
migrans menetoszlopok
miatt 2015. ev 6ta budos
is van es buzatos is volt a
kerites nelkUli az orszag
hatar. Meg sok a szemet,
az emberi hulladek. Sze
methegyek es biizos feka
lia szag jelzi a fert6z6 isz
lam migransok vonulasat.
Magyarkanizsan a musz
limok a templomkertbe
csinaltak, hogy megalaz
zanak minket, a kereszte
nyeket.

A brit miniszterelnok
asszony es London musz
lim polgarrnestere felha
borodott, mert D. Trump
az USA elnoke harom
vide6t tett a Facebook
jara, az egyiken egy man
k6s mozgasseriiltet
tamadnak migrans musz
limok, a masikon egy
Szliz Maria szobrot tomek
szet, a harmadikok a
melybe loknek egy "bitet
len" tizenevest, akit
azutan agyonvemek a brit
muszlimok.

Eur6pa tengeri kapu
janak muszlim tobbsege
es polgarrnestere van
Rotterdamban. Hollandia
ujsziilotteinek 50 szazale
ka muszlim. Hala So
rosnak, a Nyugatot mar
elvesztette Eur6pa. Ment
hetetlenek. Most fizetnek
meg Trianonert! Hazank
trianoni darabo16s gyilko
sai mar matematikailag is
menthetetlenek: Allah
vasigajat vettek nyakuk
ba. A vilag legfejlettebb
innovaci6s es terrnelo
kozpontja, az EU mag
orszagainak nepeire a
sotet kozepkor borul.
Beke poraikra!

Mint a vadallatok,
sajat vizeletUkkel es urii-

lekUkkel jelolik meg a
muszlim bevandorl6k az
utjukba eso, elfoglalt,
leigazott orszagok foldjet,
mint a II. Janos PaJ teret is
Budapesten. 80 milli6
forintba keriilt az Erkel
szinhaz melletti ter hely
reallitasa. Azt jelzik a
muszlimok a nyilvanos
vizelessel, hogy ez a
Yaros, ez a fold mar az
ovek, Allah nekik adta:
megszereztek, elfoglalt<ik,
masnak itt mar nines
tobbe helye. Az iszlam
terit6-gyarrnatositas meg
elozte a Nyugatot es ter
jed, mint a rak: ha nem
tetszik, "neked fatva",
azaz felkoncolas elvet
kovetve.

A Kina es a V4 vala
mint a 16+ l-es gazdasagi
osszefogas miatt a gutau
tes keriilgette Macront es
Soros cs6kosat, a pias
Juncker EU fo komiszart.
A Nyugat elszivta Kelet
Kozep-Eur6pa munkaere
jet, agyat, felrobbantotta
cukor es cement gyarain
kat, acelmuveiket es most,
hogy gazdasagi es penz
ugyi gyarrnatta tette a
"tarsult" volt szocialista
orszagokat, most ki akaIja
irtani muszlim betelepi
tessel azok osi magyar,
lengyel, cseh, t6t lakossa
gat, ahogy a testveri fin
nekkel tettek. A Mikulas 
Youlupukki foldjen mar
mindennapos a migrans
megeroszakolas, Juncker
szavaival "verfrissites". A
hitleri fajelmelet ujra tolt
ve - mondhatnank. A eel
az eur6pai oslakosok ter
mofoldjenek megkaparin
tasa az I. vilaghaboruban
meg 170 milli6s, mara 1
milliardos iszhim vilag
etetesere.

Arabia, a Tigris es
Eufratesz volgye es a
Nilus volgye a gatak miatt
kiszarad. Jon az ehkopp,

ha Eur6pa nem szallit
gabonat es hUst.

Abova egy muszlim
betette a gombas labat, az
mar AllaM. Ezt mar
ismerjuk. Ezert a szaudiak
- az iszlam vi lag urai 
befizettek egy menetre az
aru16 es korrupt eur6pai
liberalfasiszta politikai
elitnel a petro dollar milli
ardjaikb61.

A moMcsi csataban a
muszlim sereg a Fuggerek
altaI penzelt franciak altaI
kifejlesztett agyuval
tamadtak Tomori Pal
ersek vezette hagyoma
nyos lovas pancelos had
seregiinket. A kartaes es a
lancos bomba nem ismeri
a hOsiesseget. A velencei
es genovai kalmarok j6t
kaszaltak a kereszteny
Eur6pat vedo magyarok
hOsi halalan Shylock ban
karai Shakespeare Ve
leneei kalmar dramaja
ban.

Most az olaszok szen
vednek Allaht61 es az
aru16 Antikrisztus papa
jukt61. Az embemek es
keresztenynek egyarant
hitvany Ferenc papa a
rohingyakert agg6dik
Burrnaban, amikor a kop
tokat robbantjak Egyip
tomban.

8 milli6 magyart irtot
tak ki akkor a torokok
Allah neveben hazank
ban, amikor Anglia lakos
saga akkoriban meg 4
milli6 lelek volt.

Mivel mi a szovjet
z6na nepei tudjuk mi a
paJya, letre fogjuk hozni
az Adria-Balti V4 nagyfa
lat, amely 16 orszag 115
milE6s lakossaga csatla
kozott. Mi es nem a
Nyugat fogja megva16si
tani az eurazsiai osszefo
gast, a tengeri es szaraz
fOldi Selyem utat, amelyet
a r6mai korban a hun e16
deink felugyeltek es

mukodtettek. Mi a hunok
maradekai vagyunk.

