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26. sri. 6. szam

Kesesben aszemetdijak
Aszemetet Gyomaendr6don az illetekes hulladek

gazdalkodasi szolgaltat6. aGyomakozszolg ugyan el
viszi, de nem ingyen. am senki sem tudja, hogy kinek
es mikor fizessen mindezM. Az idei esztendoben meg
sem Gyomaendrod lak6i, sem vallalkozasai nem kap
tak szamlat ahulladekszallftasi dfjrol. Ez az osszeg az
elso negyedevben mar mintegy 11 milli6 forintot tesz.
ki - tudtuk meg Vaszk6 Anik6t61, a hulladekszallitast
vegz6 Gyomakozszolg Kft. ugyvezet6jet61.

Lapunknak elmondta, hogy a hulladek elszallftasat
ugyan aGyomakozszolg vegzi, am szamlazni csak abu
dapesti szekhelyu Nemzeti Hulladekgazdalkodasi Koor
dimil6 es Vagyonkezel6 Zrt. (NHKV) jogosult az egesz
orszag terOleten. A legutols6, juniusi tajekoztatcls sze
rlnt aszamlak kikOldese rovidesen elkezd6dik, bar erre
mar korabban, aprilisban is [garetet tett az NHKV. Min
den erintett lakos negyedeves szamlat fog kapni.
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A keresztenydemokratak elfoglaltak a fiird6t

Harrach Peter, Latorcai Janos mellett Semjen Zsolt
partelnok, miniszterelnok-helyettes is reszt vett

a gyomaendrodi esemenyen. Fot6: kdnp.hu

A KDNP masfel ezer
tagja erkezett szombaton,
junius 24-en szerte az
orszagb61 Gyomaendrodre,
a Keresztenydemokrata
Neppart (KDNP) es a Ma
gyar Keresztenydemokrata
Szovetseg evadzar6 csaladi
napjara.

A rendezvenyen tobbek
kozott Semjen Zsolt partel
nok, Harrach Peter, a
KDNP frakci6vezetoje es
az MKDSZ elnoke, vala
mint Latorcai Janos, a
KDNP Orszagos Valaszt
manyanak elnoke mondott
besz6det.

Alegnepszeriibb kozos
segi oldalon a rendezveny
elotti napokban vita alakult
ki arr61, hogy junius 24-en
szombaton, a Kereszteny
demokrata Neppart furdo
ben tartott rendezvenye
miatt aznap a foldi halan
d6k szamara zarva volt a

strand. Teny, hogy tobben
ezt csak a furdo kapujaban
tudtak meg. Toldi Balazs
polgarmester szerint lehet
tek hianyossagok a furdo
zarva tartasaval kapcsolatos
tajekoztatitssai.

Gera Krisztian a furdo
igazgat6ja elmondta, hogy

4 nappal a szombati zartko
rii rendezveny elott irtak ki
a furdo honlapjara es kozos
segi oldalara, hogy aznap
zarva lesznek. ,,2017. juni
us 24-en, szombaton a Liget
Fiirdo zartkorii rendezveny
miatt zarva tart. A torvenyi
elOirasokban ineghatarozott

napi letszam lirnitje miatt
ezen a napon a gy6gyaszati
beutal6val illetve berlettel
rendelkezo vendegeinket
sem tudjuk fogadni." - hir
dette junius 20-i bejegyze
seben a Liget Fiirdo.

Azert csak neny nappal
elotte, mert a furdoigazgato
allaspontja szerint az
emberek donto resze csak
elozo napon donti el, hogy
masnap furdobe megy, nem
pedig 1-2 hettel korabban,
hiszen az idojarast61 is
nagyban fugg a vendegek
szama.

-Arendszeresen vissza
tero vendegeinket es a gy6
gyaszati kezelesekre jar6kat
mar ket hettel korabban
tajekoztattuk, hogyezen a
napon a furdo zarva lesz.
JUnius 24-en, a kereszteny
demokratak furdobeli zart
korii rendezvenyenek nap
jan egyebkent 52 olyan ven-

deg volt, aki a tajekoztatast
nem olvasta es akiket
ingyen belepovel karp6tol
tunk, melyet augusztus ve
geig hasznalhatnak fei.

A furdo igazgat6jitt6l
megkerdeztiik, hogy meny
nyi penzert adtak ki arra a
napra a furdot es ki fizetett?

Gera Krisztian lapunkat
tajekoztatta, hogy a furdo a
Magyar Keresztenydemok
rata Szovetseggel kotott
erre a napra berleti szerzo
dest, amelynek egyik pontja
az arat illetoen titoktartitsra
kotelezi.

A furdoigazgat6 azon
ban annyit elmondott, hogy
tavaly juniusban szombati
es vasamapi napokon ittla
gosan 470 ezer forint volt a
furdo arbevetele, ennel
azonban magasabb ossze
gert adtitk ki egy napra a
furdot.

H.E.
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A gyomai piacter latvanyterve

Ismeretes, hogy a Teril
let-es TelepUlesfejlesztesi
Operativ Program (TOP)
elsa koreben Gyomaendrad
benyiljtott 16 palyazatab61
eddig csupan 3 nyert: az
endradi Hasok terenek ujja
epitese, a belvizrendezes IX.
iiteme, valamint a Selyem
uti varoshaza energetikai
felujitasa. A kepviselak
most arr61 dontottek, hogy a
TOP masodik koros felhiva
saira benylijtjak mindazokat
a palyazatokat, terveket,
amelyek az elsa korben nem
nyertek. Tobb, korabban
benyiljtott palyazatot most,
csokkentett muszaki tarta
lommal keszitettek el.

A gyomai piacteren
egy fedett reszt, valamint
parkol6kat alakitananak ki a
helyi gazdasagfejlesztes
cimu palyazat kapcsan 74
milli6 forintos koltseggel.

Tamogatasi kerelmet
nyiljott be a yaros a
Kossuth uti es a Blaha uti
ovodak fehijitasara, kor
szerusitesere osszesen 100
milli6 forintos osszkoltseg
ben.

Ujra benyiljtotta palya
zatat az onkormanyzat a
gyomai Szabadsag-ter fel
ujitasara, igaz az eredeti
elkepzelestal elteroen csok
kentett muszaki tartalom
mal, 230 milli6 forintos
koltsegre.

Egy palyazat kereteben
3 tamogatasi kerelem beada
sat tervezi a yaros az elsa
otlet kereteben a korabban
benyiljtott kerekparut epite-

senek belvizre vonatkoz6
fejlesztese val6sulna meg a
Kodaly utd.t6l a Hidfa utca
ig 70 milli6 forintos koltseg
gel. A masodik es harmadik
projektotlet kereteben a
Csokasi-zugi ateresz, vala-

miot a Fuzfas-zugi ateresz
fehijitasa val6sulna meg,
95 illetve 75 milli6 forintos
koltseggel.

Most 110 milli6 forin
tos tamogatasra palyazik a
yaros a Kodaly utcatol a
Ligeti lejaroig megepiten
do kerekparutra.

Ujra beadjak azt a
palyazatot, amelynek kere
teben a Kiss Balint AI
talanos Iskola Fa uti epUle-

tenek, valamint a gyomai es
az endrodi orvosi rendelak
energetikai felujitasa val6
sulna meg osszesen 170 mil
li6 forintos beruhazassal.

A Terillet- es Telepii
lesfejlesztesi Operativ Prog-

ram palyazatainak benyiljta
sa mellett mas fejlesztesi
penzekre is szamit a Yaros.

Negyven milli6 forintot
remelnek a Hatch Gyozo
Varosi Kooyvtar vissza
koltoztetesere, valamint a
konyvtlirban egy digitalis
oktat6terem kialakitasara.

A Szent Antal Nep
hazban a muzeumi latvany
tar es oktatoter letrehoza
sara is palyazatot adtak be

szinten 40 milli6 forintos
osszegre.

A tarsadalmi felzarko
zas erdekeben a terilleti
kiilonbsegek csokkentesere,
a human szalgaltatasok fej
lesztesere nyiljtott be jarasi

szinten tamogatasi kerelmet
a Yaros, mintegy 480 milli6
foriotos koltseggel.

Az eiethosszig tarto
tanullis tamogatasara 40
milli6s palyazatot adott be
Gyomaendrad.

Az Endradi Tajhaz es
Helytorteneti Gyiijtemeny
kooyha enterior kiallitasa
nak megujitasara, tovabbi
targyak restauralasara, min
tegy 2 milli6 forintos palya
zat kesziilt.

A Kis Balint Altalanos
Iskala Fa uti intezmenyeben
sportudvart szeretoe kia
lakitaoi a Yaros, s mintegy
20 milli6 forintos palyazati
penzre szamitanak.

Ket varoshazi palya
zat mar oyert ideo: 650
ezer forintot kapott Gyoma
endrod abb61 a nernzetpoli
tikai celu tamogatasb61,
amely a testvertelepiilesi
programok es egyiittmuko
deslik megval6sitasara for
dithat6. A masik nyertes
palyazat pedig az Ovi Foci
Program kapcsan a Szaz
szorszep Ovodaban meg
epiilt focipalya volt.

Bovitik
a ItQzviltlgit~$t. .. ...

Az Eur6pai Parlament
Nagykovet Iskola program
kereteben az uni6s palya
zatokban es a projektekben
vegzett kival6, magas szm
vonalu es lelkes szakmai
tevekenysegehrt az FM
fenntartasu Bethlen Gabor
Mezagazdasagi es Elelmi
szeripari Szakkepza Iskola
es Kollegium elismerest
kapott.

Az iskola tanevzar6
unnepsegen Davidovics
Laszl6 igazgat6 reszere
Lovei Andrea az Eur6pai
Parlament Magyarorszagi
Irodajanak vezetOje at
nyiljtotta az Europai Par
lament Nagykovet Iskola
plakettet.

A program Szenyor
(Molnar Andrea pedag6
gus) es Ifjusagi Nagykove
tei (Pap Rebeka, Pazsit Ni
kolett es Szereto Dorottya
diakok) hivatalos oklevel
ben reszesultek.

A programok magas
szinvonala es sokretUseg~,

a pedag6gus kollegak es
diakok elkotelezettsege, az

elvegzett munka kival6
alapjai voltak e kimnteta
cim elnyeresenek.

A kepvisela-tesrulet jUni
usi iilesen dontatt a kazvilagi
tas hal6zat b6viteser61. Ennek
ertelmeben a 46. szamu F6 ut
mellett a Karas gatjanak kar
nyezeteben 3 darab lampates
tet szerelnek fe!.

A Liget Fiird6 elatti par
kol6 megvilagitasahoz valaki
10 darab kandellabert es lam
patestet tervezett, de ezt min
denki sokallta, a fiirdaigazga
t6 szerint is eleg lenne ketta.
Errol most nem dontott a tes
rulet majd meg karbejliIjak a
temat.

