
TC3 f::{~-1
.,t.t.~""'.··I""""'·.." ,

Aro: 220 Ft

XXIV. evfolyam 11. szam * Torsadalmi, kulturolis, hagyomony6rz6 foly6irat * 2017. nov(lmber

Falytatds a 3. aldalon!

tar igazgat6 tolmacsolta a hallgat6sag
fele. A beszedeket kovet6en Dr. Takacs
Arpad es Toldi Balazs tartalmaz6 egy
id6kapszulat helyezett el a burkolatban.
Az id6kapszula nyomtatott formatumu
es pendrive-on tarolt informaci6kat tar
talmazott, hogy a kes6bbi generaci6k is
megismerhessek a Gyoma tortenetet.

Az emlekter avatast kovet6en az
Qnnepelyes koszoruzast a H6sok em
h~km(jvenel tartottak. A nemzeti Qnnep
helyi esemenysorozata a Gyomaendr6
di Jarasi Hivatalban tartott Qnnepi kep
visel6-testUleti Wessel fejez6dott be.

Az emlekter felavatasa alkalmab61
felidezzQk bar6 Wodianer Albert alakjat,
aki eletevel peldat adott minden mai es
jovend6 gyomaendr6di polgar szamara.
Nagy tettei ellenere meltatlanul keves
sz6 esik r6la.

"'o(liallel~ Albe.·t ell.lekezete

2017. okt6ber 23-an szep unnepet
ult Gyomaendr6d kozossege. Ekkor em
lekeztUnk meg az 1956-os forradalom
es szabadsagharc h6seir61, valamint a
"Gyoma 300" emlekev zar6esemenye
kent emlekteret avattak bar6 Wodianer
Albert, telepQlesQnk egykori foldesura
emlekere.

Az Qnnepi esemenysorozat 11 6ra
kor a "Gyoma 300 eves" helyWrtene
ti kiallftas megnyit6javal kezd6dott a
nemreg uj helyre koltozott Hatar Gy6z6
~arosi Konyvtarban. Deli 12 6rakor a fel
ujitott Wodianer Albert teren tartottak
a nemzeti Qnnepr61 sz616 megemleke
zest, valamint sor kerult az emlekter fel
avatasara.

Az Qnnepi beszedet Dr. Takacs Arpad
kormanymegbfzott tartotta, majd Toldi
Balazs polgarmester lezarta a "Gyoma
gOO" emlekevet. Az emlekter avat6 gon
dolatokat Dr. Erdesz Adam megyei level-

Az alma fogyaszt<isanak egeszsegre
gyakorolt kedvezi) hat<isai

OKTOBER 23-A UNNEPE
GYOMAENDRODON
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Uldas Matyi a ci1'kuszban
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i ek a R6zsahegyi Iskolilb61
Bolyai matekve1'senyen voltunk

2017. november
~ If .... •

Rendhagy<'> eloadas kereteben, a cirkusz- es a szinhazmlive
szet eszkozeit is felhasznaI6 produkci6t nezhettek meg az oto
dikeseink Budapesten, a Fovarosi Nagycirkuszban. Az eloadas
a cirkuszban hangulati elemekkel, erzesekkel es eros szimb61u
mokkal jelenitette meg az eredeti tortenetet, ameIybe bevont'lk
a lelkes gyermekkozonseget is. A delutani cirkuszlMogatas elott
megtekintettiik a Mezogazdasagi Muzeumot es a Hosok ten~t

is. A kellemes hangulatll kiranduhis tamogatasaert koszonetet
mondunk Dank6 Bela orszaggyl\lesi kepviselo urnak.

Europai Diakspo1't Nap

2017. szeptember 29-en iskoIank is bekapcsol6dott az Eur6
pai Diaksport Nap rendezvenybe. A program kereteben tizenhH
orszag egymilli6 diakja sportol egyszerre Eur6pa-szerte. A sza
balyok ertelmeben 2017 metert kell futni az evszamnak megfe
leWen, majd legalabb 120 percet sportolni. A 120 perces sporto
las kereteben az als6s diakjaink bllj6cskaztak, szamhaboruztak,
celba dobtak, akadalypalyM teljesitettek es egyeb jMeI<os teIada
told<al tbltottek ki a rendelkezesre a1l6 idot. A felsosok egy hazi
labdarllga bajnoksagon vettek reszt, ilIetve kidobas es tloorball
meccseken merettettel< meg magukat.

1956.oktobe1' 23-1'a emlekeztiink

A megemlekezo musort az irodalom szald<or diakjai es az
iskola enekkara adta. A tortenelmi esemenyek felelevenitese
utan ertekeltiik az elmliit masfel hanap esemenyeit, versenyeit,
programjait.

Az iinnepi megemtekezes

Pentek 13-a a babona szerint balszerencses nap, de 44 lelkes
versenyzo ezzel nem torodve reszt vett okt6ber 13-an, a Bolyai
Matematika csapatversenyen. A r6zsahegyis gyerekek koreben
hosszu evek ata azert is nepszerl\ ez a versenyforma. mert a 4 fOs
csapatok egyiitt gondolkozhatnak az alternativ vataszokat is tartal
maz6 feladatokon.

Egy heten at minden az oszrol szolt

Tartalmas es j6 hangulatll temahet volt iskohinkban ezen a
hden. Az osz szepsege, sokszinusege volt jelen a tanitasi 6rakon
es a szabadidos tevekenysegek saran. A remek oktaberi idojaras
nak koszonhetoen lehetosegiink volt az iskola melletti Iigetben
termeseket. szep oszi leveleket gYl\jteni, kozben megfigyelni az
oszi termeszetet. Szerencsesnek mondhatjuk magunkat, hogy is
koIanknak ilyen csodalatos, festoi kornyezete van. A termesekboI.
levelekbol kepeket, b,ibokat keszitettek szorgos Ids kezek, amelyek
a tantermeket, es a folyos6kat oszi hangulatba oltoztettek. Az als6
tagozatos gyerekek varva-vart programja a csiitortoki Vitamin
nap volt. Ekkar az egeszseges taplalkozas jegyeben zoldsegbol,
gyiimolcsbol kesziilt finomsagokat k6stoltunk.. A sziilok kreativi
tasat es aktivitasat igazolta ebben az evben is a sok-sok mutat6s es
izvilagaban is kit(Jno alkotas, amit ez llton is koszoniink szepen.
A delelotti programot jeitsz6hazzal zartuk. Ebed utan keriilt meg
rendezesre a Vitamin fut,is, amit a ja idol1ek koszonhetoen a geiton
tudtunk lebonyolitani.

A felsosok Osz temahetet, a hagyomanyoknak megfelel6en,
az otodikesek szerveztek. "Az OSZ szinei" cimmel digitcilis kep
keszito palyazatot irtunk ki, amelynek gyoztesei Csatari Levente
es Keresztes Fanni lettek. Nagy erdeklodessel vartak a tanul6k a
HalJoween-partyt, amely ebben az evben Vitamin-biifevel ege
sziilt ki. Az osztalyfonokok vezetesevel az osztalyok oszi sHat
tettek ket kozeli kerteszetbe, ahol megismerhettek az oszi kertek
diszeit, a fak, disznovenyek iiltetesenek m6dszereit.

Az aradi vcrtantik emleknapjdn
a negyedikesek kildtogatlak a 48-as katana siljdhoz

Szlovenia kincsei: varak es a te1'meszet

Ebben az evben Szloveniaba szerveztiink 4 napos tantestiileti
kirandulast. CsodaIatos termeszeti szepsegek, kulturalis es torte
nelmi ertekek leitvanyaval gazdagodtunk.

Tovabbi informaci6k, fot6k a honlapon:
www.rozsahegyiiskola.hu
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Prof. Dr. Gy ricza Csaba ett
Gyomaendrod diszpolgara
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Wodia er Albert e
(jolytatcis a cfmlapr61)

lekezete

Gyuricza Csaba a dm
atvetele utan

Fot6: Ungvolgyi Janos

Hegediis Bence
j6szerkeszt6

A Templarius Alapitvany javaslatara
Prof. Dr. Gyurieza Csaba lett Gyomaend
r6d diszpolgara.

(Gyoma, 1973. junius 5.) kbrnyezet
gazdalkodasi agrarmernbk, egyetemi
tanar, az MTA doktora.

N6s, felesege Dr. Ujj Apolka egye
temi adjunktus, harom leanygyermek
edesapja (Emma 2006, Karola 2008, Adel
2012).

Endr6don jart altalanos iskolaba,
majd elvegezte a szentesi Bartha Janos
I<erteszeti Szakkozepiskolat.

1991-ben Gybngybsbn tanult to
vabb a GATE Gazdasag- es Tarsadalom
tudomanyi karan, majd Godoll6n foly
tatta tanulmanyait a GATE Kbrnyezet- es
Tajgazdalkodasi Intezeteben, aho11996
ban kbrnyezetgazdalkodasi agrarmer
nbki diplomat szerzett. 1996-99 kbzbtt
doktori (PhD) bsztbndijas a gbdoll6i es
a beesi egyetemen. 2000-ben doktoralt
talajfizikab61. 2008-ban habilitalt dokto
ri fokozatot szerzett, 2015-ben a Magyar
Tudomanyos Akademia doktora lett.

Nyelvismerete: 1993-ban Stuttgart
ban PNdS nemzetkbzi angol, 1994-ben

nemetb61 fels6foku allami, majd 2005-ben kbzepfoku angol nyelvvizsgat
szerzett.

1995/96-ban pedig elvegezte az Eur6pai Uni6 agrarrendszere c. nem
zetkozi bizonyftvanyt ad6 kepzest.

Wgzett tanulmanyokat meg:
1993. aprilis - augusztus: TEMPUS - bsztbndijjal egy szemesztert a

stuttgarti Hohenheim Egyetemen talajvedelemb61.
1994-ben es 1996-1998-ig Beesben az Universitat fUr Bodenkultur-ban

a kbrnyezetkimel6 talajmuvelest tanulmanyozta.
1995 mareiusaban a svajei akademian tanult (Johannes Kreyenbuhl

Akademie)
1999-ben osztbndijas volt a Purdue University-n Amerikaban.
2000-ben OECD bsztbndfjjal 3 h6napot tbltbtt Svedorszagban a

Swedish University-no
2001-ben DAAD bsztbndfjjal Nemetorszagban tanult a Zentrum fUr

Agrarlandsehaft-on.
I<utatasi terulete: talajmuveles es talajvedelem. A halmozottan hatra

nyos tersegek fbldhasznalata, novenytermesztese, a talajallapot leromlasa
(tbmorodes, er6zi6, deflaci6) okai es az ellen uk val6 agroteehnikai vede
kezesek lehet6segei es az EU esatlakozas varhat6 hatasanak vizsgalata a
hazai nbvenytermesztesre.

A gbdbll6i Szent Istvan Egyetemen 2000-t61 tanarseged, 2001-t61
egyetemi adjunktus, 2004-t61 egyetemi doeens, 2004-ben az Eur6pai
Uni6 Kozos Kutat6kbzpontjaban Milan6ban dolgozott nemzeti szakert6
kent, 2012-2015-ig dekan. 2015-t61 a I<aposvari Egyetem es a Szent Istvan
Egyetem professzora - ezzel Magyarorszag legfiatalabb agrarprofesszora.
2015 mareiusat61 a Mez6gazdasagi- es Videkfejlesztesi Hivatal allamtitka
ri rangu elnbke. 2017-t61 a Nemzeti Agrarkutatasi es Innovaei6s Kbzpont
f6igazgat6ja.

