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tegseget teriesztenek5'

,_ Tobb mint 24 ev szakmai tapasztalataval, kozvetlen importorkent,
tart6san alacsony aron kfnalunk:

- eredeti gyari es utangyartott helyettesfto MTZ alkatreszeket,
- tovabbi traktoralkatreszeket keszletrol es megrendelesre is,

- komplett munkagepeket, munkagepalkatreszeket,
- kiegeszito termekek szeles valasztekat

(balahaI6, kenoanyag, ledes lampak es fenysz6r6k, gumi,
csapagy, hajtastechnika, akkumulator, stbJ.
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Az aprilis 30-i galavacsora plakatja a ket Timarral

egyetlen magyar megye,
amelynek testvermegyei kap
csolata van lndoneziava!.
Masreszt bemutatkozhat
Bekes megye, a Bekes
Megyei Ertektar es megis
merhetik indonez barataink is
azokat a vilagszinvonalu
megyei termekeket, melyekre
buszkek vagyunk. Sefjeink
kepviselhetik a magyar gaszt
ron6miat, a magyar konyhat
es a magyar elelmiszer-ipari
termekeket, a magyar etelek
felkeriilhetnek indonez etter
mek etlapjaira.

Agasztrodiplomacia fon
tos eszkiiz a magyar-indonez
kapcsolatok elmelyiteseben,
uzleti kapcsolatok kiepiilese
re lehet szamitani, hosszu
tavon pedig Magyarorszag
indoneziai megitelese jelento
sen javulhat - mondta Zalai
Mihaly a Bekes Megyei
Kiizgytiles elnoke.
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Aprilis 28. Jakarta. Sefjeink
otfogasos vacsorat keszitettek

a Summarecon ingatlan es
plazafejleszto vallalat, valamint

a jakartai nagykovetseg altaI
szervezett esten

Ezt foztek a galavacsorara:

- Mesterszakacsaink kint
tart6zkodasa tiibb szempont
b61 fontos Bekes megye sza
mara. Egyreszt erositheto az
indonez kapcsolat, hiszen
meg most is csak Bekes az

tak meg. Ezeket az eteleket
itthon aztan el is elkeszitik
majd, izelit6t adva abb61, mit
fogyasztanak szivesen a szu
matrai emberek.

muveszetek, a gazdasag, a
turizmus, a gasztron6mia
teriileten lehet ezt a kapcsola
tot tartalommal megtiilteni. A
mostani litogatis is ennek a
gondolatnak a jegyeben szer
vez6diitt.

Szakacsaink kint tart6z
kodasuk soran megismertetik
vendeglat6ikat a gytimiilcs es
ziildseg szobraszat rejtelmei
vel. A Summarecon vallalat
altaI szervezett vacsoran
Eszak-szumatrai iizletembe
rekkel, elszarmazott, kiiztisz
teletben alI6 szemelyekkel
taJalkoznak, ahol Bekes
megyei termekek is az asztal
ra keriilnek, mint a 2016-os
Bekes megye palinkaja, az
Arpad Palinka lepotica szil
vab61 kesziilt f6zete, az oros
hazi libamaj, mez es fUszer
kent pirospaprika.

Az 1ndonez Sommelier
Szovetseg egy "A Night in
Budapest" elnevezesu galava
csorat szervezett, amelynek
temaja Budapest. 15 temati
kus asztalnal 15 budapesti
nevezetesseget, latnival6t
mutattak be.

AThe Peak Connoisseurs
Etteremben a Bandung-i tisz
teletbeli konzul iizleti vacso
rat szervezett, melyhez iit
fogasos menut keszitettek 
szinten megyei alapanyagok
felhasznalasaval - a gyoma
endrodi mesterszakacsok.

F6zoiskola kereteben
tanitottak meg 50 vallalkoz6
kedvti indonez haziasszony
nak a tarkonyos csirkeragu
leves, a belszin Budapest
m6dra es a vargabeles elke
szitesenek fortelyait.

Ugyanakkor nem csak
megmutattak sefjeink, milyen
etelek keszulnek Magyar
orszagon es a Karpat-meden
ce sziveben, Bekes megye
ben, de tanultak is: szakmai
tapasztalatcseret folytattak a
JW Mariott sefjeivel, es
harom tipikus indonez es
Eszak-szumatrai etelt tanul-

lajdonosa meghivasara erkez
nek Indoneziaba. Magyar
orszag jakartai nagykiivetse
ge az orszag prom6ci6s illet
ve a kiilgazdasagi erdekeket
szem el6tt tartva segiti es
koordinalja a szakacsok indo
neziai tart6zkodasit, a kiuta
zast a Bekes Megyei
Onkormanyzat is tamogatta.

Magyarorszag 60 evvel
ezel6tt letesitett diplomaciai
kapcsolatot 1ndoneziaval,

Bekes megye pedig 2010-ben
kotott - egyetlen magyar
megyekent - testvermegyei
kapcsolatot Eszak-Szumatra
Tartomannyal, ez a megalla
podas azonban 2015-ben
lejart. Novemberben Zalai
Mihaly, a Bekes Megyei
Onkormanyzat Kiizgyti
lesenek elniike meghivasara
megyenkbe latogatott Eszak
Szumatra Tartomany kor
manyz6ja, akit elkisert az
1ndonez Kiiztarsasag magyar
orszagi nagykiivete. Az itt tar
t6zkodas egyik celja a tovab
bi lehetseges egytittmukiides
attekintese, a megallapodas
megujitasanak el6keszitese
volt. Mar akkor sz6ba keriilt,
hogy az oktatis, a cserediak
programok, a kultura, a

borokat is bemutatnak. A
magyar nagykiivetseg mar a
tavalyi rendezvenyen is reszt
vett egy standdal - orszag
prom6ci6s cella!. Ebben az
evben ket Bekes megyei mes
terszakacs, Timar Attila es
Timar Albin kapott Iehet6se
get arra, hogy a magyar gaszt
ron6miat bemutassak 1n
doneziaban. Kuldiitteink a
Summarecon vallalat, az
Indonez Sommelier Sziivet
seg, James R. Radjimin,
Magyarorszag Surabaya-i
tiszteletbeli f6konzuDa, a JW
Mariott Hotel Surabaya tulaj
donosa illetve Edward E.
Sugiri, Magyarorszag
Bandung-i tiszteletbeli kon
zulja, a The Peak
Connoisseurs Restaurant tu-

Indonezia vezeto ingat
Ian es plazafejleszto vallalata
valamint az 1ndonez
Sommelier Sziivetseg mar 14.
alkalommal szervezte meg
Jakartaban a Jakarta Fashion
and Food Fesztival (JFFF)
elnevezesu rendezvenysoro
zatot aprilis 14-e es majus 7-e
kiiziitt. A JFFF program
eleme a Wine and Cheese
Expo, ahol a Tokaj Bor
regi6b61 szarmaz6 magyar
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oldi Balazs remenyei szerint alegfontosabb elkepzelesek megvalosulnak

Csupan haram palyazat nyert

Vorunk minde.'lki;.

oki sziveben-/efkeben

gyermeknek erzi megat!

Belep6:
6 eves korig ingyenes,
7·14 ev kozot!: 500 ft

14 ev tole" az 6ltalanos nap!

belepooroink ervenyesek.

017.05.28.
10:00-1

gyerekmusora

Kisujsz6116si Mozsoreft Csoport musoro_

Kisujsz611asi Karate SzakCigt91y o-e"m<W0'i'6jO

""'~;'~';:-::"l ...... , ~:" .. '~ ..-=

~ .--

Kum6nia Gy6gy- es Sfrandfurdo Kisujsz6116s, R6k6czi u. 12. %:;;ui:./.ia,
wWVI.kumania.hu • furdo@kumania.hu • +36-59/887711 "X.isu1..~tM~

• 15:00

• 15:30

• 14:00

• 10:00· 19:00 kozott ingyenes csuszdahaszn61at
(csak 10 even felOlieknek. min. 140 cm
fesfmagassag). ugrolovar. kezmiives sarok.
lufihajtogat6, modellezo bemulat6

• 10:00 - 16:30 Hennafes16

• 11 :30 Vizi aerobik gyerekeknek

• 12:00 Vizi aerobik gyerekeknek

Az endr6di Hos6k tere itepirese - 200 milli6 Ft: oyert
Belteriileti vizrendezes 9. iiteme - 243 millie> Ft: nyert
A Selyem uti varoshaza fehJjitasa - 184 milli6 Ft: nyert

A komyez6 varosok eredmenyei koziil ta1l6ztunk. Devavauya osszesen 475 mil
li6t nyert 3 palyazaraval, SZaJvasnak 6 palyazacit timogatjak osszesen 895 mil
li6val, B6kes varosanak pedig 5 palyazata kap osszesen 1 milliard 300 miLli6
foriotot.

Gyomaendrod 627 millie) forintot nyert
a tamogatasra javasolt 3 palyazataval

Az elutasitott 9yomaendrodi palyazatok
A Gyomaendr6di Ipari Park fejlesztese - 469 millie Ft: nem nyert.
A gyomai piac korszeriisitese - 59 milli6 Ft: nem nyert
A FGzfas zug turisztikai celu fejlesztese - 233 millie Ft: oem nyert
6vodakorszeriisites - 194 milli6 Ft: nem nyert
A gyomai fOter mcg{ijitasa - 499 millie Ft: nem nyert
Endr6di kerekparut epites - 206 millie Ft: nem nyert
Rezsahegyi iskola energetikai korszeriisitese - 247 millie Ft: nem nyert
Orvosi rendel6 felujitasa Gyoman - 60 millie Ft: nem nyert
Orvosi rendel6 felujWisa EndrOdon - 60 millie Ft: nem nyert
Kulrorafejlesztes strategiajanak elkeszitese - 500 milli6 Ft: nem nyert
Blaha uti id6sek otthona fejlesztese - 61,6 milli6 Ft: nem nyert
1nt6zmenyek Ilapelemekkel val6 ellatasa - 91 miLli6 Ft: d6ntes meg nines

nem nyertek tamogatast.
Remenyeim szerint a leg
fontosabb elkepzeleseink
meg fognak val6sulni a
varosban - mondta Toldi
Balazs polgarmester.

A RAFI Hungaria Kft.

AFI

munkakorbe.

betanitott szerelo

felvetelre keres (Ij munkatarsakat

Jelentkezes szemelyesen v. e-mailben
Szabo Patricia Renata HR munkatarsnal.

H-5400 Mezot(lr, Szoinoki ut 35
Telefon.: +3656/351-352/125 me!!., Fax: 56/551-971

E-mail: patricia.szabo@rafi.hu

Elvaras: 3 mQszakos munkarend vallalasa
Elony: hasonl6 munkak6rben szerzett szakmai

tapasztaiat

milli6 forintos tamogatasu
palyazati penzb61, amely
nek kereteben kicserelhetik
a nyilaszar6kat, h6szigetel
hetik a falakat es felujithat
jak a rutesi rendszert is.