Ugyancsak nem javasol
tak a Templom-zugban leva a
Pajer strand mellett leva
Barka Latagat6kazponthoz
vezeta ut megvilagitasat sem.

Lakossagi keresre a
Selyem utan a Palanyi es a
Toronyi utca kazatt a megle
va lampatesteket nagyobb
fenyereujre cserelik. A
Selyem ut es a Kenderaztat6
utca keresztezodeseben 2
lampatestet szerelnek fel, a
Magtlirlaposi es a Selyem ut
keresztez6deseben, pedig 1
darab 70 wattos lampatest
vilagit majd. A Pocos-kerti
reszen a Hantoskerti holtag
melletti nyaral6khoz vezetO
utan a meglev6 hal6zatra 11
lampatestet szerelnek fel.

A Batthyany, Dob6 es
Liszt Ferenc utcai keresztez6
desben a meglev6 1 darab
lampatest helyett 3 lampates
tet terveznek.
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Az indonez nagykovet asszony a tajhazban
ismerkedett meg a varos multjaval

zeumot, majd Gyoman
Csipai lmre cipakeszita
nellestek el a labbelike
szites rejte1meit. A ven
degeket a Bekes Megyei
Kozgyiiles elnoke Zalai
Mihaly es Varfi Andras
a kozgyiiles alelnoke
kalauzolta varosunkban,
majd a vendegek Be
kescsabara latogattak.

lndonezia magyar
kutat6i koziil Jelky
Andras volt az elsa, aki
hirt hozott a tavoli szi
getvilagb61. A vilagjar6
bajai szab6legenyt sza
mas termeszettud6s,
geol6gus, geografus es
ket gyomaendradi sza
kacs is k6vette. (Talan
van meg ember, aki
olvasta a "Jelky Andras
kalandjai" cimu k6ny
vet...)

Csipai Imre cipeszmester magyarazza
a labbelikeszites forteIyait

A Timar Panzi6 ettermeben a kozelmultban
Indoneziaban jart ket gyomaendrodi mesterszakacs

fogadta a nagykovet asszonyt

elatt 11 6rakor erkezett
GyomaendrOdre, megla
togattak az Endradi
Tajhazat es a cipeszmu-

A vendeget Zalai Mihaly a Bekes Megyei Kozgyiiles
elnoke kiseri az Endrodi Tajhlizba

Bekes megyebe lato
gatott junius 12-en az
lndonez Koztarsasag
magyarorszagi nagyko
vete, H.E. Mme. Wening
Esthyprobo, megpedig
Zalai Mihaly, a megyei
kozgyiiles elnokenek
meghivasara. A delkelet
azsiai kiildottseg szama
ra Gyomaendradre es
Bekescsabara szervez
tek programokat.

H. E. Mme. Wening
Esthyprobo nagykovet
asszony es kiserete del-

segevel. A menu indo
nez Gad6-Gad6 saWa
val kezdadott, majd a
magyaros tarkonyos
csirkeraguleves kovet
kezett, a fOetel Budapest
belszin volt indonez
rizzsel, a desszert pedig
gesztenyepiire.

A Timar Panzi6ban Timar Attila es
Timar Albin mesterszakacsok vendegel
h~k meg az Indonez Koztarsasag
magyarorszagi nagykovetet, aki junius
12-i Bekes megyei latogatasan Gyoma
endrodre is ellatogatott.

A ket gyomaendradi
mesterszakacs fenyke
pes beszamol6t tartott a
mijusi 3 hetes indone
ziai szakacsbemutat6
jukr61, melyet a Bekes
Megyei bnkormanyzat
szervezett az indoneziai
magyar kovetseg segit-



2017. julius Sz6-Beszed

Takarekszovetkezeti atalakulas

5

A szovetkezeti bitelintezetek 161drajzi es gazdasagi alapon torteno egyesiilesi tervet
szemlelteti az index.bu terkepe

Kesziil valami nagy,
iizletileg is racionalis
konstrukci6 a takarekszo
vetkezeti szektorban. ,,12 +
3" - gyakran hallottam az
elmult napokban ezt a kife
jezest. Azt jelenti, hogy az
ev vegere mar csak 12 nagy
szovetkezeti csoport fog
miikodni, amelyhez 3 koz
ponti intezmeny (Takarek
bank, FHB JelzaIogbank,
illetve FHB Kereskedelmi
Bank) fog tartozni - trja az
index.hu.

A nagy integraci6 k6z
ben fokozatosan bezarhat
100-150 fi6k, ugyanis sok
parhuzamossag kikiisz6b6l
het6. S6t, az atalakitasok
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motorjanak tekinthet6 vegre
hajt6k szeme e16tt mar csak
hat vagy akar csak egyetlen
szovetkezet kepe sejlik fel.

Lesz majd integralt
informatika is, ami egyfe16l
tagadhatatlanul hasznos,
masfe16l szinten egy nagy
kozos, "videki" bank kiala
kulasanak az iranyaba mutat.
Am a k6zponti szerep16ket
(els6sorban az egesz folya
matot irinyit6 kormanybiz
tossagot) leszamitva szinte
senki sem boldog. Csak ugy
zaporoznak a kritikik, oda
lett a szovetkezeti gondolat,

mi lesz a kistelepUlesekkel,
ha a nagy integraci6ban
bezamak majd a falusi fi6
kok, "meg jobban ellesziink
zarva a vilagt6l".

A folyamatokba formai
lag belenyugv6 egykori sz6
vetkezeti vezet6k va16jaban
sertett, fontossagukat veszt6
emberek. Az atalakit6k sze
rint ez az ara, hogy modem,
hatekony, a nagyobb keres
kedelmi bankoknak is ver
senyt tamaszt6 intezmeny
alakuljon ki. (...)

Jelenleg a takareksz6
vetkezeti szektorban nem
kevesebb, mint 11 ezer
kUl6nb6z6 termek letezik,

hitelkonstrukci6k, betetek
mindenfele egyeb. Ahany
haz, armyi szokas, mindenki,
mindent maga legyirtott es
kinaIt. A tervezett reform
szerint azonban az ev vegere
osszesen csak szaz, teljesen
egyseges termek marad a
szektorban. Aligha kell
magyarazni, hogy mindez
mekkora informatikai kihi
vas egy olyan vilagban, ahol
a sz6vetkezetek legfeljebb
parmilli6 forintot tudtak
eddig evente IT-ra kolteni.

Az integraci6 nem csak
a termekek, de az intezme-

nyek szintjen is jelentkezik.
Az atalakitas iranyit6i alapo
san k6rbeszaglasztik a hazai
takareksz6vetkezeteket es
azonositottak 12 er6s intez
menyt. Ezek azok, amelyek
meretesebbek, va16di nyere
seget termelnek (nem csak a
plusz-nulla z6najaban van
nak).

Am a leepitesek nem
csak az egyes sz6vetkezetek
vezet6it erintik majd. Hiszen
gondoljunk csak bele, ha egy
megyeben 4-5 lokalis sz6
vetkezet egyesul, ald<:or j6
esellyel mindegyiknek volt
peldaul a megyek6zpontban
fi6kja. Vajon szlikseg lesz-e
ezekre mind? Ha mar egyet-

.S.~f:"'':_\·..i!

len regionalisan integralt
sz6vetkezetben lesz a ket
korabbi versenytars, akkor
van-e ertelme annak, hogy a
varoska f6teren, egymas
mellett bereljenek egy-egy
draga fi6kepUletet?

Gy6r, Miskolc, Szeged,
Kecskemet, Nyiregyhaza,
vagy Pees ket szamjegyii
takarekszovetkezeti fi6kkal
rendelkezett, de Zalaeger
szeg, Debrecen, vagy
Szombathely fi6kellatottsa
ga is megk6zeliti ezt a sza
mot. Es akkor meg nem
beszeltlink, az amugy keres-

kedelmi bankokkal is jobban
ellatott kisebb varosokr61.
Kell-e Szekesfehervamak,
Bajanak, Papanak, Nagyka
nizsanak, vagy eppen Ka
posvarnak feltucat sz6vetke
zeti fi6k?

Vagy mehetUnk meg lej
jebb a varosok nepesseg sze
rinti listijan! Minek 3 kii16n
boz6 fi6k Kalocsanak,
Dabasnak, GyomaendrOd
nek, esetleg Celldomolknek,
hiszen ezek mar csak nagyja
b6l 10 ezer f6s telepUlesek?
Termeszetesen ezekben a
kisebb regionalis kozpontok
ban (regi fogalommal, a
jaraskozpontokban) is beza
rasok varhat6k.
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Ha peldaul az 6sszeha
sonlitas a kereskedelmi ban
kok piacvezet6jevel, az
OTP-vel tortenik, akkor latni
fogjuk, hogy a banknak a
legnagyobb varosokban is
legfeljebb 4-5 fi6kja van es a
felsorolt kisebb telepiilese
ken legfeljebb egy fi6k.

Csak a parhuzamossa
gok kikiisz6bolese 100-150
fi6k, vagyis a jelenlegi szo
vetkezeti ha16zat tizedenek a
bezarasat hozhatja, de az
integraci6 folytat6dik, nem
lesz k6zeptivon 12 takarek
szovetkezet sem, csak 6, es a

fi6kokat majd megint ritkit
jak, de olyan elkepzeIessel is
talalkoztunk, amely egyetlen
nagy bankban kepzel el min
den sz6vetkezeti fi6kot. A
legdramaibb hatasa a helyiek
kozerzetere annak van, ha
valahonnan elmegy az utols6
szovetkezet is.

Hallgassunk egy buda
pesti banki szakembert a ker
desr6l: "a fi6k mar va16jaban
egyre kevesbe fontos. Az
elmUlt tiz evben harmadara
csokkent a bankszektorban
az iigyfelek fi6klatogatisai
nak az 6sszesitett szama.
Ahhoz, hogy penzt vegyen
fel az iigyfel, nem kell fi6k,
rna mar ahhoz sem kell,
hogy penzt tegyen be a bank
ba. Ha az iigyfel beszelgetni
szeretne, ott az internet, a
call center. Fi6k a hitelfelve
telhez kell csak, de az egy
maganember eleteben egy
szer-ketszer fordul e16, a val
lalkoz6nak meg ugyis van
aut6ja, mindenki kibirja, ha a
hitelert 20-30 kilometert uta
znia kell. A nagyobb iigyfe
leket ez nem is erinti, 6k nem
mennek bankba, hozzajuk
kimegy a bank." (Halkan
jegyezhet6 meg, hogy a
helyiek rossz erzese persze
politikailag kezelend6, de
va16jaban posta sem kell a
kistelepiilesekre, eleg, ha a
elelmiszerboltban van egy
kis postai sarok is.)