A gyarrnatositas
Nyugat-Eur6pa patentje.
A franciak es az angolok
jartak az elen a vilag rul
felenek gyarrnatositasa
ban: a "megszallom, kiir
tom, rabszolgakent el
adom az oslakossagot,
majd kifosztom az orsza
got" m6dszer ennek a ket
vereskezii kalmamepnek
a "demokracia exportja"
volt a XVI. szazad 6ta.

Az osztrakok sem ker
tek maig bocsanatot azert,
hogy az ellenreforrnaei6
uriigyen a torokvesz utani
verveszteseg utan 35 ezer
magyar ertelmisegit, pa
pot, tanit6t, tud6st es pre
dikcitort deportaltak ga
lyarabkent torok szultan
t6l visszafoglalt Magyar
orszagr61 a labancok.
Nem felejtiink.

A spanyolokat
miutim kikergettek a meg
szall6 m6rokat az orsza
gukb61 - meg csak az
arany erdekelte, ezert kiir
tottak a Kozep- es Del
Amerika csillog6 indian
kulrurait. Ezekhez a nyu
gati tomeggyilkosokhoz
csatlakozott Hollandia,
Belgium es kesobb Il
Duee Olaszorszaga is. Az
elkesett nemetek hoztak
letre az EU-t. Megszalltak
minket is, de a magyarok
Istene 72 ket hnyi vezek
lesre itelte az arja nacikat,
akik ma onmagukat sza
moljak fel a muszlimok
befogadasaval.

A szabadk6muves ala
pit6 atyak altaI alapitott
gyokertelen migrans al
lam, az Amerikai Egye
stilt Allamok az 6kori rab
szolgatart6 rendszert
alkalrnazta a XIX. szazad
vegeig es kiirtotta az indi
an oslakossagot, aki ve
lUnk rokon, hun gyokerii
nepek voltak es magyar

helyiseg nevekkel talal
kozhatunk naluk.

A nemetek, akik a
XIX. szazad vegig moza
ikszeru allamoeskakra
szettago16dva eltek, job
bara kimaradtak a gyar
matositasi "bizniszbol",
kenytelenek voltak mun
kab61 meggazdagodni es
ezt a j6 szokasukat maig
megoriztek.

Mig az arabot soha az
eletben nem latni lapattal
a kezeben, a kinaiak dol
gosak: kereskednek is,
iparkodnak is es sopomek
a boltjuk e16tt es e16re
koszonnek.

Eur6pa kozponru ter
kepeinket csereljuk Ie
gondolatban es 10 fejeze
ten at legyenek utitilfSaim,
kedves 01vas6k egy Fold
koriili kirandulasra, hogy
megertsUk Kina geopoliti
kai lepeseit. Kina nem
siet. Evezredekben lat
e16re, ahogy mi magyarok
is. Kina esatomakat es
vasutvonalakat epit. Nem
ma kezdtek, hanem az
l500-as evekben...

Kina kinai etterrnek
kel es bufekkel terjeszke
dik a vilagon. A kinai
esondben es diszkreten
h6dit a kinai konyhcival:
illatos esirke, negy-kines
ragu es edes-savanyU
leves a z6namenu.

Amikor Eur6paban a
reneszansz viragzott,
Kina az akkori Arabia, az
iszlam vilag fele nyitott.
Kina a Ming csaszari
dinasztia idejen Jung-Io
(1403-1424), majd
Hszuan-to (1425-1435)
uralkodasa alatt het haj6
hadat inditott Indiaba es
az Arab felszigetre.

Hat haj6utat a mosz
lim hitre az iizlet kedveert
attert Cseng Ho (Zheng
He) admiralis vezetett. Az
okos kinaiak olyan veze
tot valasztottak a 27 ezres
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World History Comunications to Today - Elisabeth
Elis es Anthony Esler

Kelet Kozep-Eur6pa es a
prvoszlav Kelet-Europa
viszi tovabb a tortenelem
ben.

Kinanak szUksege van
a fejlett Eur6para, mint
piacra es technol6giai fej
lesztesi forrasra. Nem
erdeke Eur6pa pusztulasa.
Ezert tamogatja a 16+1,
egy ut egy ovezet politi
kaval a robbanasszeriien
fejlodo Kelet-Kozep
Europat, amely mint a II
Vilaghaboruban "rugal
mas elszakadassal" vaIa
szol a Nyugat ideol6gia
vezerelt irracionalis euta
naziajara.

A nacizmus, a kom
munizmus, a mai liberal
fasizmus es az iszlamfa
sizmus az eszme diadala,
az esz folott. Mind a negy
eszme a tortenelem sze
metdombjan vegzi.
Budapest, 2017. december 3.

Janossy Peter Samuel
Ybl-dijas epiteszmerniik

helyezne a terkepre
Eurazsiat mint osszefug
go gazdasagi es kereske
delmi egyseget.

Egy ilyen projekt ori
entaci6s pontkent szolgaI
hatna a terseg minden
orszaganak, felertekelne
mindkett6 amugy is jelen
tos erejet, hosszU tavon
pedig elvezethetne az
Egyesult Allamok kiszo
rulasahoz az eurazsiai ter
segbol" - irja a pekingi
egyetem elernzoje. Majd
igy folytatja: "az amerika
iak oroszellenes vonalat
kenyszeritenek ra Eur6
para, hogy elejet vegyek
az erosodo orosz-nemet
kozeledesnek." Ez az EU
embarg6, amin az USA
nyer, Eur6pa veszit...