A gyomai f6ter feluji
tasat nem tamogatta a
bizottsag, viszont az endr6
di H6sok terenek rehabili
taei6jat igen, erre mintegy
200 milli6 forintot fordit
hat a Yaros. A belvizrende
zes 9. iitemere, csatoma- es
arokfelujitasra, karbantar
tasra 243 milli6t kap
Gyomaendr6d.

- Osszesen IS palyaza
tot nylijtottunk be, amely
hOI 3 nyert, s osszesen 627
milli6 forintot hoz a varos
ba, de ha ide szamoljuk a
jarasi foglalkoztatasi pro
jektb61 a Gyomendr6dre 
tervek szerint - jut6 mint
egy 170 milli6 forintot,
akkor k6riilbeliil 800 milli6
forintr61 beszelhetiink. A
palyazatok masodik kore
ben ot Bekes megyei jaras
reszere van elkiilonitve 7,5
milliard forint. Tobb olyan
palyazatot is benylijtunk
majd ujra, amelyek most

Meghoztak az elso
vegleges donteseket a
Teriilet- es Telepiiles
fejlesztesi Operativ
Program (TOP) kapcsan:
a tobb mint 400 benyuj
tott palyazat koziil eddig
179 kapott zOld lampat,
de meg kozel felszaz eset
ben nem sziiletett hataro
zat. A 179 projekt ossze
sen 18 milliard forintos
fejlesztest jelent.

Bekes megye TOP
kerete a 2014-2020-as
programozasi id6szakban
57,94 milliard Ft. A dontes
sel az els6 koros felhiva
sokb61 18,3 milliard Ft
ertekU projekt megval6sita
sa kezd6dik meg. A Ma
gyar Allamkincstar mie
16bb felveszi a kapcsolatot
a kedvezmenyezettekkel a
tamogat6i szerz6desek
megkotese erdekeben, a
eel, hogy majusban alairt
szerz6dese legyen minden
nyertes palyaz6nak, ezucin
indulhat a palyazatok meg
val6sicisa.

- A TOP k6zvetett es
kozvetlen m6don a gazda
sag fejleszteset eelozza, es
a kormany szandekai sze
rint a 2014 es 2020 kozott
rendelkezesre a1l6 eur6pai
uni6s forrasok 60 szazale
kat erre kell k61teni. Bekes
megye a TOP-ban osszesen
58 milliard forintot kolthet
el - mondta Zalai Mihaly, a
Bekes Megyei Kozgyiiles
elnoke.

Gyomaendr6d yarOS a
Teriiletfejlesztesi Operativ
Program kereteben IS
palyazatot, tervet nylijtott
be, melyek koziil 4 palya
zatot javasolt tamogacisra
a Bekes Megyei On
kormanyzat teriiletfejlesz
tesi bizottsaga, de vegiil
esak 3 palyazatot talalt
tamogatasra erdemesnek a
hat6sag.

Ennek eredmenyekent
a Selyem uti varoshaza
megujulhat abb61 a 185
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Atadtak a 9yomaendrodi sajtiizemet
Bivalytejbol mozzarellilt 9yart a Bethlen iskola

Unnepelyesen atadt:ik a gyomaendrodi sajtiizemet

dodik a Bethlen Iskola
Fo uti kollegiumanak
teljes felujitasa. A mun
kalatok sonill a kiHso es
belso atalakitas mellett
napelemek is keriilnek
az epiilet tetejere. A
berubazas kaltsege 107
milli6 forint, melyet
szinten palyazaton
nyert el az iskola - taje
koztatta lapunkat Da
vidovics Laszlo igazga
to.

szempontb61 a helyi, regio
nalis, orszagos es nernzetko
zi kepzesi kozpontta va!as,
ahol a tanulni vagy6k es az
atkepzesben, illetve tovabb
kepzesben resztvevo hallga
t6k korszeru elmeleti es gya
korlati ismereteket szerezze
nek a tejterrnekgyartas es
sajtkeszites teruleren. A tej
tennekgyart6 es sajtkeszito
kepzes oktatasa rna Ma
gyarorszagon nem biztosi
tott. A kepzes iranti igeny
azonban a helyi vallalkoz6k,
ostenne16k kozott egyre
nagyobb mertekben jelentke
zik. - mondta lapunknak
Davidovics Laszl6, a Bethlen
iskola igazgat6ja.

H.E.

A Bethlen GilboI'
Mezogazdasagi es Elel
miszeripari Szakkepzo
lskola Hosak uti okta
tasi eplileteben iden
fejezdodatt be az az
energiahatekonysagi
beruhilzas. melynek
saran a regi nyilaszaro
kat csereltek ki. Az
intezmeny a 9 milu6
forintos felujitas ossze
get palyazaton nyerte
el. Ezen a nyaron ke7 -

Megujul az iskola
es a kolleaium is

medencei magyarok kepz6
helyeve tenni az iskolat.

Carlo Tiberi, a mez6ruri
szekhelyu magyar-olasz
vegyesvallalat, az Italiagro
Kft. egyik ugyvezet6je
elarulta: 2011 6ta dolgoznak
azon, hogy Mezoruron
bivalytelepet, Gyomaendro
don pedig tejfeldolgoz6- es
sajttizemet hozzanak letre,
ezzel egy uj gazdasagi szeg
menst, a bivalymozzarella
keszitest megteremtsek Ma
gyarorszagon.

Az uzem a mez6ruri
bivalytelep tejet dolgozza fel .
a jovo Mttol, naponta 1000
1200 litemyit. Elsosorban
bivalymozzarellcit es ricottat,
kisebb mennyisegben bivaly
tejbol kesztilt joghurtfeleket
gyartanak majd, melyet a
magyar piacon terveznek
ertekesiteni.

Az uzemavat6 linnepse
gen 25 fos olasz kUldottseg is
resztvett. Kozotttik volt az
olasz mezogazdasagi minisz
terium allamtitkara, R6ma
megye kozgytilesenek mezo
gazdasagi tanacsosa es a
r6mai Garibaldi Szakkepzo
Intezet igazgat6ja es helyet
tese is.

Az uzem felujitasanak
els6dleges ce!ja oktatasi

agazatokban dolgoz6ket61.
Herczeg Zsolt, MezotUr

polgannestere remenyet
fejezte ki, hogy a 13sz
Nagykun-Szolnok megyei
varosban tavaly alapitott
bivalytelep es a gyomaendr6
di tejfeldolgoz6 noveli a ter
seg megtart6 erejet.

Toldi Balazs gyomaend
r6di polgarrnester szerint a
jov6ben a kapacitcis b6vitese
re is sztikseg lehet, mert a
bivalytejbol kesztilt tenne
keknek szeles piaca van bel
es kUlfcildon egyarant.

Davidovics Laszl6, a
Bethlen Gabor Mez6gaz
dasagi es Elelmiszeripari
Szakkepz6 Iskola igazgat6ja
az MTI-nek elmondta, tejfel
dolgoz6 es sajtmester kep
zesre kaptak engedelyt, szep
temberben indulnak a kepze
sek. A sajttizemmel egytitt
miikodve szeretnek a Karpat-

Az allamtitkar elmond
ta: 63 iskola miikodik az FM
fenntartasaban, arra torek
szenek, hogy ne csak a fiata
10k szakkepzesere, hanem
tovabbkepzesere is lehetoseg
legyen, ezert ingyenesse
teszik a masodik szakkepzes
megszerzeset is. Ugy velte,
emelni kell az agrariumban
dolgoz6k kepzettsegi szint
jet, mert az elmarad a mas

A nernzeti videkstrate
gia celja, hogy a videket ver
senykepesse, a "nemzet
motorjava" tegye, amihez
szemteletvaltasra, minosegi
alapanyag-termelesre, kor
nyezettudatossagra es elel
miszerbiztonsagra van szUk
seg - tette hozza.

vallal6nak es szeptembertol a
diakoknak adva munkat,
mint dualis kepz6hely.

Nagy Istvan, az FM par
lamenti allamtitkara elmond
ta: az uzem jelentos hatassal
lehet a terseg agrariumara,
remenyei, szerint mind tob
ben fognak majd allattartas
sal es kezmuves tejipari ter
mekek el6allitasaval foglal
kozni a jovoben.

Davidovics Laszlo igazgato, Herczeg Zsolt Mezotur
polgarmestere es Takacs Zoltan, az Italiagro Kft.

iigyvezetOje

Atadtak a Bethlen
Iskola korosladanyi tit mel
letti tangazdasagaban gyo
maendrodi bivalytej-feldol
goz6 iizemet Gyomaend
rOdon aprilis 29-en.

A meglevo, de evek 6ta
nem tennelo uzemet mintegy
50 milli6 forintb61 ujitottak
fel, 35 milli6t a Foldmuve
lesugyi Miniszterium (FM),
4,5 milli6t az onkonnanyzat

adott hozza, de a Bethlen
Gabor Mezogazdasagi es
Elelmiszeripari Szakkepzo
Iskola es az olasz partnerek
is hozzajarultak a beruhazas
hoz.

Az uzemet olasz techno
16giaval olasz sajtkeszit6
mester vezeti, harom munka-
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talvezetojekent dolgozott.
Dr. Csamai Judit a megva
16sitand6 igazgat6i felada
tai kapesan hangsulyozta,
hogy tudasat es t6bb eves
tapasztalatat kivanja a kor
manyhivatal szolgalataba
allitani.

Munkaja soran els6sor
ban a szakmaisagot tartja
szem elott.

, ,

Aprilis IS-en lepett
hivatalba dr. Csamai Judit,
a Bekes Megyei Kor
manyhivatal uj igazgat6ja.

A kormanyhivatal
hivatalszervezetet fOigaz
gat6 vezeti, akinek munka
jit altalanos helyetteskent
az igazgat6 segiti. Dr.
Takacs Arpad, a Bekes
Megyei Kormanyhivatal
fOigazgat6ja aprilis 1S-ei
hatallyal nevezte ki dr.
Csamai Juditot a Bekes
Megyei Kormanyhivatal
igazgat6java.

Az igazgat6 t6bb eves
k6zigazgatasi vezetoi ta
pasztalattal rendelkezik,
hiszen 2013. januar l-tol a
Bekesi Jarasi Hivatal hiva-

Egy korabbi k6zle
meny azt irja: a MAV a
fejlesztes soran kiemelt
figyelmet forditott az uta
sok kenyelmenek es kom
forterzetenek javitasara,
ezert korszeru, akadaly
mentesitett, terburkolatos
peronokat, perontetoket,
gyalogos aluljarot es hozza
kapesolod6an lifteket ala
kitottak ki.