A takarekok atalakitasa
soran azonban rna meg nines
ilyen rohanas. A legtobb
kisebb telepiilesen egye16re
nem zar be a sz6vetkezeti
fi6k, viszont, olyan egy sze
melyt igeny16, egy ablakos
kiszolgalasra ternek at a sz6
vetkezetek, amelyben csok
kentett szolgaltatisi portf6li
6ra lesz csak lehet6seg:
penzbetet, penzkivet, semrni
hiteld6ntes, vagyis nem
szlikseges annyira az ellen
orzes. (...)

(Onkent es dalolva,
megyiink az akolba.

Briickner Gergely
az index.hu

2017. junius 23-i inisab61)
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Iden majusban tobben
·aludtaka varosban
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Lapunk elozo szama
ban mar beszamoltunk
arr61, hogy a yaros vezetese
kevesnek talalta az elmult
evben befolyt idegenforgal
mi ad6t, amelyet a szallasa
d6knak kell beszedni a ven
degektol es tovabb adnia az
bnkormanyzatnak. Avaros
haza ad6 oszt<ilyanak dol
goz6i mar majusban hely
szini ad6ellenorzeseket
vegeztek a szallashelyeken.

A tapasztalatok szerint,
sokan nem, vagy nem meg
feleloen vezetik a helyi
ad6rendeletben elOirt ven
degnyilvantartast. Voltak
olyan szallasad6k, akik az
ellenorzes hatasara nyUjtot
tak be bevallasukat az

elozo ev vendegforgalma
r61. Ilym6don 214 ad6kbte
les vendegejszaka, s ezzel
74.900 forint idegenforgal
mi ad6 keriilt feltarasra.

A majusi vendegforga
lomr61 junius 15-ig kellett
benyUjtani az ad6bevalla
sokat, s e!lI).ek alapjan meg
allapithat6, hogy mig 2016,
majusaban 1128 ad6k6teles
vendegejaszakat vallottak
be, addig iden majusban
1485 vendegejszakat re
gisztraltak, Ez 357-tel t6bb
vendegjeszakat jelent az
elozo evhez kepest.

A polgarmester java
soIta, hogy tovabbi egy
fovel bovitsek az ad6ellen
or6k letszamat.

Ismeretes, hogy az 6n
kormanyzat sz6cs6vet, a
Gyomaendrodi Hirmond6t
a Hatar Gyozo Varosi
K6nyvtar igazgat6ja szer
keszti es egyben a felelos
kiad6i posztot is ell<i.tja.
Eppen ezert Dinyane Banfi
Ibolya fizeteset ez ev julius
elsejetol havi brutt6 37500
forinttal megemeltek, ezzel
havi illetmenye 299700
forint lett.

Gyomaendr6d Varos
Onkormanyzata, valamint a
Gyulai Tankeriileti Kozpont
Gyomaendr6di Tersegi Iro
daja 2017. junius 2-an kozos
rendezveny kereteben emle
kezett meg a jove nernzedeke
nevelesenek es oktatasanak
felelos kozszolgalatat Gyoma
endrodon ell<it6, valamennyi
pedag6gusr61.

A rendezveny kereteben
Toldi Balazs polgarmester es
Kepenyes Andras a Gyulai
Tankeriileti Kozpont Gyo
maendr6di Tersegi irodajanak
vezeteje koszontottek a vas
es gyemimt diploIDaval ren
delkez6 pedag6gusokat: Far
kas Sandome (Molnar Klara)
6v6ne, vas diploma, Pr6kai
Istvanne (Molnar Eszter) tani
t6, vas diploma, Andresi Pal

matematika-fizika szakos
kozepiskolai tanar, gyemant
diploma, Fekete Laszl6 mate
matika-fizika szakos kozepis
kolai tanar, gyemant diploma,
dr. Levai Mihalyne (Szabovik
Zsuzsanna) tanit6, gyemant
diploma, Martinak Istvanne
(Szuj6 Etelka) 6v6n6, gye
mant diploma, Szab6 Irnrene
(Rau Piroska) 6v6no, gye
mant diploma,

AGyermekliget Ovoda es
Bolcs6de nevel6testiilete es
szii16i szervezetenek kezde
menyezese alapjan Gyoma
endred kepvisel6-testiilete
Szab6 Istvanne (Szakalos
Terez) reszere "Gyomaendr6d
Varos Nevelesiigyeert" elis
mer6 oklevelet adomanyozott
- adta hiriil a gyomaend
rod.hu,

Atavalyi siker okan iden
is szakmai esemenyre invi
talta a jarasban mukodo val
lalkozasokat a Gyomaend
rodi Jarasi Hivatal. A tema
ismetelten a fogyaszt6vede
lem es az elelmiszer-bizton
sag volt, a munkavectelem
mel kiegesziilve. A junius
14-en megtartott rendezve
nyen dr. Csarnai Judit a
Bekes Megyei Kormany
hivatal igazgat6ja koszontot
te a megjelenteket, aki
kihangsu]yozta a kormanyhi-- ~ ''\\:''

vatal iigyfelbarat szerepet,
valamint az iigyek gyars es
szakszeru elintezese erdeke
ben kialakitott szolgaltat6
kozigazgatas fontossagat.

Sebestyenne dr. Kruchi6
Ilona fogyaszt6vedelmi
szakiigyintezo el6adasaban
az arfeltiintetes es arfelsza
mitas legfontosabb kerdeseit
ismertette a resztvevokkel,
valamint utalt a prevenci6
fontossagara, amellyel sza
mos - vallalkoz6kat erinto 
kellemetlenseg elkeriilhet6.

Ezt kovetoen Teller Zsuzsa
elelmiszerbiztonsagi fel
iigyelo tobbek kozott a nyari
etelkiszallitas gyakorlatar61
beszelt, rairanyitva a figyel
met a mindenkepp betartan
d6 biztonsagi kovetelme
nyekre. Vegiil Galla Tibar, a
Bekescsabai Jarasi Hivatal
Munkavedelmi es Munka
iigyi Osztalyanak vezetoje
prezentaci6javal a munkave
delmi ellen6rzesekre val6
hatekony felkesziileshez
nyUjtott jelentes segitseget.

Csalaal Vasamap
Gyomaendrodon
a Dreher Sorozo·Ette..ft~h~n'

Orjaleves csigatesztaval
Rantott csirkecomb
BurgonyapOre, uborkasalata
Meggyes, joghurtos szelet

Hideg meggyleves
Csirkemell fUszeres kontosben, rizi-bizi
Tsatsiki salata
Hazi retes

i
Tarkonyos csirkeragu leves
Milanoi sertesszelet, hasabburgonya.
Kaposztasalata
Gyumolcssalata

~:: 1-' ..

Pikans majgaluska leves
MakOi sertestarja
Magyaros tort burgonya, almapaprika
Gesztenyes rolad

Ervenyes: 11 :00-14:00 6raig!
Etkezesi utalvanyokat es SZEP kMyat is elfogadunk!

e 1 e""1')nlTa..... ·
Mobil: 0620/98088420670/3655360
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teremben, vagyis a 150 eves
Uri Kaszin6ban tartottak,
amelyet dr. Kovacs Bela igaz
gat6 nyitott meg.

A delutan ,,300 perc csa
ladi korben" telt, a szLil6k
bevonasaval. Este pedig
"Alma a fajat6l" gyerek, szLil6
el6ad6est megrendezesere
keriilt sor, immaron negyedik
alkalommal a Kallai Ferenc
Miive16desi Kozpontban.

A masodik nap delel6tt
Kis Balint-pr6ba varta a
kisebb es nagyobb diakokat
egyarant.

Az igazgat6helyettes a
papirgyiijtes eredmenyet is
kihirdette. A legt6bbet a
kovetkez6 osztilyok gyiijtot
tek: l.a, 2.a, 3.a, 4.c, 4. b, 6.b
.6.a es 7. c osztaly. Gra
tulalunk az osztatykozosse
geknek!

A Csaladi delutan igazan
valtozatos, szines, jatekos
programot kinaIt. A Meg a
sztar galan Ligyeskedtek az
osztalyok, bemutattak tancos
zenes jelenetLiket.

Miucin kellemesen elfa
radtak a gyerekek az ugra16
varban, es egyeb feladatokat
is kipr6baltak, erdekl6dessel
neztek Heincz Gabor "Biga"
koncertjet.

Ezzel zarta kapuit a Kis
Balint Napok rendezvenyso
rozat, hogy jov6re ujra kinyit
hassa!

no vezetesevel a 7. C osztaly
lett. Az ev sziilojenek Rideg
Zoltant valasztottak, az ev
diakja dmet pedig Szucs
Evelin 8. C osztalyos vegzos
tanula kapta.

A "Csodalatos Gyoma
endr6d" fot6kiallitas es a
Gyoma 300 eves kiallitas
megnyit6jat a H6sok uti toma-

ahol az irodalmi szinpad es az
enekkar szep miisort adott e16.

Az emlekmiisor es koszo
rUzas utan sor keriilt az iskola
es a Gyermekekert Alapitvany
alta! letrehozott dijak, elisme
resek atadasara, a gyerekek es
pedag6gusok jutalmazasara.
Az idei tanevben Kis Balint 
dijban reszesiilt: Vaszka
Lajosne igazgatahelyettes, es
Varju Gergo 8. a osztalyos
tanu16.

Az iskola "Kivala Di
akja" dmet Nemeth Regina 8.
b osztalyos tanul6 kapta.

Latorcai Janos, az Or
szaggyiiles aleln6ke is jutal
mazott ket tanul6t kiemelked6
tanulmanyi eredmenyiik alap
jan: Nagy Noemi 8. a es Deli
Boglarka 8. b osztalyos tanu
16k voltak erdemesek erre az
elismeresre.

A Gyomaendr6di Janisi
Hivatal vezet6je, dr. Pacsika
Gyorgy kimagasl6 tanuimanyi
munkajaert: Deli Boglarkanak
nyLljtott at oklevelet es konyv
utalvanyt. Halasz Istvan- dij
ban: Werle Zorka 8. b oszta
lyos tanula reszesUlt kival6
sportteljesitmenye alapjan.

Az iskola neve16testLilete
es a Gyermekekert Alapitvany
j6volcib61 Aranykamera-dijat
erdemelt ki: T6th Zoltlm 8. b
osztalyos tanul6.