Europa pusztulasa a
keresztenyseg elleni ta
madassal kezdodott a
nagy Francia Forrada
lommal. Eur6pa keresz
teny kulturalis orokseget a

allatokat vittek, rizst es
lapos, foliil nyitott dobo
zokban terrnofoldet. Bio
kerteszet folyt a tenger
hatan. A zoldseget maguk,
a matrozok terrneltek meg
utkozben a focipalya
nagysagli hajoik fedeIze
ten. igy ismeretlen volt
naluk a skorbut.

Cseng Ho halala utan
Kina hirtelen leallt.
Megsemmisitette hajoha
dilt es bezarkozott. Ma
sem tudjuk miert. Rejtely.
Am Cseng Ho jo emleke
azonban megmaradt az
iszlam orszagokban.
Mecsetek a sanbao miao
nevet viselik, mely Cseng
Ho admiralis kinai rangja
ra, a "szan-pao taj-csien"
re emlekeztet.

"Angela Merkel kan
cellar 2014. juliusaban
Pekingbe liltogatott, ami
az ukran-orosz eseme
nyek miatt politikai jelen
toseget is kapott. A
nemet-kinai politikai,
gazdasagi es kereskedel
mi kapcsolatok igencsak
szorosak, amit a Pekinget
Berlinnel osszekotendo
szupergyors vasut terve
meg szorosabbra fonna,
es nem utolsosorban fel-

tek a fertozesektol. Tud
tak azt, amit a mai mig
rans kvotat kikenyszerito
EU szandekosan nem akar
tudni: a muszlim invazi6
ebola, AIDS, hepatitisz,
sargalaz, szifilisz mutans
es tiidobaj elterjesztessel
jart. Ezert az utakra vag6-

Kinai kozepkori dobozhajo.
Ugynevezett ceUakb61 epiilt fel, ezert nem siillyedt el

ra kilyukadasa eseten a
haj6 nem sullyedt el a
zatonyon. A haj6k vitorla
it a szel fele el tudtak for
gatni. A haj6k 20-50
meteres szelessege stabi
litast adott a haj6testnek
viharban. A kinaiak nem
biztak meg idegen orsza
gok elelmiszereiben. Fe[-

arab uralkod6k vonakod
tak onkent adozni a kinai
csaszamak. TeMt Kina
vitt is, ad6ztatott! Fab61,
az eur6pai haj6epitesi
technologiaval, a gerinc 
bordazat modszerrel val6
ban lehetetlen lett volna
megepiteni 100 meteres

6rias fahaj6kat, ha a
faszerkezet statikajara es
annak dinamikus terhele
sere epitiink. A hajogerinc
nem birja a hullamok
okozta csavarasokat. A
kinaiak egymast61 leg
mentesen elzart szoba
nagysagu rekeszekbol
acsoltak ossze a haj6tes
tet. Ez egyreszt merev
volt, mint egy panelhaz,
masreszt nehilny legkam-
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A haj6hadban 62 orias
dobozhaj6 volt, a kisero
egysegek kozt voltak 110
meteres gyorshaj6k, 85
meteres szallitohaj6k es
55 meteres felderitest
vegzo dzsunkak is. Csak
akkor leptek fel katonai
erovel, ha a tengerpart
menti vietnami, indiai,

tengereszgyalogos hadero
eIere, akinek a vallasa
megegyezik az arab ceIor
szagok vallasaval. A kina
iak nem akartak teriteni,
mint az europai konkvisz
tadorok. A kinai csaszari 
nepi demokracia exportjilt
sem tartottak fontosnak,
mint azt rna a mindenkit
kioktato retardalt vezete
su USA teszi. Kereskedj
es ne haborUzz! volt a jel
szavuk mar a kozepkor
ban is.

Mig az europaiak elso
dolga a gyarrnatok kirab
lasa es az oslakossag kiir
tasa volt, addig Kina
hozott is, vitt is. Ertekes
kincsekkel pakolta meg
hadihajoit: porcelan,
selyem, jade faragasok es
aranytargyak, tea volt a
rakomany. A kincsek a
diplomaciai kapcsolatok
felvetelenek kellekei vol
tak. A tobbszazezer Ii
(-0,5km) tavolsag(I ten
geri utakon hatalmas
hajohadat mozgattak meg.
Cseng Ho admiralis 200
hajobol allo flottaja
remiszto lehetett abban a
korban: egy uszo lampio
nokkal kivilagitott varos,
mint egy ufo.
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Telefon:
0620/9142-122

Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

Stancolt

es hagyomimyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!
Szitazas,
szHaforma
keszltes!

~~l~

villantak a fenyek, s a
hosszti menet Gyomaend
rod varos kozpontjaban
egy rovid setat teve ti8Z
telgett Szent Martonnak.

tancot tancoltak, a 2. a es
4. a osztalyosok egy
Marton napi dalt enekel
tek a lampionok fenye
ben, a 6.a es a 7.a osztaly
tanu16i pedig egy svab
tancot mutattak be.
FeIkeszitoik Bacsi Kitti,
Domokos Anik6 es
Vaszkan Gabriella tanar
nok voltak.

A program befejeze
sekent a lampasokban fel-

Az idei evben 2017.
november 10 - en - imma
ron 6. alkalommal - kerult
megrendezesre a Nemet
Nemzetisegi bnkor
manyzat szervezeseben a
hagyomanyos Marton
nap. A szines programok
nak ismet a Kallai Ferenc
Kulturalis Kozpont adort
orthont, hiszen evr61 eyre
egyre tobb IMogat6ja van
az esemenynek.