Jelent6s tarsadalmi, kbzeleti munkat vegez: negy alapftvany kurat6
riumi tagja, a foldmuvelesugyi miniszter tanaesad6 testllietenek tagja, a
Herman Ott6 Intezet felugyel6bizottsagi tagja, hat eve belugyminiszteri
tanaesad6 a kbzfoglalkoztatas temakbreben, a vbrosiszap-katasztr6fa uta
ni tajrehabilitaci6 szakmai vezetaje volt.

Kitllntetesei: Pro Scientia Aranyerem (1995), Ev doktorandusza (1998),
Daranyi Ignae-dij (1999), Tudomanyert Emlekplakett (2001), Bolyai Ja
nos OsztOndij (2001), Delta Egyetem (Egyiptom) aranyerem (2005), Pro
Seientia Aranyermes diak temavezet6je (2005), Tankbnyv Niv6dfjak (2007,
2008), Cfmzetes egyetemi tanar a Szegedi Tudomanyegyetemen (2013),
Vezekenyi Ern6 dij (2015), cimzetes egyetemi tanar a Debreeeni Egyete
men (2015), Agrargazdasagert dij (2015), Allatorvostudomanyi Egyetem
dfszpolgara (2017)

Gyomaendr6ddel alland6 es eleven kapesolatot tart fenn. Dolgozik az
endr6di Honismereti Egyesuletben. Reszt vett a nagyvaradi helytOrteneti
kutatasban, adatokat gyujtbtt es publikalt az 1944. okt6ber 6-7-i endr6di
esemenyekr61, valamint ipartbrteneti kutatasokat is vegzett.

Kbszonjuk Gyomaendr6d Varos Onkormanyzata kepviseI6-testllle
tenek, hogy teljes egeszeben tamogatta Prof. Dr. Gyurieza Csabat, hogy
2017. okt6ber 23-an Gyomaendr6d diszpolgara legyen. Szerkeszt6segunk
gratulal az elismeresehez.

Ki is volt baro Wodianer Albert?
1818. allgusztlls 13-an szliletett Szegeden. Gimnaziumi tanlllma

nyait sziil6varosaban es Budapesten folytatta, majd a beesi muegye
temen szerzelt diplomat. Hosszabb kLilfOldi lItazasokat kovetoen tobb
even at elt Angliaban. Hazajaba az 1860-as evek vege fele tert vissza,
majd 1867-ben a magyar eszaki vasut kiralyi biztosava neveztek td,
ezen allasat az eszaki vasLlt allamositasaig l11egtartotta. "Egyeb aUast
nel11 vallalt soha, de a kozligyek irant mindvegig erdeklodott, !<iilo
nosen ott, ahol aldoznia kellett, am it mindenkor fourf bokezuseggel
eseJekedett:' Uradall11ait, koztlik elsosorban az atyai orokseg reven tu
lajdonaba kerlilt gyoma-endrodit val6sagos mintagazdasagga alakftot
tao 1869-ben a masodik osztalYll vaskoronarendet, a kovetkezo evben
pedig a papai Szent Gergely rend kozepkeresztjet kapta meg. 1886-ban
bar6i dmet kapott, es egyben a forendihaz orokos tagjava nevezte ki
az uralkodo.

Baro Wodianer Albert sokat tett Gyomaert: nejevel Atzel Zsofia
val miiveszeti szempontbol az egesz Alfoldon paratlan romai katolikus
templomot epittetett, aggok menhaz:it es arvahazat Jetesitett. Bekes
varmegye is sokat kbszonhetett neki, a kozjotekonysag erdekeben nagy
osszegu alapftvanrokat tett a varmegye reszere. De tobbi uradalmat
sem hanyagolta e, ugyanis mindegyiket a pedag6gia koveteltnenyei
nek mintaszeruen megfelelo iskolakkal latta el.

"Baro Wodianer Albert az emberbaratok legritkabb, es epp azert
legnagyobb rokonszenvre, s tiszteletre melto, a jotekonysagot zajtala
nul, esendesen, mondhatni titokban gyakorlok reszehez tartozott. Eb
ben a titkos j6tekonysag gyakorlasaban azonban nem ismert met-teket,
sot j6Ielekkel mondhatni r61a, hogy az orszagban paratlanul alit. 6
maga, oriasi vagyona s fejedeltni jovedelrne daezara szerenyen elt, de
jovedelme zomet emberbarati j6tekony s kozmiivelodesi edokra fordi
totta ... irtozott a reklarntol.

Es ami egyik fOerdeme: szakertelmevel, aldozatkeszsegevel a
gyoma-endrodi birtokbol valosagos mintagazdasagot alaldtott es a ket
nagy kozseget es lakosait oly e16nyokben, kedvezmenyekben reszesi
tette. aminok manapsag paratlanul allanak. Es bizonyara

nem veletlen, nem esetlegesseg, a gyomai-endr6di lakossag tempe
ramentllmanak pedig

meg kevesbe tudhat6 be, ellenben dbnto resze volt b. Wodianer
Albert fbldesLlri j6 szivenek, aldozatkeszsegenek ama tenyben, hogy az
agrarszoezializmus viharai eddigele

majdnem nyomtalanul szaguldtak el Gyoma-Endrod kozsegek fo
lotto Hogy az a halala utan is fgy lesz-e? Az barmennyire kivanatos,
legalabb is ketes dolog."

Atzel Zsofiaval kottetett hazassaga gyermektelen maradt. "Bs aId tal
a SOl'S az apai oromet megtagadta, az egesz emberiseget, hil6nosen pe
dig a nyomor sujtotta, SOl'S i.ildozte felebaratait fogadta esaladjanak es
ereztette veliik nem versegen alaplllo, s ep azert Istennek meg inldbb
tetszo, aJdozatkesz szeretetet."

Rovid betegseg utan 1898. jLll1illS 17-en hunyt eJ Blldapesten. Foldi
maradvanyait jLll1ius 19-en szenteltek be budapesti otthonaban, majd
klilonvonattal Gyomara szaJlitott<ik, ahol masnap helyeztek orok nyu
galomra a Jezus SZlve templom kriptajaban.

Halalhirere a gyulai varmegyehaz erkelyere, valamint a gyomai
es endrodi kozepliletekre gyaszlobogot tUztek ld. "A fimon lelki.iletu,
rendldvi.il szereny, rokonszenves modol'll, aldott j6 leU<ii ferfiU hala
la mindenkiben mdy szomorusagot. igaz fajdalmat keltett. De sehol
sem oly elenk es indokolt a reszvet, mint Bekes varmegyeben, amely
Wodianer Albertben egyik legjobb fiat, kozeletenek egyik leghaszno
sabb polgarM veszfti eI:'

Hegediis Bence

Felhasznalt jorrasok: Bikes, xxx. hf 25. szam, Bekesmegyei J(oz
IOny, XXV evf 50. szam

A jenykep jomlsa: F6varosi Szab6 Ervin Konyvtcir, Azonos[t6:
040047

Tisztelt Olvas6k!

Deeemberi szamunk lapzartaja kivetelesen november IS-en
lesz. Kesobb nem tudunk inisokat fogadni!

Kerem szives megertesuket:



Targyaltunk egy beszamol6t, amely a 2016/2017-es tanev 6szi,
teli, tavaszi valamint nyari sziinetekben megval6sult sziinidei gyer
meketkeztetesr61 adott tajekoztatast. Az oszi sziinetben 310 f6 gyer
mek torvenyes kepvisel6je reszere keriilt megkiildesre a tajel<Qztatas
es igenyl6lap, melybol 75 gyermek vonatkozasaban erkezett vissza
igenyles es tortent megallapitas. A viszonyJag keyes igenyles oka,

2017. novemberK

A kepvise16-testiilet korabban mar tobbszor is foglalkozott a
Selyem lit es az Apponyi lit keresztez6desenek forgalom teehnika
javal es kozlekedes biztonsagaval. A legut6bbi dontes ertelmeben
figyelemfelhiv6 sarga tabla keriilt kihelyezesre. A legut6bbi (2017.
jlllius 25.) kozlekedesi balesetet koyet6en Paraizs Tamas r. alezredes
orsparanesnok levelben fordult Onkormanyzatllnldloz, melyben
kerte, javasolta, hogy a tovabbi balesetek elkeriilese erdekeben vizs
galjuk meg a keresztez6desben forgalomlassit6 akusztikai bordak
es veszeJyt jelz6 sarga villog6k kihelyezesenek lehetoseget. Gyoma
endr6d Varos bnkormanyzatanak kepvisel6-testiilete tamogatta a
Selyem l1t es Apponyi lit keresztez6desenek forgalomteehnikai fej
leszteset 14 db akusztikus borda kihelyezesevel. A munkalatok meg
val6sitasahoz brlltt6 233.362 Ft-ot biztosit a 2017. evi koltsegvetes
helyi kozutak iizemeltetese, fenntartasa szakfeladat terl1ere.

Az Emberi ErOforrasok Miniszteriuma megbizasab61 az Emberi
Er6forras Tamogataskezel6 2017. allgusztus 31-en nyilt'palyazat ke
rete~.en meghirdette a Bursa Hungariea Fels60ktatasi Onkormany
zati Osztondijrendszer 2018. evi palyazati fordul6j<it hatn\nyos hely
zetii, szoeialisan raszorul6 fiatalok fels60ktatasi tanulmanyainak
tamogatasara. 2017. okt6ber 2-ig van lehetosege az onkormanyza
toknak esatlakozni az osztondijprogram 2018-as fordlll6jahoz.

A esatlakozast kovet6en okt6ber 3-ig ki kell irnia az Onkor
manyzatnak a palyazatokat. A palyazatokat esak elektronikusan le
het benylljtani a www.emet.gov.hu rendszerben el6zetesen tortent
regisztraci6 lltan. A palyazatok benylljtasi hatarideje 2017. novem
ber 7.

A tamogatast kizar6lag szoeialis raszorultsag alapjan lehet el
nyerni. Helyi, megyei es kozponti forrasb61 taplalkoz6 osztondij
rendszer keriilt kialakitasra, amelynek biztositasa soran a helyi
onkormanyzati tamogatashoz a megyei onkorm{lllyzat is nYlljthat
tamogatast, majd ehhez az Emberi ErOforrasok Miniszteriuma is ta
mogatast biztosit. A Bursa Hungarica bsztondijpalyazatnak k<~t tl
pusa van, "K es "B". Az "K tipusu palyazatot kizar61ag a telepiilesi
onkormanyzat teriileten aUand6 lak6hellyel rendelkez6, fels60kta
tasi intezmenyben hallgat6i jogviszonnyal mar rendelkezo palyaz6k
ny{ljthatjak be. Ezen palyazat eseteben a tamogatas 10 h6napra, azaz
ket egymast kovet6 tanulmanyi felevre vonatkozik, mely jelen eset
ben a 2017/2018-as tanev masodik feJeve es a 2018/2019-es tanev
elso feJeve. Az osztondij foly6sitasanak kezdete legkorabban 2018.
marcius.

A "B" tipliSU palyazatot Idzar61ag a telepiilesi onkormanyzat
teriileten alland6 lak6hellyel rendelkez6, a 2017/2018-as tanevben
utols6 eves, erettsegi elott aU6 kozepiskolasok vagy felsOfoku dip
lomaval nem rendelkezo, fels60ktatasi intezmenybe meg felvetelt
nem nyert erettsegizettek, akik a 2018/2019. tanevt61 kezdod6en
fels60ktatasi intezmeny kereteben teljes ideju kepzesben vesznek
reszt. A palyaz6k koziil esak azok reszesi.ilhetnek osztondijban, aldk
a 2018. evi felveteli eljarasban el6szor nyernek felvetelt fels60ktatasi
intezmenybe es tanulmanyaikat a 2018/2019. tan~vben tenylegesen
megkezdik.