Az Ev tanara dijat:
Fekecs Eva kapta. Az ev
kozossege Hunya Jolan tallar-

A Gyomaendr6di Kis
Balint Altahinos Iskola junius
12-13. k6z6tt tartotta nevad6
janak tiszteletere rendezett
programsorozatat. Rendhagy6
6rakkal kezd6d6tt az els6 nap
delel6ttje, tiz meghivott ven
deg tartott kiilonleges el6adast
az erdekl6d6 diakoknak. Ezt
kovette az emlekLinnepseg,

rek neztek be a munkalatok
ra, de a nap legjobb meg
jegyzese megis ez volt:
"Minek esinaljatok, ugyis
ossze fogjak firkalni!" Nos,
igen, azt gondoljuk, ez
lenne a eet... Koszonjiik,
Demokratikus Ifjusagert
Alapitvany, koszonjiik a ta
mogatast, Toldi Balazs pol
garmester ur!

lat, ami nem odavalo, fogja
a szivaesot, es egyszernen
torolje le azt... Ma a esapat
festett, hogy a Sajt- es turo
fesztivalra erkez;;k mar
hasznalhassak a falat.
Drukkerek es ellendrukke-

FESTES
OSZIGETELES

ALLVANYOzAS

(helyi kozepiskolasok, beth
lenes es gimis lanyok), akik
nap mint nap utaznak a
buszmegallob6l, azt latjak,
hogy hiaba festik ki ujra es
Ujra a varotermet, azt vala
ki mindig tollal, lemosha-

tatlanul osszefirkalja. Ezert
ugy gondoltak, hogy - mivel
ugy tiinik, igy is, ugy is
firka keriil a falra - tabla
festekkel lefestik a fa lat,
helyeznek ki kretat es sziva
esot, es arra biztatnak min
denkit, hogy irjon, rajzol
jon, hagyjon iizenetet, de
esak olyat, amit ;; is szive
sen olvasna. Ha pedig olyat

Megoszlanak a veleme
nyek arr6l, hogy mennyire
volt j6 otlet a girnnazium
reszeral, hogy a varosveze
tes egyetertesevel frrkafalat
alakitottak lei a Szabadsag
teri aut6busz mega1l6 var6-

~~
HOMLOKZATI- ES ALUMiNIUM

:::::::' • , ~~RULOS ALLVANYRENDSZER
11';':'.;:'_. Dn,6__~ ERELHET6!

aszlo: 0670/366-

terrneben. A ket szemben
leva falat festettek feketere
a diakok. Az odakeszitett
krernval epiiletesnek eppen
nem mondhato iizenetekkel
es rajzokkallepik meg nap
r6l napra az utaz6kozonse
get a firkalni vagy6k. A
lehu1l6 kretapor miatt az
amugy is elnylitt padokat
odabent mar senki sem
hasznalja rendeltetesszerii
en, a frrkafal pedig· nem
ekesitik a helyet.

Valuska Lajos tanar ur
kozossegi oldalan az alab
biakat irta a kezdemenye
zesral aprilis 27-en: "Ma
elkesziilt a Buszmegallo
projekt! Hogy mi is ez es
miert jott letre? A fiatalok
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Motto: "Az ember harca a
hatalom ellen, az emlekezel harca a
jelejles ellen." (Milan Kundera: A
regeny miiveszete)

Szobrot Sorosnak l 11eg-
erdemli. Innen jiitt. Bu-
dapestr61. Kiiziilunk val6.
11agyaros akeentussal ejti az
angol szavakat, peldaul azt,
hogy "Eur6panak kiitelessege
beengedni a menekiilteket".
11indezt az EU legut6bbi gaz
dasagi konfereneiajanak meg
nyit6jakent mondta. A szobor
ala azt imank: "az ember, aki
bediintiitte a fontot", vagy azt: a
magyar, aki visszavagott
Trianonert."

Sorost lehet szidni, de a
zseni att61 meg zseni marad.
Ezert szobor melle, amit meg
eleteben kellene felavatni, a leg
magasabb allami kitiintetest, a
gyemantokkal ekesitett nagy
nagy keresztet is adomanyoz
zuk az iiregnek, mert Soros a
vilagrasz616 magyarok kiiziil
val6. Ezt is megerdemli. Soros a
magyarok Greg Istenenek a
kardja, akar Attila, nagy hun
kiralyunk, az Isten Ostora.
Soros helyettiink all bosszilt
Trianonert. A zsenialisan meg
szervezett muszlim invazi6val
elpusztitja az agresszort, a
Nyugatot: a Pozsonyi Csataert,
amit az akkori EU, a frank biro
dalom 100 ezres kiiziis eur6pai
hadserege 906.-ban azert indi
tott ellenunk, hogy a "magyarok
kiirtassanak".

11a sines maskeppen. Kell
a f6ldunk masnak, de nelki.i
Wnk. Ill! ertekes ingatlanon
licsorgunk, a mai esonka
Magyarorszagon. Ha nines
muszlim invazi6, Nyugat
Eur6pa bedaralt volna benniin
ket Kelet Kozep Eur6paiakat.
Az Isten mindig tudja, mit akar!
De jott Soros testver, aki a nyi
las id6kben zsid6 vagyonokat
kobzott el es megszervezte
Nyugat Eur6pa "gajdeszba kill
deset". Uiddis szaksz6 a felkon
eolasra).

Mi magyarok ezer eve egy
magyarellenes apartheid aldo
zatai vagyunk. Helyzetiink es
vegzetiink ugyanaz, mint a zsi
d6ke a III. Birodalomban, a

"Hitlerei" idejen: az EU-ban mi
magyarok es lengyelek lettiink
mindenki kop6eseszeje, ehhez
jiittek most a esehek es a szlo
vakok is. Ujabban kotelesseg
szegesi eljarassal zaklatnak
minket, magyarokat, eseheket
es lengyeleket Brusszelb6l:
Soros - a barMi Judas-es6k lltan
- levajazta Junekerrel zsarola
sunkat, mert szerintiink koteles
segunk az ,illegalis muszlim
katonak beleptetese az EU-ba.
11ikor mvrak ossze az EU parla
m~ntet, vagy a Bizottsagot
eur6pai emberek szazainak kin
halala miatt, amiert az EU
Bizottsag buntetojogilag fele-
1" ?os.

Legyiink tiikiisek! VaJaszul
el kell rendelni a tiizparanesot a
szerb es roman hataron es a
Ni.irnbergi Per mintajara habo
rUs biineik miatt bir6sag ele kell
allitani Junekert es komiszar
buntarsait a terrorizmus, az
emberesempeszet es Eur6pa
oslakossaganak iszlam haborUs
invazi6val tiirten6 kiirtasa
miatt, "emberiesseg elleni bun
eselekmeny" miatt. Talan nem
kene azt is megvami, amig a
muszlimok vegyi fegyveres
tamadast inteznek Briisszelben.

A Nyugtnak mar bealko
nyult. Mar nines jovojiik.
"Sor(0)stalanok" lettek, ahogy
Nobel Dijas ir6nk "Vegs6
Koesma" dmii remekmuveben
megj6s01ta. Vegiik! Nyugat
Eur6pa megy a levesbe, esak
meg nem tudjak. Mar nines
semmi matematikai eselyiik a
megmaradasra sem a franeiak
nak, sem a briteknek, de meg az
olaszoknak sem. Yeguk. A
negyedik Trianoni meszaros, az
USA sem kiveteL 11a meg esak
9 milli6 muszlim el az USA
ban, meg kapa16znak, tiintetget
nek az iszlam elet-terh6ditas
ellen, de ez letszam a szazad
vegere 50 milli6 lesz a muszlim
a 300 milli6 amerikaib6L Ha
sokan lesznek, majd nagy lesz a
szajuk es felfaljak Amerikat.

A piikhendi Nyugat vissza
takarodik Soros ugyvezetesevel
oda, ahonnan el6jott, a sotet
kiizepkorba es tetszik - nem tet
szik, a nyakaba veszik szepen

Allah vasigajM a saria tiirve
nyekkel egyiitt. A nok egyenjo
gUsaganak Nyugaton vegleg
befellegzett. A buzi-kultusznak
szinten nyekk! A saria halallal
bunteti a nemi eltevelyedeseket.
A nagy, rna meg vezet6 eur6pai
nernzetek el fognak pusztulni,
mint nemzet. HM mit akar
Eur6pa az eszement abortusza
val, a luxemburgi miniszterel
n6k nagyon meleg-hazassaga
val, himnemii felesegevel es az
1,2-1,4-es termekenysegi rata
val, amikor a muszlimoke 4,2?
100 ev aJatt 100 muszlimb61
kerekitve 940 f6, eur6pai hite
hagyott keresztenyb61 20 f6
lesz. 11egva16sult Mutti 11erkel
es Opapi Juneker nagy alma: az
Eur6pai Egyesiilt Allamok
nemzetek feletti birodalma
Allah akaratab6! kalifatuskent.

A buszke gyarrnatosit6k
maradekab61 es a sok, Alib61,
11usztafab61 es Mohamedb61,
akik mind januar I.-en sziilet
tek, egy szep egyseges "no go"
6vezette aIlnak majd 6ssze a
nyugati mag-orszagok.

Nyugat Eur6pa rna meg
szamyal6 gazdasaga menthetet
lenul lerohad, minden eliint a
kosz, a szemet, ami a migrans
kultUra resze, mert minden,
amihez 1400 eve az iszlam hoz
zanyillt, annak vege, tiinkre
ment.

Az iszlam esak a vilagh6di
tasban nagy, de eivilizaei6s
t6rpe, mert az iszlam nem val
las, hanem egy monoton, egy
iigyii es a valtoztathatatlan e16
iras-halmaz, szolgalati szabaly
zat. Akil:: a hMs6jukat mutatjak
imadkozaskor az Istennek,
annak Isten is a hMs6jM mutat
ja. 11iesoda dolog a f61dre
borulva megalazkodni Isten
el6tt, amikor a mi Istenunk sze
ret minket es nem vaIja el a esu
szas-maszast. A mi Isteniink az
embemek melt6sagot adott. A
keresztenyek Istene az ember
egyenlo partnere. A porban
kUszas a kigy6k es skorpi6k
dolga. Ezert a muszlimoknal az
a bizonyos ugyan felall, de az
esz megall (Szab6 L6rine). Ez a
nemi dzsihad. Ebben j6k.
Kuloniisen Svedorszagban.

Nem erdemes mar Gripent
venni! Hiszen Mohamed pr6fe-

ta szinreIepesevel tonkrement
az k6zepkori Eur6pa esiga lassu
fejl6deset j6val megeloz6 kora
kiizepkori arab teehnikai eivili
zaei6 es tudomany is, a esillaga
szattaI, orvostudomannyal,
matematikai tudassal egyutt.
Nines zene- es kepz6muvesze
tiik, mert betiltott, nines arab
opera es balett sem, minek is az
a gajdolas, meg tinei-tanei? A
vonyitva gajdolasnak ott a
miiezzin napi 5x.