Marton napi
lampionos felvonulas

Ezt a napot mind a
nepi kultura, mind a
kereszteny kalendarium
jeles napkent tartja sza
mon: az allatok beterele
senek hagyomanyos ido
pontja november ll-e,
ilyenkor k6stoljak meg
el6szor az tijbort es vag
jak Ie a libakat. Szent
Marton emlekere pedig 
aki piispokkent segitette a
niszoru16kat - orszagszer
te faklyas felvonulasokat
szerveznek.

Delutan 15 6rakor az
iinnepelyes megnyit6 utan
a varosunk intezmenyei
ben tanu16 nemet nemze
tisegi osztalyba jar6 gyer
mekek leptek szinpadra.
Az 6vodasok utan a
Gyomaendrodi Kis Balint
Altalanos Iskola tanul6i
adtak rovid musort: a 3. a
osztalyosok egy magyar
orszagi nemet gyerrnek-

Versmondok
sikerei

Arany Janos szliletese
nek 200 eves evfordu16ja
tiszteletere "Te aranyok
Aranya!" dmmel szaval6-
verseny rendeztek az
Orszagos Szechenyi
Konyvtar, valamint a
Magyartanarok Egyesulete
es a Magyar Olvasas
tarsasag felhivasara, no
vember 9-en, Szegeden, a
Somogyi konyvtarban.

Kotelezo verskent a
Toldi kijelolt reszleteibol
kellett 7-8 versszakot
elmondaniuk a versenyzok
nek, majd a szabadon
valasztott Arany Janos vel'S
kovetkezett. Hugyik Zoltan
7. b osztalyos tanu16 a
kozepmezonyben vegzett.

Ket nappal kesobb
Gyulan, a Karacsony Janos
Katolikus Gimnaziumban
immaron sokadik alkalom
mal rendeztek meg a
Simonyi Imre Emlek
versenyhez ffizodo Simo
nyi -versmond6versenyt.
Vinkovics A.gnes 7. a es
Hugyik Zoltan 7. b oszta
lyos tanul6k mindketten 2.
helyezettek lettek! Ko
telezo versuk Simonyi
Imretol: Vel's egy regi
juhaszr6l cimu, majd a sza
badon vaJasztott kolteme
nyekkel meg jobban szar
nyalhattak.

A.gi, Gyoma szlilotte
tol, Szilagyi Ferenctol:
Oszi honvagy dmu verset
mondta el, Zoli pedig
Arany Janost61 A walesi
bardok cimu balIadajat.
Felkeszito tanaruk Hunya
Jolan volt.

e

Egy szegyenkezo
gyomai

hagyatek kezelOje nemle
ges valaszt adott. Apenzhi
anyt pedig jelezte az "ille
tekeseknek".

Mi van? Kik azok a
"f6varosiak", kik az "illete
kesek"? Mennyi penzzel
szalltak be a szobor elke
szitesebe? Milyen alapon
sz6lnak bele gyomai dol
gokba? Mi kozuk van
ehhez az egesz szobor
iigyhoz?

Lehet persze az is,
hogy van/volt kozuk a
Bar<iti Korhoz, es volt bele
sz61asuk az ugyek intezese
be. Akkor tudtak j6 elore,
hogy nem lesz megfelelo
fedezet a 6,5 milli6s meg
rendelesre. Ennek ellenere
- mint egy szerencsejatek
ban - megrendeltek a szob
rot. Majd lesz valahogy'
2016. december 31-en
lejart a fizetesi hatarido, es
2017. augusztusaban el
kezdtek keresni a hianyz6
penzt. Eisosorban az on
kormanyzaton, megpedig
ugy, hogy a Bar<iti Kor a
2016. evi beszamol6jat
nem helyezte letetbe, ma
gyarul a torvenyes muko
desenek a felteteleit sem
teljesitette.

Es a legszebb a zsaro
lasi resz: ha nem fizet az
onkonnanyzat, akkor a lel
ken szarad, ha a szobrasz
muvesz elviszi a szobrot.
SZECYEN 3.!

Aztan ott van a 15 mil
1i6s adomany a Kallai
hagyatek mellett. HoI van
ez a penz? Ki kezeli/kezel
te ezt, hova koltottek,
mikor es ki dontott ennek a
felhasznalasar6l? Egyik
kerdes a masikat eri, vaJasz
pedig sehol. Az is lehet,
hogy ez igy van rendjen a
mai vilagban?

Tisztelt Szerkesztoseg!
ASz6-Beszed dmu lap

2017. szeptemberi szama
ban a Kallai szoborr6l, ill.
bizonytalan sorsar6l olvas
tam, majd a novemberi
szamb6l ertesiilhettem,
hogy minden rendezodott a
szoborral kapcsolatban.

Akar orulhetnek is,
hiszen a viharfelhoket sike
rult megzabolazni, a szobor
marad, azonban amikor az
egyik szemem elkezdett
nevetni, a masiek sirva fa
kadtszegyenemben.

Felnott, szep korunak
is mondhat6 emberek hogy
lehetnek ennyire felelotle
nek? Megrendeltek 2015
ben egy olyan szobrot, ami
nek az arab6l 39% hiany
zott! Ugy allapodtak meg a
szobrasszal, hogy fogal
muk sem volt, honnan fog
jak kifizetni, raadasul errol
elore az alkot6nak egy sz6t
sem sz6ltak. Nagy csinna
drattaval volt szoboravat6,
mosolyg6s kepek, mell- es
vallveregetes, kozben pe
dig usztak az ad6ssagban!
SZECYEN I.!