2017. evi fordlll6ban 5.000,-Ft/f6/h6 kerLilt megallapitasra, java
soljuk tovabbra is ezt a tamogatasi osszeget. A minel szelesebb korl!
forras Idhasznaltsag erdekeben javasoltuk, hogy a szoeialis szem
pontok meghatarozasanal az egy fore jut6 jovedelen: 57.000,-Ft osz
szeg helyett, keriiljon megemelesre 85.500,-Ft/f6. Igy val6szinllleg
tobben igenybe tudjak venni ezt az osztondijat.

Toldi Balazs polgarmester

hogy az 6vodak nem feltetlen azonos id6tartamban tartanak zarva,
mint az iskolak, esetenkent be sem zartak az 6szi sziinetre, az ingye
nes etkezes viszont esak a zarva tartas munkanapjaira vonatkozik.
Ezt kovet6en a hivatal iigyintez6je osszesitette az igenyleseket, majd
hatarozatban rendelkezett a sziinidei gyermeketkeztetes megaJIapi
tasar61. A teli sziinetre vonatkoz6an 313 f6 gyermek vonatkozasa
ban keriilt kikiildesre a tajekoztat6 es nyilatkozat, eld<Qr mar tobben,
128-an igenyeltek kiilonboz6 id6tartamokra az ingyenes ebedet. A
tavaszi sziinetben 310 fo igenyelhette az ingyenes sziinidei etkez
tetest, a tenyleges jelentkez6k szama 69 f6, mely szinten az 6vodak
elter6 zarva tartasa, (amennyiben zarva tartottak) miatt ilyen keyes.

A nyari sziinetre vonatkoz6an 322 f6 gyermek reszere igenyel
hettek ingyenes sziinidei etkezest, melybol158-an kertek a megalla
pitast. A-2017/2018-as tanev 6szi sziinidei gyermeketkeztetesre vo
natkoz6 igenyfelmeres folyamatban van, 303 f6 gyermek igenyelheti
az oszi sziinetre az ingyenes ebedet, nyilatkozatukat okt6ber 4-ig
kell visszajllttatnillk a hivatalhoz.

,
Ireanyzati
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HOSSZll evek e16kesziilete, "viharai" utan a kozponti integraci
6nak, a regionalis szintii hulladekgazdalkodas megval6sitasanak
utols6 fazisahoz erkeztiink. Bekes megyeben a kormanyzati szin
ten meghatarozott kozszolgaltat6, a DAREH Bazis Zrt. fog szol
galtatni. Alvallalkoz6kat tovabbra is bevonhat, mely esetiinkben
a Gyomakozszolg Kft .. Eddigi kozszolgaltat6nk az FBH Np. Kft.
"kivonul" a megye teriileter61, ill. azokr61 a helyekr61, ahol a "Koz
szolgaltat6i terkep" szerint mas kozszolgaltat6nak van jogosultsaga.
Gyomaendr6d teriileten a DAREH Bazis Zrt. fog szolgaltatni, es
mivel egyenl6re tulajdonosi reszesedesiink nines benne, igy a mar
korabban targyalt lepesek szerint kell haladnunk. Gyomaendr6d
Varos kepvisel6-testiilete 297/2017. (VI. 29.) Gye. Kt. hatarozata
val hagyta j6va a Delkelet-AlfCildi Regionalis Hulladekgazdalkodasi
Rendszer Letrehozasat Celz6 Onkormanyzati Tarsulashoz (a

tovabbiakban DAREH Tarsulas) torten6 esatlakozast, melyet
azonban a DAREH Tarslilas minden tagtelepiilesenek j6va kell
hagynia, igy ez kisse hosszadalmasabb folyamat. Addig is gondos
kodni sziikseges a hulladekelszallitas jogszabaly szerinti megszerve
zeser61. A dontes ertelmeben Gyomaendr6d varosa a hulladekgaz
dalkodassal kapesolatos hataskort atruhazza a DAREH Tarslilasra,
mely al61 a helyi sajatossagoknak megfelel6 rendeletalkotas kivetelt
kepez. Termeszetesen a helyi rendeletbe foglalt szabalyozast a felek
altai megkovetelt minimalisan kialakitand6 hulladekgazdalkodasi
feltetelek alapjan kell meghatarozni.

A esatlakozassal, illetve az llj hulladekos iranyelveld<el egyiitt
sajnos fel kell ismerni azt is, hogy az onkormanyzati tulajdonban
lev6 Regionalis Hulladeld<ezel6 IUt-be kozvetleniil vegyes hul
ladek ezutan nem rakhat6 Ie. Gyomaendr6d vonatkozasaban a
Gyomakozszolg Kft. altai begyujtott hulladekot a szarvasi atrak6
allomasra kell szallitani. Amit az alvallalkoz6i szerzodesben meg
mindenkeppen el kell erni, hogy a szelektiv hlilladekot, ill. az epitesi
hulladekot a Regionalis hulladelderak6ba lehessen beszallitanunk.

Gyomaendr6d Varos bnkormanyzat kepvisel6-testiilete a
258/2017. (V 25.) Gye. Kt. hatarozataval dontott arr6!, hogy 2017.
jl1l1ius 19. es 2017. allgusztus 25. kozotti id6szakban nyari napkozi
el1atast biztosit. A nyari napkozi helyszinekent a R6zsahegyi Kal
man Altalanos Iskola Kollegiuma keriilt kijelolesre. A nyari nap
kozivel kapesolatos koltsegeket, maximum 120.000 Ft-ot - a prog
ramold<al kapesolatos egyeb dologi koltsegek - az oktatasi vagyon
m(ikodtetesere elkiilonitett keret terhere biztositja. A kepviseI6-tes
tiilet megbizta a Gyomaendrodi Csalad- es Gyermekj61eti Kozpon
tot a nyari napkozi koordinalasi feladatainak elvegzesevel. A nyari
napkozi megszervezesere 2017. junills 19. es 2017. allgusztus 25. (10
het) kozotti id6szakban keriilt SOL A programok zok1<enomente
sen megvaI6s111tak. 36 f6 gyermek vett reszt. A tabor koltsegeit a
sziil6k es az onkormanyzat kozosen allta. bnkormanyzati forrasb61
119.065,-Ft keriilt felhasznalasra.

Gyomaendr6d Varos bnkormanyzata m6dositotta a 2017. evi
koltsegveteser61 sz616 rendeletet. M6dositasat az aJabbiak indokol
jak:

1. A koltsegvetesi rendelet elfogadasat kovet6en hozott kepvise
16-testiileti dontesek es palyazat litjan nyert, kiilonboz6 alapokt61,
egyeb szervezetekt61 kapott penzbeli tamogatasok. .

2. Intezmenyi sajat hataskorben tortent el6iranyzat atesoporto
sitasok.

A fentiek hatasakent a koltsegvetesi f60sszeg 1.122.197 E Ft-tal
n6tt.

Gyomaendr6d Varos bnkormanyzatanak kepvisel6-testiilete az
onkormanyzat illetekessegi teriileten lev6 ingatlanokon elhelyezett,
a telepiileskep vedelmer61 sz616 torveny szerinti reldamhordoz6kra
a kormany altai meghatarozott m6don epitmenyad6t vet ki, mely
nek evi merteket 12.000 Ft/m2-ben hatarozza meg.
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Mindkd szakasz befejezese 2022-re varhat6.
Dontott a testiilet arr61, hogy csatlakoznak a Bursa Hungarica

felsooktatasi onkormanyzati osztondijrendszer 2018. evi palyazati
.q.,_'."'''-----------J. forduJ6jahoz.

Indonezia szinei a Csabagyongyeben
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A Bekes Megyei Onkormanyzat Kozgy(ilese nyari sziinet utani
elso iilesen beszamolt a Bekes Megyei Kereskedelmi es Iparkamara
e16zo evi munkajar6l dr. Orosz Tivadar elnok. Elmondta: kiemelt
feladatuknak tekintik a szald(epzest, hiszen a megye nepessegmeg
tart6 kepessege a gazdasag allapotat61 is fiigg, amiben fontos szere
pet jatszanak a j61 kepzett szakmunkasok.

Jelentos valtozasr61 szamolt be Pantya Imre, a Bekes Megyei
Kormanyhivatal Tarsadalombiztositasj es Foglalkoztatasi Foosz
talyanak f60sztalyvezetoje. 2016 fordul6pontot jelentett a megye
foglalkoztatasaban, a munkanelkiiliseg csol~ent, a foglalkoztatas
javult, a megyeben foglalkoztatottak atlagkeresete nott. Az atlagos
havi munkajovedelem 2017. januar-marciusban 215 ezer forint
volt, ami 12%-os novekedest jelent az egy evvel korabbi szinthez
viszonyitva.

Tajekoztat6 hangzott el a megyet erinto gyorsforgalmi f611tha
16zati es vasMi kozlekedest erinto folyamatban levo es tervezett fej
lesztesekrol. A Bekes megye szamara kiemelt jelentoseg(i M44-es
gyorsforgalmi ut Kondoros es Tiszakiirt kozotti szakaszanak kivite
lezese elkezdodott, a Tiszakiirt es Kecskemet valamint a Kondoros
es Bekescsaba kozotti szakasz kjvitelezese pedig elokeszites alatt all.

A budapesti, vigad6beli fellepesiik masnapjan, egyeduli videki
helyszinkent Bekescsaban, a Csabagyongye Kulturalis Kozpontban
mutatkozott be a vilaghiru Paguyuba~ Citra indonez tanccsoport
es kulturalis egyesulet a Bekes Megyei Onkormanyzat meghivasara.

Az egyiittest 2005 majusaban hivta eletre Agum Gumelar nyu
galmazott indonez miniszter. A tarsulat celja a varazslatosan sok
szin(i indonez kultLlra nepszerusitese a szigetorszag hatarain innen
es tul. A tarsulat fennallasa b6 egy evtizede alatt korbeutazta mar
az egesz vilagot, Jakartat6l Pekjngen es Londonon at egeszen San
Franciscoig biiszkelkedhetnek telthazas fellepeseld(el.

A bekescsabai bemutatkozas is telthaz elott, hatalmas sikerrel
zajlott, a kozonseg aJiva tapsalta meg a fellepoket. A musorban a
tradicionalis indonez tancok mellett Ms. Tuti Maryati eloadasaban
indonez dalok hangoztak el, valamint egy ruhabemutat6 kereteben
a batikfestes remelunuvejt is lathatta a kozonseg.

Zalai Mihaly megyei elnok az e16adas vegen a megyei on
kormanyzat diszoldevelevel koszonte meg H.E. Mme. Wening
Esthyprobo nagykovet asszonynak min~azt az erOfeszitest, amelyet
a ket orszag, valamint Bekes megye es Eszak-Szumatra kapcsolata
inak elmeJyiteseben tesz.

Tele'nformaci6k: v/ww.bekesi' rasok.hu
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50000, ugyfel Gyomaendrodon

219 db panelbol all6 napelemes rendszer uzemeltetese jelentos vil
lamos energia megtakaritast eredmenyez.

A Gyomaendrodi Kormanyablak a 2015. aprilis 30. napjan tor
tent megnyitasa Ota stabil iigyjelbazissal biro Heti szinten kb. 500 fOt
fogad a Kormanyablak iigyjelszolgalata. A Kormanyablak varote
reben talalhato, barki altai kitoltheto iigyjel-elegedettsegi kerdoivek
tapasztalatai alapjan az iigyfelek elegedettek a Konnanyablakban
igenybe veheto iigyintezesi lehetosegekkel es az itt dolgozo iigyintezok
teijesitmenyevel.

