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Onkormanyzati segitseget kaptak a lak6

tegy 2,5 milli6 forint lesz a
munkalatok koltsege.

A ruzeset 6ta a lak6k az
aramszolgaltat6 altai a lep
cs6haz szintjeire telepitett
ideiglenes eloszt6szekreny
bOl vetelezhettek aramot
hosszabbft6 kabelek segit
segevel. Az uj villamosha
16zatot a ceg szeptember
ll-ig kiepiti.

A falak tisztitisat, fes
teset, valarnint a lepcsohazi
ablakok cserejet a biztosi
t6k altai fizezett penzb61,
es a k6z6s k6ltsegbol szar
maz6 megtakaritasb61
szandekoznak fizetni a
lak6k.

A lak6k egy reszenek
van biztositisa, am a bizto
sit6tirsasagok - bar a karo
kat felmertek, - meg szep
tember elejeig sem utaltak
penzt a karosultaknak. Az
onkormanyzat 7 lakastulaj
donosnak 100-100 ezer
forintos un. rendkivi.ili tele-

piilesi tamogatast utalt ki. A
lak6k igy tudtak el6leget
adni annak a gyomaendr6di
cegnek, amelyik elvallalta
a villamos hal6zat ujraepi
teset a lepcs6hazban es a
lakasokban. Az MVT-Kor
Kft. augusztus 28-an kezd
te a kabelezest es az el6ze
tes arajanlat szerint min-

Julius 12-en ejjel 2 6ra
utan kigyulladt egy els6
emeleti villany6ra szekreny
Gyomaendr6don, a Vasar
teri lak6telepen, a 31. szam
alatti epiiletben. Egy els6
emeleti lepcs6hazi villany
6ra-szekrenyben keletkez
tek a langok, amelyek tobb

lakasajt6ra es a fenti eme
letek villany6ra szekrenye
ire is atterjedtek, a lepcs6
haz pedig megtelt fusttel.
Csak a foldszinti resz
maradt viszonylag epen. A
gazt a ruzolt6k zartak el.
Szerencse a szerencsetlen
segben, hogy mindenki ep
b6rrel megUszta a tiizet.

Gyomaendrod lak6inak sza
rna 2017. januar 1. napjan 13180
fo volt. A helyi nepesseg donto
tobbsege magyar nemzetisegii,
am szamottevo a magukat nemet
(svab) nemzetiseghez tartoz6nak
va1l6k szama, valamint a cigany
etnikumhoz tartoz6k - olvashat6
az onkormanyzat lakasgazdal
kodasi koncepci6jaban.

A gyermekek, es az aktiv
korn szemelyek szama csokken,
mig a nyugdfjas kornak szama
stagnal telepiilesiinkon. 10 ev
alatt 368 fOvel, 14,9 %-kal csok
kent a 0-17 eves lakosok szama,
valamint 1368 fOvel, 16 %-kal
csokkent az aktiv korn lakosok
szama. Jelent6s (1126 fa) a kiilte
riileti lakosok szama.

Gyomaendr6d lakossagsza
rna 2010-hez viszonyitva 1445
fovel, 9,88 %-kal csokkent.

20 I0 14625 lakos
2011 14031lakos
2012 13829lakos
2013 13657 lakos
2014 13525lakos
2015 13390lakos
2016 13281lakos
2017 13180lakos
A nepesseg szamanak vissza

esese mintegy negyveneves
folyamat. A termeszetes fogyas
tekinteteben Bekes megye elen
jart, sajnos az orszagos es a
megyei tendencia telepi.ilesiinkon
is megjelenik, hiszen az elmult 7
ev alatt 9,88 %-kal cs6kkent a
yaros lakossaga. A nepesseg sza-

manak cs6kkenese mellett jelen
tosen valtozott a magyar lakossag
korosszetetele, a gyerrnekkornak
szamanak csokkenese mellett, no
az idos korosztaly letszama. Ez
az idos6desi folyamat szinten
megfigyelheto Gyomaendr6don.

A lakossagszam alakulasaban
jelentos szerepet jatszik meg az
el- es bevandorlas. A telepiiles
kiilteriiletere: Oregszolobe, vala
mint Nagylaposra figyelheto meg
nagyobb aranyli bevandorlas az
alacsony ingatlanarak miatt. Az
ide bek6ltozok nagy resze anya
gilag es szocialisan raszorult sze
mely illetve csalad.

2013-ben Bekes megyeben a
gazdasagi aktivitas a regi6 es az
orszag atlaganal kedvezotleneb-

biil alakult. Az orszagos munka
nelki.ilisegi rata 10,23%, Bekes
megyeben 13,74%. A gyomaend
rodi mutatoszam elmarad a me
gyei atlagtol, de az orszagos mu
tatoszamot mintegy 2 szazalek
ponttal haladta meg.

2014-ben mintegy felere esett
vissza a munkanelkiilisegi rata,
ez a valtozas mind az orszagos,
mind a megyei adatokban bek6
vetkezett, melynek oka az orsza
gos k6zfoglalkoztatasi progra
mok megerositese.

A k6zfoglalkoztatasi progra
mokban vale reszvetelnek k6
szonhetoen a munkanelkiilisegi
rata stagnalasa illetve 2017.
evben 4,85 %-ra torteno cs6kke
nese.
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Tavozott
a nyomdaiga~gato

leten torteno elhelyezeset
is felvetette.

Toldi Balazs ezzel
kapesolatban lapunkat ar
r61 tajekoztatta, hogy az
oszlopot a ter atepitese
miatt eltavolitjak, de hogy
milyen lehetoseg lesz
arra, hogy sertetlentil el
bontsak, ma meg nem
lehet megmondani.

- Ha nem tudjuk
epsegben elbontani, akkor
felallitani sem tudjuk ujra
az emlekrnuvet, raadasul
nem is celunk egy tanacs
koztarsasagi emlekrnlivet
ujraallitani - mondta a
polgarmester.

Informaci6ink szerint
a lebontott emlekrnlivet
egyelore a Gyomaszolg
Kft. udvaran raktarozzak
majd el. A Wodianer ter
atepitesenek munkaIataira
harom helybeli eegtol ker
tek arajanlatot, ezek erte
kelese rovidesen megkez
dodik.

Ismeretes, hogy
Gyoman a Fo tit es a
Petofi utea altai hatarolt
Wodiliner Albertrol el
nevezett teret iitepiti a
yaros.

Itt talaIhat6 az a ko
oszlop, melyet evtizedek
kel ezelott az 1919-es
tamicskoztarsasag emle
kere allitott az egykori
gyomai tanaes. A ter atepi
tesevel a kooszlopot a ter
vek szerint lebontanak es
kialakitas soran felhasz
naImik a haromszog alakU
teren.

Ezzel kapesolatosan
emelt kifogast David
Istvan a Munkaspart helyi
vezet6je, aki tobb alka
lommal is jart Toldi
Balazs polgarmestemel az
1919-es emlekmu meg
mentese erdekeben. Java
solta, hogy a kooszlopot
vigyek at valamelyik te
metobe es ott helyezzek
el; de akar egy maganterii-
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a fcildrajzi nevek a magyar
nyelv es tortenelem szamos 
esetenkent sok szaz eves 
emleket 6riztek meg.

Aminiszter szerint a "torte
netileg kialakult, a. helyi
lakossag altai is szeles korben
ismert es elfogadott neveket
nem tlilzas kulturalis orok
segnek tekinteni", Ebb61
kiindulva meriilt fel Csong
rad megye nevenek megval
toztatasa.

nyomda ket tavozo vezeto
je a rajuk bizott feladatokat
elvegezte, mostantol a
nyomda uj palyara lep,
amelyhez a ceg tulajdonosi
kore uj vezetest tart indo
koltnak. Fazekas Peter
vezerigazgato helyet Barta
Peter foglaita el, aki - a
nyomda honlapja szerint 
nyomdavezetokent iranyit
ja a nagymultli gyomai
vallalatot.

Fazekas Peter vezer
igazgato, - aki 2009 ota
vezette a Gyomai Kner
Nyomdat - julius elejen
tavozott a eeg elerol
Csikne Timar Eva gazda
sagi igazgatoval egyiitt.

A szemelyi vaItoza
sokkal kapcsolatban
Zsamboki Gabor, az ANY
Biztonsagi Nyomda Nyrt.
vezeligazgatoja lapunknak
elmondta, hogy a gyomai

Csongrad-Csanad
Csongrcid-Csanad megyeve

neveztetne at Csongnid me
gyet parlamenti javaslataval
Lazar Janos, a Miniszterel
nokseget vezet6 miniszter.

Csongnid-Csanad megye
szekhelye tovabbra is Szeged
lenne. A tenyleges nevhasz
nalatra Lazar Janos onal16
hatalybalepesi id6pontot
javasolt: 2020, junius 4-et.
Lazar Janos a hatarozati
javaslat indoklasaban azt irta:

Nemzeti
Kozlekedesi
Hat6sag

5500 Gyomaendr6d,
Csokonai u. 37.

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

Muszaki
vizsgaztatas

akci6s aron:

22.000 Ft

A gyomai koztemtoben
uj frekventalt sirhelysort
nyitottak a kozelmultban.
Toldi Balazs polgarmester
elmondta, bogy a kozel
mUltban - sajnalatos m6don
- tobb olyan szemely hunyt
el, akik korabban sokat tet
tek a varosert. Itt helyeztek
orok nyugalornra, peldaul
Fekete Laszl6t valamint
Putnoki Elemert es felese
get. A polgarmester hozza
tette meg, hogy ez a teriilet
nem szamit diszsirhelynek
esupan frekventaltabb el
helyezesii sirbelyeknek.