Pedig az arabok mindenkit
megel6zve, a giir6g tudast gon
dosan leforditva arabra, min
denkit megbaladhattak volna,
mert tehetsegesek. De jott es
megvilagosodott a pedofil pr6
feta, aki egy 6 eves kislannyal
elegitette ki magM es a judaiz
musb61, meg a kereszteny hitvi
lagb61 iis$zeoll6zott egy epigon
katonai szabalyzatot, amely
60%-ban azzal foglalkozik,
hogyan kell valogatott kinza
sokkal kinyuvasztani a bitetle
neket, tehat a maskent gondo!
kod6kat.

A Koran verseit, a fejeze
tek sorrendjet, a szilrakat j61
6sszekevertek, hogy meg titok
zatosabbnak runjoiJ, es ne
legyen semmi ertelme. Allah
ezert huzasert megharagudha
tott muszlimokra: Ie is alit az
arab eivilizaei6s verkli. Besiilt.
11aradt a kat-ragas bamba szo
kasa, a reviiles a vizipipa fiistje
t61. Aki mindig a masik nep
megh6ditasara es kirablasara
epit, az szellemileg renyhe
marad, leepiiL

Az iszlam, annak politikai
iszlam aga ugyanis nem vallas,
hanem egy vilagh6dit6 fasiszta
ideol6gia: az iszlamfasizmus.
J6, mert minden szajba rag a
Koran, de rossz, mert kioli az
egyeni gondolatot. A Nyugat
mai vezerl6 eszmeisege, a min
dent athat6 totalitarius ideol6
gia, a liberal-fasizmus es az isz
lamfasizmus egymasra talalt.

Hihetetlen, de a nemetek
hez ujonnan betelepitett 1,5 mil
li6 muszlim antiszemitizmusa
r6l keszitett filmet, amit
"Kiva!asztottak es Kitaszi
tottak" eimmel forgartak, kitil
tottak a kiizmediab61, mert igaz:

tehat a bevandoroltatott muszli
mok zsid6 gyiil61ete az EU
Bizottsaga szerint j6 antiszemi
tizmus, tamogathat6 idegen
gyiiliilet, de a Zagyva fele hun
garopiteeus h6ziing6ke nem es
iildiizend6.

Att61 fiigg tebM, ki gyii161
k6dik, nem az a fontos kit gyii
16lnek. Az EU Bizottsag musz
lim terrorista elosztasi kv6ta
gyakorlata szerint az eur6pai
zsid6 es minden eur6pai kiirtha
t6. Az EU vezetese es atlanti
vezeriik, megmond6 emberiik
Soros, napjainkban uldozi el
tiimegesen a zsid6kat Eu
r6pab61. Errol, a muszlim mig
ransok antiszemitizmusar61
miert nines EU Parlamenti ules
napirend?

Vajon miert nem kerdezi
meg senki a muszlim migraei6t
partol6kt61 az EU Bizottsagban,
hogy miert akaIjak kiirtani a
zsid6kat Eur6paban a muszlim
migraei6val? Hiszen a mult
evben 8000, ez evben varhat6an
mar 12000 franeia zsid6 mene
hi! el hazajab61 Izraelbe, mert
ott legalabb megvedik az eletet.
Miert gyiiloli az EU Bizottsag
es Soros Izraelt? 11iert szervez
Soros Izrael ellen NGO-kat a
palesztin telTorizmus tamogat
va. Hiszen Izrael Eur6pa vegva
ra a Szentf6ldon, a kereszteny
seg vedelmez6je. Ha nem lenne
Izrael, nem lenne mas, esak
Allah uralma az igeret f61djen.

A esupa nagyokosb61 all6
Eur6pa Parlament szerint a
hagyomanyos Kiizel-Keleti
kivegzesi m6dszer, a megkiive
zes alkalmazasa Ahmed H. bun
tet6-ugyebe az els6fokU itelet
utan beavatkozva az eliteIt
muszlim volta miatt jogos,
hiszen esak a "fesziiltseget
oldotta" es kiivezessel engedte
ki a g6zt, tehM azzal, hogy
magyar rend6roket meggyilkolt
volna betondarabokkal. Kii
liinosen helyenval6 ez a fesziilt
seg oldas, ha azt az EU Parl
ament szerint alaesonyabb
rendu fajhoz, a magyarhoz tar

toz6, az ED Sehengeni hatarait
ved6 rend6reink ellen alkalmaz
zak.

Talan fatvM is hirdethetnek
majd a birainkra a muszlimok,
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amugy Gyurcsany-DK m6dra,
hiszen az EU Parlament logika
ja szerint egy fajilag alacso
nyabb rendu hitetlen magyar
bir6 nem itelhet el a Koran sze
rint egy magasabb rendu fajhoz
tartoz6, hithu muzulmant. A
Koran es az ezen alapu16 isz
lam-torvenykezes, a saria sze
rint egy muszlimnak joga van
egy hitetlent megolni. Ez igy
telmeszetes: emberi joga neki.

A muszlimok ugy tudjak,
hogy az a fold, amit egyszer
mar megh6ditottak - igy
Magyarorszag is - orokre az
ovek, Allah neki adta. Ezert volt
feketevel bejelolve hazank az
ISIS terkepein. Az EU mai
vezetese es parlamenti tobbsege
szerint tehat a muszlimok terii
leti igenye hazank ellen, jogos.
Ahmed H.-t es milli6nyi katona
bajtarsM be kell engedniink,
mert Allah nekik adta orszagun
kat. Hazank 6si muszlim feild,
ahogy korabban - Trianonban 
6si roman fold volt.

Az EU parlament szerint a
magyarellenes terrorizmus j6
terrorizmus, mert az EU faji ala
pon gondolkodik es a magyart
Briisszelben alacsonyabb rendu
fajnak tartjak. Vagy csak j6kat
rohognek rajtunk a hatunk
mogott Junckerek, Timrner
mansek es Avramopulosek, aki
szerint gorog hadiigyminiszter
koraban megjogos volt a gorog
torok hataron epitett migrans
fog6 kerites, a mostani magyar
kerites meg kotelesseg szeges.
Kiirthat6 faj lettiink, uj a
neviink is: Untelmentsch. Az
Uberrnentsch szerepet pillanat
nyilag a muszlim hordakra osz
tottak ki: Allah, Allah iiber alles
... azaz akhbar.

Ki kell tehat mondanunk:
az Eur6pai Uni6 alapideol6giaja
az eugenetika, hitleri fajelmelet:
a magyarok, a csehek, a lengye
lek, a szlovakok, a magyarok, a
bulgarok a horvatok, a romanok
es szlovenek alacsonyabb rendil
emberfajok a magallamok ural
ta Kozponti Bizottsag szerint.

A muvelt Nyugat viszont
benniinket, magyarokat nem tart
egyenrangil embemek: nekUnk
j6 a szemet-kaja, a rontott mino
segu elelmiszer, a mergezett
reszveny-papirok, a satani tech
no-zene eS a devizahitel. Katar,
Szaudi-Arabia es az USA meg-

alkotta az Iszlam Allamot, az
Daesh-t, Soros megalkotta
NGO-ival, hal6zataival az
Eur6pai kalifatust. Nagyjab61
mar kesz. Egeszsegiikre - ahogy
Tel Avivban mondanak.
Banjuk-e?

Semmikepp. Csak benniin
ket V4-ket hagyjanak ki: musz
lim fertozesmentes orszagok
akarunk maradni es azok is
maradunk! 150 evnyi torok 
muszlim h6doltsag, azaz
magyar nepirtas eleg volt.
Hazank lakossaganak az Y.-e
maradt meg a torok utan es beo
zonlottek az elneptelenedett
orszagunkba az idegenek.
Minek sajnalkozzunk az onzo,
aljas es hitszego Nyugat pusztu
lasan? Hiszen a velencei kalma
rok sem bantak, hogy rank
hordtak a torokoket, hogy
elpusztitsanak. Hiszen most is
csak bantast kapunk azert, hogy
mi magyarok megvedjiik ismet,
mint mar annyiszor Hunyadi es
Zrinyi utan, Eur6pa lagy Delre
nezo biidos altestet. Mert a
Balkan mindig arrebb, delebbre
van. Mi az osztrakoknak, a
nemeteknek az osztrakok es a
"sajtfejii" hollandok, a franciak
nak a "bunk6", diszlepesben
feszito nemetek, a briteknek az
egesz lehetetlen banda, a meg
oregedett kontinens jelenti a
"Balkant".

Legeloszor a franciak, a kis
Trianon palotabeli foh6heraink
estek el. A csinos anyuka kicsi
fiukajaval, Macronnal azutan
most vegleg falnak mennek.
Hogy lehet egy semmirekello
szocialista penziigyminiszterb61
a partj a totalis bukasa utan
elnok De Goule irodajaban?
Meddig van meg lejjebb?

A franciak leginkabb ott
hon zokognak. (hozzatehetjiik a
nemetek is) Zoksz6 nelkiil fize
tik a 75%-os szemelyi jovedele
mad6t, hogy eltarthassak a
dologtalan migransok elso,
masodik es harrnadik generaci
6jM (ez nem mas, mint a
Koranban levo rakat, vagy
dzsizja, amely a hitetlenek,
tehat a keresztenyeknek eletben
hagyasaert cserebe fizetett ad6
neve arabul).

A nyilt es egyenes besze
dert bortonbe keriilhet barki,
mint nalunk a Rakosi korszak
ban, a legvadabb otvenes evek
ben. Az 5 vadpont - amiert bor-

Szo-Beszed

ton jar - az antiszemitizmus, a
"gyliloletbeszed" (magyarul
uszitas), a rasszizmus, a revizio
nizmus (holokauszt tagadas) es
a sz6ban elkovetett "emberies
seg elleni buncselekmeny"
mondta Thomas Solymosi fran
ciaorszagi magyar orgonamu
vesz a Varban, a Vitez sorozo
ben. Kisert az orwelli mull. A
komrnunizmus marxi kisertete
visszaszokott a kriptab61.

Az 1000 eves Magyar
orszag elpusztitasanak ara
Franciaorszag felszamolasa es a
Trinanoni-, majd Parizsi
Bekediktatum osszes gonoszte
vo vilaghatalmanak a veget
jelenti. Ahova meg minket,
magyarokat beleptettek, legye
nek azok a Tengelyhatalmak,
Vars6i Szerzodes, KGST,
NATO, Eur6pai Uni6, OM
Monarchia, Habsburg Biro
dalom, Oszman Birodalom, az
meg mindig tonkrement, fel
bomlott, elbukott. De a Trianoni
bekediktatorok sem jamak job
ban:

Kerdezzetek csak meg, hoI
van mar a Brit Birodalom, ahol
sohasem nyugszik Ie a nap? HoI
van mar a brit birodalmat gaz
daallatnak haszna16 szabadk6
muves Londoni City mini
allamanak penziigyi hatalma,
amely Frankfurtba koltozott M?
Hoi tart ma Olaszorszag, amely
belefulladt az afrikai migrans
invazi6ba? Mive lett a demok
racia-minta Impenum, az
Egyesiilt Allamok, amelyet
1914. 6ta nem az amerikai nepe,
nem az elnok vezeti, hanem a
FED, nehany bennfentes bankar
csalad, Soros haverjai?
"Ogyes", mondana Saj6 Ha
cseknek a Japan kavehazban.