5500 Gyomaendrod,
Kossuth u. 31

Telefon: +36 (30) 2780-405

Nyitva: Hetf6-Pentek: 7-17
Szombat: 8-12

PAPIR

2017. szeptember 6. napjan fogadta az Otvenezredik iigyfelet a
Gyomaendrodi ]cirasi Hivatal Gyomaendrodi Kormanyablaka.

2017. szeptember 6. napjan iinnepetyes keretek kozott koszontotte
az otvenezredik iigyfelrH a Gyomaendrodi Kormanyablak. A szeren
cses iigyfel Balogh ]cinos Zsolt gyomaendrodi lakos volt, aki vezetOi
engedellyel kapcsolatos iigyintezes erdekeben jart a hivatalnal. Az
iigyfelet Danko Bela orszaggyiilesi kepviselO; dr. Takacs Arpad, a
Eekes Megyei Kormanyhivatal kormcmymegbizottja; es dr. Pacsika
Gyorgy, a Gyomaendrodi ]cirasi Hivatal hivatalvezetoje koszontOtte.

Balogh /Cmos Zsolt elmondta, hogy elegedett a Kormanyablak
iigyintezesi tevekenysegevel, es pozitiv tapasztalatairol szamolt be.

AtadtaIc a Janisi Hivatal epiiletet

A Bekes Megyei Konnanyhivatal 1,2 milliard vissza nem teri
tendo uni6s tamogatast nyert a KEHOP-5.2.2 projekt keretein be
liil, mely soran iinnepelyes keretek kozott, elsokent a Bekes Megyei
Kormanyhivatal Gyomendrodi Jarasi Hivatalanak megLljult epuJe
tet adtak at, 2017. szeptember 28-an.

Az atad6 unnepsegen Dr. Pacsika Gyorgy a Bekes Megyei Kor
manyhivatal Gyomaendrodi Jarasi Hivatal vezetoje koszontojeben
kiemelte, hogy a tobb mint 100 eves, immar megLljult Gyomaend
rodi Jarasi Hivatal epiilete tovabbra is a gyomaendr6di allampolga
rokat fogja szolgalni. Tovabba elmondta, hogy az allami tisztviselok
legfontosabb feladata, hogy teljes elhivatottsaggal szolgaljak az al
lampolgarokat, es vegezzek mindennapi tevekenyseguket.

Dr. Takacs Arpad a Bekes Megyei Kormanyhivatalt vezeto kor
manymegbizott iinnepi beszedeben kjemelte, hogy a Kormany
hivatal a Magyar Kormany hozzajarul<isavaJ egy olyan varoskepi
fejlesztest is vegrehajtott a jarasi epiilet fellljitasaval, melyre korab
ban meg nem volt pelda. A kormanymegbizott kitert arra is, hogy
a kozigazgatas akkor m(ikodik j61, ha ertelmi es erzelmi azonosulas
van az ugyfelekkel. A Bekes Megyei Kormanyhivatal azon dolgozik,
hogy a megyeben a koz szolgalata a sz6 legnemesebb ertelmeben
legyen szolgalat, mint elmondta a hivatal feladata, hogy a kozosseg
gel szemben kotelezettseget vallaljon.

Dank6 Bela orszaggyulesi kepviselo atad6beszedeben elmond
ta, hogy Gyomaendrodon egy meghataroz6- es az egyik legfon
tosabb szolgaltatast nyLljt6 epiilet Lljult meg. Az epiilet fOldgaz
fogyasztasa varhat6an 60%-kal, az elektromos aram koltsege var
hat6an 90%-kal csold(en a beruhazas kovetkezteben, mely kozel 5
milli6 Forint megtakaritast jelent a mukodesi koltsegvetesben.

Az epiileten megtortent 878 m2 ut61agos homlokzat es 2008 m2
ut61agos hoszigeteles a padlasteri fodemen. Az epiiletben 43 db fa
homlokzati nyilaszar6 csereje, 27 db fa homlokzati nyilaszar6 fel
Lljitasa es 33 db muanyag ablak csereje valamint h6szigetelt alumi
nium bejarati ajt6k keriiltek beepitesre. A fUteskorszeri'tsiteshez a
regi kazanokat 2 db uj 100 kW-os kondenzaci6s kazan valtotta fel.
89 clb termosztatikus radiatorszelep beepitese hozzajarul a helyise
gek alland6 homersekletehez, igy elkerulheto lesz az irodak alul
vagy tLtlfi'ttese. Az epulet tetejere telepitett 56,94 kW teljesitmenyG,
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A szervez6k neveben: Pinter Eszter

itt!gy

A Magyar Keresztenydemokrata Sz6vetseg (MKDSZ), a Ba
ran~<o;ics Istvan. Alapitvany e~ a \~mp'larius Alapitva~y szer
vezeseben "A JO HARC AZ ULDOZOTT KERESZTENYEK
VEDELMEBEN" c. Konferencia megtartasara kerul sor Gyo
maendr6d6n.

Az idei bevetelb61 a templom kerfteset kfvanjuk felujftani.

"Jbv6re Veletek ugyanitt!"

Konferencia az iildozott keresztenyek
megsegiteseert Gyomaendrodon

Tavaly ezzel a pontatlan idezettel fejeztem be apr6 cikkemet.
fgeretlinkh6z hiven, Istennek hala, az iden is megrendeztUk im
mar btodik eve j6tekonysagi vacsorankat, balunkat.

Az iden is sokan voltunk. Megtiszteltek jelenletukkel rendez
venyunket a varos, megye vezet6i, papjai, kantora, az endr6di,
hunyai, es termeszetesen a gyomai hfvek is. Mindenkinek ko
szonjuk, kbszbnjuk egymasnak a reszvetelt, a szervezest, a tom
bolatargyakat, a tombolajegy vasarlast, els6 sorban azt, hogy
jelenletlikkel unnepelyesse tettek balunkat.

Elegedettek voltunk a vacsoraval, a szepen terftett asztallal,
az udvarias felszolgalassal.

A zenet most is Marci szolgaltatta, a tancos labuak vacsora
el6tt, es utan is rophattak.

Az est utols6 pontja a tombolahuzas. Nem kellene utols6nak
lennie, de utana mindenki siet haza, pedig meg tancolhatnank,
beszelgethetnenk, egyutt lehetnenk. A kedves n6tak elenekle
sere is sor kerulhetett volna, ill. sor is kerult ra.

Legalabb 100 db kisebb-nagyobb tombolatargy orvendez
tette meg a nyerteseket. Kulonosen orultek Dank6 Bela orszag
gyulesi kepvisel6, Toldi Balazs polgarmester, az alpolgarmester
asszony, a Jarasi Hivatal csemegecsomagjainak, koszonjuk.

Mint mindig, a f6nyeremenyt Ivanyi Mikl6s ajanlotta fel, egy
barikat. A mar eppen nyeresi eselyer61lemond6, remenyet vesz
tett holgy nyerte meg. Nagyon j6 helyre kerUlt, a nyertesnel is
meleg otthonra talalt.

Pap Imre es Roncsek
Maria 2017. okt6ber 21-en,
szombaton iinnepeltel< ha
zassagkotesiik 60. evfordu
l6jM, vagyis gyemantlako
dalmukat. Nepes csal<idjuk
rokonsaguk es szeretteik ki
sereteben az endr6di Szent
Imre templomban halaad6
szentmiset hallgattak es az Dr
aldasaban reszesi.iltek az el6t
tiik a1l6 kozos evekre.

Gratlllalunk es meg sok
kozos, boldog evet kivanunk
nekik!
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Timar Mihaly es neje
Szabo Terez 2017. szeptem
ber 30-an unnepeltek hazas-

-f- sagk6tesiik 60. evfordu16jat.
/ Csaladjuk, rokonsaguk es a

1L...o-,-,-=-"",""",__~__.A:II~ioC.J,:M hivek koreben adtak halM az
elmult 60 ev kegyelmi ajan

del<aiert. Isten adjon nek.ik tovabbi boldog eletet, egeszseget!

Lisztadomany

A Gyomaendr6di Tarasi Hivata12017. szeptember 27-en er
tesitest kapott a Nemzeti Agrarkamar<it6l, hogy ismet reszesu
lunk Iisztadomanyban.

A korabbi evek gyakorlata alapjan az Elet Masokert Egyesu
letet kertelc fel a 720 kg adomany szetosztasara, illetve elszalli
tasara.

A lisztet 20 kg zsakos kiszerelesben kaptuk, melyet az alabbi
ak szerint osztottunk el: Gyomaendr6d 200 kg, Devavanya 200
kg, Csardaszallas 160 kg, Hunya 160 kg.

Minden telepulesen 6rommel vettel<, hogy a Magyarok Ke
nyere program soran (ljra segitseget tudtllnk nylijtani a raszoru
16 csaladoknak.

Koszonetet mondok az Adomanyoz6nak, a Jarasi Hivatal ve
zet6jenek, a segit6knek, hogy lehet6ve valt 80 ember napi gond
jan enyhiteni.

Gyomaendr6d, 2017.okt6ber h6.

Idopontja:
2017. november 30. cslitortok. 11.00-6rat6l15.00 - 6raig

Helyszin:
Gyomaendr6di Jarasi Hivatal Diszterme (5500 Gyomaendr6d,

Szabadsag ter 1.)

Meghivott elOad6k:

- Azbej Tristan, az Dldoz6tt keresztenyek megsegiteseert
felel6s helyettes allamtitkar, f6vedn6k

- Dank6 Bela orszaggyiilesi kepvisel6
- Dr. Takacs Arpad Bekes megyei kormanymegbizott
- Dr. Marfi Gyula Veszpremi ersek
- Dr. Gy6rfi Karoly az Obudai EvangeIiklls Egyhazk6zseg

felugyel6je
- Varszegi Csaba Templomos Lovagrend Magyarorszagi

Precept6ria vezet6je
- D. Fekete Balazs tortenesz, Templomos Lovagrend

Vaszk6 Sandorne
eln6k

Minden erdeklodot szeretetettel varunk.
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Sinka Istvan
Gyoma, 1946. nov. 23.

Sinka Istvan

(Deneverek honfoglalasa)
Timar Matenak ajanlom szeretettel ezt a sokat bcintott es hany

torgatott eposzt ...
Budapest, 1941. szeptember hava

Sinka Istvan

(Yegy karodra ida)
Sok szeretettel ajanlom ezt az enekeskdnyvet Farcium fianak,

Szilagyi Ferencnek Karacsony napjan, mikor magyarul hiaba sirna
a Jezuska-enekek ...

Buda, 1964. dec. 25.

Sinka Istvan
Buda, 1959. december hava

(Balladaskonyv)
Mit is irhatnek ide mast Szilagyi Ferencnek: Ha mi a balladak

nepe vagyunk - mint ahogy azoic vagyunk - akkor mit kellene ma
imom? Talan, ha ujra sziiletnek, volna hozza er6m, hogy megirjam
... De igy mar, az alkonyat kiiszdben, hogyan irjam meg a sokkal
felelmesebb balladakat - vagy ha volna hozza lelkem meg is imam,
ki hallana meg?

Nehany napja emlekeztunk
meg az AlfOld egyik koltajeral,
Sinka Istvanr61 szuletesenek 120.
evfordul6jan.