Utana jon a kepbe a
polgannester ur, aki "meg
menti" a helyzetet es ket
evvel az uzletkotes, majd
nem egy ewe! a fizetesi
hatarid6 lejarta utan (!)
kezd el alkudozni, majd
egymilli6t lefarag a szob
raszmuvesz dijab61 ...

El tudom kepzelni a
szobraszmuvesz gondolata
it, amikor ezt a szerencset
len kisvarost magaban mi
nositette! SZECYEN 2.!

Mindezeket a riportban
elhangzottak csak tetezik!
AGyomai SzUl6fold Barati
Kor kepviseloje a "f6varo
siak"ora tolja a felel6sseget.
A "fOvarosiak" tetszeset
nem nyette el az olcs6bb
szobor, majd a "fovarosi
ak" segitseget kerte, de a
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Ha elmulik karaesony
akkor is figyeljenek oda a
taplaIkozasukra, hogy ket
iinnep kozott ne fogyassza
nak semmilyen hiivelyes
novenyt. A nepi hagyomany
szerint, ha nem tartjak be a
szabalyt a kovetkezo evben
pattanasosak lesznek.

Megkoszonom onoknek
az egesz evi odafigyelest.
Remelem sikeriilt nehany
hasznos dologgal gazdagitani
a tudasukat ebben az evben
es ha veliink tartanak folytas
suk ezen j6 szokasunkat
jovore is.

Aldott Karaesonyi Un
nepet es Boldog Ujevet kiva
nok a Sz6-Beszed minden
kedves o1vas6janak.

Ambrusz Laszlo

izeben illataban. Az advent
idoszakaban mar lehet keszi
teni odahaza is egy kis forralt
bort. J61 esik elnyalogatni
belole egy poharkaval na
ponta! Hogyan tudjuk meg
finomabba tenni az adventi
forralt borunkat? Azt mond
jak a roze a legjobb forralt
bomak. Lehet, de ezt a negy
lz es illatot ki ne hagyjak
belole. Aranyaiban kell bele
rakni izles szerint. Tebat a
fahej, szegfiiszeg, kardomon
es nagyon piei reszelt
naranes heja. Aztan szinten
egyeni Izles szerint mez vagy
cukor. Ez olyan finom forralt
bor, hogy vigyazni kell az
adventi idoszakban, nehogy
raszokjanak,

Illatara izere megtisztul a
gondolatvilagunk. Segit a
rettegest okoz6 elfelejtett,
bant6 kellemetlen elmenye
ket lelkileg feldolgozni,elfe
lejteni. Oldja a gatlasossagot,

szorongast. Fokozza az elet
kedvet, csokkenti a lelki ter
heket amire nem csak kara
csonykor van sziikseg.

A fahejat az "Isteni
orom" novenyi forrasanak
tartjak. Serkenti, elenkiti es
tamogatja az immunrend
szert. Altalanos tisztit6ja a
szervezetiink meregtelenitO
csatomainak. Tiizesen es tiiz
ben tart, ezert akinek az alap
termeszete egyebkent is ilyen
az csak 6vatosan hasznaUa a
faMjat. A fahej i1l6olajai
kepesek meleg, szeretetteljes
allapotba emelni a lelkiinket.
Segiti a megbocsajms. Javitja
a hangulatot, lelkesit, csok
kenti a letortseget.

Mindket novenynek a
hasznalatakor az aIdott alla
potban nagyon 6vatosan
hasznaUak, vagy inkabb
keriiljek a fogyasztasat bel
soleg es kiilsoleg. Aroma
terapiakent viszont hasznal
hat6.

A karacsonynak van egy
jellegzetes itala: a fon'alt bor.
Szerintem ez hozzatartozik a
karacsonyi kesziilodeshez

Gy6gyit6 termeszet: szegfuszeg es fahe·
Nagy szeretettel ko

szontom a Szo-Beszed min
den kedves olvasojiit az ev
utolso hOnapjaban. Nem
tudom hogy Onok hogy
vannak vele, de nekem gye
rekkorom ota a legkedve
sebb honapom a december.

Az en korosztalyom a
"hatvanasok" gyermekkent
mar h6ban vartuk a telap6t.
Ha ez igy megy, tovabb az
idojarasban at kell majd imi
a telap6 tortenetenek a dra
maturgiajat. 30-40 ev mulva
lehet, hogy nem is renszarva
sok huzta szanon erkezik a
telap6, hanem szorfdeszkan
szan helyett? A szarvasokat
delfinek fogjak felvaltani?

Remeljiik, hogy a kani
csony es a Jezuska hagyoma
nya csak fennmarad meg
nagyon sokaig. Nem vallasi
ertelemben gondoltam,
hanem az ember es ember
kozotti j6 peldara, a szeretet
reo A szeretet minden vallasi
tanitasban, iranyzatban jelen
van. A karacsonyt nem
iinneplik ugy mint ahogyan
rill, de tudnak r6la. A lenyeg,
hogy mi az oseink hagyoma
nya szerint megiinnepeljUk a
szeretet iinnepet evszazadok
6ta. Szeretnem nehany
hagyomanyos karacsonyi iz
es illatra, tradicionalis szo
kasra felhivni a figyelmUket.
A kanicsony ket jellegzetes

iliata a szegfiiszeg
es a fahej.