A polgarmestertol meg
tudtuk azt is, hogy nehany
even beliil megtelik ajelen
legi gyomai temeto, am
annak kezeloje meg nem
jelezte az uj teriilet meg
nyitasa iranti igenyt. A
jelenlegi temeto mellett
ugyanis ketszer 1,5 hekta
ros teriilet all rendelkezesre
a temeto bovitesere, mely
bol az egyik masfel hekta
ros teriiletet az onkormany
zat ez evtol 25 eyre berbe
adta a MVM Hungarowind
Kft. reszere egy napelem
park letesitesere. A szerzo
des szerint 25 ev utan a
napelemparkot el kell bon
tani, es a teriilet tovabb
bOvitheti a gyomai kozte
metot.

Eredetisegvizsgalat!

Varga Bela,
aut6szerel6 mester

Napelempark
lesz a temeto

melJett
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Gyomaendrodridegenfo~galom·

Ahajoelll1ent, de, visszajon
- __ ~- - - - - - . - - - __ -I

A gyomaendrodi turisztikai egyesiilet
(GYUSZTE) elnokei az elmult nehany eszten
doben gyakran cserelodtek. Pajer Sandor
utan Timar Imre es a szarvasi dr. Glozik
Kllira is csupan egy-egy evet tOltott az elnoki
poszton. Ez ev majus vegen a Liget Fiirdo
igazgatojat, az addig alelnokkent tevekenyke
do Gera Krisztiant valasztottak a turisztikai
egyesiilet elnokeve. Ot kerdeztiik terveirol,
eddigi tapasztalatairoI.

- On is csak egy evig
marad elnok?

- J6magam meg 4 es
fel eYre tervezek.

- Eppen csak elfog
lalta az elnoki szeket,
amikor a helyi turiz
mus egyik attrakcioja
nak szamito setahajo
EndrOdrol atkoltozott
Szarvasra...

- Sajnalom, hogy a
setahaj6 Szarvasra tette
at szekhelyet ebben a
szezonban, de bizom
abban, hogy jovore ujra
lesz lehetoseg haj6zni a
Harmas Koroson. Azon
viszont erdemes lenne
elgondolkodni, hogy
idonkent a yaros gyomai
reszerol, a gyomai koz
uti hid mell6l is induljon
a setahaj6.

- A nyari szezonban
az egyesiiJet es a fiirdo
is kerdoives felmerest
vegzett a turistak kore
ben. Mit alJapitottak
meg?

- A kerdoivek ossze
sitese, ertekelese meg
most zajlik. A furdol<ito
gat6k koziil 514 vende
get kerdeztiink meg, az
egyesiilet kerdezoi yaros
szerte es a Tourinform
irodaban 154 turista
velemenyet kertek ki. Az
elozetes osszesitesek
szerint a Gyomaend
rodre latogat6 vendegek
45 szazaleka az Al
fcildrol, j6reszt a komye-

zo megyekbOl, illetve
Bekes megye mas tele
piileseirol erkezett.
Kozep-Magyarorszag
megyeibOl es Buda
pestrol latogatott ide a
turistaink 30 szazaleka,
18 szazalekuk pedig a
Dunantulr6l jott. Cse
kely mertekben, 1 szaza
lekkal nott a Romani
ab61 erkezo furdolatoga
tok szama. Masik fontos
megallapitas, hogy a leg
tobb latogatot a Sajt- es
TlirOfesztival, valamint a
Volkswagen Bogarta
lalkozo vonzotta.

- Mindezek alapjan
mikent ertekeJi a
varosban zajlo rendez
venyeket, ameJyeknek
kevesbe van, vagy
egyaltalan nines ide
genforgaJmi jelentose
giik?

- J6 latni, hogy sza
mos civil kezdemenye-

JOI fell tl Liget Fur
do idei latogafottsitga
nak a Ilyari kClI1ikula.
Mig az eliizo ev harom
nyari h6naPianak arbe
vetele 41 mil/i6 forint
volt, addig iden 10 milli6
orinltal tobb penzt
hagytak a kasszirban a
velldegek. Igaz a jegy
drak tavalyhoz kepest
100 jOrinltal dritgultak.
de 19y is 8 szazalekkal
ti5bben la/ogONak a
strandra a nyari hona
pokban.

zes van rendezvenyszer
vezes teren a varosban a
sport- es kulturalis ese
menyektol a gasztrono
miai versenyekig. Ezen
rendezvenyek tobbsege
helyi jelent6seggel bir
csupan es sajnalatos
modon nem vonzanak
turistakat a varosba. A

Gera Krisztian

GYUSZTE elnokekent
hatarozott szandekom,
hogy a turistak erdeklo
desere joggal szamito
rendezvenyeket elsosor
ban hatekonyabb marke
tingmunkaval is segit
jiik. Az egyesiilet altaI
evrol eyre megrendezett
novemberi Disznotoros
es Bollerfesztival iden
egyebkent ket napos
lesz: gasztronomiai
szakmai konferenciara
varjuk a szakembereket
vendeglatosokat, oktata
si intezmenyeket.

- Mi a terviik az
augusztusi halfOzover
sennyel, amely irant
egyre fogy az erdeklo
des mind a versenyzok,
mind pedig a kozonseg
reszerol?

- A horgaszturizmus
fellendiilesevel indokolt
lenne ennek a gasztron6-

mlal rendezvenynek
tomegeket vonzani. A
legtobb gyomaendrodi
rendezvennyel veleme
nyem szerint az a prob
lema, hogy nem kezdik
el idoben a szervezest, a
reklamozast. A halfozo
versenynek is az evek
soran mar "onjarova"
kellett volna valnia, am
ehbez egy egyseges szer
vezocsapat munkajara,
valamint minden evben
kiszamithato anyagiakra
lenne sziikseg. Az oreg
szolloi Bogracs Napja,
vagy a furdo altaI szer
vezett Fozziink, furod
jiink egyiitt elnevezesii
fozorendezvenyek elso
sorban a helyi kozosse
gek osszetartas<it segitik
es kevesbe jelentenek
idegenforgalmi szem
pontbol attrakci6t.

Az egyesiilet
peesHgyiijto fiizete mi
kent valtotta be a hoz
zMiizott remenyeket?

- Az idei szezonra
vezettiik be a Koros
Pecsetgyiijto Fiizetet,
amelynek lenyege, hogy
Gyomaendrod 10 kiva
lasztott idegenforgalmi,
vendeglato szolgaltat6
jaMI legalabb 6 helyre
kell a turistanak ell<ito
gatnia. Itt a szolgaltatas
igenybevetele utan pe
csetet kap a fuzetkebe.
Ezt a Tourinform iroda
ban bemutatva a helyi
termekekbol osszealli
tott ajandekot kap a ven
deg. A juniusban inditott
akci6 soran augusztus
vegeig 50 pecsetgyiijto
fuzetet vaItottak be ajan
dekra. Fontosnak tartom
megemliteni, hogy hir
dettiink egy fot6palyaza
tot is, arnelyre tobb mint
90 fenykepet kiildtek be
elsosorban tajkep kate-

goriaban. A celunk az
volt, hogy a turista sze
mevel lattassuk terme
szeti ertekeit.

Az elfogadott
turizmusfejlesztesi tor
veny a termekek he
Iyett a desztinaciokat
helyezi a fejlesztesek
kozepponijaba. Kie
melt turisztikai regio
lett peldaul a Debreeen
es Hortobagy tersege, a
Tisza to, vagy Gyula es
Bekesesaba. Gyoma
endrOddel mi lesz?

- A Korosok menti
telepiilesekkel egyesiile
ti szinten mar felvettiik a
kapcsolatot es kezdeme
nyeztiik egy a Korosok
kore epiiIo tersegi turisz
tikai regio kialakitasat. A
visszajelzesek pozitivak,
a targyalasok szakasza
ban vagyunk - mondta
Gera Krisztian a gyoma
endrodi turisztikai egye
siilet elnoke.

H.E.

Miikodnek
a kamerak

A probaiizemet ko
vetoen szeptember else
jen megkezdte miikode
set az onkormanyzat
kozteriileti terfigyelo
rendszere. A kepviselo
testiiIet altaI elfogadott
adatvedelmi es iizemel
tetesi szabalyzat alapjan
az onkormanyzati kozte
rulet feIiigyelet miikod
teti a kamerarendszert.

A 12 helyre felsze
relt terfigyelo kamerak a
yarOS szamos pontjan a
nap 24 6rajaban rogzitik
a kozteruleti esemenye
ket. Nemcsak nappal,
hanem ejszaka is kepe
sek olyan kepet rogzite
ni, amelyek alkalmasak
az esemenyek utolagos
feldolgozasara.
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Tartoznak a szobraszmuvesznek

Eladjak a Kallai szobrot?
Meg mindig nines kifizetve a 20tS-ben iinnepeIyes kiil

sosegek kozott felavatott gyomai Kallai Ferenc szobor. A
szobraszmiivesz 6,5 milli6 forintert vallaIta a szoborkom
pozici6 elkesziteset, amelybol eddig 4 milli6 forintot tudott
kifizetni a Gyomai Sziilof"Old Barati Kor, az alkotas meg
rendeloje. Meg 2,5 milli6 forinttal tartoznak Szoke Sandor
szobraszmiivesznek, aki ha nem kapja meg a munkadijat,
akkor akar el is adhatja a szobrot.