A MAV szerint a leg
t6bb allomason nines prob
lema a lifuel, leszamitva,
ha megrongaljak vagy nem
rendeltetesszeriien hasz
naljak azokat, nagy ritkan
van muszaki hiba.

Nem a gyomai vasutal
lomas az egyetlen hely,
ahol idorol idore meghiba
sodik a lift, nem kis
kenyelmetlenseget es
bosszUsagot okozva ezzel
kiil6n6sen az idosebb az
utasoknak. A Bekesesaba
Budapest vasutvonalon
t6bb allomason is tapasz
talhato, hogy a liftek nem
muk6dnek.

Kemenysepres

JanUlir I-jen elkezdo
dott a Szent L:iszlo-ev, ame
lyet a lovagkinily tronra
lepesenek 940. es szentte
avatasanak 825. evfordulo
ja alkalmabol hirdetett meg
a Miniszterelnokseg nem
zetpolitikai allamtitkarsa
gao

Az emh~kev celja az
egyik legnagyobb es legnep
szerubb magyar uralkod6
eletenek es muvenek szeles
korii megismertetese, a neve
hez es tevekenysegehez fiiz6
d6 hagyomanyok apolasa,
illetve tovabbadasa. A celok
kozott szerepel a magyar
magyar kapcsolatok er6site
se, a hatarokon ativel6 egyse
ges magyar nernzetkep er6si
tese, valamint a Karpat-me
denceben el6 nepek kozotti
parbeszed kiszeles[tese.

Az emlekevhez kapcso
16d6 gazdag programsorozat
resze a Szent LaszI6-zaran
doklat, akarcsak egy, a
magyar diaszp6rat osszefog6
fels60ktatasi projekt, vala
mint tudomanyos - regeszeti,
genetikai - kutatasok.

A zarandoklat f6szerve
z6je Denes Zoltan ujirazi ple
banos, cirnzetes kanonok, aki
a Magyar Hirlapnak elmond
ta, az emlekev, illetve a
zarandoklat celja, hogy fel
hivjak a figyelmet arra,

"Szent Laszl6 kereszteny
egysegben gondolkodott,
amikor osszekapesolta elet
miivevel a kozep-europai
nemzeteket. Szamara
Krisztust kovet6k leteztek,
akik hitiikben egyek."
Ugyanakkor a nemzet fogal
rna is hangsulyos volt a
lovagkiraly eleteben, hiszen
Magyarorszag az 6 uralkoda
sa alatt er6sitette meg pozici
6jat es szerepet a tersegben.

A Szent Laszl6 zaran
doklatot 1914-ben gr6f
Szeehenyi Mikl6s nagyvara
di piispok hirdette meg az
egyhazmegye kozpontjaba,
hogy a szent kiraly sirjanal
imadkozzanak a bekeert. A
zarandoklat megszakadt ha
gyomanyit 2012-ben elesz
tette ujja a r6mai katolikus
egyhaz, es 20lS-ben indult az
elsa gyalogos zarandoklat a
Bekes megyei Gyoma
endradral Nagyvaradra. A
tervek szerint a lelki lit azt a
ket piispokseget koti ossze,

amely a lovagkiraly nevehez
fiizadik. A zagrabit, amelyet
o alapitott, es a nagyvaradit,
amelyet a telepitett at
Biharr61 Varadra 1091-ben,
fs ep[ttette meg annak koz
pontjat, a szekesegyhazat.

Mint elmondta, a kozep
kori eredetii - a spanyolorsza
gi Szent Jakab-uthoz hasonl6
jelentasegii - zarandoklat fel
elevenitesevel Szent Laszl6
varosa ismet kapoes lehet
Erdely es Magyarorszag,
tigabb ertelemben a kozep
eur6pai nepek kozott, a kozos
es tisztelt kiraly kultusza is
hozzajarulhat az orszaghata
rok "Iegiesitesehez", az itt
ela nemzetek osszetartasa
nak, egyiittmiikodesenek era
sitesehez.

Az atfog6 programsoro
zat harom evet aiel fel, es
resze a zarandokldsera szak
emberek kepzese es a zaran
dokturizmus tudomanyos
hitterenek kidolgozasa a
Debreceni Egyetemen.
Megkezdadott a Gyoma
endrad-Nagyvarad kozotti
tobb mint szaz kilometeres
zarandokUt kiepitese. A koz
ponti zarandokallomas Uj
irazban, ebben a Szeehenyi
Mikl6s piispok altaI j6 szaz
eve a bihari pusztin alapitott
faluban lesz.

(Magyar Hirlap)

A Gyomaendrodi Ja
rasban 185 fo kozfoglal
koztatott kepzese val6sult
meg 2016. juniusa 6ta egy
program kereteben. K6zii
liik 127 f6 altalanos iskolai
vegzettseggel rendelkezett.

A jarasi hivatal foglal
koztatasi osztalya a jaras
6nkorrnanyzataival 6ssze
fogva olyan h:pzeseket
igyekszik szervezni, ame
lyek lehetaseget adhatnak
az els6dleges munkaeropi
aeon va16 elhelyezkedesre.
A eel, hogy a kozfoglal-

A katasztr6favede
lem kemenyseproi Be
kes megyeben is meg
kezdtek a kemenysep
roipari kozfeladat ella
tasat - olvashat6 a
kemenysepres.kataszt
rofavedelem.hu honla
pon.

A kemenyseprok a
postaladakba dobott
ertesitok utjan, ket bet
tel az ellenorzes elott
jelzik a tervezett mun
ka utemezett idopont
jat. A kemenyellenor-

koztatasban levo emberek
a mai komak megfelelo
tudassal legyenek felver
tezve, ezert j6 esellyel
indulhassanak munkahe
lyet keresni. Gyomaend
rodon kiemelheto az uszo
damester, utepito, illetve a
betanitott festo-mazo16
kepzes. Devavanyan a vil
lanyszere16, vagy a faipali
gepkezel6 tanfolyam az,
amelynek sikeres elvegze
se komoly eselyt adhat a
nyilt munkaeropiacon val6
elhelyezkedesre.

zes az ertesitok utjan
megajanlott elsa es
masodik idopontban
mgyenes.

Mareius 10-e 6ta
Bekes megye hetven
harom telepUlese is a
katasztr6favedelem ke
menyseproipari szerve
nek ellatasi korehez
tartozik, Gadoros es
Bekessamson kivetele
vel. A Bekes megyei
ellatasi esoport Bekes
esaban a Kazinezy utea
9. szam alatt muk6dik.
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A Gyomaendr6di
Liget Fiird6 k6rzeti
jelent6segii fiird6k kate
goriajaban korabban
meghataroz6 szerepet
jatszott a regi6ban.
Megvizsgalva az elmult
10 ev forgalmi adatait
megatlapithat6, hogy
mind a gy6gyaszati resz,
mint pedig a strand for
galma leszallop,Hyara
keriilt.

2006-hoz kepest je
lent6sen visszaesett a
fiird6 forgalma, amely
nek legfObb okat a k6r
nyekbeli fiird6k fejlesz
teseiben latja a fiird6
igazgat6ja, valamint
abban, hogy 2004. ota
nem volt jelent6sebb fej
lesztes a fiird6ben.

A gy6gyaszaton
sikeriilt elerni, hogy
2016-ban 17 szazalekkal
tobb helyi vendeg vette
igenybe a kezeleseket,
ugyanakkor a strand
vendegforgalma eves
szinten tovabbra is csok
ken6 tendenciat mutat.

Ahhoz, bogy a Liget
Fiird6 er6sitse piaci
poziciojat a regi6ban,
mindenkeppen fejleszte
sekre van sziikseg 
jelezte idei evi iizleti ter
veben Gera Krisztian, a
fiird6 iigyvezet6je.

Hozzatette meg,
hogy els6sorban olyan
fej lesztes javasolt,

Szo-Beszed

amely a szezonalitasban
rejl6 lehet6segeket meg
jobban kiaknazza, a kor
nyeken egyediila1l6,
ezert velemenye szerint
egy csuszda epites nagy
vonzer6t jelentene a
gyermekes csaladok es a
fiatalok szamara.

Gyomaendr6d kepvi
se16-testiilete egyebkent

az idei k6ltsegvetesben
123,5 milli6 forintot
kiilonitett el a fiird6ben
felepitend6 csuszdapark
ra.

A fiird6igazgat6 ja
vasolta a varosvezetes
nek a k6zbeszerzes ki
irasat, hogy a beruhazas
ez ev augusztusaban el
kezd6dhessen.

2017. majus

Napelemeknek
keresnek

helyet
A Magyar Villamos

muvek egy napelempar
kot kivan letesiteni
Gyomaendrod teliileten.
Ehhez egy 1,5 hektaros
6nkormanyzati teliiletet
berelnenek 20 eyre a
varost61. Az itt megter
melt aram az orszagos
hiil6zatba kerulne, a
varosnak berleti dijat
fizetnenek.

Devavanyan
lesz emlekmu

Ot milli6 forintot
nyert a devavanyai
6nkormanyzat az 1956
os emlekmu felallitasa
ra. A projekt celja, hogy
a yarosban is legyen egy
olyan meIt6 hely, ahol a
devayanyaiak is tisztele
tiiket fejezhetik ki a for
radalmi esemenyek em
!eke elott.

A Hos6k teren elhe
lyezendo emlekmu a
Forradalom langja nevet
kapja - tajekoztatta a
Bekes Megyei Hirlapot
Valanszki R6bert pol
garmester.

Nyilvantartasi szam: 429 422 89

Babecz TIbor 70 334-3567
Foldi Janos 20 982-0002
Korosladany, Nadanyi u. 20.

A Siker Kft. ertesiti
kedves vasarl6it, hogy

2017. majus a-t61 a Kossuth uti
(volt kenyergyari)

uzlete

ATKOLTOZIK
a Vasarteri lak6telepen leve

Oveghazi ABC helyere!
A megszokott szeles aruvalasztekkal

es udvarias kiszolgalassal
varjuk Onbket az uj helyen!
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epii1, szeles felUleten
erintkezik a yaros tradi
cioival, szokasrendjevel,
gazdasagi multjaval es
jelenevel, civil kozosse
geivel.

A kolbiszfesztivalnak
koszonhetoen egy olyan
rendezveny jott letre
Bekescsabin, amely be
mutatja a terseg gasztro
nomiai hagyomanyait, es
lehetoseget teremt mas
videkek szamara is a
bemutatkozasra.