A kolt6 elsa verseskotetet
Himnuszok kelet kapujaban cim
mel a Szegbalmi Reformatlls Pe
ter Andras Gimnazillm adta k.i
1933-ban. Ennek a gimnazillm
nak az igazgat6jakent foglalkoz
tam, foglalkozom Sinka eletevel,
munkaival.

Kotetei megjelenesekor Sinka
szamos baratjanak, koJt6tarsa
nak, sorstarsanak ajanlotta mli
veit.

Az eddig ismert 349 dedika
ci6, ajanlas feldolgozasat kesziti Bir6 Balogh Tamas irodalomtorte
nesz, a gyomai gimnazium egykori tanul6ja.

Sinb Istvanra emlekezve szulafoldemre kuldok nehany erde
kes, oda kot6da dedikaci6t.

Szazhusz eVe sziiletett Siuka Istvan

(Fekete bojtar vallomasai)
- Most, hogy evek utan, a megsurusdddtt magyar sors idejen erre

jarok az en j6 komamnal Thury Sanyinal, ajanlom neki szeretettel
- (olyan szeretettel, mint egyik megtepett fa a rnasikhoz odahajlik-)
ezeket a vallomasokat, itt a Kdrdzstajon, ami az en hazam is ...

6, bizony, szeretettel, mert mas alig, aligmaradt nelcunk kdrdzstaji
embereknek ... Es igaz, meg azert maradt valami mas is: az, hogy a
felhalal ellenere is magyarok es emberek maradtunk - itt a nevem ra:

• •
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BEFEKTETES A JOV6jE
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Eur6pai Uni6
Eur6pai Szocialis
Alap

SZECHENYI

Mt\GYt\I(OI\SZAc;
KOHMi\NYA

Ev nge ikus
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SAJTOKOZLEMENY
AZ EVANG 'L1KUS ROMA MISSZIOROL

A Gyomai
Evangelikus Egy
hazkozseg az Em
beri Er6forrasok
Miniszteriuma al
tai kifrt "Sari Shej
- Nagylany" cimu
palyazaton nyert
osszeg segftse
gevel olyan tfz
evesnel id6sebb
huszonegy lany is-
kolai lemorzsol6dasat szeretne csokkenteni, akik tobbsegukben
hatranyos helyzetOek vagy/es romak. Tovabbi celkitOzeskent a
lanyok tovabbtanulasi eselyeit szeretne novelni, hitbeli es kul
turalis intelligenciajukat el6segfteni. A ket eves program 2017.
okt6bereben kezd6dott.

A szakmailag pontosan felepftett programok stabil alapot
teremtenek a majdani iskolai el6rehaladasahoz, a vegzettseg
nelkuli iskolaelhagyas csokkentesehez, valamint hozzajarulnak
eletmin6seguk, egeszsegi allapotukjavulasahoz, tovabba szule
ik nevelesi kepessegenek fejl6desehez. A program komplex m6
don reagal a tarsadalmi problemakra. Nemcsak a lemorzsol6das
csokkentese a eel azonban, hanem a csaladon belUli kiszolgalta
tottsag, a gyermekkent torten6 ferjhez adas megel6zese is eel,
es nem feledkezhetunk meg az egyik lehetseges menekul6 ut
nak velt prostituci6 kockazatar61 sem, mely ellen szinten kuzde
ni szeretnenk. Azok, akik a csaladalapftas miatt morzsol6dnak Ie,
akar egesz eletLikre elvesztik annak az eselyet, hogy valaha stabil
munkahelyuk legyen. Az el6bb emlftett tenyez6k miatt koncent
ralt beavatkozasokra van szukseg, megpedig minel korabbi elet
kort61 kezdve, annak erdekeben, hogy iskolai es munkaer6-piaci
eselyeik javulhassanak. A program nem kozvetlenul az iskolai
eredmenyek javftasara koncentral, hanem az eselyteremtesre,
az iskolai sikeresseg elofelteteleit alapozza meg az onismeret, a
szocialis kompetenciak fejlesztese es a tanulas iranti motivaltsag
megteremtesevel. Az iskolab61 val6 kimaradas, iskolai tanulas
id6 elotti befejezese, a megkezdett tanulmanyok korai felbeha
gyasa szerte a vi lagon az erintett gyermekek/fiatalok, csaladjuk
es az egesz tarsadalom sulyos gondja. Az iskolab61 kimaradt
tanul6 nem szerzi meg a munkaer6piacon val6 boldogulashoz
szukseges ismereteket, ezzel veszelyezteti sajat jovojet, hiszen
megfelelo vegzettseg nelkul az elhelyezkedesi lehet6segekj6val
szukebbek, ha egyaltalan leteznek. I<utatasok az iskolaelhagyas
es tanulmanyok id6 el6tti befejezese vonatkozasaban szamos
okra derftettek fenyt, amelyek kozul kiemelkedo a tanul6 es csa
ladja tarsadalmi helyzete, anyagi korulmenyei es a tanulashoz
val6 viszony kozti szoros osszefUgges.

A Gyomai Evangelikus Egyhazkozseg projektmanager, a
penzugyi vezet6k, a szakmai felel6s, nyolc mentor, szamtalan
szakember alkalmazasaval es 6nkentes segitok bevonasaval
igyekszik majd megval6sftani a terveket, melyek kozott preven
tfv celu foglalkozasok, taborok, sport- es kulturalis foglalkozasok,
szamos kirandulas es egeszsegugyi szuresek, a sz6ban forg6 csa
ladok anyagi tamogatasa szerepel.

Fulop M6nika - Gyomai Evangelikus Egyhazkozseg A sorokat ki.ildi: Vaszk6 Tamas
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Az 1947-es orszaggyiilesi valasztasok Gyoman es Endrodon
Az 1947-es orszaggy(iIesi vaJasztas

"kekcedulas vaJasztasok"-kent vonult be a
koztudatba. "Az elnevezes a leek hatternyo
masu ideiglenes valaszt6i nevjegyzekkivona
toknak allit emleket." Azt mar kevesebben
tudjak, hogy a valaszt6jogi torveny m6
dositasai nagyobb hatast gyakoroltak a va
lasztasi eredmenyek kimeneteIere, mint azt
sokan gondolnak.

Gyoma es Endrod bemutatasa
1941-ben Gyoma lakossaga 12242 fo

volt, ez a Idszam az evtized vegere 11577
fore valtozott, mig Endrod lakossaga
1941-ben 12843 fot szamlalt, (1945-tol
Endrodszentlaszl6, majd 1947-tol Hunya
neven nem resze Endrodnek l

) majd 1949
re a lakossag szama 9979 fore csokkent
(Hunyan ekkor 1179 fot szamIaltak). A ne
pessegszam csokkenes hattereben haborlls
vesztesegek, zsid6k deportaIasa, attelepite
sek es az emberek elvandorlasa all. 2

Az emberek eleteben fantos szerepet
jatszott a vallas, igy e ket kozseg lak6inak
szamara is. Gyoman a lakossag 63,39%
a reformatus vallasu, a r6mai katolikus
25,95%, mig 9,07% az evangelikus felekezet
tagja. Endrodon a nepesseg 94,7%, -a r6mai
katolikus, mig reformatus 3,76%.3 Mind
ket telepiilesen a lakossag jelent6s resze a
mezogazdasagban dolgozott, illetve ebbol
tartotta el magat es csaladjat. Tovabba az is
elmondhat6, hogy a mezogazdasagi birtok
kal rendelkez6k nagy resze 1-20 katasztra
lis holdon gazdalkodott. Nemi valtozast
a II. vilaghaborll utani foldosztas hozott,
melynek kovetkezteben n6tt az ona1l6 gaz
dasaggal rendelkez6k szama. Az iparban a
lakossag 1/6-a dolgozott Gyoman es End
rodon egyarant. A kozlekedes, kereskede
lem es szolgaltatas szektorban Gyoman az
osszlakossag tobb mint 1/ lO-e dolgozott,
mig Endrodon ennek a fele. 1

A vaIasztojogi torveny
A II. vilaghaborll utani elso valaszt6jogi

torveny (I945. VIII. tc. 5), kivaItotta a hazai
es a nemzetkozi kozvelemeny elismereset.
A torveny deklaralta az altalanos, az egyen
16, a titkos es a kozvetlen valaszt6jogot,
illetve szeles valaszt6jogosultsagot biztosi
tott a lakossag szamara.G Az 1945. evi va
laszt6jogi torveny m6dositasa illeszkedett a
Magyar Kommunista Part (MKP) strategi
ajahoz. Celjuk az volt, hogy korrigaIjak az

1 http://www.hllnya.hulindex.php/
failltortenet
2 KSH 1976.44-45.
KSH 1950.a 89-90.

3 KSH 1976. 188-189.
4 KSH 1950.b 250-254.
5 h.UP-s:/flOOOev.hlllindex.

Jili ?a=3& arall1= 215.
6 FOLDESI- SZERENCSES 2001,15

1945-os eredmenyeket. A kammunista part
mar 1947 tavaszan megbizta Rajk Laszl6
beliigyminisztert, hogy vezetesivel hozza
nak ldre egy olyan mllnkabizottsagot, mely
kidolgozza az llj vaIaszt6jogi torvenyt. A
valtoztatasra viszont sziikseg volt, hiszen az
1945. VIII. te., csak az 1945-os vaIasztasok
lebonyolitasara sz61t,? Az »llf' valaszt6jogi
torveny legfontosabb alapelvei nem valtoz
talc altahlnossag, titkossag, kozvetlenseg es
egyen16seg. Az eredeti 1945. evi VIII. te.
hez kepest szamos vaItoztatast hajtottak
vegre, melynek tobbsege politikai indittata
su volt. Az uj torvenyhoz6 szerv neve Or
szaggy(iles lett, es most el6szor deklaraltak
torvenyben az egykamanlssagot.8

A torvenyjavaslat j6val tagabban hata
rozta meg, hogy kit es kiket kell vagy kit es
kiket lehetett kizarni a valaszt6jogb61. A k1
zarasokra vonatkoz6 javaslatok uj elemek
kel boviiltek, mely fOkent az MKP erdekeit
szolgalta. Cel, hogy a potencialis ellenfe
lek szavaz6taborab61 minel tobb szavaz6t
megfosszanak a szavaz6jogukt61. Fontos
megemliteni, hogy igen szeles volt azoknak
a kore, akiket szandekosan es bujtatottan
zartak lei. Tobbek kozott nines valaszt6joga
annak, aki intern<ilva volt, vagy aki a "Ma
gyar Kozosseg" szervezeteben tisztseget
viseIt vagy valasztmanyi tagja volt, emellett
azok is elvesztettek a valaszt6jogukat, aki
ket a B-Iist<lzas idejen bocsatottak el. A ma
gyar-csehszlovak lakossagcsere egyezmeny
ertelmeben Magyarorszagra telepiUtek
nagy reszet is megfosztottak vaIaszt6joguk
t61. Tovabbra is kizartak a valaszt6jogb61
azokat, akik 1945. VIII. tc., 5. § 9.9 alatt
felsorolt szervezetek vezet6i voltak. lO (Pel
dalll: Ebredo Magyarok Egyesiilete, Magyar
Orszagos Wder6 Egyesiilet (MOVE), Ma
gyar Elet Partja Nyilaskeresztes Part Hun
garista Mozgalom, Orszagos Vitezi Szek)
Ezen fellil kozel 200 ezer magyarorszagi
nemetet erintett a kizaras. Fontos megemli
teni azonban, hogy a hazatero hadifoglyok
voksolhattak.. ll Tovabbra is eltek az 1945-os
torveny azon elemei, amelyek korlatoztak
a jogosultsagot a valaszt6joghoz azoknal
a szemelyeknel, ak1k elmebetegseg vagy
erkolcsrendeszeti ellenorzes alatt allnak,
illetve hazaarul6, nepellenes vagy haborlls
bunok koze sorolhat6k. 12 A valaszt6jogi
torveny megszoritasanak masik celja, hogy
a politikai eletbol folyamatosan kiszoritsak
az ellenzek legerosebb embereit. 13