Kallai elado?

adomanyozott a varosnak.
Szamitottunk arra, hogy
ebbol az osszegbOl jut
majd a szobor elkeszitese
hez is. Az onkorrnanyzat
vegiil 1,5 milli6 forintot
adott a 6,5 milli6s szobor
koltsegehez. A barMi kor
ehhez meg 1,5 milli6
forintot kapott palyazati
penzbol, valamint az ado
manyoz6k tovabbi 1 mil
li6 forinttal jarultak hozza
a koltsegekhez. Igy tehM
Szoke Sandor szobrasz
eddig 4 milli6 forintot
kapott es a barMi kor meg
rna is 2,5 milli6val tarto
zik neki. Egy hettel a
2015-os szoboravatas
elott beszeltem a fovarosi
akkal, hogy segitsenek a
maradek osszeg eloterem
teseben, am a hagyatek
kezelojetol nemleges va
laszt kaptam, s ezt ok
akkor telefonon is kozol
tek Toldi Balazs polgar
mesterrel, aki azonnal
hivott. Kertem ot is hogy
rendezzlik Ie ezt az iigyet
a muvesszel, s vallaltam,
hogy uj szerzodest irunk,
melyben a maradek 2,5
milli6 forint kifizeteset
2006 vegeig rendezziik 
mondta lapunknak Ha
laszne Dr. Balogh Er
zsebet, akinek mostani
kereset - egyenlore - nem
meltanyolta a gyomaend
rodi kepviselo-testiilet.

H.E.

Halaszne
Dr. Balogh Erzsebet

bereben kerestek meg
Kallai Ferenc ozvegyet,
aki akkor hozzajarult a
szobor elkeszitesehez. Az
akkori tervek szerint egy
3,5 milli6 forintba keriilo
mellszobrot keszitett
volna Szoke Sandor szob
raszmuvesz, am a szobor
mintaja nem nyerte el a
fovarosiak tetszeset. Ezt
kovetoen egy a1l6szobor
mintaja keszlilt el, ami a
csalad es a Kallai
Alapitvany tamogatasat
nem kapta meg.

- Vegiil Keleti Eva
fot6muvesz egykori feny
kepe adta az otletet, a
megval6sult iiloszobor
hoz. Erre a szoborkompo
zici6ra azonban nem volt
elegendo penz, s ezt akkor
jeleztem is az illetekesek
nek. Kallai Ferenc 2010
es halalat kovetoen ozve
gye a hagyatekok mellett
meg 15 milli6 forintot
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Halaszne Dr. Balogh
Erzsebet az onkorrnany
zat iilesen megemlitett azt
is, hogy ha a varos nem
segit, akkor a muvesz
eladhatja a szobrot egy
masik varosnak, vagy akar
valamelyik fovarosi szin
haznak.

A 23 tagot szamlal6
Gyomai Szlilof6ld BarMi
Kor elnoke az iiggyel kap~
csolatban lapunkat arr6l
tajekoztatta, hogy a szo- .
bor megalkotasanak otle
tevel meg 2014. szeptem-

forint kifizeteset a szob-
raszmuvesszel kotott
megallapodas szerint
2016. december 31-ig val
lalta az egyesiilet. Ez
azonban a mai napig nem
tortent meg.

Toldi Balazs polgar
mester lapunknak el
mondta, hogy talan 1 mil
li6 forintot adhatott volna
meg az onkorrnanyzat, am
az egyesiiletnek meg most
sines bir6sagi letetbe he
lyezve a 2016. evi besza
mol6ja.

- Amennyiben ez meg
lesz, akkor tekinthetjiik
ervenyesnek a kerelmii
ket, am sem a bizottsagok,
sem pedig a kepviselo-tes
tiilet nem tamogatott to
vabbi penzt a szoborra 
mondta lapunknak Toldi
Balazs polgarrnester.

osszegylilt 3 milli6 forint
hoz a barMi kor meg
tovabbi 1 milli6 forintot
szedett ossze adomanyok
bOl. A maradek 2,5 milli6

szoborkeszitesi dijbOl, 1,5
milli6 forintot vallalt a
varos, melyet ki is fizetett
az egyesiiletnek, amely
ugyanekkora osszeget
szerzett palyazati titon az
Emberi ErOforrasok Mi
niszteriumat61. Az igy

segitseget a fennmarad6
osszeg kifizetese erdeke
ben. A testiilet azonban
nemet mondott. Ismeretes,
hogy a 6,5 milli6 forintos

Az augusztus 31-i
kepviselo-testiileti i.ilesen
szerepelt napirendi pont
kent a Gyomai Szlilof61d
Bara.ti Kor elnokenek,
Halaszne Dr. Balogh Er
zsebetnek az a beadvanya,
amelyben keri a varos
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urgonya,

Nyitva tartas:

Hetf6-pentek
8-16
Szombat
8-12

Bejelentkezes:
Szendi Ildik6
0630/689-0833

,.

e

Telefon/fax~ 0.666/386-444
Mobil: 0620/9808842 067b/~655360

E-mail: info@timarpanzio.hu
www.timarpanzio.hu

Ervenyes:J1 :00-14:00 6raig!
Etkezesi utalvilOyoKat es SZEP kartyat is elfogadunk!

SZOLGALTATAsAINK

Mindenfele gepjarmG teljes koru tisztitasa, matt
fenysz6r6k felujitasa, karceltUntetes, polirozas, wax

vedelem

Sz6nyeg, padl6szonyeg karpitozott butorok
takarftasa! Akar otthonaban is! Szonyeget igemy

szerint hozzuk-visszuk.

Csontleves finommetelttel.
Marhalabszar p6rk61t piritott tarhonyaval,
kaposztasalata.
Csoki mousse.

zoldbms6 leve"s.
K6r6si finom falatok, petrezselymes burgonya,
Uborkasalata. Mezes fankocska.

SZONYEG ES KARPIT
TISZTITAs

A SZENDIKO AUTOKOZMETIKABAN
Gyoman a MOL kut m6g6tti mos6nal

es hatarvadasz emlektUran"
amely a HidegsegbOl indult
es Csikszentdomokoson ert
veget.

Ezen a napon tobb mint
140-en voltunk, rurank
hosszUsaga 19 km volt. Az
elso 6 km utan felertiink a
Kondra-kereszthez, majd
ezt kovet6en a Csikszent
domokosr61 erkezett lova
sok es szekerek vezetesevel
meg megtettiink 13 kilome
tert. A falu szelehez erve a
helyi ruv6szenekar vart
benniinket es onnan a koz
pontig vezettek benniinket.
A miivelodesi hazban a
helyi neptancosok tagjai
szorakoztattak a hosszU
uton megfaradt ruraz6kat.

Elmondhatjuk, hogy a
ruraheten nagyon nagyon
sok szep es tartalmas
elmenyben volt resziink,
gyonyorii tajakon jarhat
tunk, valamint sokat tanul
hattunk tortenelmiinkr61.

Veha Bela es VeMne
Janosik Zsuzsanna

Augusztus 18-an meg
emlekezesen vehettiink
reszt az Ugra teton Sebo
Hadnagy (Seb6 Odon: A
halalraitelt zaszloalj c.
konyv) keresztjenel . Ezen
a napon az Gyimesfel
s61okon az Arpad Hazi
Szent Erzsebet Liceum
udvararol indultunk. Az
Ugra tetore felerve Berszan
Lajos atya tartott megemle
kezest a hosok tiszteletere.

Vegiil az utols6 napon
reszt vehettiink a VIII. "32-

Majd a Kereszthegy
emlektUra kovetkezett. A
festoi szepsegii Hegyes teto
1502 meteres csucsat kel
lett megmaszni. A turat
Nagy Jozsef tortenesz
vezette, aki megalkotoja a
"Kereszthegy" cimii doku
mentumfilmnek. Hitelesen
tudta elmeselni, a vedvona
lakon tortent II. vilaghabo
rUs esemenyeket. A hegyre
vezeto uton megj61 kivehe
tOen latszanak a futoarkok
es a kiilonbozo tiizersegi
lovedekek altai okozott
robbanasok nyomai.

Iden augusztus 20-a
hetl~ben reszt vehettiink a
32-es hatlirvadasz emlek
turan, amelynek otlete
nyolc evvel ezelott sziile
tett meg a Kelet-Magyar
orszagi es Csikszeredai
specialis mentok osszefo
gasaval. Az eltelt evek
alatt mindig egyre tobb
erdeklodo vett reszt a
programokon.

Celja a 32-es hatarva
dasz zaszl6alj 1944-es
vedekezo hardban, majd a
kit6resben reszt vevo kato
nak emlekenek orzesen
kiviil az elcsatolt teriiletek
magyarsagaval val6 kap
csolattartas erositese, vala
mint a Keleti-Karpatokban
hosi halalt halt katonak
elotti fohajtas.