Az elmult evekben a
rendezveny szervezoi
egyre tobb mindent adtak
hozza a kolbisz tematika
hoz: az orblt paprikake
szitest es a helyi kismes
tersegek bemutatasat, a
disznovagasi hagyoma
nyokat, a hurka- es cigan
ka keszitest, a borkosto
last es a helyi palinkake
szitest, a terseg turisztikai
adottsagait, kulturalis er
tekeit.

Kiilonos erteke az a
resztvevoi aktivitas, ami
eggye kovacsolja a sok
szaz kolbaszt szeret6 csa
patot es az akkor ott tar
tozkodo sok ezer embert.
ErzOdik, hogy a fesztival
a terseg elelmiszeripari es
gasztronomiai kisvallal
kozoi szamara is fontos
gazdasagi lehetoseget
jelent. Hatasaval jol
illeszkedik ahhoz az
agrarpolitikahoz, mely a
csalidi gazdalkodasra, a
helyben megtermelt alap
anyagok helyben torteno,
minosegi feldolgozasat
tartja a magyar mezogaz
dasag fejlesztesi iranya
nak.

Napjainkra Magyar
orszag es K6zep-Kelet
Europa egyik legismer
tebb, leglatogatottabb
turisztikai vonzerovel
biro gasztrokulturalis ren
dezvenyeve notte ki
magat a Csabai Kolbasz
fesztival.

Kiemelt nemzeti ertt~kke valt
a Csabai Kolbaszfesztival

A Hungarikum Bi
zottsag a hungarikumok
soraba emelte az Egri
Bikavert, a Kodaly-mod
szert, a magyar pasztor
es vadaszkutyafajtakat,
valamint a tiszai halasz
let. A Magyar Ertektar
kilenc ertekkel bOvult,
ezek: Kos Karoly eletrnu
ve, a magyar gulyasleves,
a Magyar Huszar, az
1848/49-es hagyomanyo
kat megjelenito aradi
Szabadsag-szobor, a
Feszty-Korkep, a nagybi
nyai muvesztelep es fes
toiskola, a Csabai Kol
biszfesztiva1, dr. Bakonyi
Karoly szolonemesito
eletmuve, Torocko epitett
oroksege.

A Hungarikumok
Gyiijtemenyebe igy mar
64 ertek tartozik, a
Magyar Ertektar pedig
152 tagfua boviilt.

A Csabai Kolbisz
fesztival 2014-ben kerult
be a Bekes Megyei Er
tektarba.

Az 1997 ota evi rend
szeresseggel megrende
zesre kerulo Csabai Kol
baszfesztival a csabai
kolbasz hagyomanyara

A Hungarikum Bi
zottsag marcius 21-i don
tese ertelmeben a "Csabai
ko1biszfesztival" cimu
javaslat felvetelt nyert a
Magyar Ertektarba, igy
ezentlil a kiemelkedo
nernzeti ertek cimet kep
viseli - tudatta Zalai
Mihaly, a Bekes Megyei
Ertektar Bizottsag elno
ke.

narodi hafOmsor

A konyvrniiveszeti torekvesek Kner [mre - az alapit6 elsoszillott fianak 
nevehez k6t6dtek, az else vilaghaboru utan bontakozott ki a kneri konyv
kiadas barokk, majd klasszicista tipografiai stiluskiserlete. Koranak tipo
gratiai gyakorlataval szakitva Kozma Lajos grafikussal k6z6sen megalkotta
a barokk tipogratiat. A Kozma altal tervezett konyvdiszek, korzetek fel
hasznalasaval keszillt konyvek orszaghataron tUl is ismertte tettek a Kner
nevet. Az 1926-ban megvasarolt Bodoni betii alkalmazasaval Kner Imre
a klasszieista tipogratia fele fordult, az 1930-as evek kiadvanyai mar ebben
a stilusban keszilltek. A Kner kiadvanyokat mind a hazai, mind a kiilf<ildi
szakmai korok nagyra ertekeltek, elismeressel nyilatkoztak r61uk, a gyomai
nyomdat eur6pai mineseget produkal6 miihelykent tartottak szamon.
Kner [zidor gyermekei es a csalad leszarmazottai k6zill tobben dolgoztak,
dolgoznak a konyves szakmaban. Kner Endre gazdasagi terilleten kepezte
maga!, edesapja halala utan Imre fiverevel a nyomda tulajdonosai lettek.
Kner Erzsebet k6nyvkote, Kner Albert rekIamgrafikus lett - Budapesten
dolgoztak, munkassagukes szakmai-miiveszi kibontakozasuk Chicagoban
teljesedett ki. Haiman Gy6rgy, a nyomdaalapit6 unokaja a csaladi tradiei
6k kovetojekent neves grafikus, konyvtervezo, egyetemi tanar es a magyar
nyomdak tortenetenek elismert kutat6ja volt.
Amit a Kner esalad tagjai munkassaguk soran a magyar nyomdaiparban
es konyvmiiveszetben letrehoztak, meltan emelte oket vilaghiriive.

Kner [zidor 1882-ben alapitotta nyomdajat. Az egyszemelyes vallaIko
zas nehany evtized alatt viragz6 nyomdava fejledott, meghataroz6va vilt
Gyoma eleteben, sok csaladnak adott biztos megelhetest.
Kner [zidor kIasszikus alapit6, modem gondolkozasu vallalkoz6 volt.
Felismerte a kozigazgatasi nyomtatvanyok kesziteseben rejle lehetese
geket. A kozigazgatas szakembereivel egyiittmUkodve keszitette, majd
forgalmazta a nyomtatvanyokat es a beleliik osszeilIitott mintatarakat.
A nyomda termekeivel bekapcso16dott az orszag verkeringesebe: a Gyo
man keszillt kozigazgatasi nyomtatvanyok es miiveszi bili meghiv6k el
jutottak az orszag valamennyi telepillesere. A magas szakmai kovetelme
nyeknek es a reklamnak koswnhetoen a Kner nevhez a mineseg parosult.

G"OMAEN~Ri!D~~RJ'EICt411

9l g{nerek szefIemi o'riik31ge

§goman es az f!g!Jetemes kufiuraban

Q/htn~o!i -_qgon;
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InIOrmaci6~ dr. Smnda Istvan • Telefon: +36-201238-0046

A Szilasok nevli gyomaendr6di halomsor igen kiilonleges 5 db halomb61 ili6 halom-egyiittes,
mely meghataroz6 szerepet toltott be Gyomaendr6d es a mege16z6 korok telepiilesei eleteben.
A halom egyiittes a Jozefianus terkepeken is megtalalhat6, mivel tajekoz6das pontok voltak.
Tobb ezer eves halmokr61 van sz6, mely nagy val6sziniiseggel a tell-tipusu halmok koze vol
tak sorolhat6k. A halmok tobb ezer eves tanui a kornyekbeli folyamatoknak.
Gyomaendr6d tersegeben szamos foly6ag, mellekag huz6dott, mely igy foly6k szabdalta terseg
volt. Ebb61 kifoly61ag tobb ezer eve lakott volt, hiszen a foly6hatakon megtelepedett az ember.
Szamos kunhalom fekszik a tersegben, tobb koziiliik miivelt, bolygatott iliapotban van.
A Szilasok nevli gyomaendr6di halomsor topografiai szempontb61 betoltott szerepen tul, koz
igazgatasi hatarjelo16 pont tulajdonsaga miatt is, valamint kulturtorteneti szempontb61 is kiemelt
jelent6seggel biro
",A Szilasok nevli gyomaendr6di halomsor" melt6 arra, hogy Gyomaendr6d telepiilesi ertekel
koz6tt feltiiotessiik.
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Parkol6 epul

Hat millio forintbOl epiil 53 auto szamara parkolo a Semmelweis utcaban,
a Liget Fordo fObejarata mellett. A munkalatok mar elkezdodtek

kovet6en Megyeri Laszl6
Gyomai panorama cimu
kisfilmjenek bemutat6jara
kernIt sor.

A filInet kovet6en dr.
Erdesz Adam a Bekes
Megyei Leveltar igazgat6ja
tartott el6adast a Knerek
Gyoma eleteben cimmel. A
program soran ket konyvbe
mutat6ra es egy kiallitas
megnyitasara is sor kernlt
meg.

Cs. Szab6 Istvan a Gyo
rna multjar6l jelen id6ben
cimu konyvet, mig Fiizesne
Hudak Julianna Ki Kicsoda
Gyomaendr6don cimu
konyvet mutatta be. A prog
ram zarasakent Dr. Szonda
Istvan a Gyoma 300 eves
roll-up vandor kiallitast
mutatta be.

86-444
0670/3655360.-.

b@timarpanzio.hu

Aprilis 22-en, a Fold
Napjan, a Gyomaendr6d
300 eves rendezvenysorozat
ujabb allomasakent, a
Koros Latogat6kozpontban
nyitotta meg kapuit az az
asvanykiallitas, amely a
rendezvenysorozat vegeig,
okt6ber 23-aig lesz megte
kinthet6.

2017. marcius 31-en a
Gyomaendr6di Jarasi Hi
vatal, az egykori gyomai
kozsegMza, disztermeben
vette kezdetet Gyoma 300
eves jubileumara szervezett
megemlekezes-sorozat els6
rendezvenye. Az els6 e16
adast Szines Lapok Gyoma
300 eves tortenelmeb6l
cimmel Balogh Dorottya a
Bekes Megyei LeveJtar
munkatarsa tartotta. Ezt

2017. majus 7. vasarnap
Leves: Tyukhusleves ludgege tesztaval
Menu: Brassoi apropecsenye, vele suit

burgonyaval. Uborkasalata.
Epres kremes.

2017. majus 14. vasarnap
Leves: Oszibarack kremleves
Menu: Marha labszarporkblt,

pirrtott tarhonyaval. Kaposztasalata
Mese almas.

2017. majus 21. vasarnap
Leves: Majgaluska leves
Menu: Ciganypecsenye, tepsis burgonya.

Kovaszos uborka. Nutellas palaesinta.
2017. majus 28. vasai"E,p
Leves: Csontleves daragaluskaval
Menu: Pulyka cordon, franciaburgonya.

Tsatsiki salata. Tiramisu.