A nemzetgyules 1947. julius 23-an elfo-

7 IzsAK 2010, 243.

8 PALASIK 2000, 257.

9 https://l000ev.hu/index.
11 7a=3& aram=821S

10 SZERENCSES 1992, 13-16.
II PALASIK 2000, 258.

12 FOLDESI - SZERENCSES 2001,16.
13 SZERENCSES 1992, 15-16.

gadta a vaIaszt6jog m6dositasara vonatko
z6 torvenyjavaslatot. 14 Tildy Zoltan Koztar
sasagi elnok 1947. jlllius 25-en feloszlatta a
Nemzetgyulest, majd Rajk Laszl6 belugy
miniszter 1947. allgusztus 31-ere irta ki az
orszaggy(ilesi valasztasokat. IS

Elmondhat6, hogy a vaIaszt6jogi tor
veny m6dositasanak kovetkezteben erve
nyesiiltek az MKP elkepzelesei, melynek
ertelmeben sikeriilt elerniiik, hogy tovabb
sz(ikitsek a valaszt6jogosliltak szamat. IG A
torveny rendelkezesei onmagllkban nem
jelentettek szamottev6 elterest az altalanos
demokratiklls elvektol, de azon hatalmi szi
tuaci6ban es az egyes partok torekveseinek
ismereteben e rendelkezesek 6rias1 karokat
tudtak okozni a magyar demokracianak.
F6kent azokat erintette a valaszt6jogb61
val6 kizaras, akik nagy val6szinuseggel
nem a koalici6ra s fOleg nem a baloldali
partok valamelyikere szavazott volna. 17

David Benjamin
(Jolytatjuk)

FeJhasznalt szak.irodalom:
1945. evi VIII. torvenycikk a nemzetgyiile

si valasztasokr6J. lill.~//www.IOOOev.hll/index.
php7a=3&parnJJ1~8215

1947. evi XXII. torvenycikk az orszaggyii-
lesi valasztasokr6! https:l/lOOOev.hu/index.
php?a=3&param=8215
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A figyelemfelhivo rendezveny 2017. november 21-en,
Gyomaendrodon, a Kall Lr:~I:~c Kulturalis Kozpontban
keriil megrendezesre, .30' "'~aNm)dettel'

I .' J
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nagyobb mesemond6nkr61, Benedek Elekral, az aula ban gylilt osz
sze iskolank apraja-nagyja. Elaszor kozosen megneztiink egy nep
meset, majd Vatai Zalan elaadasaban meghallgattuk a Boland Kati
cimli meset.

Kozben a rajzpalyazatra beerkezett szines rajzokat erteJ<elte a
zsliri.

Az eredmenyek:
1-2. evfolyamon 1. helyezes: Hoffmann Hanna; 2. helyezes:

Gubucz Liliana; 3. helyezes: Nagy Emilia.
3-4. evfolyamon1. helyezes: Bacs6 Zoe; 2.helyezes:Putnoki Bar

nabas; 3.helyezes Racz Katalin
A nepmese napi tot6 nyertese: Neibort Norbert.
Gratulalunk a nyerteseknek!

Szent Gellert napjan intezmenyLink nevad6janak, Szent Gellert
puspoknek tiszteletere egesz napos programon vettunk reszt az aI
tahlnos iskohiban. A megemleI<ezes nyitanyakent iinnepi miset tar
tott Czank Gabor atya, majd az elsasok unnepeIyes fogadalomtetele
kovetkezett. Minden kisdiak mellett ott alit egy nyolcadikos patro
nal6, akital a fogadalomtetel utan a legkisebbek megkaptak az isko
la jelvenyet. Ezutan megkoszoruztuk a bejaratnaI leva emlektabhit.

A nap folytatasakent iigyessegi veteIkeda kovetkezett. Vegyes
csapatok vandoroltak allomasr61-allomasra, ahol a legkLilonfelebb
jatekos feladatokat kellett megoldani. A nagyobbak segitsegevel es
biztatasaval a legkisebbek is aktfvan kivettel< a resziiket a versen
gesbal. A vetelkedat a 6-os szamll csapat nyerte meg, jutalmul fi
nom falatokon osztozhattak a csapat tagjai.

Megemlekezes az aradi vertanukr61
Okt6ber 6-an iinnepelyes musor kereteben emlekeztLink meg

az 1848-49-es szabadsagharc leverese utan kivegzett 13 honved
tisztral. A 6. osztcilyos tanul6k Szab6ne Farkas Borbala osztalyfa
nok, Kondorne Timar Erzsebet tanarna es Melis Marcell tanar llr
segitsegevellatvanyosan es az iinnep hangulatahoz melt6an eleve
nftettek fel a tobb mint masfel evszazados esemenyeket.

6szi het
Okt6ber az asz egyik legszebb h6napja. Ennek a szep evszaknak

szenteltuk aszi heti programjainkat. Egyik nap szorgos kis kezek
gYlijtottek ossze a di6kat, melyeket masnap j6kedvlien meg is tor
tiink. A kovetkeza nap programja a zsakbamacska volt, amikor ter
meseket kellett kitapogatnunk es felismerni."mk a zsakokban. A het
zar6 programjakent pedig tanchazban roptuk a magyaros tancokat.

A nepmese napja
Szeptember 29-en egesz napos rendezvenyen unnepeltuk meg

a nepmese napjat. Miutan az iskolaradi6ban megemleJ<eztiink leg-



BESZELGETES
DR. SMIRI SANDORRAL

Kedves OJvas6!

Dr. Smiri Sandort, a Gyomaendrod
Jarasi Hivatal hivatalvezet6-helyetteset
szeretnem bemutatni On6knek. BeszeJge
to partnerem varosunk ifju szi.i!6tte, akit
a "nagyvarosb61;' t6rtenetesen Szegedr61
csabitott vissza a sziil6f6Jd, a helyben val6
boldoguh\s remenye.

A Gyomaendrodi Janisi Hivatal meg
alakulasa ota jelen vagy a helyi kozigaz
gatasban. Mit tapasztaltal, mityen valto
zasok tortentek azota?

2013 januarjaban, a jarasi hivatali rend
szer letrejdttekor meg esupan egy hat6sagi
iigyintez6 voltam, es akkoriban kdltdztem
vissza Gyomaendr6dre, igy nem volt olyan
ralatasom a "helyi" kdzigazgatasra. mint
mostansag, mar hivatalvezet6-helyetteskent.
Ha a helyi szintii kdzigazgatcis alatt a jarasi
szintet, es a telepiilesi, gyomaendr6di szintet
is ertjiik, bizony szamtalan valtozast lcithat
tam az ut6bbi evekben. Mar maguk a jara
sok letrejdtte is hatalmas jelent6segii valto
zas volt, sok lakos sajnos meg mindig, dt ev
uMn sem tesz kiildnbseget a jarasi es a kdzds
dnkormanyzati hivatal kozdtt, amileor iigy
intezesbe kezd. A jarasi rendszerben nagy je
lent6sege volt annale, amikor 2013 ev vegen
az addig a Szarvasi fCtrasi Hivatalhoz tartoz6
Gyomaendr6di Fdldhivatal is a Gyomaend
r6di fCtrasi Hivatal resze lett, majd annale is,
ami/wr 2015 tavaszan a korabbi jarasi szale
igazgatasi szervek (pI. az akkori Munkaiigyi
Kirendeltseg) a jarasi hivatal osztalyaiva
valtalc Komoly eredmenynek erzem a Gyo
maendr6di Kormanyablak letrejottet is 2015
aprilisaban. A kormanyablakok rna mar
tdbb mint 1600 iigykdrben tudnak segitseget
nyujtani az iigyfeleknek, ennek megfele16en
sok szempontb61 kdnnyebbe teszik a helyi la
kosok eletet. Szinten nagy m6dosulasnak er
zem a 2016-05 augusztusi valtozast, amilwr
a jogszabaly erejenel fogva kormanytisztvi
sel6kb61 aI/ami tisztvisel6kke valtak a jarasi
hivatali dolgoz6k. A legutols6 Iwmoly valto
zas talan az volt, amikor 2017 tavaszan az
Elelmiszerlane-biztonsagi es Al/ategeszseg
iigyi Osztalyt bekoltdztettiik Devavanyar61
Gyomaendr6dre, es ezzel a jarasi szekhelyen
egy val6di kozigazgatasi eentrumot hoztunk
letre. A telepiilesi onlwrmanyzat minden
napi iigyeibe nines olyan merteka belefo
Iyasom, hogy nyilatkozni tudjak ez iigyben,
viszont azt kiemelhetem, hogy nagyon j6 a
mindennapi munkakapesolatunk a Gyoma
endr6di Kozos Onkormanyzati Hivatal/al.

Gyomaendrodi vagy, itt szlilettel. Be
szelj kicsit a csaladodr61, magadr6l!

Edesanyam, Smiri Sandorne a Tersegi
Szoeialis Gondozasi Kozpontban dolgozik
szoeialis apol6leent, edesapam, Smiri San
dor mez66r a telepiilesi dnkormanyzatnal, es

I(

emel/ett 6stermel6i tevekenyseget is folytat.
Szereneses helyzetben vagyole, leiegyensUlyo
zott hatterrei indultam, a sziileimrol esak j6
leat tudok mondani, mindig is tamogattak, es
szilard erledlesi alapoleon nyugv6, praktikus
vilagnezetet kaptam toliik. A felesegem dr.
Smirine Farkas Katalin, aId jelenleg a Gyulai
Tankeriileti Kdzpont Gyomaendrodi Kiren
deltsegen dolgozik titlearsagi referensleent.
Mindleetten gyomaendr6diek vagyunk, de
Szegeden, az egyetemi eveinkben leWinle egy
par, iden pedig mar harmadik eve vagyunk
boldog hazasok. Mar van egy kozos hazunk
es egy kdzds kutyank, gyermekiink azonban
meg nines, bar szeretnenk ezen valtoztatni.

Miert ezt a hivatast vaIasztottad es
mityen ut vezetett addig, amig ilyen fiata
Ion a hivatal masodik embere lettel?