Az egesz bet nagyon
gazdag programot kinalt.
Az elso napon felmasztunk
a Kelemen havasokban
leva Isten szekere majd
masnap Marosvecsen tabU
koztunk a Kemeny-kastely
ban, amely 1926 es 1944.
k6zott az erdelyi irodalom
kozpontja volt, itt alakitot
tak meg az erd61yi Helikon
Tarsasagot.

Az 6don kastely falai
kozott Pregitzer Fruzsina
Jaszai Mari dijas szinmii
veszno es Bata Hajnalka
nepdalenekes kapraztatott
el benniinket eloadasaval.
Akik szinten veliink tartot
tak az egesz heti progra
mono
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A Halgasztron6miai EgyesUiet
nyerte el els6 alkalommal a helyi
polgarmesteri hivatal altai alapitott
Vandordijat, egy gravirozott talcM,
mint a legeredmenyesebben szerep
16 resztvev6! Az egyesiiietiink
mindket f6ztjet, a tiszai jellegu
halciszlet, es az egyeb kateg6riaban
keszitett 4 fele suit halb61 keszitett,
szepen diszitett sUites tanyert arany
min6sitessel ismerte el a magas
szakmai szinvonalat kepvise16
zsuri. A versenyen egyebkent 12
f6vel vettiink reszt.

Oromomet csokkentette nehany
- a korabbi nehany evben - ismetl6
d6 szervezesi hianyossag!

- Julius h6napban e-mail utjan
kaptam meg "Kedves Erdekl6d6"
megsz6litassal a versenykiirast.
(Talan egy szines technikat felhasz
naJ6 kiiras jobban felkeltette volna
az ezen az uton mozg6sitani kivant
half6z6ket.)

- Esetleg mar j6val korabban
sz6r6lapokon, plakatokon fel kellett
volna hivni a yaros lakossaganak a
figyelmet a rendezvenyre! Persze ha
a szervezett programokra gondolok,
nehezen volt elkepzelhet6 a korabbi
eveknel nagyobb erdekI6des...
Ketsegtelen, hogy az ut6bbi nehany
ev programjaihoz kepest kis pozitiv
elmozdulas volt. (Horgaszverseny
gyermekeknek.)

Ugyanakkor tudomasul kell
venni, hogy nagyobb tomegre csak
akkor lehet szamitani, ha legalabb a
megnyit6t61 kezdve az esti craig az
id6seket es fiatalokat erdekl6 prog
ramok vannak. Persze ehhez penz is
kell, ami evek 6ta kb. 50 szazalek
ban van biztositva ismereteim sze
rint.
. Nagy hibanak tartom az 5000

Ft-os nevezesi dijat. Ezzel a neveze
si dijjal, figyelembe veve a nevez6k
egyeb koltsegeket, visszatart6 er6.
Nem beszelve arr61, hogy a dijazas
gyakoriatilag minimalis volt, elter6
en a versenykiirasban rogzitettek
kel! Ha nem birja a rendezes olyan
varosunkra emlekeztet6 emlek 
sapka, koteny, keramia - adasat sem
biztositani, megfontoland6 a folyta
tas is!) Emlekezetem szerint 1 db.
torta es 1 horgaszengedely volt
osszesen a kUlondij+ a vandordij!

Azok a resztvev6k, akik jelen
t6s anyagi aldozatot hoznak a resz
vetelUk erdekeben tobbet erdemel
nenek, legalabb jelkepes emleket is.

A Gyoma 300 eves emlekev
rendezvenyei talan iUlterheltek a
szervez6ket, ezert is fordulhattak
el6 hibak. Nem biztos, hogy a Szent
Istvan napi F6teri sokadalom 20-i, 
masnapi - gyomai rendezese segitet
te a Half6z6 Versenyt. Korabban ezt
a ket rendezvenyt osszevonva tartot-

tak. A halfOz6 rendezvenyen isme
reteim szerint 19 f6zo, 27 etellel
vett reszt. A f6z6k kb. fele videki
volt, 1 f6 kUlfOldi. Ez azt jelenti,
hogy 10 helyi versenyz6 indult
varosunkb6l, ami tele van j6 half6
z6kkel, csak a korabbi evek egy-egy
szervezesi hibai miatt inkabb ott-

hon, csaladi, barMi korben foznek.
Ha az Endr6diek BarMi Kare, a
B6nom Zugi EgyesUiet, a Bekes
Megyei Horgasz Szavetseg es
Egyesiiletiink nem vett volna reszt a
rendezvenyen, iires lett volna az
endr6di liget.

Egyebkent technikailag a lebo
nyolitas j6 volt, a zsurizes a meg
szokott magas szinvonalon tOI1ent, a
halak igen szep peldanyok voltak, a
latvanyfOzes es halaszle arusitas j61
szolgalta a kis letszamu kozonseget.

Osszessegeben nem bant6 szan
dekkal irtam Ie a fentieket, hanem
azert, hogy jov6re kiszelesitve az
el6keszitesben szemelyesen reszt
vev6k koret, a 20. rendezveny
legyen melt6 korabban szerzett hir
nevehez, meg ha nem is etjiik el a
2002-es 73 f6z6t, 30-40 f6zore sza-

mitani lehetne. Figyelembe kell
venni azonban, hogy kazeli varo
sokban rendre olyan szinvonalas
gasztron6miai rendezvenyeket szer
veznek, amelyek odavonzzak a lato
gat6kat varosunkb61 is.

Multjat figyelembe veve, varo
sunk hirneve erdekeben is fogjunk
assze jov6re, mentsiik meg a
Nemzetkazi Half6z6 Versenyt!
Vagy felejtsuk el...?!

Jenei Laszlo
Halgasztronomiai Egyesiilet
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"Yak" imar csalild

9

A csahiddal kapcsolatos
fogalmak, idezetek fornisa
szinte kimerithetetlen. Szoci
ologusok szerint "a csalad a
tarsadalmi kiscsoportok egyi
ke", mig mas forrasok boldog
sagrol, hullamvolgyekrol,
orokke tarto kotelezettsegek
rol szamolnak be.

bsszessegeben mindez igaz,
amit viszont a szakertak defini
ci6i nem emlitenek, azok a fel
hatlen sz6rakozas pillanatai, a
kozos - olykor vicces - multbeli
tortenetek felelevenitese es per
sze az a biiszkeseg. A biiszke
seg, amit akkor erez az ember,
amikor csaladja alapit6inak 100.
hazassagi evfordul6jan gyiilhet
ossze rokonaival iinnepelni. A
"Vak" Timar csalad leszarma
zottainak ezek az elmenyek
adattak meg a szeptember 2-an,
Gyomaendrodon.

A nehai Timar Peter Pal es
Timar Franciska, 1917-ben
kotottek hazassagot az EndrOdi
Katolikus Templomban. EbbOl
az alkalomb61 2017. szeptember
2-an, 13 6rakor - egy iinnepi
mise keretein belUl - kezdadott a
megemlekezes a 100 evvel
ezelotti eskiivo helyszinen,
arnelyre Peter Pal es Franciska
91 leszarmazottja erkezett az
orszag, illetve a kontinens szam-

talan pontjar61. A miset koveta
en a templomhoz kozeli HidfO
etterembe vonult at a csalad
apraja-nagyja. A programot ose
ink egyik unolGija, Gabika nyi
totta meg unnepi beszedevel,
melynek soran a jelen levo ot

generaclO valamennyi tagja
megismerhette felmenaik tOrte
nete1. Ekkor hangzott el - tobbek
kozott - az is, hogy miert epp a
"Vak" jelzot kapta a csalad.

Peter Pal katonai szolgalatot
teljesitett az I. vilaghaboruban.
Rovid idovel a frontra erkezeset
kovetoen egy eltevedt lovedek
olyan sulyosan megsebesitette,
hogy vegleg elveszitette latasa1.
Hazaterese utan - mar vakon 
kerte meg Franciska kezet, aki

igent mondott. Ezen esemenyek
kovetkezteben kapta a csalad a
"Vak" megkiilonbozteta neve1.

Az esemeny a Magyar
Nemzeti Hirnnusz eneklesevel,
majd kozos eb6ddel, valamint a
fenykepes csaladfa megtekinte-

sevel folytat6dott. Az esetenkent
vidam, olykor meghat6 fot6k
nak koszonhetaen ekkor mar
igazan meghitt hangulat toltotte
meg a rendezvenyterrne1. A csa
lad tagjai hajnalig egyiitt marad
tak, hiszen a legkisebbeknekjat
sz6sarokkal, az idosebbeknek
pedig ela zenevel, t{mcterrel
kesziiltek a szervezok.

Timar Irnre es Timar Livia
szervezok - Peter Pal es
Franciska unokaja, illetve d6d-

unokaja - 20IS-ben, Hunyan
szerveztek az elsa csaladi talal
koz61. A jelenlevo csaladtagok
egyontetlien arra voksoltak,
hogy - a kialakul6ban leva
hagyomanynak megfeleloen 
legritkabban ketevente szeret-

nek megszervezni majd a jovo
ben a hason16 esemenyeke1.

Mind a csalad, mind a ma
gam neveben batran ki merem
jelenteni, hogy mar most, ne
hany nappal a talalkoz6 utan
nagy varakozassal kesziilunk a
kovetkeza esemenyre, hiszen a
mindennapjainkat jellernza fe
szitett eletritrnus mellett felbe
csUlhetetlen ertek az, ami ve
lunk torten1.