B8aItidi·V~
Gyomaendr6don,
a Dreher Soroz6-Etteremben!

mel fordult az onkor
manyzathoz. A Vidov
szky keptar gyiijteme
nyet kezel6 alapitvanyt
megkereste egy nagy
kanizsai polgar, aki egy
Vidovszky Bela fest
menyt ajanlott fel meg
vasar1<lsra. Dr. Frank6
tajekoztatta a yaros
vezeteset arr61 is, hogy
"a kep egy lil6 n6i aktot
abrazol. Gyonyoriien
megfestett olajfest
meny. Nagykanizsan a
kepesamokban vasarol
tak, merete: 90x70 em.
Szignalt, igazoltan ere
deti." Amu dme: Ffud6
utan. A nagykanizsai
elad6 190 ezer forintot
ker a festmenyert. Dr.
Frank6 kerte a kepvise
16-testliletet, hogy a
helytorteneti jelent6se
gil muveszeti alkotast
megvasarolhassak.

kurat6riumimak elnoke
dr. Frank6 Karoly fest
menyvasarlasi kerelem-

A Kozalapitvany
Gyomaendr6d Varos
Kozgyujtemenyeiert
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Megujult a par6kia

b,tt A1M

b"~ 'I 'l -3:'\ 1: \1'::~ I

kat, mint maguk az egyip
tomiak. Az emberiseg fej
lodesevel kezdett kialakul
ni az iras, ennek elso for
maja a rovasiras vagy
ekiras.

Moriez Janos kutato
nak a hatvanas evekben az
ecuadori oslak6k megmu
tattak egy barlangot, mely
nek a Taltosok Barlangja
nevet adta. Itt osi ereklye
ket, osi magyar rovasirasos
emlekeket talalt es az egesz
magyar ostortenelmet.

Mint minden szakralis
iras, ez is jobbr6l balra ir6
dott, a milltbol a jovobe.
Masok szerint azert ez az
irany, mert igy konnyebb
volt bal kezzel fogoi a fat,
es jobb kezzel roni.

Ha az ember a rovas
irast alkalmazza, jobbrol
balra, piHanatok alatt meg
tanulja hasznalni es egy
magasztos erzese tamad,
mintha meditalna, mintha a
Teremtovel levelezne.

Szekelyfoldon a mezo
gazdasagban rna is hasz
naljak, peldaul vetomagos
zsakokon, peldaul az A
rovast, amelyik egy terhes
anyat jelent, hogy bo ter
mes legyen.

A tudomany mai aHasa
szerint a boszniai Nap pira
misban talaltak szenizoto
pos vizsgalattal 34 ezer(!)
evesre becsiilt rovasirast.
Jelen tudasunk szerint ez a
legregebbi ismert osiras,
ebbOl alakult ki a tobbi.

Ajanlom joszivvel
mindenkinek a rovasirasok
titkait. Logikus, konnyen
megtanulhat6, raadasul
gyogyito ereje is van 
mondta Tumar Marianna.

('1))"ttn4~ 111')I1(;(1'()
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hasznal az egeszseg vedel
mere, es a nagyobb, kb. 2
meteres keresztek a ter
vedelrnere szolgalnak. Te
hat j6forman a vilagon
mindenhol ismerik a szim
b61umok gy6gyit6 erejet.

Mivel a runak minden
hoi ott voltak az emberek
eleteben, fuggetleniil attol,
hogy a vilag melyik reszen
eltek, az elso rovasiras
jelek felelmetesen hasonli
tottak a runakra, hiszen
abb6l indultak ki. igy
egyaltalan nem, veletlen,
hogy a sumer rovasiras
nagyban hasonlit a magyar
rovasirasra, sot az egyipto
mi hieroglifakra. igy tor
tenhetett meg, hogy ma
gyar kutatok a hatvanas
evekbenjobban olvastak az
egyiptomi piramisok belse
jeben talaIhato hieroglifa-

- A rovasinis szeretete teljesen hetkoznapi
modon kezdOdott - mondja a gyomaendrodi
Turmir Marianna. Mar korabban, utazas kozben
gyakran latta telepiilesek nevet kiirva rovasirassal
is. Aztan ket eve egyik baratnoje mutatta a bOr
karkotojet, melyre ni volt rova a neve. Meg aznap
a gyomaendrod.com bonlapon "veletleniil" felfe
dezte, bogy Gyomaendrod is ott szerepel rovas
irassal leirva. Masnap mar a koUegait mar meg
ajandekozta a neviik rovasirasos leirasaval.

Eszrevettem egyfajta
rendet, harm6niat a rova
sok kozott, ami egyre job
ban kezdett erdekelni. Par
nap millva "veletleniil" az
Egri csillagokat kaptam
meg - termeszetesen rovas
irassal leirva - egy masik
ismerosomtol es akkor
beindult a lavina.

Az elso par oldal nagy
kihivast jelentett, tortenete
sen felzaklatott, hogy ami
kor abbahagytam, nem tud
tam, hoi folytassam. Amn
olvasas kozben egyre erez
tern azt a megmagyarazha
tatlan erot, nyugalmat.

Mindekozben tenne
szetesen utana olvastam a
rovasiras eredetenek. Az
emberek osidok 6ta hasz
nalnak jeleket, szimb6lu
mokat. A mnak meg mesz
sze a rovasiras elott jelen
tek meg. Az eszaki nepek
nel fedeztek fel ezeket a
jeleket. A vikingek szerint
Odin Isten ajandekozta az
emberisegnek. A rumik
nem inisjelek voltak,
hanem informaci6t kozve
titettek vele fara, kore,
homokba. Szimb6lumok,
jelek voltak valamilyen
eletesemenyre utaltak:
siker, vedelem, szerencse.
A 25 mnajelet tudatosan
alkalrnaztak. Mivel nines
jo vagy rossz, a mnak a
fizikai torvenyiik szerint
nem rendelkeztek erzel
mekkel, ezert nem is biral
tak.

Mexik6ban az egyik
indian torzs meg rna is
egyenlo szam kereszteket

zsindelyes templomteto ki
gyulladt, es minden berende
zes porra egett. Mindent ujja
kellett epiteni.

lelentos adakozasb61
sikeriilt ujjaepiteni a templo
mot. 1883-ban epiilt a par6kia,
1897-ben az iskola, 1905-ben
pedig a tanit6i lakas. 1887-ben
temetoi [aldet vettek.

1905 es 1912 k6zott Hajts
Balint, 1912-tol 1942-ig
Feiler Emo szolgalt Gyoman.
1914-ben a templomteto rezfe
dest kapott, mert a forg6szel
letepte a tetot. Nem multak el
nyomtalanul a vilaghaborU
evei sem. Nemcsak a ferfiak
tavoztak esaladjuk korebol, s
maradtak oda, melyseges
banatot hagyva maguk utan,
hanem elkoveteltek az orgona
sipokat es a nagyobb harangot
is. 1922-ben uj harangot vasa
roltak, 1923-ban uj orgonasi
pokat.

1943-t611954-ig Szab6
Kalman volt a lelkesz. A nem
zetiseg megtart6 eroi a nyelv
es a vallas, amelyhez azok,
akik fenn akartak maradni,
makacsul ragaszkodtak. A
nemet nyelv oktatasa az iskola
allamositasa utan elmaradt, a
nemzetiseg gyokerei elszakad
tak. Tudasat, kultilrajat, ame
Iyet hozott egykor, bealvasz
tatta a komyezete.

A habarUt koveto nemet
ellenes hangulat, a kollektiv
felelossegre vanas tovabb
esonkitotta a gyiilekezetet. A
II. vilaghaborU altaI erosen
megtepazott, majd meggyala
zott nemeteknek elvetlek [ald
jet, hazat, vagy kitelepitettek
atthonab61.

Agyiilekezet utols6, hely
ben lak6 lelkesze 1954 es
1977 k6zott Safar Lajos volt.
Az6ta szomszedos gyiilekeze
tek lelkeszei szolgalnak itt
helyetteskent. 2002. augusz
tust6l Horvath Zoltan Oliver
segedlelkesz kapott megbizast
a gyomai szolgalatra, 2006-t61
Domokos lena, 2007-tol
Koesik M6nika, 2014-t61
Fiilop M6nika. A Gyomai
Evangelikus Egyhazkozseg a
multban eros volt. Az allamo
sitassal, a nyelv- es vallasokta
tas megsziintetesevel alapjai
ban es anyagi erejeben gyengi
tettek meg. (gyoma.lutheran.hu)

A gyomai evangelikus
templomban aprilis 23-an
reggel halaad6 istentisztele
tet tartottak es felszenteltek
a felujitott gyiilekezeti ter
met es par6kiat.

A gyomai istentiszteleten
Ganes Peter, a Deli
Evangelikus Egyhazkeriilet
piispoke hirdetett iget, majd a
szertartast kovetoen kozgyii
lest tartottak a templomban. A
tempiom felujitasara 14 milli6
55 ezer forintot nyertek el az
Emberi ErOforrasok Miniszte
riuma altaI kiirt palyazaton, az
egyhazkozseg ezt az osszeget
tobb mint 9 milli6 forinttal
egeszitette ki, s emellett tobb
mint 800 ezer forint adomany
is erkezett.

Stoekhammer Ferdinand
[aldesur telepitette a nemet
ajkUakat az 1800-as evek ele
jen Mezoberenybol Gyomara.
Nehany esalad Elekrol es
Soltvadkertrol is attelepiilt.
Ingyenes hazhelyet es fOldet
kaptak kertnek a betelepiilok.
Az evangelikusokat eleinte a
mezoberenyi nemet lelkesz,
Oel1el Zakarias gondozta.

Telket kaptak a templom,
az iskola, a par6kia es a tanit6i
lakas reszere, valamint ezek
fenntartasara 70 kh. [aldet.

Elsa onall6 lelkesziik,
Czuker Sandor 1840-t6I 1867
ig szolgalt itt. 1854-ben 100
ezer teglat vettek a templom
epitesehez, amelyet 1861-ben
epitettek es1862-ben avattak
fel. Ez a datum lathat6 temp
lom1<apu [alott. A padok, az
oltar, az oltarkep, a faragott
sz6szek, minden elkesziilt, az
orgona, a torony6ra, az elsa
harangok is.

1867-toI 1904-ig Sehulcz
lena volt a lelkesz. 1887-ben a
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Hunya Jollin
a Szinfolt vezetoje

II. helyezes. Czinczar Noemi
- Piroska Attila botos parosa:
II. hely. Botos mini forrnaci6:
II. hely. Szilagyi Csilla botos
es pompon sz616ja: II. helye
zes. Czinczar Noemi botos
sz616tanca: IV. hely. Mini
Mazsorettek botos koreogra
fia: IV. hely. Koszonom a
lanyoknak, Barath Beatanak,
Attilanak es a szul6knek,
hogy eredmenyesen tudtunk
versenyezni!

tak meg, Osz Gabor levezete
seve!. A feladatok, nehezek
voltak, de a gyomaendr6di
csapat konnyen vette az aka
dalyokat, es fel tudtak tor
naszni magukat a harrnadik
helyre. A mez6nyben kozep
iskolas csapatok is reszt vet
tek.

Jutalomkent erdekes
konyveket es sok-sok dicsere
tet kaptak, valamint a lengyel
nagykovet egyik kiilondijat.