Gyomaendrodon sziilettem, ennek meg
fele16en az altalanos iskolai es a kozepiskolai
tanulmanyaimat is itt folytattam: eloszdr
a R6zsahegyi Kalman Altalanos [skola,
majd a Kner [mre Gimnazium (ennek az
intezmenynek a jelenlegi neve: Szent Gel
lert Altalanos [skola es Gimnazium) diakja
voltam. A gimnaziumban kideriilt, hogy
inkitbb human beallitottsagu vagyok, ennek
megfele16en - elsosorban a felveteli targyak
(tOrtenelem, irodalom) miatt - a jogi palya
fele, valamint Szeged varosa fele indultam
el. A Szegedi Tudomanyegyetem Al/am- es
Jogtudomanyi Karan szereztem cum laude
minositesii jogi diplomat. Az egyetem vege
fele mar korvonalaz6dott elottem, hogy a
kozigazgatasban szeretnek munkat val/alni,
a klasszikus jogi palyak ugyanis nem igazan
vonzottak. 2009-ben egy sziik evig a Sze
gedi Polgarmesteri Hivatalban dolgoztam
szabalysertesi iigyintezokent, majd 2009
ev vegetol egeszen 2012 ev vegeig a Szegedi
Korzeti Foldhivatal ingatlan-nyilvantartasi
es telekalakitcisi iigyintezoje lettem. A fele
segemrnel szerettiink Szegeden lakni, am a
berlakasunk fenntartasa mel/ett, iigyintezoi
fizetesbol nem igazan tudtunk e16re lepni, igy
a jarasi rendszer kialalwlasakor ugy dontot
tiink, hogy hazakdltoziink Gyomaendrodre.
Szerenesenk volt, en rogtdn talaltam al/ast a
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frissen letrejdtt Gyomaendrodi Jarasi Hiva
taiban, mig afelesegern par h6nappal kesobb
kezdett el dolgozni. Ket evig hat6sagi iigyin
tezo voltam a jan/si hivatalban, majd 2014
deeernbereben - arnikor And6 Agnes helyett
dr. Paesika Gyorgy lett a jarasi hivatalvezet6
- korrnanyablak osztalyvezeto es hivatalve
zeto-helyettes lettem. Ahhoz, hogy ebbe apo
ziei6ba keriiltern, elhivatott rnunkavegzesre
es j6 adag szerenesere egyarant sziikseg volt.

Hivatalon beiliI, mityen munkaIc, feI
adatoIc IcotodneIc a szemelyedhez?

A jarasi hivatal Korrnanyablak Oszta
lyanak osztalyvezetojekent a gyornaendr6di
korrnanyablak es a devavanyai kormanyab
lak vezetese tartozik ram, en felelek azert,
hogy mindket korrnanyablakban szakmailag
rnegalapozott dontesele sziilessenele, es azert,
hogy a korrnanyablak iigyintezok gyorsan es
az iigyfelek rnegelegedesere vegezzek a mun
kajukat. E tekintetben alapvetoen konnyii
dolgom van, rnivel a korrnanyablakainkban
lelkiisrneretes es szakrnailag alaposan fellee
sziilt Iwllegak dolgoznak. Hivatalvezeto-he
Iyettesldnt altalanossagban helyettesitern dr.
Paesika Gydrgy hivatalvezeta urat, mind a
kiadmanyozits, mind a jarasi titkarsag veze
tese, mind a rendezvenyeken val6 kepviselet
teleinteteben. A mindenkori jarasi hivatalve
zeta-helyettes a sziikseghelyzet, rendkiviili
al/apot, hadial/apot, stb. eseten miikodo He
Iyi Wdelmi Bizottsag titkara is, tehat ilyen
esetekben is van feladatom. A hivatal a Kor
manyablak Osztalyon kiviil meg negy szak
mai feladatot el/at6 osztal/yal rendelkezik:
a Hat6sagi, Gyamiigyi es Igazsagiigyi Osz
tal/yal, a Foglalkoztatasi Oszta/lyal, a Fold
hivatali Osztcil/yal es az Elelmiszerlil11e-biz
tonsagi es Allategeszsegiigyi Osztci/lyal.

Mit szeretnel a munIcad soran elerni
milyen celkitiizeseid vannak?

Elegedett vagyok a jelenlegi poziei6m
mal, mivel harmonikus munkakapesolatot
alakitottunk ki hivatalvezeto urral es ajarasi
hivatal dolgoz6ival. Tovabb kivanom emel
ni a kormanyablakok feladatellatasanak
szinvonalat, az iigyfelek elegedettseget, es a
dolgoz61e szemeben fenn szeretnem tarta
ni a jarasi hivatal elheto munkahely je/le
get. A szakmai eeLkitiizeseinket alapvet6en
a jogszabalyok valtozasa hatrirozza meg,
egyeni eelkitiizesem pedig egyelore az, hogy
a munkamb61 fakad6 feladatokat a leheto
legjobban es leghatekonyabban e/lassam, es
ennek erdekeben mindenkeppen fejleszteni
szeretnem a vezetOi kompeteneiaimat. Ennel
tavolabbra egyel6re nem latok.

A munIcad soran feIelOssegteljes feI
adatot Iatsz e1, ami miatt igen elfogialt
ember Iehetsz! Mivel foglal- G""
kozol a maradek szabadidod-
ben, van-e hobbid es mi az?
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dr6diek Sa at; Ko e e
Oktober 21-en, szombaton immar hetedik alkalommal ren

dezte meg az EBI< a szokasos helyen kbzbssegi alkalmainak egyi
ket, a disznovagast.

Ez az id6pont bevalt, mert ezid6tajt messzir61 is hazaliltogat
nak az endr6diek. Jbnnek, mert elkbzelgett a temet6jaras ideje,
a hazaliltogatas oktober vegen-november elejen elmaradhatat
lanul vonzza vissza az elszarmazottakat is.

Munkaval, kedves talalkozasokkal es beszelgetesekkel, jo
hangulatban telt ez a szep, delel6tt meg ver6fenyes, delutan
sem nagyon borus szombat.

A szakavatottak mellett a segfteni akarok is reszt vettek a
munkalatokban, senki sem tetlenkedett. A legtevekenyebbek
bevontak a kevesbe hozzaert6ket is.

A korai serenyked6k lelkes esapatarol tbbb foto is keszult.
A diszno fordftasakor hagyomanyos palinkaivas sem marad

hatott el, amelyben - szereny mertekben - a biltrabb hblgyek is
reszt vettek. Mindenki megelegedesevel, vidaman, derusen telt
a disznotor napja.

A hagyomany6rzes az egyuttlet fontos hajtoereje. Nem ve
letlen, hogy reggelire az Endr6dbn szokasos hagymas ver es maj
keszult."Endr6dbn nagy szokas a hagymas ver!" Ebedre a hagyo
manyos, ilyenkor legfinomabb orjalevest, paradiesomszoszt f6z
tek, hurkilt-kolbaszt sutbttek mesterszakaesaink. Remek illatok
szalldostak, fnyesiklandozo falatok kerultek az asztalra. Az asz
szonyok esodalatos tbltbtt kaposztilt remekeltek, meg ranezni
is brbm volt, ahogy sugarasan elrendezve piroslott a hatalmas
fazekakban.

A Kat6ka-fele hajas kiflinek - amelyb61 200 keszultl - nines
parja sehol. Ez a esodafinom sutemeny koronazta meg az ebe
det.

Jokedvu beszelgetesben, falatozasban teltek a deli, utomun
kalatokban a delutani orak.

A diszno feldolgozasabol keszult hurkat-kolbaszt - a 183 kg
os sertesb61 104 kg kolbaszt keszftettek az igenesak hozzaert6
ferfiak! - egyenl6en elosztottak es mindenki hazavihette. Vitte is

boldogan, mert az otthoniak vartak a jo hazait! A hagyomanyok
szerepe az etelek elkesziteseben dbnt6 volt. Minden igazi",min
den valodi'; eredeti, ez teszi az izeket paratlanna.

Az se mindegy, hogy a disznovagaskor f6zbtt orjalevesnek
nines parja, az, hogy ilyenkor talalkozunk, egyutt eszunk, na
gyon fontos szinten, de van egy tulmutato jelent6sege is: azert
esinaljuk, hogy a hazai etkeket, fzeket megmutassuk esaladunk
nak, gyerekeinknek, unokainknak. "Ez a lenyege, mert annal,
hogy egyutt eszunk, tbbbr61 van szo:' Milyen igaz! Gondoljunk
csak belel Egy pl.Budapesten 1216 ifjunak, aki harmadik nemze
dekes endr6di leszarmazott - ez is egy kbt6desi szal Endr6dhbz,
a szUl6k-nagyszuI6k-dedszuI6k hazajahoz.

Kbszbnjuk a szervez6knek, a sokat dolgozoknak es segit6k
nek, a resztvev6knek, mindenkinek, aki tett az ugy erdekeben.

Az egyutt-munkalkodas, a kbzbssegi egyuttlet jo erzesekkel
gazdagftotta a jelenlev6ket, remeljuk, fgy lesz ez az elkbvetke
zend6 esztend6kben is.

Kissne dr. Kovacs Adrienne

Szabadidomben filmeleet nezele, kony
veleet olvasok es zenet hal/gatok, valamint
ha lehetosegem ad6dik ra, szeretele utazni
is - iden pI. Szloveniaban es Erdelyben is
jartam. Film- es olvasmanyelmenyeimrol
gyakran szamolole be irasos formaban az
interneten, egy hozzam hasonl6 mentalitasu
"leritikusokbol" szervezodo blogon. Tagja va
gyole a Vidra Onleentes larasi iHentocsoport
Egyesiiletnele, en latom el a specialis mentesi
es leatasztrofavedelmi egyesiilet titleari fel
adatait. Egy ideig fontos szerepet jatszott az
eletemben az ijaszat (a Korosmenti !jfeszito

Egyletnele is tagja vagyok), mostansag vala
hogy kevesebb idom es lehet6segem jut en
nele a sportnale a gyaleorlasara. Mivelleertes
hazban elele, a kert es a haz leoriili teendole
szamtalan aprobb-cseprobb feladatot szol
galtatnak szamomra.

Ars poetilGid, ha van, elmondan<id?

Ha valamifele ars poetikat leellene meg
fogalmaznom, valami ilyesmit mondhatnelc
igyekszem jol vegezni a dolgomat, szukseg
telenul nem megserteni masokat, valamint

megtalalni es megetni a pozitiv dolgoleat az
eletben, a rossz esemenyelebol pedig mindig
probalok tanulni.

Kedves hivatalvezeto-helyettes lh!
Koszonom a beszelgetest es nagyon j6
munkat ldvanok az elkovetkezo idokre.

A beszelgetest lejegyezte:
Leh6czkine Timar In~n
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-novatvezet6: Polanyi Eva

140 eve szuletett Ady Endre
Replilnek-e milr az ostoba ,----------,-----------,

kis eJl1lel<w~sek szerte-szejjel!
Fejede/mi gogjenek esllfo/6
dilsa, mint egy Felemelt pillea,
ugy Fenyeget minden kezet,
amely frni keszCiI r6la. De akik
heteket, h6napokat es eveket .
toltottek el e kozelben, irjanak
r61a sietve megis, mert al-ke
gyelt es il/-szeretet milris keszul
elbirtokolni foldi eleW. Sza
bad-e, lehet-e, WrhetO-e, hogy
az 0 alakjM is meghamisitsilk
es esinaljanak belole merev
Figurilt az irodalomtorteneti
panoptikllmban! Hogy milyen
volt eleteben! Ne siessen senki
fele/ni erre kerdesre. Mondjon
annyit, en ilyennek IMtam. J<i Bir6 Lajos: A riillal Ady Endre
fog deri.ilni, hogy mindenki
milsnak IMta. A halotti maszkja milris hazudik. A halotti ilgyon
fe/vett fotogrMia talan megkozeliti az igazsagot. A szobra talan ujra
hazug lesz.