Szabo Tibor

Balrol jobbra: Botos Zoltan, Giriez Uiszlo, Valah Sandor, Hornok Edit, Izso Maria,
Garai Aniko, Belteki Eva, Szendrei Dora, Gal Erika,

Hatso sor: Czibulka Gyorgy, Gyebnar Imre, Nagy Tibor, Rosza Peter, Demeter Jozsef,
Csulak Karoly. Az osztalyfOnok: Veres Antalne nines a kepen

Halaszne dr. Balogh
Erzsebet kiildte lapunknak
az a1<ibbi kepet"ahol a csa
lad 6t genenici6ja kepvi
selteti magat.

Balra Balogh San
dome (93) iiknagymama,
mellette a lanya Balogh

Erzsebet (73), mint ded
mama, mellette az 6 lanya
Halasz Edit (53) nagyma
makent, jobb oldalt pedig
Edit lanya, Darinka (26),
kaIjaban a kislanya Bella
Darinka 12 napos kora
ban.
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tven eves osztalytalalkozo

2017. szeptember

Nagy nap ez a mai, augusztus
26-a! Osztalytahilkozo lesz, az otven
eves erettsegi talalkozo! KiilOnos
izgalom vett erot raj tam, hisz mindig
vagytam sziilovarosom, gyermekko
rom, iskolai heim helyszinere. robb
alkalommal, fOleg nyaranta legalabb
egyszer elmentem keresni a regi
utcakat, epiileteket, elsosorban a
regi onmagamat.

Most vegre tahilkozhatom a volt
osztalytarsaimmal! Szamtalan kerdes
mertil fel ilyenkor az emberben!
Milyen erzes lesz ujra latni iskolankat?
igy 50 ev utan ujra talalkozni a volt
osztalytarsakkal, neveloinkkel?

1967 nyaran az akkori 4. a osz
talyb6l 26 fOvel hagytuk el iskolankat,
batran, lelkesen indultunk a titokzatos,
remenyekkel teli ELET fele. Orommel
irhatom, hogy szinte mind a 26-an
megtalaltuk eletcelunkat, sikeres, bol
dog emberekke letttink. Elettink soran
szamtalanszor bucsuzunk, s eppen az
50 eves erettsegi talalkoz6ra kesziilve
kellett szembestilntink azzal a szomorU
tennyel, hogy volt osztalyfOnokeink,
Solymosi Janosne Marika neni, majd
Solymosi Janos tanar ur is itt hagyott
bennlinket. Emlektiket kegyelettel oriz-

ztik, s tisztelettel meghajtjuk fejiinket
az eltavozott tanaraink elott. "Nem lat
juk tobbe mosolyg6s arcukat, szeretetet
sugarz6 szemeiket, nem halljuk halk,
meleg szavaikat, de emlekezettinkben e
nagyszerii tanarok tovabb elnek."

A26 fos letszamb6l 6 tarsunk saj
nos mar csak odafentrol neznek Ie
rank: Almasi Vince, Dobak Laszl6,
Gonda Lajos, Kulik Istvan, Mate
J6zsef, Szuj6 Irnre.

Koszonettel tartozunk volt ma
gyartanarunknak, dr. Janosik Berta
lanne Erzsike neninek, hogy elvallalta
az 50 eves talalkoz6n az osztalyfonoki
szerepet. Elszalltak eveink! S mint
minden ember, mi is a multb61 epli-

Wnk, hogy aztan a multb6l elhesstink.
Asors kegyes ajandeka, hogy meg 15
en, a volt lanyok: Dob6 Margit,
Endrodi Maria, Imre Iren, Pinter
Eszter, Rojik Erzsebet, Szab6 Erzsebet,
Varga Eszter, es volt fiUk: Dinya
Laszl6, Gyalog Gabor, Juhasz Mihaly,
Kovacs J6zsef, Pinter Gyula, Timar
Bela, Turkovich Karoly, Valah Sandor
meg itt vagyunk felidezni diakeveink
emlekeit, hogy haIaval es szeretettel
emlekezztink. Mert meg ma is - 50 ev
utan - sok-sok emlek, epiz6d felvillan a
multb61, a 6O-as evekbol.

Es ezen a szep napon elgondol
kodtam, mit is kaptunk mi ettol az
iskoleit61, tanarainkt61. Mindenek fe-

lett: az emberek szeretetet, hogy segite
ni kell egymasnak. Ennek szep peldajeit
bizonyitottuk meg most is azzal, hogy
mindent megtetttink azert, hogy minel
tobben eljussanak erre a talalkoz6ra.
Azt hiszem, embersegb6! jelesre vizs
gaztunk volt tanaraink egi szemei el6tt
IS.

Es mi az, amit meg magunkkal vit
ttink utravaloul? A munka szeretetet.
Tanaraink hiteles emberekkent az
egesz kozossegnek erteket mutattak,
osszetart6 iskolai kozosseget epitettek,
tanari szemelyisegukkel peldlit adtak.
J6 volt visszaidezni a multat, legalabb
egy napra belilni a padba, diaknak
erezni magunkat.

Felemel6 erzes volt ifjusagunk
legszebb eveinek otthont ado iskolank
ban ujra megjelenni. Es orommel irha
tom: "Nem, semmi nem veszett e! Az
egyszer gondolt gondolatok sem lettek
semmive. A veletlen talalkozasok se,
az elharapott szavak, felbehagyott
mondatok, mind, mind ott vannak, leg
beltil." Ifjusagom szep emlekei rna is
elottem lebegnek, es segitenek eliga
zodni az EUr garongyos utvesztoi
ben. Osztalytarsaim neveben:

Dobo Margit

Koszontom a 8zo
Beszed minden kedves
olvasojat szeptemberben
az idei ev elso oszi honap
jaban. Bizom benne bogy
kellemesen telt a nyaruk.

Sokat pihentek es ele
gend6 id6t taltattek a napon.
Feltaltattek a raktarjaikat D
vitaminnal. Miert is fontos a
D- vitamin megfelel6 meny
nyisegu jelenlete? Figyel
jenek csak egy kicsit !

Ha csak kett6 generaciot
(130 ev) lepiink vissza az
id6ben azt talaljuk, hogy
nem igazan foglakoztak a
vitaminokkal az akkor el6
orvosok es az egyszeru
emberek. Miert? Akkor nem
volt sziiksegiik vitaminok-

ra? De igen csak hogy nem
kellett melyen foglakozni
ezzel a kerdessel. A valtoza
tos taplaIkozas, az elelmi
szerek beltartalma es terrne
szettel valo egyiitteles nem
indokolta. Vitaminhianyok
csak nagyon ritka esetekben
fordultak csak el6 es a kor
akkori orvosai tudtak, hogy
mit javasoljanak a betegek
nek. Azokban a kulrurakban
pedig, ahol nem 16tezett
orvosi ellatas ott is tudhat
tak valamit...

Milyen erdekes, hogy a
gyerekeknek es az id6sak
nek adtak az eszkimok az
elejtett a11atok (romar, foka)
majat. Sokaig ugy gondol
tak a tudosok, hogy valoszi-

ermeszet

nuleg azert, mert nem ren
delkeznek meg, vagy mar
fogakkal. Mara a tudomany
bizonyitani tudta, hogy a
majban nagyon sok terrne-

szetes D-vitamin talalhato.
Miert sziikseges a D-vita
min? Fontos szerepet talt be
a gyerekekn61 a csontkepz6
desben, a tarto-vazrendszer
optimalis kialakulasaban.
Az id6seknel pedig a csont-

rendszer fenntartasaban van
jelent6sege. A Ca es a fosz
for felszivodasaban es bee
piileseben is fontos vitamin.

Milyen betegsegek kia
lakulasaban vagy gyogyita
saban van szerepe a D-vita
minnak? AD-vitamin segit
het a pikkelysamar tiinetei
nek a keze16seben. Az ilyen
betegsegben szenved6knel
altalaban alacsony a D-vita
min szintje. A tiinetek eny
hithetok a napi D-vitamin

adagnave16sevel. A dagana~

tos betegsegek kialakulasa
ban is szerepet tulajdonita
nak aD-vitamin hianynak.
A cukorbetegseg, a sziv
betegsegek kialakulasa is
nagyobb kockazati tenyez6

aD-vitamin hianyaban. A
magas vemyomas kialaku
lasaban is szerepet jatszhat.

Milyen terrneszetes
megoldasok kinalkoznak a
D-vitamin p6tlasara? A
halakban (hering, makrela,
szardinia, szivarvanyos
pisztrang), halmaj-olajban,
margarinban, tojasban vagy
tejben sok a terrneszetes D
vitamin.

Aki nem szereti a halat
annak a csirkemaj segithet.
A napfeny szinten fontos
forras a mindennapi D-vita
min adagunk megszerzese
hez. Mar napi lO perc napon
tartozkodas is aldasos hata
su lehet a .vitaminhiany
megel6zeseben. A 5zolari
urn azonban nem alkalmas
erre a celra mivel nem kepes
UV-B sugarakat kibocsajta
nl.

Hasznaljak meg ki a
venasszonyok nyarat es na
pozzanak esszeruen es bat
ran!