A XIII. SiMoki Ma
zsorettek Vandorkupa Ver
senyen a Szinfolt Mazsorett
Csoport a tiz 6ras, egyfolyta
ban zajl6, maratoni megme
rettetest nagy sikerrel zarta!

Az eredmenyek onmagu
kert beszelnek: Botos nagy
csapat szinpadi koreografia: 1.
helyezes. Klasszikus mazso
rett kateg6ria: 1. helyezes.
Zaszl6s mini forrnaci6: 1.
hely. Szilagyi Csilla - Acs
Orsi botos parosa: 1. hely.
Piroska Attila botos sz616ja:

A Szinfolt ujabb sikerei

A GyomaendrOdi Kis
Balint Altalanos Iskola tanu
16i (Sziics EveIin, Saly Sara,
Varju Gerg6, Bert6k Gerg6)
reszt vettek a Bathory Istvan
Karpat-medencei Tortenelmi
Versenyen. FeIkeszit6 tana
ruk: Simonne Szrnka
Zsuzsanna. A tema: Bathory
Istvan, erdelyi fejedelem es
lengyel kiraly elete volt. A
versenyt Budapesten, a Pet6fi
Sandor Gimnaziumban tartot-

DL

mogatast, hogy segithes
sek ilyenkor is, de azt
gondolom az eredmeny
onmagaert beszel! A
mostani harom bet egy
komoly meneteles, amire
lehet epitkezni. Tep
liceb61 gyakorlatilag
Maltara kellett utazni es
ezutan sem lesz piheno,
hiszen a betvegen mar az
egyik legkomolyabb
valogat6 verseny, a 30.
Budapest Kupa kovetke
zik. Egy h6nap mulva
Gy6rben kell bizonyitani,
ahol a serdiilok legna
gyobb verseny6t rende
zik, az Eur6pa Kupat!

l6verset irtak, szavaltak,
tojast festettek, amely
minden diak tetszeset
elnyerte. Az egyiitt enek
les orome sem maradha
tott e!.

A kozosen keszitett
termek egy turisztikai pla
kat volt, mely az iskola
aulajaban lathat6 es nep
szeriisiti mindket testver
telepiiles nevezetessegeit.

A talalkoz6 tapaszta
lat es elmenycserevel
zarult, valamint azzal a
tancbemutat6val, melyet
iskolank tanul6i adtak
e16. Az intezmeny udva
ran a1l6 Bethlen mellszo
bor melle iiltetett r6zsa
6rzi a program es a talal
kozas emleket.

Aprilis 15-en ket kor
osztalyban is aranyermet
szerzett S6cz6 Rebeka a
Gyomaendr6di Judo K1ub
remenysege! A Maltai
International Open verse
nyen vehetett reszt a gyo
maendr6di versenyz6,
ahol ismet megvillantotta
tehetseget! Az ifjusagi es
a serdiil6 korosztalyban is
elhoztaaz aranyermet a
63 kg-osok kozott!

Varga Istvan edz6:
Nagy teljesitmeny, hogy
Rebeka ott lehetett Mal
tan! A versenyt sajnos
nem lattam, hiszen nem
kapunk akkora hatterta-

nyek nevezetes turisztikai
helyeit. Ellatogattak az
EndrOdi Tajhazba, Barka
Latogat6 Kozpontba, a
Kner Nyomdaipari Mu
zeumba, a Koros Lato
gat6 Kozpontba es lubic
koltak varosunk termaIvi-

zes furdojeben. Szarvason
a Mini Magyarorszagot es
az Allatparkot tekintettek
meg.

A ket Bethlen iskola
tanul6i felelevenitettek a
hUsveti szokasokat, nep
hagyomanyokat. Locso-

.•.~s..:-;-~_....: ...:-:~ ..,:::-~;;---:-:;~-;.--·- :

2017. aprilis harrnadi
ka es hetedike kozott a
gyomaendr6di Bethlen
Gabor Mez6gazdasagi es
E1elmiszeripari Szak
kepz6 Iskola es Kolle
gium latta vendegiil test
vervarosunk Nagyenyed

Bethlenes diakjait, az
Emberi ErOforras Minisz
teriuma altaI hirdetett
"Hatartalanul program"
keretein beW!.

A helyi es kiilf61di
diakok egyiitt fedeztek fel
Gyomaendrod es a kor-
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Dinya Imre Vas- Muszaki Boltja
Gyomaendrod, Bajcsy &it 98. Tel.:, 063016384-690

- karfelmeres, korrekt, gyors karrendezes,
- vagyonbiztosftas (Iakas, uzlet, uzem, stb)
- kotelez6 felel6ssegbizt.
- Casco-biztosftas
- eletbiztosftas
- nyugdfj-el6takarekossag
- egyeb m6dozatok

Gyomaendrodi
kepviselet: ---==
Kiss Lajosne (Eva)
Gyomaendr6d, Madach u. 2/2.

Verso Biztositasi Alkusz Kft.

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

Generali, Hungaria, Garancia,
AS Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes korO ugyintezese.
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Ballagasra
csokrok,
plussfigurak,
udvozl6kartyak,
selyemviragok
nagy valasztekba
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VeszeJyes parazitat terjesztenek a szUnyo
gok, melyek stilyos betegseget okoznak a kutyak
mil. Evekkel ezelott ezen korkep csak a toJiink
delebbre fekvo melegebb egbajlatU orszagokban
volt gyakori, de az eghajlatmelegedesevel es jgy

a k6rokozot terjeszto szUnyogok elterjedesevel
2007 6ta hazankban is egyTe gyakrabban tahil
kozunk ezen betegseggel.

Sajmilatos m6don mult
evben mar Baes-Kiskun-,
Csongrad- es Bekes megye is
endemiasnak szamitott.

Varosunkban is igen
gyorsan terjed a betegseg
mivel Gyomaendr6d a
Harmas-Korossel es a holta
gaival boven nyiljt szaporo
dasi helyet a smnyogoknak,
valamint sokan meg mindig
"egzotikus" betegsegnek
gondoljak, igy kutyajukat
nem vedik a smnyogok csi
pese, illetve a szivfereg lar
yak ellen.

Iden tavasszal mar volt
olyan het, mikor 3 kutyat vitt
el ezen alattomos betegseg a
varosban; de ez esak nyilvan
az az esetszam amir61 sze
meiy szerint tudomasom van.
Sajnos ennel a betegsegnei is
ervenyes az orok igazsag:
"konnyebb megel6zni, mint
gy6gyitani".

A parazita f61eg a
kutyakra veszelyes, de leir
tak fertozottseget hazankban
is maeskakban, vadaszgore
nyekben, r6kakban, farka
sokban es sakalban is. Az
allatok akar evekig tiinet
mentesen hordozhatjak a
parazitakat mire tiineteket
mutatnak.

A betegseg sulyossaga
fiigg az allat meret6t61 illetve
a kifejl6dott fergek szamat61,
igy peldaul a kisebb testii
allatokban illetve amelyek
ben tobb fereg fejl6dik
ki(tobb larvat oltott be a sm
nyog) sulyosabb tiinetek
mutatkoznak. A macskak
valamiert ellena1l6bbak a
parazitaval szemben, miluk
ritkabban jelentkeznek a
sulyos tiinetek.

A szivfereg (Dirofilaria
immitis) larvait az igazi vagy
esip6 smnyogok vert sziv6

nostenyei oltjak be az allat
okba, ahol a bar alatti kot6
szovetben majd az izmokban
es a belso szervekben vando
rolva tobb vedlesen atesnek
es a vegiil a tiido ereibe jut
nak. Ez a folyamat, mire
beoltott larvakb61 kifejlett
15-30 em-es fergek lesznek
kb. 7-9 h6napot vesz igeny
be.

A felnott fergek akar 5-7
evig is elhetnek, ha nem irt
juk ki oket; mialatt larvakat,
un. mikrofilariakat termel
nek, melyek a veraramba
keriilnek es innen az allatot
megcsipo smnyogok fel is
veszik oket. A smnyog teste
ben a mikrofilariik tobb ved
lesen mennek at, mig olyan
stadiurnba jutnak, hogy ujb61
fejlodesnek tudnak indulni
egy emlos allat testeben a
kovetkezo esipes alkalmaval.

A fergek az elnevezesiik
ellenere a tiidoarteriaban
elnek (a szivbal a tiidohoz
tero er), esak akkor 16gnak be
a jobb szivfelbe ha mar nem
femek a nagy tiidoerekben.
Enyhe esetekben nem okoz
nak tiineteket, vagy csak
neha koheeselest; sulyosabb
esetben mar faradekony is az
allat, tabbet kohog es a tiido
felett rendellenes hangok is
hallhat6ak; nagyon sulyos
esetben pedig lefogynak,
etvagytalanok, nehezitett
legzes jelentkezik es a jobb
szivfel e16gtelenseg tiineteit
mutatjak (hasi folyadekgyii
lem, bar alatti vizeny6, aju
las, sziv megnagyobbo
das ... ).

A tiinetmentes vagy
enyhe tiineteket mutat6 allat
ok j61 kezelhetoek, de a
sulyosabb tiineteket mutat6
egyedek kezelesi kimenetele

ketes/kedvezotlen. A mar
kifejlett fergek ellen esak
egyetlen hat6anyag hatasos,
a melarzomin nevil initativ
arzen vegyiilet, melyet
nagyon pontosan kell adagol
ni, valamint csak altatasban
lehet beadni helyi fajdal
mas/irrital6 hatasa miatt.
Ezen injekci6s keze16s ara
sem olcs6, mivel egy koze
pes testii (kb 20 kg) kutya
eseteben 200-300 ezer forint
ba keriil.

A beavatkozas utan 3-5
napos mozgaskorlatozasra es
k6rhazi ellatasra van sziik
seg, mivel az elpusztu16 fer
gek tiidoemb6liat okozhat
nak, valamint az injekei6 izo
melhalast okozhat a beadas
helyen. A larvakat erre a
celra alkalmas kiils61eges
eseppekkel illetve tablettak
kal tudjuk elpusztitani,
melyeket havonta kell alkal
roazni legalabb a smnyog
szezon alatt.

Mivel a fereggel szimbi
6zisban el egy Wolbaehia
pipientis nevil bakterium,
ezert ennek elpusztitasara
antibiotikumot szoktunk ada
golni, ezzel segitve a fergek
es a mikrofilanik elpusztita
sat. A nagyon sulyos esetek
ben, ezen kezelesek sem
mindig segitenek, valamint
ilyenkor mindenek elott a
legfontosabb a felnott fergek
kateteres sebeszi eltavolitasa
egy nagy eren keresztiil majd
ezutan johet az injekci6s
keze16s es a larvak pusztita
sa, de termeszetesen esak ha
az allat altalanos allapota ezt
engedi.