Mindket fiiszemoveny
egyben gy6gynoveny is.
Elobb nezzUk meg a szegfii
szeg hatasat. A szegfiiszeg
egy un. hevito vertisztit6, fer
totlenito hatasu. Javitja az
emesztest, de vigyazni kell
vele mert fokozza az etva
gyat. Az emesztorendszerben
sziinteti az eIjedo folyamato
kat es kihajtja az art6 szelet.
Megmozgatja a szervezetben
pang6 nedveket, oldja a
hurutokat, mergeket, zsiro
kat. Az illata es az i1l6olajai a
lelek gy6gyszerei nem esak
karacsonykor.

ra. Hirtelen faradtta valunk
es kedvetlenseg tor rank.
Sokszor ezek nem js tuda
tosulnak benniink. Evekkel
korabbi szituaeiok, moz
dulatok, illatok, kifejeze
sek idezhetnek fel regi
emlekeket, amelyek egy
kor benniink stresszt okoz
tak, es emiatt ugyanaz az
erzes jelenik meg ben
niink, mint akkor.

A kinezio16giai keze
les eelja a jelenbeli es a
multbeli stresszek felolda
sa kiilonboz6 korrekei6s
teehnikak segitsegevel.
Izomteszteles segitsegevel
lehivhato, felidezhet6 az
elet minden pillanata es
felderithet6k azok a trau
matikus elmenyek, ame
lyek fe1dolgozatlanul
maradva, elfojtva, negativ
hatassal vannak je1enbeli
eletiinkre.

Szeretettel varom
Gyomaendrodon mindazo
kat, akik ugy erzik, segit
segiikre lehetek.

Kerekine Kovacs Klara
kinezio1ogus

Telefon: 0620/823-2124
Mtkoznapokon 17 ora

utan

sz6 kimondasa eh~g ahhoz,
hogy felboruljon a hann6
nia a testeben.

Stressz hatasara a han
gulatunk meg tud valtozni
egyik pillanatr6l a masik-

Stressz keletkezik, ha
olyan tortenik veliink, amit
nem varunk vagy nem aka
runk, illetve ha nem tudjuk
megfelel6en kezelni a
minket ert hatasokat es

informaci6kat. Eletiink
soran folyamatosan valto
zasok ernek benniinket,
melyek fesziiltsegteremt6k
es amelyekhez megpr6ba
lunk alkalmazkodni.
Stressz allapotban ugy
erezziik nem tudjuk kezel
nj azt, ami benniink vagy
koriilottiink tortenik. A
stressz-helyzetek feldolgo
zasaban tud segiteni a
kineziol6gia, hogy egesz
segesen tudjuk kezelni
azokat.

Bizonyos helyzetek
ben regen atelt emlekek
hatassal lehetnek rank.
Peldaut a gyermek rossz
jegyet visz haza az iskola
bol, ez az anyanak rossz
hangulatot okoz. Sajat
iskolas kori elmenye jut
eszebe r6la, amikor sziilei
vel osszetuzesbe keriilt
miatta. Ebben a helyzetben
az anya az egesz stressz
szituaci6t ujra ateli.
Gyakran mar egy kifejezes
is eleg ahhoz, hogy vil
lamcsapasszeriien megval
tozzanak az erzeseink.
Peldaul megkerdezziik a
gyennekiinkt6l: "Gyako
roltaI rna?" - a "gyakorlas"
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Dinya Imre Vas- Miiszaki Boltja
Gyomaendrod, Bajcsy &it 98. Tel.: 063016384-690

Verso Biztosftasi Alkusz Kft.

Telefon: 0666/284.989,
0620/359·6842

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kbtelez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztosftas
- eletbiztosftas
- nyugdij-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet:

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

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

szobeszed@gmail.com .

5z6-BE5ZED
hirdetesfelvetel!

0670/22-632-99
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Tapir Papir
Gyomaendr6d,
Kossuth u. 31.

Minden kedves Olvasonak
boldog karacsonyt

es szerencses Ctj esztendot kivanunk!
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dr. Racz Beata
allatorvos

Anatorvosi Rendell)
5500 Gyomaendrad,

Fo ut 140/2.
Rendelesi id6:

hetfO, szerda, pentek:
16-18 6raig

kedd, esiitortok: 10-12 ora
szombat: siirgas esetben

hivasra 9-11 6raig l

Telefon: 0630/856-31-72

rafesziil a dug6ra, rosszabb
esetben meg nemi verzes is
elOfordulhat a vegbelbOL
Ilyenkor elengedhetetlen a
gyors, hathat6s allatorvosi
segitseg: a paraffin olajos,
langyos vizes beontes.

A legrosszabb esetben
miitetre is sziikseg lehet, es
ilyenkor kiilonosen gyakori
ak lehetnek a komplikaei6k
es szovadmenyek, mivel a
vastagbelet kell megoperalni,
ami tele van bakteriumokkal
es a fal egyebkent is meg van
mar gyotradve az ott pang6,
smr6s esontsziiankokt6L

Alegjobb, ha nem adunk
kedveneiinknek esontot, de
ha megls ragaszkodunk
ehhez, iigyeljiink a kovetke
zakre: semmikeppen ne etes
siink vele szilankosan taro
esoves esontokat (pI. barom
fi, juh), sertesesontot (vad
diszn6 esontot kiilonosen)
esak nagyon alaposan meg
fazve adjuk az Aujeszky-fele
betegseg veszelye miatt. Ne
engedjiik, hogy wi sokat
fogyasszon be16le es leheta
leg nagyon ritkan jusson
hozza.