Ambrusz Laszlo
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Augusztus 19-en a
nagy multli Vadasz SO
rozoben kiilonleges iinne
pi vacsonira kesziiltek a
vendegek. A Heineken
Hungaria Zrt. tamogatasa
val junius 3-an sorsjegy
akci6 kezdOdott, mely
augusztus 19-en egy szin
vonalas rendezvennyel ert
veget. Az akci6 celja a
csapolt sor nepszeriisitese
volt, mely el is erte a cel
jat, hiszen az adott id6
alatt megduplaz6dott a
fogyasztasa. Minden elfo
gyasztott kors6 sorert a
vendeg egy sorjegyet
kapott, melynek sorsolasa
e rendezvenyen tortent. A
nyeremeny egy Schwinn
Csepel Cruiser kerekpar
volt.

A sorsolas utan a
Bekescsabai Pole Dream
Fittness amator rudtanc
egyiittes mutatta be ujsze
rii, helyenkent akrobatikus
elemekkel tiizdelt szines
musorat. A vendegek sz6
rakoztatasar61 Kozma
Gabor retr6 disco zenesz
gondoskodott. A vacsoran
aktivan vett reszt a Liviel
Kft., ugyanis a dolgoz6i
nak ingyen biztositotta a
vacsor<it es ket kors6 sort.

A vacsora tarcsan siilt
malachUs, siilt csirke
comb, petrezselymes bur
gonya es savanylisag volt,
melyet a torzsvendegek
osszeszokott amator sza
kacsai keszitettek el profi
m6don.

A fergeteges hangulat
erezhet6 volt a kiviila1l6k
szamara is, igy olyan ven
degek is megjelentek, akik
nem jamak rendszeresen a
Vadaszba. A 120-150 ven
deg legkitart6bbjai hajnali
harom 6raig koptattak az
oreg kocsma padl6zatat.

A Vadasz Sorozot
Fiilop J6zsef 2012 6ta
vezeti. 6 egy szetzilalt

vendegkort, rendezetlen
koriilmenyt vett at. Ne
hany ev alatt sikeriilt
olyan legkort kialakitania,
hogy rna mar ezt a ven
deglat6 egyseget nem egy
diihong6, hanem egyre
kulturaltabb hangularu
torzsvendegkor jellemzi.
Mig eleinte csak ferfiak
jelentek meg egy-egy
vacsod.n, rna mar szinte
havi rendszeresseggel csa
ladost61 temek be a sz6ra
kozni vagy6k.

Rendszeresen itt tart
jak a majus I-jet a torzs
vendegek es kiviila1l6k
szamara. Egyre tobb osz
talytalalkoz6, nevnapl,
szuletesnapi osszejovetel
szinhelye a Vadasz So
rozo. Mar most el van
dontve, hogy karacsony
kor egy ujabb sorsolassal
egybekotott vacsora lesz,
melynek ajandekat es a
sorsolas m6dj<it is demok
ratikus egyetertessel hata
rozzak meg.

Fiilop J6zsef ezuton is
szeretne koszonetet mon
dani minden segitonek,
resztvevonek es a vende
geknek is a kulturalt visel
kedesert. Kiilon gratula
lunk annak a 18 eves lany
nak, aki itt kapta meg a
sziiletesnapi tortajat.

2012 6ta ez volt a
Vadasz legnagyobb es leg
szinvonalasabb rendezve
nye. Remeljiik, meg sok
ehhez hasonl6 koveti az
elkovetkezend6 evekben!

Beinschroth Karoly

I' ,.-','
,SZO~BESZED.
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Sz6-Beszed

Magyarorszag leghiresebb cirkuszi
dinasztia csaladjai koze tartozik, a
Richter es a Picard csalad. Az Exit
Cirkusz alapit6 tagjai.

Az Exit Cirkuszt azzal a cellal alapitot
tuk, hogy a cirkuszmuveszet hagyomanyait
megorizve, de az uj elkepzeleseinknek is
teret adva, minden evben megujulva, uj
musorral varjuk a kedves kozonseget.
Miel6tt az Exit Cirkuszt elinditottuk, mint
artistak a vilag szamos orszagaban a leghire
sebb cirkuszokban leptunk fel kiilonboz6
produkci6inkkal. Az itt szerezett tapasztala
tokat, szeretnenk megval6sitani, Onoknek
atadni, hogy felejthetetlen cirkuszelmennyel
tavozzanak musorainkr61.

Az Exit Cirkusz 2017 evben is szinvona
las uj musorral varja a Kedves Kozonseget.
Musorunk cime: CIRKUSZ es VARAzSLAT

GyomaendrOdon
szeptember 21-tol szeptember 24-ig

a Lidl aruhazzal szemben!

Idei musorunkban az allatok kapjak a
foszerepet. Tobb mint 60 allattal erkezik
Onokhoz az Exit Cirkusz. KUlonleges egzo
tikus allatprodukci6kat lathatnak a cirkusz
porondjan. Jazmin a pupos teve, a sivatag
haj6ja, Paco az intelligens szamar, perui
lamak, p6nilovak, holland torpekecskek, ido
mitott kacsak es libak, bengali,bunnai es
aIarcos sziberiai cicakkal, felejthetetlen
macskareviit mutatnak be, idomitott csiva-

11

yak, border collie kutyak es kopasz kutya,
mississippi alligator, sivatagi varanusz, zold
leguan, 6rias sarkantyus tekn6s, 6riaskigy6k
es tigrispitonok.

A cirkusz musoraiban nagyon fontos a
humor. Johny a humor, tehetseges kepvise16
je, gondoskodik miisorunk folyaman a nevet
tetesr61.

Tenneszetesen miisorunkban nem csak
allatok es boh6c van, hanem kival6, a nem
zetkozi cirkuszporondon sikert aratott pro
dukci6kat lathatnak epp ugy a porondon,
mint a leveg6ben. Az illuzi6 meses vilagaba
is elkalauzoljuk Onoket.
A gyerekek taLalkozhatnak Spongyabob

es Minyon 11Iesefigurakkal!

CSALA.DBARA.T AKCIO!
A premier napjan a beh~po csak:

1.500 Ft/fo a lelatora!
A tobbi hetkoznapra: Csaladi

akcio 2-ot fizet 3-at kap a lelatora! (2
db teljesaru belep6jegy vasarlasa eseten
a lel<it6ra ervenyes!)

Tovabbi akci6: 500 Ft kedvezmeny a
belepojegy arab61, a kupon felmutatasa
eseten!

Az elOadasok idopontjai:
csiitortok, pentek, 18 6rakor,
szombaton: 15 es 18 6rakor,

vasamap: 11 6rakor.
Informaci6 es jegyrendeles:

0630/693-46-32
www.exitcirkusz.hu

Keressen Facebookon: Exit Cirkusz.
Ismerd meg legfrissebb hireinket a tarsu
latunk eleter61! Lajkold es oszd meg az
oldalunkat, igy nyerhetsz 4 f6s csaladi
belep6t! (x)
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Dinya Imre Vas- Muszaki Boltja
Gyomaendrod, Bajcsy lit 98. Tel.: 0630/6384-690

Telefon: 0666/284-989,
0620/359·6842

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

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

Gyomaendrodi
kepviselet:

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

SZO.-BESZED
.hifdetesfelveleI!';.. . . - .. -. -. .

Of)70/~2-632-99

szobeszed@gmail.com,

-- - - ---- ---
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Uj LEGO kollekci61
Kulonleges kul- es belteri jcitekok'
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Tisztelt Berfozetoink !
Keresse ui szolgaltatasainkat ettal az evtal kezdodoen:

A.llatorvosi Rendelo
5500 Gyomaendr6d,

Fa 11t 140/2.

Reodelesi ido:
betfa, szerda, pentek:

16-180raig
kedd, csiit6rtok: 10-12 ora
szombat: siirgos esetben

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

dezett betegseg inruzios tera
piaval tamogatva jol kezel
het6.

A fenti betegsegek elke
rii1ese miatt, valamint mivel
a haziallatok bundajukban
bazaviszik a parazitakat es a
Lyme kort, az emberekre is
vesze1yt je1ent, ezelt is fon
tos kedvenceinket kullancs
elleni vedelemben reszesite
nilnk. Ma mar rengeteg barre
cseppentheto (spot-on) ke
szitmeny, illetve szajon at
beadhato tabletta all rendel
kezesiinkre a megelozes er
dekeben.

Hogyan tavolitsuk el a
kullancsot? A "kullancs-sze
zon"-ban fontos kedvenciink
kiiltakarojanak minel gyak
rabban t6rteno atvizsgalasa,
mivel sokkal nagyobb a
betegsegek atviteJenek va1o
sziniisege, ha a kullancs tobb
mint egy napja sziv mar vert
az allatbol. A boltokban mar
sokfeIe kullancs kiszedest
segito csipeszt, kanalat lehet
vasarolni, de siirgos esetben
kezzel is kivaloan eltavolit
hat6 a parazita. A borh6z
minel kozelebb kell megra
gadni a kullancsot, a legke
vesebe nyomast gyakorolva
a verrel teli testreszere es egy
hatarozott csavaro-huz6
mozdulattal eltavolitani az
allatb61.

Soha ne kenjiik be a kul
lancsot olajjal vagy krem
mel, mert mik6zben e1pusz
tul, nagyobb esellyel juttatja
a korokozot kedvenciink
szervezetebe!

dr Racz Beata
allatorvos

A forro nyar mulasaval
es a panisabb, nedvesebb osz
bek6szontevel egyre tobb
szor talalkozhatunk hazialla
taink kullancsfertozesevel.