Csak egy a bokken6 1 Hogy
allitsunk szobrot Soros Gywi
bacsinak, amikor naci kollabo
rans es a haborDs bunok nem
eviilnek el? Mi lesz, ha a naci
bunoket felkutat6 nehai epitesz
memok, Wiesenthal Simon
becsi kozpontja raszall az oreg
re? Szobrot egy kikeresztelke
dett antiszemita zsid6nak? Hat
elment a j6zan esziink? Meg
meg gyemantokkal ekesitett
nagy keresztet is?

Tortent ugyanis, hogy az
1944. marcius 19.-ei nemet
megszallas utan Soros Tivadar
iigyved, hosiink edesapja nevet

valtoztatott es kikeresztelkedett,
ami nem esett nehezere a csa
ladnak, mert nem is voltak val
lasosak. Andreas von Retyi
remek Soros monografiajaban
idezi az amerikai sztar riporter,
Steve Kroft 1998. december
20.-an keszitett beszelgeteset
Sorossal, amib61 kideriilt, hogy
a 14 eves gyereket az apja
beszervezte egy kis diakmunka
ra mellekkeresetkent.

Kideriilt, hogy abban az
idoben Soros "segitett zsid6k
tulajdonanak elkobzasaban."
Meg ha gyerekkent kollaboralt
is valaki a nacikkal, azert ez
gaz. "Nem volt buntudata?" 
kerdezte ezert az ujsagir6.
"Nem! ... Val6ban akar en is
lehettem volna a masik oldalon,
lehettem volna en is, akit61
elveszik a vagyonat. Annak
viszont nincs ertelme, hogy
azon merengjunk, hogy nekem
is koztiik keUene-e lennem,
mert ez a helyzet fura m6don
pontosan ugyanolyan volt, mint
most a penzpiacokon, jelesiil
ugy, hogy ha en lennek ott 
akkor nyilvanval6an nem en
tennek ilyet, hanem nagy val6
sziniiseggel valaki mas, valaki
valamilyen forrnaban rninden
keppen elvette volna a vagyo
nukat. Es ezen a m6don csak azt
a kovetkeztetest vonhatjuk Ie 
att61 fuggetleniil, hogy ott vol
tam-e, vagy sem -, hogy en csak
nez6je voltam az egesznek. A
tulajdont elvettek. Nekem
viszont ettol nem volt buntuda
tom."

Vajon Eichmannt61 elfo
gadtak volna egy ilyen ervelest
izraeli birai, miel6tt halalra itel
tek? Amit egy totalitarius rend
szer leginkabb rank kenyszerit 
ami Olwell vessz6paripaja is 
az a felejtes. Felejtsd kereszteny
vallasodat el, de r6gton, tagadd
meg nemzetedet, valtoztasd
meg nemi identitasodat a Soros
fele CEU egyetem gender tan
szekenek oktat6inak receptje
szerint es dobd el a multadat, a
tortenelmedet, a haza szeretete
det, a felesegedet, a csaladodat,
legy onmagad! Val6sitsd meg
onmagad, legy az, aki vagyl
Felejts! Ez ma a liberal-fasiszta
EU ideal. Afelejtes mielott meg
politikai lenne, va16jaban antro
pol6giai kerdes: az ember
ugyanis reg6ta arra torekszik,
hogy atiIja a multjat, - haritsa
sulyos tetteit - megszepitse

9

buneit es a "felejtes egyszerre
abszolut igazsagtalansag es
abszolut vigasz." - jegyzi meg
epesen Kundera.

Ezert hat tekintsiink el
Soros gyerekkori botlasat61
hisz' addig gyerek a gyerek,
amig jatszik es allitsunk szobrot
az orok tozsde-jMekos agg gye
reknek: a rni j6 Soros Gyor
gyiinknek! Arca mar aszott
alma, megfaradt, de meg min
dig ertiink dolgozik - meg ha
neha ugy tiinik -elleniink. Soros
egy zsenialis modern magyar
spekulans, aki a velencei kal
mart remekUI alakitja, 0 az os
gonosz Shylock maga, a penz
iigyi hatterhatalmi iizlettarsai
megbizasab61. Shakespeare
1596.-ban meg nem ismerte a
politikailag korrekt, tehat
hipokrita media stilust. Ami a
sziven, az a szajan. A "Velencei
Kalmar"-ban bemutatta, milyen
nyiltan gyiilolik egymast a
kiilonbozo vallasuak. Shakes
peare darabjanak alap konflik
tusa mai: a szerelmes galamb
lelkii j6 velencei kalmar gyiiloli
a zsid6kat, mert kamatot szami
tanak fel. A zsid6 uzsoras
Shylock gyiiloli a keresztenye
ket, mert nem szednek kamatot:
ezzel meg rontjak a boltot.
Soros gyiiloli a nernzetallamo
kat, mert ronljak a migrans-tar
tas+hitel iizletet. Ha 0 nem, csi
nalna mas.

Err61 igy ir a cseh Milan
Kundera, aki szinten a mienk,
koziiliink val6: "Sok nagy zsid6
szemelyiseg, tavol oshazajM61,
fcilebe emelkedve a nacionalista
indulatoknak, rendkiviili erze
kenyseggel fordult a nernzetek
folotti Eur6pa fele, melyet nem
egy teriiletnek tekintett, hanem
kulmranak. Ha egyszer a zsi
d6k, miutan tragikusan csal6d
niuk kellett Eur6paban, megis
husegesek maradtak ehhez az
eur6pai kozmopolitizmushoz,
Izrael - megis ujra megtalalt kis
hazajuk - az en szememben
Eur6pa igazi szivenek tUnik fel,
kiilonos sziv ez, nem a testeben
dobog."

De Shylocknak a sziv kell!

Balatonszarsz6,
2017. jllnius 14.

Janossy Peter Samuel
Ybl-dijas epiteszmernok
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"Ford Credit ftnanszirozassal. Ajelen hirdetesben foglaltak nem min6sulnek k6telezo ervenyu
ajtmlatnak es nem tartalmaznak teljes ketO tajekoztatast a finanszfrozasi konstrukci6 felteteleir61.
AI. akci6 2017.06.01-t61 visszavonasig ervenyes.

FORD RANGER

hetta 6 500 000,- Ft-tat*

•

• )'01': ...."'1.

Meg-en Onnek is "~!!1I1l(o:ilt szar."llar.s.omagm nVI!nI.,.z OTP 8:;nb.all Frc~ J91!1'Iyl~ "oran moSt a s;::;imla
nyit~s. t1Qn;:'PJatO-l keldve Dh~nG!::j9 elel1ljedjuk a: s.za;rn!.avezeLesi hi'lvi dirac (kl'lT~Ve Gc~d s~"lacso-nagi

M~!~ittolt ~Iektrol'tlbs b::m~s<:alT'tdl<.Non:H"M.a~tqS.;Jk0r_

Raadasul a;; of1hn-e ,')I~ii.trOl1lku5> c;6gkivonaHeli.ertf,ezes diial sem s..:amfljuio:. let!

A=. aktiO 2011. Jullus 1-tijI2C". d~mber 31-fg tan.

"KKV 2,5% finanszirozassal. Ajelen hirdetesben foglaltak nem min6sUlnek k6telez6 ervenyu
ajanlatnak es nem lartalmaznak teljas k6rG t.ajekoztatast a finanszirozasi konstrukci6 fetteteleirol.
Az. akci6 2017.06.01-t61 visszavonasig ervenyes.

Sandor Service Kft.
5310 Kisujszallas, Deak F. u. 69-75.
Tel: 59/321-134
Fax: 59/322-300
e-mail: fsandor@sandorservice.t-online.hu
web: w\'lw.fordsandorservice.hu

Uj Swift mar
3.100.000..- Ft-t61

Rl!5zl.elEs 1~t.e.tJ!ld:; www.otpbanlr:.h:u .. 06112013Qi7CJ6b6666 .. D612.b!l6030

'. ~~~J."t "'''1>k:''" .........~~, .....', ... ....-.'/lf'U-fl,."..'''',..I''l,~ ....... l.LI t:\,·.Jt':m1'1l1ll\lo
1."/·· ..... ··.~,..."..3fr'"'::J,O.::vr"",:{w,,( ...,.. ,re-.. ;.t'4-~"''1·>''r''':'''IOIP-'!.IO''Al~;,lI:+"::'1-t':lil"-"'~:'1~"",,"'"

~:.·::t."• .u.uo:J:~·:.;:'~It>·~II~(.~.Jl, ,~~"'_ :liI~.~i _"'::"_."'.·"rJII~'l''''''.c:''~·' ..ut ....."t'l!";r~1;~..·'J..; dll,,".HI~'l:':'::'tQ.:i..

::c.'t:'Nr'~~'L 'lll'>dcG. ...~.~.~~blll..

Celerio mar
2.649.000,- Ft-t61

}

Minden modelliinkre 5 ev
kiterjesztett garanciat adunk!*

*Ervenyes : 2017.06.01-2017.06.30-ig
A tajekoztatas nem teljeskoru, a reszletekrol

erdeklodjon markakereskedesUnkben,

@CASCO

Jimny mar
.290.000,- Ft-tol

Uj Ignis mar
3.005.000,- Ft-to

Vitara mar
3.840.000,- Ft-tol

SX4 S-Cross mar
3.890.000,- Ft-tol

SUZUKI Sandor
5310 Kisujszallas, Kozraktar u. 4.
Tel: +36-59/520-750, Mobil: +36-20/254-7306
e-mail: suzukiertekesites@sandorservice.t-online.hu
web: www.suzukisandor.hu

Baleno mar
3.095.000,- Ft-tol
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Dinya Imre Vas- Muszaki Boltja
Gyomaendrod. Bajcsy lit 98. Tel.: 0630/6384-690

Verso Biztositasi Alkusz Kft.

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

Gyomaendrodi
kepviselet:

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

Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Europa
biztosftasok teljes k6rO ugyintezese.

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

t:
I/)

!::!..,
III
Q
o

;::
en
"0

"1Il
til;::

STRANDCIKKfK, MEDENCEK, KOi,-eRI :JATeKOK!PAPIR

Hozd magaddal akis zald kupont es 10% kedvezmennyel vasarolhatsz!