De megis, milyen ela
nyei lehetnek a esont etetes
nek? Aesontt6l a belsar alla
ga kiesit kemenyebb lesz,
ami nehany esetben segitheti
a biizmirigyek kiiiriileset. A
esontok rages8.1asa koptatja
valamelyest a lerak6dott fog
koveket, valamint egy na
gyobb mererii marhalabszar
rages8.1asa 6rakra lefoglalja
az amugy rosszalkod6 ku
tyat.

Az aUatorvos rovata

A szilankos illetve nagy
mennyisegli esont adasa igen
sok, akar az eletebe is keriila

Ehet-e a kutya csontot?
AIland6 vita targya hogy

a kutyanak adjunk-e esontot
vagy sem?! Nehez erre j6
valaszt adni, mivel ugye a
esont "termeszetes" eledele a
kutyanak. Itt is ervenyes a
mertekletesseg elve es a
esont tipusanak megv8.1aszta
sa.

veszelyt rejt a kedveneUnk
szamara. A esontok ragasa
mar a szajiiregben is seriile
seket idezhet ela, mivel a
ragas soran szilankosan tor
het, beakadhat a fogak koze,
melyen a garatba vagy hat
rebb a nyelaesaben.

A leggyakoribb proble
ma a esontok nagyobb meny
nyisegben val6 felvetelet
kovetaen kialakul6 belsariiri
tesi nehezseg (obstipatio).
Faleg az idas, him ivaru
kutyak hajlamosak a esonte
tetessel jar6 szekrekedes
kialakulasara, mivel naluk
gyakori a prosztata-megna
gyobbodas, ami sziikiti a
vegbel atrnerajet., Mar ettal
onmagaban is fajdalmas
lehet a kutyanak az iirites,
nemhogy akkor, ha ehhez
meg szekrekedes is tarsuL

Akutya ilyenkor sokszor
nekikesziiladik, hogy meg
szabaduljon a vegbeleben
osszegyiilt iiriilektal, eralko
dik; a esontszilankok azon
ban dug6-szeruen osszeallva
meggitoljak a belsar eItavo
zasat. Minel tobbet eralkodik
az allat annal kevesebb a
remeny arra, hogy megsza
baduljon tole, mivel az era1
kodes egyre fajdalmasabb
szamara, a belfal goresosen

K!

Mi)PONT
EurOpai LJnl6

Tovi!!bbi informaci61<.ert keresse az MFa Pontokar
az OTP 8;;nk fj6kjalna~. vagy hitogasson el
a WV!\v.otpbank.hu/mrbpontok honldpra '

~~
~~

• otthona energiahatekonysaganak ni:ivelesere O%-os kamattal,
• vallalkozasa fejlesztesehez, kedvez6 feltetelekkell

Valassza az MFB klszamithato hitelet az OTP Banktol.

ASZEZONALIS VALTAs

- kisusti berf6zes 130 liter J6 min6segu gyumolcscefre mennylsegt6!
- kierjedl cefre a!kohollartalom meghatarozasa (UJDONSAG: 15 perc alatt!)
• kierjedt cefre maradek cukor merese
- gyiim61cs cukorta~ommeres, Ph beailitasi' szerek, tanacsok
• berceirezes a k6vetkez6 gyumo!csokb61:

- alma termesOek: birs, vilmos kbrte
- bogy6s termesOek: irsai oliver szbl6, cserszegi fOszeres sz616, sarga muskotaly sz616 , feher faeper
- csonlhejas gyOm6lcs6k: debreceni b6term6 meggy, magyar kajszi barack, k6keny, centenar szilva,

cacanska radna szilva, cacanska lepotika szilva, blue ire szilva, z6Jd ringl6 szilva, stanly szilva, besztercei!

Tisztelt Berfozetoink !
Keresse uj szolgaltatasainkat ettol az evtol kezdodoen:

Onnek csok a gyiimOicsiit kelJ kivalasztani a tabbi a mi jeladawnk...

Erdeklodjon telefonon: IgnaczTibor: 0630/870-9499
www.hunigj.hu
nbo r.ignacz@claas.com
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Az aramszolgaltat6

heti ket alkalommal tart

tigyfelszolgalatot a Selyem

uti varoshaza eptiletenek

f6ldszintjen h~v6 irodaja

ban. HHfOi napokon del

clott 8-13 oraig, szerdan

kent pedig 15-19 oraig

varjak az tigyfeleket a sze

melyes tigyintezesre.

butorlapb61
vakumf61iazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

IiIiI

1 fo asztalost
es 1 fo lakatost

keresiink.
Palyakezdok
jelenkezeset

is varjuk!

Liviel Kft.
Teiefonszam:
0670/396-5965

A f61dgazszolgaltat6
ceg tigyfelszolgalati iroda
ja okt6ber 2-t61 a varosha
za f6ldszintj er61 elkolto
zott a Gyomaendr6d,
Kossuth u. 28. szam ala.
Nyitva tartas: kedden 8
12 oraig, szerdan 14-18
oraig. Az tigyfelszolgala
ton igenybe vehet6 szol
galtatasok: gazmer6allas
bejelentese, muszaki szol
galtatasok megrendelese,
illetve lemondasa, fo
gyaszt6i adat- es cimvalto
zas bejelentese, fogyasz
tasmer6 Mirasa, fogyaszta
si he1y ki- es bekapcsolasa,
szamlazassal kapcsolatos
informaci6 k<~rese, bank
kartyas befizetes lehet6se
ge, stb.

szobeszed@gmail.com

SZQ-BES£,l;u
hirdetesfelvetel!