Ezen parazita nem csak
verszivasaval karositja hazi
allatainkat, hanem sulyos
betegsegeket is terjeszthet.
Az egyik ilyen betegseg a
Lyme kor, melyet a Borrelia
burgdorferi bakterium okoz
es az Ixodes kullancsfaj a
k6zvetitoje. A korokozo a
kullancs csipese soran jut az
allat szervezetebe es a vere
ramba kerii1ve fokent az izii
letekben te1epszik meg. Az
embereknel jellemzo borpir a
kullancs csipese be1yen, de
kevesbe markans jele a ferto
zesnek kutyanal; naluk
inkabb a laz, az iziiletek duz
zanata, santasag, bagyadtsag
figye1heto meg.

A diagnozis felallitasa
nem konnyii, csak igen draga
laboratoriumi vervizsgalattal
igazolhato biztosan a bakte
rium koroki szerepe. A keze
les t6bb hetes antibiotikum
kUrabol all, mivel nehez kiir
tani a korokozot az allat szer
vezetebOl.

A masik igen sulyos
betegseget a Babesiosist, a
Dermacentor kullancs ter
jeszti, mely az Alfci1don csak
elvetve fordul elo egyelore.
A Dermacentor kullancsok
az erdos, fas teriileteket ked
velik fokeppen, igy a Du
nanrulon es Esz~k-Magyar
orszagon sokkal gyakrabban
figyelheto meg ezen korkep.

A Babesia egysejtii elo
lenyt a kullancs szinten a
verszivassa1 juttatja az allat
szervezetebe, majd a verbe
keriilve karositj a a v6r6sver
sejteket igy verszegenyseg
alakul ki. A fertozott allat
1azas, verfogyottsag, sarga
sag, bamas vizelet (a szeteso
vor6sversejtek miatt) iiritese
a vezeto tiinetek. Akorokozo
csak egy specialis irritativ
injekcioval irtbato ki a szer
vezetbOl, de az idoben felfe-

Kullacsok altai terjesztett
betegsegek kedvenceinknel

lyes hulladek (akkumula
tor, festek, oldoszer, per
metezoszer, stb.)

- Vegyszeres, zsiros
flakon,

- Fogkefe, miianyag
j<itek.

A sze1ektiv szigetek
melle semmi1yen fonna
ban ne helyezzenek hulla
dekot, hiszen az fokozot
tan ki van teve a kobor
allatok altaI torteno szet
hordasnak!

Kerjiik a 1akossagot,
hogy fokozottan figyeljen
a sze1ektiven gyiijtott hul
ladek osszetetelere, tobbek
kozott azert is mert a vaIo
gatis kezze1 tortenik.

Cimiink: 5500 Gyo
maendrod, Iparte1ep u. 2.
Telefon: 0666/386-269

Ugyfelszolgalat:
HetfOn es csiitortokon

8-12-ig, 12.30-15 oraig,
penteken 8-13 oraig.

Szelektiv es zOld
edenyzet igenyles: ked
den, csiitortokon: 9-14 ora
kozott.

Lomtalanitas kerese:
0620/319-10-55

Tegyiink egyiitt a kor
nyezetiink, varosunk tisz
tasagaert, az egeszsegiink
videlmeert!

Gyomakozszolg Kft.

miianyag edenyzet a kft.
telephelyen,

- lomtalanitas a helyi
rendelet ertelmeben haz
hoz meno rendszerben
elore egyeztetett idopontra
munkatarsaink hazhoz
mennek. A nem sze1ektiv
hulladekot tartalmazo zsa
kot/edenyzetet nem all
modunkban elszallitani.
Telepiilesi hulladeknak
zsak iigyfelszolgalatunkon
vasarolhato.

Szelektiv csomagola
si hulladek gyiijtese
sonin az alabbi hullade
kok helyezhetOek el a
zsakban/edenyzetben:

- Asvanyvizes, iiditos
PET-palack, osszenyomva

- Etelmaradekot nem
tartalmazo miianyag zacs
ko, reklam taska,

- Mososzeres, moso
gatoszeres, kozmetikai
szeres flakonok (tusfur
dos, samponos) kioblitve,

- Tejfcilos-, joghurtos-,
vajas, stb. dobozok elmos
va, tejes-, gyiimolcsleves,
stb Tetra Pack dobozok
(italos karton) kiobitve,

- Aluminium soros-,
iiditos dobozok kioblitve.

NEM HELYEZHE
TOEL:

- Telepiilesi es vesze-

- kisiisti berf6zes 130 liter jo min6segu gyiimolcscefre mennyisegt61
- kierjedt cefre alkoholtartalom meghatarozasa (UJDONSAG: 15 perc alatt!)
• kierjedt cefre maradek cukor merese
- gyiimolcs cukortalom meres, Ph beallitasi szerek, tanacsok
- bercefrezes a kovetkez6 gyiimolcsokb61:

- alma termesiiek: birs. vilmos k6rte
- bogyos termesuek: irsai oliver sz616, cserszegi fuszeres sz616, sarga muskotaly sz616 . feher feeper
- csonthejas gyOm6lcs6k: debreceni b6term6 meggy. magyar kajszi barack, k6keny, centenar szilva,

cacanska radna szilva. cacanska lepotika szilva, blue Ire szilva, z61d ringlo szilva, stanly szilva, besztercei!

"Innek csok a gyiimolcs6t kell kill6/asztonl a tobbi a m; je/adatunlc._

Erdekl6dj6n telefonon: Ignacz Tlbor: 0630/870-9499
'.hullil~lIu

tibor.lgnacz@daas.com

A Gyomakozszolg
Nonprofit Kit az ahibbi
akra hivja fel a tisztelt
lakossag figyelmet!

A szelektiv csomago
lasi es zoldhulladek gyiij
tesehez a kozszolgaItato 1
gyiijtozsakot biztosit, be
gyiijtes alkalmava1 1 csere

zsakot adnak kollegaink.
Tudjuk, hogy az 1 db csere
zsak tudatos szelektiv
gyiijtes eseten keyes, ezert
atlatszo miianyag zsakban
kihelyezett szelektiv hu1
ladekot is elszallitunk.

Zoldhulladek gyiijtes
alka1maval a zsakban,
edenyzetben es kotegelve
(kezzel mozdithato meny
nyiseg) kihelyezett hulla
dekot all modunkban el
szallitani. 0gyfelszo1ga
1atunkon tovabbi zsakok
felvehetoek.

Szerzodessel rendel
kezo iigyfeleink reszere
teritesmentesen kerhetO:

- szelektiv csomagola
si hulladek gyiijteshez
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Else osztalyu
orovi feny6b61
Ijt6k, ablakok

eszftese!

butorlapb61
vakumf61iazott
felulettel vagy
tomor fab61!

Telefon:
0630/9554-571

Az aramszolgaltato

heti ket alkalommal tart
ugyfelszolgaJatot a Selyem
uti varoshaza eptiletenek
f61dszintjen lev6 irodaja
ban. Hetfoi napokon det
elott 8-13 6raig, szerdan
kent pedig 15-19 6raig

varjak az ugyfeleket a sze

melyes tigyintezesre.

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

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

szobeszed@gmail.com

SZQ-BESZED
hirdetesfelvetel!

Telefon:
0670/22-632-99

~

VILLANYSZERELESI MUNKAK
regisztralt villanyszerel6vel
sajat arukeszletb61!

MUNKARUHAzAT!

Szakuzlet (Juhasz Istvan)
Mez6tur, Rak6czi ut 1

Villanyszerelesi anyagok,
vilagftastechnika,
gazkeszulekek es alkatreszek!

BALUVIL

A lakossagi apr6
tovabbra is ingyenes!

Az ENKSZ Eszak-Del
Regioncilis Foldgazszol
galtato Zrt. ugyfelszolgala
ti irodaja a varoshaza f6ld
szintjen. Nyitva tartas:
hetfo 14-18 6raig, kedden

8-12 6raig. A szemelyes
ugyfelszolgalaton igenybe
vehet6 szolgaltatasok: gaz
mer6allas bejelentese, mu
szaki szolgaltatasok meg
rendelese, illetve lemonda
sa, fogyasztoi adat- es cim
valtozas bejelentese, fo
gyasztasmer6 fLtirasa, fo
gyasztasi hely ki- es be
kapcsolasa, szamlazassal
kapcsolatos inforrnacio ke
rese, bankkartyas befizetes
lehet6sege, stb.

liinvf16lszolRalatl
IGazszo1aal·""'·.... 1

Liviel Kit
TeJefonszam:
0670/396-5965

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

KOROSI
WEEKEND

HORGAsZBOLT
Gyomaendrod,

Hidfo u. 12.
(Az Endr6di hid labanal)

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

szezonban vasarnap 8-11 .

Napijegyek, hetijegyek
valthat6k!
Elocsalik,

horgaszfelszereh~sek,

etetoanyagok!

Telefon:
0670/261·0472

I 1 J:" .aI t I10 aszt os
es 1 £61akatost

keresiink..
Palyakezdok
jelenkezeset
is varjuk!

valamint

regi butorokat
vasarolok!

Keszpenzzel fizetek!