2 h6nap mulva kezdodik az iskola!
Megerkeztek
a Bagmeister es
a Belmil ergon6mikus iskolataskak!
(2 ev garanciaval!)



12 Szo-Beszed 2017. julius

Gy6gyszalloda,
gy6gy- es strandfiirdo,

gy6gyciszat,
wellness kezelesek,

egeszsegiigyi
szakrendeles,

halpedikiir,
kemping es ifjusagi

szallashely,
csend es nyugalom

jelentkezes Kunorszag Szepe Valasztasra
2017. 07. 01-25-;g,

kunorszagszepe@kuman;a.hu

]elentkezes Bogracsfesztivalra
2017. 07. 01-08.05-;g,
furdo@kumonia.hu

8:00-13:00 F6z6verseny
10:00-13:00 Aktiv radio el6 miisora
18:00-21:00 Szepsegverseny

19:45 Pal Denes
Haziasszony: Demcsak Zsuzsa

FURDOZES EjFELIG
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Nemzeti
Kozlekedesi
Hat6sag

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

AUTOSOK
FIGYELEMI

22.000 Ft

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

If"~==...-0" j
l"bOIlQl6Y~tO fCfl"·

Telefon:
0620/9142-122

5500
Gyomaendr6d,
Ipartelep u. 1/1.

Stancolt

es hagyomanyos

papirdoboz
gycktasa minden
meretben!
Szitazas,
szitaforma
keszftes!

Eredetisegvizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerelo mester

miatt a sargadinnye a lazas es
gyulladasos betegsegek gy6gy
szere is lehel. J6tekonyan hathat
meg a vekony- es vastagbel
gyulladasra, felelenkiti a vese
miikodest, illetve a koszveny es
reuma ellenszeret is rejti.

Azoknak is ajanljak
fogyasztasat, akik menstruaci6
elatt fajdalmas id6szakokat
elnek at. Szinten beta-karotin
tartalmanak koszonhetoen a
hasi resz barmely gyulladasos
megbetegedesenek gy6gyitasa
ban, illetve vekony es vastag
belgyulladas eseten is eredme
nyesen alkalmazhat6.

Az A-vitamin es a beta
karotin nagyon elonyos a szem
egeszsegehez. A szem id6skori
megbetegedesenek (sziirkeha
lyog) ellenszere az A-vitamin
ban gazdag taplalkozas, amely
b61 nagy reszt lefedhetiink a sar
gadinnye fogyasztasaval. Az A
vitamin kUraszeru szervezetbe
vitelevel 39 %-kal csokkenthet6
a smrke halyog kialakulasanak
rizik6jat.

A sargadinnye C-vitamin
forras is, ami a szervezetbe jut
tatas utan antioxidanskent
miikodik. A szabadgyokok sejt
karosit6 hatasa ellen is fegyver
lehet, mivel zsirban es vizben
old6d6 vitaminokat egyarant
tartalmaz. A C-vitamin ezen
kiviil a fert6zesek ellen is ved,
"leszamol" szamos bakterium
mal es virussal. AC-yitaminban
gazdag taplalkozas csokkenti a
szivbetegsegek kialakulasat,
agyi katasztr6fakat, illetve a
rakos sejtek megjelenes6t a
szervezetben.

A fenti adatok reszben iro
dalmi, reszben tudomanyos hat
teruek, de a dinnyek elvezeti
erteket nem csokkenti.

A cukorbetegek pedig a
kezel6orvosukkal egyeztetve
f6leg a nagyobb mennyiseg es a
rendszeres fogyasztasa eseten
beszeljek meg a biztonsaguk
erdekeben l

Kellemes napsiiteses nyarat
kivanok Onoknek!

Ambrusz Laszlo

Talan nem is gondolna a
kedves 0lvas6, de az edes gyii
moles meg az UV-sugarzas elle
ni vedelemben is fontos szere
pet jatszik. Ez szinten likopin
tartalmanak koszonheto, hiszen
ez az anyag fogja fel a b6rt era
karos sugarak hatasait.

A IDasik ilyen nyari ked
venciink a sargadinnye. Asar
gadinnye szamos vitamint es
asvanyi anyagot tartalmaz. Vita
minbomba es termeszetes
gy6gyszer: az egyik legjobb A
es C-vitamin vitaminforras ez a
zoldsegfele, s a B-vitaminokat
nagyon j6 osszetetelben es nagy
mennyisegben tartalmazza: gaz
dag B6- es B3- (niacin) vitamin
ban.

Tudomanyos vizsgalatok
bizonyitjak, hogy kaliumot,
folatokat es rostot is tartalmaz.
Magas beta-karotin tartalmanak
koszonheto gyonyoru szine. A
beta-karotin a szervezetben A
vitaminna alakul, amely zsirban
0ld6dik, s ezert nagyon kell
iigyelni helyes adagolasara,
nehogy felhalmoz6djon a szer
vezetiinkben. Karotin tartalma

Egy napra is erdemes diny
nyekUrat tartani, de a harom nap
szamit idealisnak. A dieta ideje
alatt a dinnyet kiegeszithetjiik
sovany tejtermekekkel, zoldse
gekkel es teljes kiorlesii kenyer
reI.

A paradicsornhoz hasonl6
an a gorogdinnyeben is megta
lalhat6 a likopin nevu antioxi
dans, ami a daganatos betegse
gek megelozeseben lehet a
segitseglinkre. A likopin gyor
san koti meg a biros szabadgyo
koket, melyek elosegitik a rak,
valamint a sziv- es errendszeri
betegsegek kialakulasat.

Koszontom a Sz6-Beszed
minden kedves olvas6jat julius
ban' Amikor a cill megirasa
nak aktualis temajan gondol
koztam a delutani setarn soran
elhaladtam egy dinnye arus
mellett. Eszembe jutott a gyer
mekkorom es a nyari kedvenc
gyiimolcsok, ize, zamata es az
illata. Megalltam es rnegszagol
tam a kinalt portekat. Nem
kicsit voltam csal6dott a tapasz
taltak alapjan. Az arus azzal
nyugtatott, "hogy ezek a diny
nyek meg nem a hazai szabad
foldi termesek, de mar nem
sokat kell varni es az is lesz".
Gondoltam akkor meg nem
veszek, megvarom majd a haza
it. De a cikket azert megirom
Onoknek a dinnye, dinnyek var
hat6 hatasair61.

A giiriigdinnye szezonja
hagyomanyosan julius elejetiil
szeptember elejeig tart, de rna
mar a kesiin erii tipusoknak
koszonhetiien az iisz elsii
h6napjaban is elvezhetjiik az
izet. Kival6 hiisitii a meleg
nyari napokon, es meg finom is.

A gorogdinnye kitiinii viz
hajt6, vesetisztit6 es salaktalani
t6. Mivel 90%-ban vizbiil all,
j6l atmossa es meregteleniti a
szervezetet, a vert es a beleket is
kitisztitja. Fogyasztasa hasznos,
ha betegsegbiil labadozunk,
mert p6tolja vizet, es elosegiti a
gy6gyulast a szervezet kitakari
tasaval, salaktalanitasaval.

Magas viztartalmanak ko
szonhetiien igen keyes kal6ria
val, zsirral, feherjevel es szen
hidrattal rendelkezik, ezert kitii
nii alapanyaga Jehet a kiilonbo
zo dietaknak.

Tarthatunk kifejezetten
gorogdinnye-dietal. A 80-as
evekben feketekaveval fo
gyasztva hasznil1tak meregtele
nitesre. Ogy is nagyon hate
kony, de rnagas vernyomas ese
ten nem javasolt! A gyiimolcs
nem kenyszerit koplalasra, mert
kal6riaszegeny ugyan, de
nagyon laktat6, mindemellett
tartalmazza a sziikseges asvanyi
anyagokat.

yogylto termeszet

tf\,
,J<:)

OJ
GUMIK!
Szereles, javitas,

centirozas!

Katona Gyorgy
gumijavito

Gyomaendrod,
Bajcsy u. 107.

Telefon: 0666/285-127
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butorlapb61
vakumf61iazott
felOlettel vagy
tamar fab61!

Telefon:
0630/9554-571

Konyhabutorok,
gardr6bszekremyek,

keszitese egyedi
meretben

E-ON
iigyfelszolgalat

Elsa osztalyu
borovi fenyabal
ajt6k, ablakok

keszftese!

Az aramszo1galtato
heti ket alka10mma1 tart
iigyfe1sz01galatot a Selyem
uti varoshaza epii1etenek
fo1dszintjen 1evo irodaja
ban. HHfOi napokon deI
elOtt 8-13 oraig, szerdan
kent pedig 15-19 oraig
varjak az iigyfeleket a sze
melyes iigyintezesre.

VILLANYSZERELESI MUNKAK
regisztralt villanyszerel6vel
sajat arukeszletb61!

MUNKARUHAzAT!

SzakOzlet (Juhasz Istvan)
Mezotur, Rak6czi ut 12.

Villanyszereh3si anyagok,
vilagitastechnika,
gazkeszUlekek es alkatreszekl

Nyitva: hMf6-pentek 8-17.00 szombat: 8-12.00

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

B__

szobeszed@gmail.com

:A laKossagi ~pr6
tovabbra, j·s ingyeriesr

Az ENKSZ Eszak-Del
Regionalis Fo1dgazszol
galtato Zrt. iigyfelszolgala
ti irodaja a varoshaza fo1d
szintjen. Nyitva tartas:
hetfo 14-18 oraig, kedden

8-12 oraig. A szeme1yes
iigyfe1sz01ga1aton igenybe
veheto szolga1tatasok: gaz
meroallas bejelentese, mu
szaki szolgaltatasok meg
rendelese, illetve 1emonda

sa, fogyasztoi adat- es cim
valtozas bejelentese, fo
gyasztasmera arirasa, fo
gyasztasi hely ki- es be
kapcsolasa, szam1azassal
kapcso1atos informacio ke
rese, bankkartyas befizetes
lehetosege, stb.

:,..,iviel KIt.
Telefonszam.
0670/396-5965

S

PaJyakezdok
jelenkezeset
is varjuk!

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

KOROSI
WEEKEND

HORcAszBOLT
Gyomaendrod,

Hidfo u. 12.
(Az Endr6di hid labamil)

Nyitva:
hetkoznap 8-17,
szombat, 8-12,

szezonban vasarnap 8-11.

Napijegyek, hetijegyek
valthatok!
Elocsalik,

horgaszfelszerelesek,
etetoanyagok!