Telefon:
0670/22-632-99

A lakossagi
apr6hirdetes

tovabbra
is ingyenes!

+36-66/789-189
Akac oszlopok elad6k

erdek16dni lehet a 0630/
7472-472-es telefonon.

Karosszeria, kipufog6
utanfut6, p6tkocsi, utanfu
t6 javitas! Valamint kerites,
kapu, e16tet6, terasztet6,
steg stb. keszitese. Erd.:
0670/514-4641

Elad6 j6 min6segu 600
liter szilvacefre. Ax: 100
liter/6000 Ft. Telefon:
0630/656-3100

JARMU
Harom kerekii Tornado

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

Mehkaptar merleg
elad6. lranyar: 20 ezer Ft.
Ugyanitt gyari keszitesu
rotakapa utanfut6 elad6.
lranyar: 30 ezer Ft.
Telefon: 0620/592-4647

Nem hasznalt, elrom
lott, feleslegesse valt hut6,
vagy fagyaszt6szekrenyet
ingyen elfogadom. Hivjon,
hazhoz megyek. Telefon:

EGYEB

KERT, TELEK
Gyomaendr6don, a

Dob6 u. 50. sz. alatti zart
kert elad6 gyiimolcsfakkal,
rurott 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) lege16
elad6. lranyar: 400 ezer Ft.
Telefon: 0630/207-6380

rint. Telefon: 0620/597
8733

A Vasarteri lak6tele
pen 2 szobas, erkelyes 3.
emeleti felujitott lakas
elad6. Erdek16dni lehet:
0630/4422-079

Gyom!m, a Haman
Kata uton elada egy kom
fortos csalcidi haz. lranyar:
5 millia Ft. Telefon:
0630/9]]-79-82

Endr6di reszen, csen
des 1ak6ovezetben, a
Harmas Koroshoz kozel, a
Dr. Cs6kasi Bela tel' 23.
szam alatti csaladi haz
bekoltozhet6en elad6. Te
lefonszam: 0630/415-8743

Gyomaendr6d csendes
reszen elad6 egy 3 szobas,
h6szigetelt kockahaz, vagy
elcserelhet6 lak6telepi la
kasra. Erdekl6dni telefo
non: 0670/238-8577

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

Gyoman ket szo-
bas+6tkez6s csaladi haz,
gaz- es vegyes tiizelessel
elad6. lranyar: 6,5 milli6
Ft. Telefon: 0630/433
9216

LAOS
Az Okt6ber 6. lak6te

lepen ketszobas lakas
elad6. Ax: megegyezes sze-

HAz

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

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

SzakGzlet (Juhasz Istvan)
Mez6tUr, Rak6czi CIt 12.

BALUVILL

Villanyszerelesi anyagok, vilagftastechnika,
gazkeszUlekek es alkatreszek!

~
,s

valamint

regi butorokat
vasarolok!

Keszpenzzel fizetek!

Barkai Zsolt
Telefon: 0630/953-3594

u.JsAG,

Barmilyen mereta hasznalaton kfvuli,
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Sziluett

nem szamft a I<or a varas
atmozgatunk 'lI~f legkomplexebb

'5' mindent I \f fitness terme
~ 0

o

Kner Imre ter IUJUJUJ.gellal.hu
06 66 285 840 I06 30 6278234 fitness klub tt szolal'[UJll

Cfme:

Az apr6hirdetes szovege:

EL56ALKALOM INGYENES SARKINEK' __

INGYENES EDZES

Ingyenes a lakossagi apr6!
A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak
az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, akik
ezen a szelvenyen kuldik be megjelentetes celja
b61! A szelvenyen a megjelblt helyre kell befmi a
kivant sz6veget es a szelvenyt levelez61apon vagy
boritekban elkuldeni a k6vetkez6 cimre:

Sz6-Beszed Szerkeszt6sege
5500 Gyomaendr6d, H6s6k CJtja 51.

Egy apr6hirdetes sz6vege lehet61eg ne tartalmaz
zon 15 sz6nal t6bbet! A hirdetesek sz6vegeert fele
16sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

Felad6 neve:

-- --KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap

fitness & edzoterem
teremberles IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerobik
power body Ihastanc IzSlreget6 aerobik

tarsastanc Ijoga! preventiv gerinc gimnasztika

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

#11M

Ford CredIT iinanszirozas eseten. Az aut6 illlJsztraci6. ft, jelen hirdetes t,ij8koztat6 jeliegG,
nemteljes kbrG,nem minosOI ajanlattetelnek. Az ajanlat a keszlet ersjeig,
·,.ragy visszavonasig erv'srri8s. Tovabbi reszletekert kere~se fel markakereskedesOnket.

Gyomaendr6d, Bajcsy u. 100.

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

JARMUKOZMETlKA, BELS6 TAKARiTAS

Bejelentkezes: Dekany Laszlo

0670/272-09-97

Sandor Service Kft.
5310 Kisujszallas, Deak F. u. 69-75.
Tel: 59/321-134
Fax: 59/322-300
e-mail: fsancbr@sancbrservice.t-ontine.hu
web: wwvv.fordsan dorseivice.hu

Iranyar:

Erdeklodni:

SZ6-BESZED
hirdetesfeIveteJ!
Telefon: 0670/22-632-99
E-mail: szobeszed@gmail.com

Alafras:
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