Barkai Zsolt
Telefon: 0630/953-3594

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

Tornado elektromos
kerekpar elado. Ar: meg
egyezes szerint. Telefon:
0670/329-8493

.JARMU

Barmilyen meretG hasznalaton kivuli

boroshord6t,

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

J6 allapotban levo 2
szobas kiad6 lakast kere
sek 1 fO reszere Gyoma
endrodon, ha lehet ga
razzsal. Telefonszam: +36
30/9313-999

Akac .oszlopok eladok
erdek16dni lehet a 0630/
7472-472-es telefonon.

Budapesten a Keletinel
2 szoba hallos lakas uj epi
tesu hazban igenyes es
megbizhat6 egyennek
kiad6. Telefon: 0630/477
7163

Elad6 egy db mazsa,
hatiperrnetez6, 6nt6z6 szi
vattyU, Stihl-fiiresz, rotaci
os kapa. Erd.: 0666/610
713 vagy 0630/559-9731
telefonszamon.

Karosszeria, kipufogo
utanfuto, potkocsi, utanfu
to javitas! Valamint kerites,
kapu, e16tet6, terasztet6,
steg stb. keszitese. Erd.:
0670/514-4641

Negy db nyari gumi
abronccsal elad6 Endr6
don. Merete: 165/70 R 14.
4.500-Ft/db. Erdek16dni:
0620/5198-764

Taskairogep j6 alla
potban elado. Ara: 3500 Ft.
Erdekl6dni lehet: 20/5197
764

" ry

HAz

EGYEB
28 KW teljesitmenyil

Rival 2,5 vegyestiizelesu
kazan k6zponti fiiteshez
elado. Telefon: 0630/548
1633, 0630/354-4166

KERT, TELEK
Gyomaendr6don, a

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

Gyomaendr6don a
KorgM utcaban (13. szam
mal szemben) 895 negyzet
meter teriileru kozmu nel
ktili epitesi telek elado.
Telefon: +41/798-996468

Endr6d csendes reszen
egy 3 szobas h6szigetelt
kockahaz gazdasagi epule
tekkel elado. Telefonszam:
0670/238-8577

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

Gyoman ht szo-
bas+etkez6s csaladi haz,
gaz- es vegyes tiizelessel
e1ado. Iranyar: 6,5 millio
Ft. Telefon: 0630/433
9216

Gyomaendr6don a
Korgat u. 15. sz. alatt 705
negyzetmeter teriileru
6sszkozmuves beltertileti
ingatlan elado. Az utca
fronton romos paraszthaz
mellekepUlettel, a telek
vegeben uj epitesu kettes
disznool es takarrnanytaro
10 van. Telefonszam:
+41/798-996468
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Cime:

Ingyenes a lakossagi apro!
A Szo-Beszed ingyenesen jelenteti meg azoknak
az olvas6knak a lakossagi apr6hirdeteseit, akik
ezen a szelvenyen kuldik be megjelentetes celja
b61! A szelvenyen a megjel61t helyre kell befrni a
kfvant sz6veget es a szelvenyt levelez61apon vagy
borftekban elkuldeni a k6vetkezo cimre:

Sz6-Beszed Szerkesztosege
5500 Gyomaendr6d, Hos6k utja 51.

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

Felad6 neve:

Alairas:

Erdeklodni:

Iranyar:

Az aprohirdetes szovege:

... ...
KORLATLAN EDZES

.500 Ft / h6nap

fitness & edzoterem
teremberles IAtlasl kondigepek

kangoo Iaerobik I step aerobik
power body I hastanc Ilsireget6 aerobik

tarsas~anc Ij6ga Ipreventiv gerinc gimnasztika

Kner Imre ter IUJUJw.gellai.hu
06 66 285 840 I06 30 627 8234 fitness Hub Eszolarium

------------------------------------------------------ --~
I
I

J
I
I
I

~---------~------------------------------------------- ---

~-D~i60AL-~~J.iMI~ilJ..'1 PAD1.6S
, - - --- - - - - GUMIHAJOTEST



val6s igazunkat tiikrozi, mintsem
egyetlen olyat, ami hitiinket, veleme
nyiinket - esetlegj6 ervekkel - ossze
wzhatja. Jellemz6en esak azokra a
portalokra kattintunk es azokat a eik
keket olvassuk el, amelyek a sajat
allaspontunkat, velemenyunket ta
masztjak ala. A vilagszemleletiink
nek e16re sejthetaen ellentmond6
nyilatkozatokat, hireket, portalokat
bojkottaljuk, szabalyosan menekU
lunk elaluk. FelUnk ugyanis szembe
sUini a t6lUnk elter6en, alapvet6en
maskent gondolkod6k esetleges
igazsagaival. Ugyanakkor hiteles
bizonyiteknak fogadunk el megker
d6jelezhet6, homalyos forrasokb61
szarmaz6 informaei6kat, ha azok
uzenete megfelel vagyainknak, el
kepze!esunknek, erdekeinknek.

Amerikaban ez a jelenseg rend
kiviili es pelda neIkUI a1l6 m6don
kielez6dott Donald Trump elnokke
vaIasztasa nyoman: az orszag egyik
fele esak azt hallja meg, esak azt
olvassa el, azt a tevemusort nezi, ami
azt uzeni, hogy Trumpnak minden
ben igaza van. Az orszag masik fele
pedig azt, ami szerint Trump min
denben hazudik. (...)

V~-.u~cc
milyen alapon es mikent fogad be
vagy taszit el magat61 alapvet6 infor
maei6kat - az elaiteletei, a hitei
motivaljak - mondja a kutat6esoport
egyik tagja.

- Manapsag az emberek tobbse
ge elszalad az olyan impulzusok,

informaei6k, hirek e161, amelyek
varhat6an nem felelnek meg az lzle
senek, gondolkodasanak, hitenek,
el6iteleteinek. S kozben az is kide
riil, hogy a rank wdul6 informaei6k
tomeget nem azok hatalmas mennyi
sege okan, hanem az informaei6k
varhato tartalma, iizenete alapjan
sziitjuk. Inkabb elolvasunk milli6nyi
teljesen egyforma tartalmu olyan
hirt, kommentart, amely velt vagy

sIr
Oriasi koekazatot jelent az a glo

balisan terjed6 jelenseg, hogy az
emberek egyre nagyobb hanyada
esak azokr61 az informaei6kr61 vesz
tudomast, amelyek alatamasztjak
sajat el6iteletet, vilagszemleletet.

Az amerikai Pittsburgh-ben
mukod6 Carnegie Mellon Egyetem
gazdasagi, penziigyi szakemberek
b61 es pszieho16gusokb61, szoeio16
gusokb61 a1l6 kutat6esoportja kimu
tatta, hogy az informaci6keriiles, a
hireknek egyeni izlesek alapjan tor
tena oneelu szelektalasa olyan tome
ges viselkedesse valt, amely hozza
jarul az alhirek, a politikai-gazdasa
gi-penzugyi vagy tudomanyosnak
mondott hazugsagok "nagyiizemi"
gyartasahoz - irja az alapblog.hu.

-Azt veljuk bizonyitottnak, hogy
az emberek egyre nagyobb hanyada,
egyre tobb esetben teszi azt, amit a
struee: a homokba dugja a fejet. Ha a
mai ember valamit nem akar meg
hallani, meglatni, akkor egyre szele
sebb lehet6segekkel elheti ki vagy<it
arra, hogy azt a valamit ne is hallja,
ne is lassa meg. Az elvegzett felme
resek, igazoljak, hogy az ember
viselkedeset - peldaul azt, hogy

Wilbur Wright

Hugh Hefner

Barrnire gondo! is az ember,
meg masik egymillio embemek is
eppen az jar a fejeben akkor

George Orwell

Robert Merle

Hasznalj lei minden percel,
amit gyennekeddeJ to!thelsz, es
ba bosszUs, vagy faradt vagy, arra
gondolj, a vele tiiltiitt id6 a leger
tekesebb. Ezekb61 a pillanatokbol
taplalkozik a kapcsolatolok es
kes6bb az emlekeitek is.

Ranschburg lena

Lebet, hogy nem vagyok
valami jo nevel6, de van egy
szabaly, amibez tartom magam:
zseb6rat nem javitok kalapacs
csal.

Az 6szinte mosoly az er6s
lelek jele az arcon' Az igazi val
las, az igazi bit, az igazi szeretet:
derus. Es sokat nevet. Ez a min
den nehezseget es fcildi bajt
lekiizd6, iinmagara ebredt lelkiink
legy6zhetetlen ereje! Hogy valalei
szeret-e vagy sem, onnan tudod,
ahogy rad nevet!

Ha tanacsot kellene adnom
egy fiatalembemek, hogy mikent
legyen sikeres, azl mondanam
nelei, hogy szerezzen be egy jo
apat es anyat.

Muller Peter

Idezetek
err61-arr61
Az embemek nem kell a

masokszabalyai szerint elnie.
Nem kell hagynunk, hogy kiiliin
fele el6iteletek korlatozzanak
benniinket. A sziileinkt61 kapjuk
az eletiinket, aztan a kiimyeze
tiink es a tarsadalom alakitja. Az
ember vagy beletiir6dik ebbe
vagy a maga utjat jaIja, es megta
lalja iinmagat. Az det csodalatos
kaland, ha magunk iranyiljuk es
sajat almainkat valtjuk valora.
Aki nem ezt teszi, sosem fogja
megtudni, hogy mi lehelett volna.
Sohal