A legfontosabb a szfues

es a megelozes. Amikrofiala
riak a verben lathat6ak mik
roszk6p alatt, de csak akkor
ha sok van beloliik (esak egy
esepp vert szoktunk rutin
szeruen vizsgalni), igy ez a
m6dszer nem alkalmas a biz
tos diagn6zisra. Az un.
Knott-teszttel, mar a keve
sebb szamu mikrofilariat is
ki tudjuk mutatni, de ez a
teszt is adhat teves negativ
diagn6zist, ha meg nem ter
melnek mikrofilariakat a fer
gek, vagy ha esak egy nemii
parazitakkal fertozodott az
allat.

A leggyakrabban hasz
nalt es egyik legbiztosabb
m6dszer, a nosteny szivfer
gek antigenjeinek kimutatasa
gyorstesztek formajaban. Ezt
a tesztet verbal vegezziik es
gyakorlatilag az allat mellett
el lehet vegezni. A legbizto
sabb es egyben legdragabb
m6dszer a PCR eljaras,
melyet szinten verbal vegez
nek, ebben az esetben a mik
rofilariak DNS tartalmat
mutatjak ki (teMt sziikseg
van hozza mikrofiliriakra a
verben).

Ha teMt a sziirovizsgala
ton az allat negativ, akkor a
havonta adhat6 eseppek
kel/tablertakkal vedekezhe
tiink a fertozodes ellen.
Mielott ezeket a szereket
elkezdenenk alkalmazni,
fontos teszteltetni az alla
tunkat, mivel ha sok mikrofi
lana van a verben es a szer
hatasara ezek elpusztulnak,
sokkszeru reakei6 lephet fel.

De mi a teendonk ha az
allatunk pozitiv es nines
penzbeli keretiink a tobb sza
zezres komplex kezelesre?!
Ilyen esetben a larva ellenes
tablettas kezeles javasolt az
emlitett antibiotikumos keze
lessel, mivel igy megakada
Iyozhatjuk hogy tobb fereg
fejlodjon ki az allatunkban,
illetve par ev alatt az allat
meg is gy6gyulhat, mivel a
kifejlett fergek az antibioti
kum+larva ellenes kezeles
miatt hamarabb elpusztul
nak. Termeszetesen ez a gy6-

gyulas csak akkor kovetkez
het be ha a kifejlett fergek
meg nem karositottik nagy
mertekben a kedveneiink
tiidejet, szivet.

De mi a helyzet veliink,
emberekkel? Mi veszelyben
vagyunk? A parazita esak
nagyon ritkan terjed at
emberre, mivel szervezetiink
meg azelott elpusztitja,
mielott az gondot okozna.
Termeszetesen mi is a sm
nyogokt61 kaphatjuk el es
nem kozvetleniiI a kutyank
t61. Ha megis eljutnak a
tiidonkbe, amire igen kicsi az
esely, akkor eltokosodott
g6cokat okoznak, melyeket
rontgen vizsgalattal nehezen
tudnak megkiilonboztetni a
daganatos elvaltozasokt61.

Van egy masik rakon
parazita is, melyeket szinten
a smnyogok teIjesztenek, a
borfergesseg (Dirofilaria
repens). Ezen k6rkep is jelen
van hazankban valamint
varosunkban is, legalabb
ugyanolyan gyakorisaggal
mint a szivfergesseg. A bor
fergesseg soran allatunk bor
eben csom6k, duzzanatok
jelennek meg (ebben taJalha
t6ak meg a felnott fergek)
melyek falott a szor kihull
hat, viszkethet; de olyan ele
tet veszelyezteto allapotot,
mint a szivfergesseg nem
okoz. A verben ugyanugy
megjelennek a larvai (mikro
filariaknak hivjuk ezeket is)
mint a szivferegnek, de eze
ket mikroszk6p alatt nem
tudjuk megkiilonboztetni
egymast61; ezert sziikseg van
egyeb tesztekre is a pontos
diagn6zishoz.

Ezen parazita is zoon6
zis, tehat emberben is okoz
hat tiineteket. Nalunk is eso
m6k jelennek meg a boriink
ben, valamint a fergek gyak
ran az arehoz-szernhez van
dorolnak, igy hazankban is
tavolitottak mar el emberi
kotoh3rtya al61 kifejlett
egyedeket.

Dr. Raez Beata
allatorvos
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Nemzeti
Kozlekedesi
l1at6sag

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

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

AUTOSOK
FIGYELEM!

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

22.500 Ft

Telefon:
0620/9142-122

5500
Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

Eredetfsegvizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

Stancolt

es hagyomanyos

papirdoboz
gyartasa minden
meretben!
Szitazas,
szitaforma
keszites!

szer bomlasnak indul az
emesztorendszeriinkben es
merges gazokat terrnel.
Ezek a bomlasterrnekek
toxikusak es rovid ido alatt
is kepesek megneheziteni az
eletiinket. Sokkal farade
konysag, levertseg, idosza-

kos alvaszavarok is fellep
hetnek nem beszelve a puf
fadasr61. Figyeljiink az arul
kod6 jelekre!

Van egy-ket olyan
"gyomn6veny" vagy in
kabb gy6gynoveny, amely
szinte minden kertben meg
talalhat6 es a segitsegiinkre
lehet. Az elso es leggyako
ribb a gyermeklancffi. Csak
a levelet hasznaJjuk ebben
az idoszakban! Keszit
hetiink belole fozeleket
vagy tea forrazatot egyarant,
mind ketto nagyon hatekony
tud lenni az anyagcserenk
normalizaJasahoz.

Szinten segitsegiinkre
lehet a tylikhur nevi.i no
veny, amely lugosit. A tylik
hurb6l csak forrazatot fo
gyasszunk. Napi egy-ket
csesze tea egy het alatt alta
laban segithet normalizalni
az anyagcserenket. Fontos,
hogy olyan helyrol gyiijt
siink novenyt, amely tiszta,
allati eredetii szennyezode
sektol mentes es termeszete
sen felhasznaJas elOtt alapo
san, foly6vizzel mossuk Ie!
J6 egeszseget kivanok
Onoknek!

Ambrusz Laszlo

.ito termeszet

A nehiny kil6 testsulytobb
letnek az is oka lehet lehet,
hogy az elfogyasztott elel
miszer akar tobb napig is a
belrendszerben tart6zkodik,
meg akkor is, ha naponta
van szekletiiritesiink. Le-

tezik egy nagyon egyszerii
teszt amivel ez ellenorizhe
to. Az elfogyasztott ebedhez
megesziink egy j6kora adag
ceklit es azt csak napokkal
kesobb lithatjuk viszont a
szeklet szineben akkor tud
nunk ken, hogy lelassult az
anyagcserenk es a felgyii
lemlett salakanyagok okoz
zak a sulygyarapodasunkat.

Meg kellene ettol szaba
dulni miel6bb, hogy ne mer
gezziik a testiinket. A tobb
napja elfogyasztott elelmi-

egyszer, de foleg idosebb
korban ez felborulhat. Na
nem kell azonnal rosszra
gondolni, ha egyszer-egy
szer ez elOfordul velUnk'
Eletiink nyugodtabb idosza
kaban az emeszto rendsze
riink is nyugodtabb, lassubb.

A testiink osszetett ke
miai rendszereken keresztiil
mi.ikodik, ugy hogy minde
niink kapcsolatban all min
dennel. Sok esetben csak
ennyirol van csak sz6, hogy
a nyugalmi allapotunk egy
iinnepl idoszakban az
emesztorendszeriinket is
nyugalmi allapotba hozza?
Ez a nyugodtabb idoszak az
anyagcsere sebessegiinket is
lassithatja. Aldasos allapot
nak mondhat6, ha minden
nap van szekletiink legalabb

Koszontom a Sz6-
Beszed minden kedves olva
s6jat majusban! Mogottiink
van egy olyan idoszak, a
Husvet amelyen sok ember
nek kepes problemakat
okozni a testsulyit illetoen.

Az elso tapasztalasok
akkor kezdodnek, amikor
nem er ossze a hasunkon a
kedvenc szoknyank vagy
nadragunk. Amikor a merleg
tobb kil6val tobbet mutat,
mint amihez hozzaszoktunk.
Ezek lathat6, bosszant6 dol
gok.

Altalaban ilyenkor jon
nek a fogadalmak az erintet
teknel, de ezt nem szeret
nem felsorolni, hiszen min
denki, akinek ilyen proble
maja van az tudja, hogy mit
tervez vagy milyen jelzoket
hasznal. Aki meg nem tudja
mit tegyen, annak javaslom
a cikk elolvasasit!

Nehiny kil6 felszedese
nem olyan nagy gond, gon
dolhatjuk, de mi lehet ennek
az oka?

~
.j_J

~

OJ
GUMIK!
Szereh~s, javitas,

centirozasl

Katona Gyorgy
gumijavito

Gyomaendr6d,
Bajcsy u. 107.

Telefon: 0666/285-127
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Nyitva: hetf6-pentek 7.30-17.30. szombat: 7.30-12.00

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

KonyhabUtorok,
gardr6bszekrenyek

keszftese egyedi
meretben

E-ON
OgyfelszolgilIIat

blitorlapb61
vakumf61iazott
felulettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

Elsa osztalyu
borovi fenyabal
ajt6k, ablakok

keszftese!

Az aramszolgaltato
heti ket alkalommal tart
iigyfelszolgalatot a Selyem
uti varoshaza epiiletenek
foldszintjen leva irodaja
ban. HHfOi napokon del
elott 8-13 oraig, szerdan
kent pedig 15-19 oraig
viujak az iigyfeleket a sze
melyes iigyintezesre.

VILLANYSZERELESI MUNKAK
regisztralt villanyszerel6vel
sajat arukeszletb611
MUNKARUHAzATI

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
MezotUr, Rak6czi lit 12.

Villanyszerelesi anyagok,
vilagrtastechnika,
gazkeszulekek es alkatreszek!

BALUVIL

5z6-BE5ZED
hirdetesfeivetel!

Telefon:
0670/22:-632-99

szo.beszed@gmail.com

Gilzszoigaltat6
~9yf8I.zolg8la~

A lakossagi apro
tovabbrais irigyenes!

Az ENKSZ :Bszak-Del
Regionalis Foldgazszol
galtato Zrt. iigyfeIszolgMa
ti irodaja a varoshaza fold
szintjen. Nyitva tartas:
hHfo 14-18 oraig, kedden

8-12 oraig. A szemeIyes
iigyfelszolgalaton igenybe
veheto szolgaltatasok: gaz
meroallas bejelentese, mu
szaki szolgaltatasok meg
rendeJese, illetve lemonda
sa, fogyasztoi adat- es cim
valtozas bejelentese, fo
gyasztasmero atirasa, fo
gyaszUisi hely ki- es be
kapesolasa, szamlazassal
kapesolatos informaeio ke
rese, bankkartyas befizetes
lehetosege, stb.