Telefon:
0670/261·0472

SZo-BESZED

JARMU

Nem hasznalt, elrom
lott, feles1egesse valt huta,
vagy fagyasztoszekrenyet
ingyen elfogadom. Hivjon,
hazhoz megyek. Telefon:
+36-66/789-189

Vadonatlij feher nyo
mogombos te1efon es egy
piros ferfi versenykerekpar
oleson e1ado. Megegye
ziink! Telefon: 0620/971
3620

Akac oszlopok eladok
erdeklodni 1ehet a 0630/
7472-472-es telefonon.

Briggs motoros rotaka
pa e1ado. Te1efonszam:
0670/226-3299

600 db bontott bekes
csabai Bohn cserep, dissou,
oxigen es szensav palack,
hegeszta felszere1es elado.
Ar: megegyezes szerint.
Te1efon: 0670/602-7332

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

Harom kerekii Tornado
motor e1ado. Iranyar: 100
ezer Ft. Te1efon: 0630/579
0660

Tornado elektromos
kerekpar e1ado. Ar: meg
egyezes szerint. Te1efon:
0670/329-8493

Megkimelt, hibar1an
1,3-as Suzuki WagonR+
szeme1ygepkocsi, garanta1t
93 ezer ki10meterrel, sarga
szinu, elado. Iranyar: 580
ezer Ft. Tel.: 66/285-351

Nagytestii, 50 cm3-is,
4 utemu robogo ujszerii
allapotban elado. Iranyar:
130 ezer Ft. Erd.:
0630/497-3404

EGYEHAz

Gyoman, a Vasarteri
1tp-en 1. eme1eti 2 szobas
butorozott lakas hosszU
tavra kiado. Egyediilallok
e1anyben. Te1efonszam:
0666/386-500

KERT, TELEK
Gyomaendrodon a

Dobo u. 51. sz. alarti zart
kert e1ad6. A holtaghoz
koze1 van, de nem vizparti.
Ontozesi lehetoseg is van.
Iranyar: 200 ezer Ft. Erd.:
0620/242-3600

Gyomaendrodon a
Korgat utcaban (13. szam
mal szemben) 895 negyzet
meter terii1etli kozmu nel
hili epitesi telek elado.
Te1efon: +41/798-996468

Barmilyen meretG haszmilatofl kivOli

boroshord6t,
valamlnt

regi butoroka
vasarolok!

Keszpemzzel fizetek!
Barkai Zsolt

Telefon: 0630/953-3594

Gyoma kozpontjaban 3
es fe1 szobas osszkomfor
tos csa1acti haz rea1is aron
elado, vagy Vasarteri 1ako
te1epi csere is erdekel.
Te1efonszam: 70/3341125

Gyoman, az Arany
Janos ut 16. szam a1att
konvektoros haz elado.
Iranyar: megegyezes sze
rint. Erd.: 0620/526~6573

Gyoman, a Kalvin utca
73. sz. a1att fe1ujitott, ossz
komfortos paraszthaz, ren
dezett udvarra1 azonna1
beko1tozhetoen elado.
Iranyar: 4,1 millio Ft.
Telefon: 0630/842-8947

Gyomaendrodon a
Korgat u. 15. sz. a1att 705
negyzetmeter terii1etu
osszkozmuves belterii1eti
ingatlan elado. Az utca
fronton romos paraszthaz
mellekepiilerte1, a te1ek
vegeben uj epitesu kertes
disznoo1 es takarmanytaro
10 van. Te1efonszam:
+41/798-996468

LAKAs
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Kner Imre ter I www.gellai.hu
06 66 285 840 I 06 30 627 8234 Fitress klub E szolariulTI

Alafn3S:

Erdeklodni:

Iranyar:

Az aprohirdetes szovege:

Cfme:

*"'" *"'"KORLATLAN EDZES
4.500 Ft / h6nap

fitness & edzoterem
teremberli?s IAtlasz kondigepek

kangoo Iaerobik Istep aerob!k
power body Ihastanc Izsiregetii aerobik

tiirsastanc Ij6gal preventiv gerinc glmnasztika

r--------------------------------------------------------1
! Ingyenes a lakossagi apro! !
I I

! A Sz6-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak :
az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, akik !
ezen a szelvenyen kOldik be megjelentetes celja- J
b61! A szelvenyen a megjelolt helyre kell befrni a I

kivant szoveget es a szelvenyt levelez61apon vagy
boritekban elkOldeni a kovetkez6 cfmre:

Sz6-Beszed Szerkeszt6sege
5500 Gyomaendr6d, H6sok u~a 51.

I Egy apr6hirdetes szovege lehet61eg ne tartalmaz
zon 15 sz6nal tobbet! A hirdetesek szovegeert fele- I

16sseget nem vallal a szerkeszt6seg!

Felad6 neve:

allatok hasiiregeben folyadek
halmozodik fel, legzesiik
nehezitett, verszegenyek, ba
gyadtak, lazasak, gyakran
szemtiinetek is jelentkeznek.

Aveszettseg virusa irant a
macskak is fogekonyak, bar
veszettseg elleni oltasuk nem
k6telezo hazankban, csak ha
kiilfoldre szeretnenk vinni
6ket. A veszett allatok agresz
szivve valnak, g6rcs6k, nyal
csorgas, majd benulas jelent
kezik naluk.

Az emlitett betegsegek
ellen vannak ved6oltasok, igy
meg tudjuk vedeni kedvence
iuket. A macskakat is az elso
evben "alapimrnunizalni" kell,
tehat kett6 vakcinat kell kapja
nak 4 het kiil6nbseggel, majd a
k6vetkez6 evekben mar ele
gend6 egyszer emlekeztet6
oltast kapniuk.

Terrneszetesen a kiscicak
immunvalasza is akkor a leg
jobb, ha mire oltasra keriilnek
marlegalabb harom alkalom
mal voltak feregtelenitve 2
hetes intervallummal.

Dr. Racz Beata
allatorvos

hatj ak. Ebetegseg vezet6 tiine
te a sulyos k6t6hartya gyulla
das, majd kes6bb kialakulhat
nak felso legliti tiinetek is.

A kutyakhoz hasonloan a
parvo virus nem kimeli macs
ka tarsainkat sem, de a beteg
seget egyik faj a masiktol nem
kaphatja el, a korokozo fajspe
cifikus. Macskamil ez a veres
hasmenessel, hanyassal, laz
zal, bagyadtsaggal jaro beteg
seg a panleukopenia.

Egy masik igen alattomos
es sulyos cica betegseg a leu
kozis, melyet szinten egy virus
okoz. Az allatok nyallal, orrva
ladekkal, vetTel fertozodnek
meg; a leggyakoribb fert6z6
desi forras a verekedes. A leu
k6zis virus a feherversejtek
daganatos elfajulasat idezi e16;
az allatok verszegenyek, ba
gyadtak, etvagytalanok, nyi
rokcsom6ikJlepi.ik/majuk meg
nagyobbodik, de mas valtoza
tos tiinetek is elOfordulhatnak.

A fertoz6 hashartyagyul
ladas (FIP) is gyakran vesze
lyezteti kedvenciink eletet, ami
gy6gyithatatlan, altai<iban fata
lis kimenetelii betegseg. Az

A macskak kozott is ter
jednek olyan fertOzo bakteri
umos vagy virusos betegse
gek, melyek kovetkezteben
sokszor igen sulyos, akar
elhuUassal is jaro korkepek
alakulhatnak ki. Ezen koro
kozokat a macskak egymas
tol, leggyakrabban a kiscicak
mar az anyjuktol elkapjak.

A leggyakoribbak a fels6
h~guti tiinetek avagy "macska
llCitha", melynek k6rokoz6i
altalaban a herpesz virus, a
calici virus vagy a chlamydia.
A herpesz virus fert6zes tiine
tei ak6t6hartya gyulladas, sza
ruhartya fekely, tiissz6ges, OIT
folyas, k6h6ges, sulyos eset
ben bagyadtsag, lazas allapot
is kialakulhat, illetve bakteriu
mos masodlagos betegsegek is
sulyosbithatjak a k6rkepet. A
calici virus fert6zes is szem-,
illetve fels6 legliti tiineteket
okoz, valamint lathatunk meg
inygyulladast es csunya feke
lyeket a szajban.

A chlamydiozis is
szem/orr valadekkal teIjed a
cicak k6z6tt, de a korokozot
hordozo madaraktol is elkap-



Moliere

- kisOsti berfozes 130 liter j6 minosegO gyOmolcscefre mennyisegtol
- kierjedt cefre alkoholtartalom meghatarozasa (UJDONSAG: 15 perc alatt!)
- kierjedt cefre maradek cukor merese
- gyOmolcs cukortalom meres, Ph beallitasi szerek, tanacsok
- bercefrezes a kovetkezo gyOmolcsokbol:

- alma termesOek: birs, vilmos korte
- bogy6s termesuek: irsai oliver szolo. cserszegi fUszeres szolo, sarga muskotaly szolo . feher faeper
- csonthejas gyOmolcsok: debreceni botermo meggy, magyar kajszi barack, kokeny, centenar szilva.

cacanska radna szilva, cacanska lepotika szilva. blue fre szilva, zold ringl6 szilva, stanly szilva, besztercei!

Tisztelt Berfozetoink !
Keresse uj szolgaltatasainkat ettol az evtol kezdodoen:

Onnek csak a gyiimOfcsat kell kivalasztani a tabbi a mi feladatunk...

ErdekJodjon telefenon: Igmlcz Tiber: 0630/870-9499
www.hunigi.hu
tibor.ignacz@claas.com
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ezeteI

Luxemburgi
Zsigmond

Egyre jobban meg
vagyok gyozodve r6la,
hogy ugy lehet megh6di
tani az embereket, ha
ugyanolyan hajlamot
szinleliink, ha az 0 szajuk
ize szerint bolcselkediink,
tomjenezziik a hibaikat es
barmit csinalnak, magasz
taljuk oket.

Nem kell felni, hogy
esetleg mlzasba vissziik a
hizelkedest, vagy hogy
kil6g a 161ab: epp a legra
vaszabbakat lehet a leg
konnyebben feliiltetni, es
nines az a nevetseges
pimaszsag, amit Ie ne
nyelnenek, ha dieserettel
van izesitve.

Az oszinteseg persze
megsinyli az effele mes
terkedest, de ha az ember
nek sziiksege van valaki
re, kenytelen idomulni
bozza, es esak igy lehet
megnyemi, arr61 nem a
bizelgo tehet, hanem az,
aki azt akarja, hogy hize
legjenek neki.

Egyetlen nap ezer
nemest es lovagot nevez
betek ki, de nem vagyok
olyan hatalmas, bogy ezer
ev alatt egyetlen tud6st
teremtsek.

Sajnos legtobbnyire
furcsak az emberek,

Sosem kovetik a
helyes termeszetet.

A j6zan eszt, bizony,
ok rul sziiknek talaljak

Es jellemiik szerint
lepik at a hatarat.

Moliere