1 fo asztalost
es 1 fo lakatost
keresiink teljes
munkaidoben.
Telefonszam:

0630/9533-594

Gyomaendrod,
Hidfo u. 12.

(Az. Endr6di hid labanal)
Nyitva:

hetkoznap 8-17,
szombat, 8-12,

szezonban vasarnap 8-11.

Napijegyek, hetijegyek
valthat61<l
El6csalik.

horgaszfelszerelesek,
etet6anyagok!

Telefon:
0670/261-0472

KOROSI
WEEKEND

HORGAsZBOLT

hegesztopisztoly felszere
les elado. Ar.: megegyezes
szerint. Telefon: 0670/602
7332

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

4 db 165/70 R14 mere
til nyari gumiabrones felni
vel elado.Ara: 4.500 Ft/db
:Brd.: 0620/5198-764

Erika taskair6gep,
keveset hasznalt elado.
Ara: 4.400 Ft. :Brdeklodni:
0620/5198-764

Kamino kandallo 8
KW-os, 8 eves elado.
33.000 Ft. Gyomaendro
don a szallitasban segitiink.
:Brd.: 0620/5198-764

kiscserep, Banner 12 V-os
akkumulator elad6. Tel.:
0630/613-4608

Gyomaendrodon a Kor
gat utcaban (13. szammal
szemben) 895 negyzetme
ter teriiletii kozmu nelkiili
epitesi telek elad6. Telefon:
+41/798-996468

EGYEB
Nem baszmilt, elrom

lott, feleslegesse valt hiito,
vagy fagyaszt6szekrenyet
ingyen elfogadom. Hivjon,
hazhoz megyek. Telefon:
+36-66/789-189

Karosszeria, kipufog6
utanfut6, potkocsijavitas!
Valamint kerites, (kova
csolt is), kapu, elo-teraszte
to, steg. stb. keszitese.
:Brd.: 0670/514-4641

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

Gyomaendrodon a
Dob6 u. 51. sz. alatti zart
kert elado. A holtaghoz
kozel van, de nem vizparti.
Ontozesi lehetoseg is van.
Iranyar: 200 ezer Ft. :Brd.:
0620/242-3600

Kaptarmerleg, rotaka
pa, utanfuto gym elado.
Ar.: 30 ezer Ft - 20 ezer Ft.
:Brd.. 0620/592-4647

Eladnam regi konyha
szekrenyemet, poharakat,
tanyerokat, vegyes ruhaza
tot es sok mas hasznos dol
got. Jojjon, nezze meg!
:Brd.: 0666/280-196

80 literes kuka elado.
Ar: megegyezes szerint.
Tel.: 0670/329-8493

600 db bontott bekes
csabai Bohn eserep, Dissou
(oxigen) szensavpalaek,

HAz

KERT, TELEK
Torzsasi holUignal viz

parti telek, bontasb61 tegla,

LAKAs
Gyoman, a Vasarteri

Itp-en I. emeleti 2 szobas
butorozott lakas hosszu
tavra kiad6. Egyediilall6k
elonyben. Telefonszam:
0666/386-500

Gyomaendrodon az
Okt6ber 6. ltp-en 2 szobas
lakas elad6. Kertes haz,
csere is erdekel. Tel.: 0620/
576-7879

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

2 szobas etkezos, csa
ladi haz, gaz es vegyestii
zelesu, elad6 Gyoman.
Iranyar: 6,5 milli6 Ft.
:Brdeklodni: 0630/433
9216, 0666/611-461

Gyomaendrodon a
Juhasz Gyula utca 17. sz.
alatt osszkomfortos csaladi
haz elad6. :Brdeklodni:
0670/637-5461

Gyoma kozpontjaban
kertes csaladi haz elad6. Ar
megegyezes szerint. Tel.:
0630/544-4641

Gyomaendrodon a
Korgat u. 15. sz. alatt 705
negyzetmeter teriiIetii
osszkozmuves belteriileti
ingatlan elad6. Az utca
fronton romos paraszthaz
mellekepiilettel, a telek
vegeben uj epitesu kettes
diszn661 es takarmanytaro
16 van. Telefonszam:
+41/798-996468
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kangoo f aerobik Istep derobik
power body Ihastimc Izsfregeto aerobik

tarsasta~c Ij6ga Ioreventfv gerinc gimnasztika

Az aprohirdetes szovege:

Cfme:

ElSO ALKALOM INGYENES BARKINEKl .,.

NGYENES EDZES
N. E.

Alafras:

..................................................................

I
I
I
I
It 1

Kner Imre ter Iwww.gellaLhu

06 66 285 840 I 06 30 627 8234 fitness k!ub Es201arium

r----------------------------------------------------------•
I -ngyenes a lakossagi apro! i

I

A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azok- :
nak az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, :
akik ezen a szelvenyen kuldik be megjelentetes
celjabol! A szelvenyen a megjelblt helyre kell beirni
a kfvant szbveget es a szelvenyt levelez61apon
vagy borftekban elkOldeni a kevetkez6 cimre:

Szo-Beszed Szerkeszt6sege
5500 Gyomaendr6d, Hosek utja 51.
Egy apr6hirdetes szevege lehet6leg ne tartal

mazzon 15 sz6nal t6bbet! A hirdetesek szovegeert
felelosseget nem vallal a szerkesztoseg!

Felad6 neve:

Iranyar:

Erdeklodni:
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esi lehetoseg,
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Program.ok:
- Lovaglas
- Haj6kazas
- Csocs6
- Vizibicikli
- Foci, Tollaslabda,

Hord6lovaglas
- Lengoteke
- Igeny szerint: Ijaszat, Fo

Fagyizas, Setakocsizas

Szeretettel varunk osztalyokat es csoportokat
egynapos kirandulasra

a Maczko Farmon!

':' _ ~"':" ..:.ft__..:. __--:;.:-"- ',-

GPS: 46°49'55,4"N 21°00'11,6"E
..... 31 _-

5650 Mezober{my, Gyomai itt. 112. • Telefon: 06170-546-18-24

Gyertek es
erezzetek jol Magatokat
szarazfoldi es vizi vilagunkban!
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FESTES
HOSZIGETELES
ALLvANYOzAS

A nyilt nap celja, a ceg bemutatasa valamint
uj munkatarsak toborzasa.
Az esemennyel kapcsolatosan tovabbi
informaciokat kaphat:
Szabo Patricia Renata HR munkatarstol
5400 Mez6tur, Szolnoki ut 35.
Telefon.: +3620/431-6455
E-mail: patricia.szabo@rafi.hu
www.rafi.hu

Elektronikai cegunk,
a mezoturi RAFI Hungaria Kft.

NYILT NAPOT RENDEZ
a gyomaendr6di
Kallai Ferenc Kulturalis Kozpontban
majus 11-en 16-18 6raig.

HOMLOKZATI- ES ALUMINIUM
:::::::= I I , ~,=,RUL6S ~LLVANYRENDSZER

Koros-PiktorK~ ERELHETO!

Gyomaendriid Biro Laszlo: 06701366-12-44

Az ember, amikor sze
relmes, az elejen mindig
hi.ilye.

Gerard Depardieu

Hiilyek velemenye rra
nyitja a legfontosabb es leg
jelentektelenebb dolgokat
egyarant.

Rotterdami Erasmus

Mi a legviccesebb az
emberben? Mindig forditva
gondolkodnak: gyorsan fel
akamak noni, hogy aztan az
elveszett gyerrnekkor utan
s6hajtozzanak. Felaldozzak
az egeszsegiiket, hogy penzt
keressenek, aztan meg oda
adjak minden penziiket,
hogy egeszsegesek legye
nek.

Annyira s6varognak a
jovo utan, hogy nem torod
nek ajelennel, igy aztan sem
ajelent, sem ajovot nem elik
meg. Ugy elnek, mintha soha
nem halnanak meg, es ugy
halnak meg, mintha soha
nem eltek volna.

Coelho, Paulo

Tudod-e, hogy nem a
hiilyek kerdezgetnek foly
ton, sokkal inkabb a gondol
kod6k?!

Vavyan Fable

Az. a baj a vilaggal, hogy
a hiilyek mindenben holtbiz
tosak, az okosak meg tele
vannak ketelyekkel.

Bertrand Russell

Ha ugy gondolod, hogy
a fOnokod hiilye, gondolj
arra, hogy nem lenne mun
kad, ha okosabb lenne.

John Gotti

meg csak ne is tapsoljanak.
Sosem azt tapsoljak meg,
amit kene...

Jerome David Salinger

Az emberek nemcsak
szeretik a sztereotipiakat,
hanem egyszeriien nem tud
nak toliik elszakadni. Ez
pedig vegso soron demokra
tikus, hiszen igy a hiilyek is
hangoztathatjak a veleme
nyiiket.

Sladana BukovacAz. irigyseg a kozepsze
riiek vallasa. Megnyugtatja
oket, csillapitja mardos6
nyugtalansagukat, es vegso
soron szetrohasztja a lelkii
ket, mert addig igazoljak
vele a kapzsisagukat es
fukarsagukat, amig mar
maguk is elhiszik, hogy az
j6, es hogy a mennyorszag
kapui csak a magukfajta kor
csok elott nyilnak meg; akik
ugy elik Ie az eleti.i.ket, hogy
semmi nyomot nem hagynak
a szanalmas igyekezeten
kivUI, hogy masokat lehUz
zanak, hogy kizarjak, sot ha
lehet, tonkretegyek oket;
akik puszta letiikkel, onma
gukkal bizonyigak, milyen
szegenyek lelekben, szeIlem
ben es testben. Boldog az,
akit a hiilyek megugatnak,
mert a lelke nem lesz a mar
talekuk.

Carlos Ruiz Za/on

~,¥'
-, -'..a-.I-~~ ~

IDEzETEK

Balcsek es hiilyek min
denbez ertenek - a tobbi
szakember.

Fodor Akos

A legvegen senki sem
all. Mert az otletest egy eros
fogja megolni, az erost pedig
egy atletes. Ha valaki pedig
egyszerre a legotletesebb es
a legerosebb, hat bizonyos,
hogy egy szerencses hi.ilye
kesziti ki. fgy teh<it a legotle
tesebbek es a legerosebbek
mindig meghalnak. Ezert
vezetik ezt a vilagot a
hiilyek!

Sheenard Anthony

Eski.iszom, ha en volnek
zongorista vagy szinesz vagy
mi, es enertem volnanak igy
oda ezek a hiilyek, az szar
volna. En azt akamam, hogy