Eveket toltottem el a fiatal Ady Endre szoros testi kozeleben.
Voltam kollegilja, barMja, bajtilrsa, zsenijenek elso megigezettje,
laktam vele egyutt, lattam, amint operaltak, lilttam templomban
ahitattal zsoltart enekelni, Iattam egy konnyu noeske lakilsan boros
es blaszfemiils kedvben szinten szent dalokat enekelni, (attam sze
retni, lattam sirni, IMtam konyorogni, kotekedni, egy kiesit koplalni,
sokat inni, voltam segedje es volt 0 az en segedem vidCki lovagias
ligyben; mit IMtam belole! H<1 lemehetnek Varadra es kikereshet
nem a vilradi lapok regi evfolyamait, es ha kikereshetnem a BlI
dapesti Napl6 regi evfolyamait es ha a regi ujsaglapokr61 eszembe
jlltna, aminthogy eszembe jlltna, kulon-kulon minden nap, ame/yet
vele t6lthettem, es ha ezeket <1 napokat leirhatnam, epiz6dot epiz6d
melle, semmisegeket, jelentektelensegeket, amelyeknek esak az ad
szint, ilia tot es gunyt, hogy mindig 0 hosuk, ha igy megirhatnam
a fiatal Ady Endre hat evenek intim tortenetet, oszinte tortenetet,
mert r61a van sz6: erdekes es esodalatos tortenetet, akkor mernem
azt mondani: ezt lattam belole, i1yennek lattam. Igy! Mit mondjon
az ember, hogy feesegesse es tolakodilssa ne villjek, <1mit r61a mond
(most, amikor alig, hogy eltemettlikJ.

Valamelyik nagyvilradi temetOben volt egy esonthaz vagy esont
g6dor nevu hely, ahovil, (Igy IMszik, beomlott sirok csonttart<11mM
volt szokas dobalni. Onnan hazahozott egyszer egy koponyilt. De
este a csendes kis Szeehenyi-teri kioszkban Madta nekem, hogy vi
gyem en haza. Felni kezdett a halillt61. Lehetett huszonhilrom eves.
Soha huszonharom eves ember annyit nem foglalkozott a halilllaL
minto.

A Blidapesti Napl6 Honved uteai szerkesztosegenek az ablaka
ban egy nyari este berepult egy pillang6. Ezt a pillang6t megfogta es
az ir6asztalon kivegezte. Megoltem egy pillang6t kezdeW verseben
(amelyet legt6bb 0lvas6ja - (lgy tlldom - valami bfborredoju Ady
fele szimb6111mnak tart) elolvashat6, miert. I<icsordult oszintesegu
versei kozott is alig van oszintebb ennel.

Nem igaz, hogy valami izz6 demonsag lett volna benne. Ctye
rekes, kis gonoszkodasokra hajland6 volt, de minden filjdalom meg
hokkentette es minden jajsz6ra tele lett konnyel a szeme. Nokert,
akiket szeretett - Mariat61 Veronikaig - hallatlan a1dozatokra volt

hajland6. Baratnak pedig!
A sZlve r6gton kinyilt, Magilr61 mindent elmondott. Magc1l

egy csom6 dologban tarsanak rogt6n alarendelte. A, masik legyen
tapasztaltabb, muveltebb, megFontoltabb, okosabb! 6 a gyengebb,
a kisebb biztossaggal jilr6, a tamogatilsra szorultabb. Ebben is, mint
annyi milsban, egeszen feminin volt, I<iszolgaltatta magilt, hogy
kiszolgaltassa magat. De tette ezt olyan szeretetremelt6saggal, gra
ciilval es b,"jjal, hogy tarsilnak eszebe se jutott ezt az allapotot nem
nagyon kellemesnek talc1lni.

Szeretetremelt6 tars volt. CtyongCd, turelmes, higgadt. Soha egy
bant6 vagy tapintatlan sz6t nem hallottam tole, sem a szerkesztO
segben, sem kozos lakasunkban, sem a hosszu ejszakakon, amikor
pedig bort ivott. A bort61 neha felhevult, neha halkan duhaj lett,
legtobbsz6r csak boldogan derUlt. A zsenijerol kiralyian bizonyos
volt mar hllszonhilrom eves koraban. Szerettem trefillni errol a gog
jerol es 0 szereUe hallgatni ezeket a trefakat. Elismeres volt ez is, h6
dolat, meghajlils elotte annak az egy embernek, aki mar bizonyosan
tudta, hogy 0 az egyetlen es paratlan es rendkivlili. Ezt az egyet tud
ni kellett az ismeretsegunk, a gyorsan megkotott barMsagunk elso
napjM61 kezdve. Igy lett, mint sokkal kesobb egy leveleben ida az
en lelkem a verseinek a FustFog6 kemenye. Nem voltam meltatlan
ra, hogy a SOl'S odarendeljen melleje nehany evre,

Miert kell ezt magamnak mindig ujra ismetelnem? Mert ha a
fiatalsagara gondolok, mindig (Ijra erzem a lazad6 dUh6t azok ellen,
akik gonosz ertetlenseggel es ostoba kicsinylessel kinoztak, volta
keppen az egesl vilag ellen, amely engedte kinl6dni, kolduskodni,
orokke kis penzekert vergodni. Mi/yen fajdalmasan es milyen keser
vesen hareolt a szegenyseggel. I-Iogy sajgott neki. ,Hogy lilzadozott
miatta. Milyen n<1pjai voltak es milyen ejszakili! Vgy erzem, val6
ban azert kellene e soW napjainak es ejszakilinak tortenetet esetrol
esetre megirni, hogy ez a hitvany vililg okuljon belole es ezentul
tegye meg a kotelesseget, ha meg egyszer egy ilyen ragyog6 geniusz
teved beleje, Naivitas. A zsenit sohase Fogjak az emberek ideje
koran felismerni. Mire felismerik, mindig keson lesz. Akkor pedig
minek az egesz! Ostoba kis emlekezesek...

(Bir6 Lajos ir6, (ljsagir6, forgat6konyvir6. Ady legjobb baratja,
az angol filmirodalom egyik hires alakja. Korda SilndorraL a nagy
filmrendezovel egyutt megteremtettek az angol nemzeti filmgyilr
tasL)

J6zsef AttHa: Ady emIekezete

Meghalt! HM akkor mert 61ik naponta
sz6vaL tettel es hallgatilssal is!
Mert beldtik a simak alattomba,
lilny-duzzogassa haragvasait?
Foldon a magyar es foldben a kolto,
duhodt markaba rogoket szorit,
mellerol egre libbent fol a felho,
de tovabb vivja forradalmait.

A televeny titokzatos honaban
izgat tovabb, nem nyugszik, nem feled,
Ezer holdon WIt es haragjaban
szeleket UZ a Hortobagy felett.
Szeleket, melyek uri passzi6b61
a begyujtott kis szenc1l szetszedik
sa sullyedt falun folkapjak a h6b61
D6zsa nepenek zSllppfedeleit.

Teste a folde, Foldmuvese lelke,
ezert koppan a kapa nehanap,
Sirja harom milli6 koldus telke,
hoI hazat epit, vet majd arat.
Verse torveny es edes ritmllsaban
ko hull a kastely ablaka z6rog,
eke hasH barilzdat (rj husaban,
mert viragzas, mert elet es orok.
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Az alma fogyasztasanak egeszsegre gyakorol kedvezo hat'sai

Kedves Olvas6k! Ebben a cikkben az
alma fogyasztasanak egeszsegre gyako
rolt kedvez6 hatasair61 szeretnek frni, mert
szeles kbrben kedvelt gyUmblcsUnk meg
az 6szi es teli h6napokban is.

Az alma tbbb ezer eve ismert, sokolda
lu gyUmblcs, szamos nep mitol6giajaban
fontos szerepet jatszik; egeszsegre gyako
rolt kedvez6 hatasanak kifejtesehez rend
szeres fogyasztasa javasolt. Az alma tbbb
mint 7000 fajtaja ismert, minden konti
nensen terem. FbldUnk almatermesenek
fele Eur6pab61 szarmazik. Egy f6re jut6 evi
almafogyasztas 18-23 kilogramm.

Egy kbzepes gyUmblcs 10-15 mg (-vitamint, 8-13% gyU
mblcscukrot tartalmaz, 80 kcal az energiaerteke es a napi rost
bevitel 20 %-at fedezi. Ennek a gyUmblcsnek magas a flavonoid
es mas antioxidans tartalma, gazdag asvanyi anyagokban, A,
B-komplex es (-vitaminokat tartalmaz.

A flavonoidok er6sftik az immunrendszert, daganatmegel6
z6, gyulladascsbkkent6, vfrus-es bakterium ellenes, maj, szfv-es
errendszert ved6 hatasuak. Kutatasok kimutattak, hogy na
ponta egy alma fogyasztasaval csbkken a szajUregi-, nyeI6cs6-,
vastagbel-, vegbelrak, tovabba a mell-es petefeszek, valamint a
prosztatarak kialakulasanak kockazata. A flavonoidok merseke
lik az izUleti gyulladast, aver hugysavszintjenek csbkkentesevel
kedvez6en hatnak a kbszvenyes tUnetekre.

A flavonoidok reven az alma (-vitamin tartalma kival6an
hasznosul, fgy a gyUmblcs a skorbut es a fogfnyverzes ellenszere
lehet.

Az antioxidansok kbzUI a (-vitaminon es a flavonoidokon
kfvUI az alma tartalmaz karotinoidokat, pI. cryptoxanthint,
zeaxanthint, luteint es magas az aminosav tartalma is. Hetente
2 alma fogyasztasa 22-32 %-kal csbkkenti az asztmas roham ki
alakulasanak eselyet.

Asvanyi anyagok kbzUI a kalium, kalcium, cink, vas, j6d, sze
len, rez, mangan-es foszfor tartalma megemlftend6. Az alma
rendszeres fogyasztasa a vastartalom miatt kedvez6 hatasu
verszegenysegben. A gyUmblcs fluor tartalma reven csbkkenti a
fogszuvasodas kialakulasnak eselyet, flavonoid tartalma miatt a
szajUregi aphta kezeleseben hatekony. Az alma asvanyi anyagai
vedenek a csontritkulast61, nbvelik a csontsuruseget.

Az alma rosttartalmanak harmada pektin, ami az egyik leg
egeszsegesebb vfzben oldod6 nbvenyi rost. A bel ben a bel
bakteriumok rbvid szenlancu zsirsavakka bontjak, melyek ve
d6reteggel vonjak be a belnyalkahartyat. A pektin fokozza a
belmozgasokat, fgy csbkkenti a salakanyagok belben valo atha
ladasanak idejet, megkbti a rakkelt6 anyagokat, el6segfti a ne
hezfemek es egyeb salakanyagok kiUrUleset. A belbakteriumok
szamara taplalekforraskent szolgal, a pektin er6sfti a belfl6rat.
Fokozza a maj mukbdeset es az epesavak termel6deset. A nb
venyi rost csbkkenti aver LDL koleszterin-szintjet, ugyanakkor
emeli a HDL, a ved6 koleszterin-szintet, fgy vedi a szfv-es errend
szert. A pektin hatasara egyenletesebbe valik etkezes utan a ver
cukor felszfv6dasa. A pektin az alma hejaban van, ezert els6sor
ban nyers es hamozatlan alma fogyasztasa ajanlott.

Hasmenes, hanyinger eseten a reszelt alma, szekrekedes ki
alakulasakor a nyers, egesz alma evese javasolt.

Fogy6kura idejen ajanlott etkezes el6tt negyed 6raval egy

nagyobb alma fogyasztasa, mert tisztft
ja a szervezetet, javftja az anyagcseret,
teltsegerzetet ad es a tulevest elkerUI
hetjUk.

Az edes alma fogyasztasa versze
genysegben, szekrekedes eseten, a sa
vanyu alma fogyasztasa enyhe reumas
panaszok es tultaplaltsag kialakulaskor
javasolt. Lugosftja a szervezetet, tisz
tftja a veset, a tUd6t, a belrendszert;
menstruaci6s zavaroknal es erelme
szesedesben is j6tekony hatasu. A gyU
mblcs magas kalium-es asvanyi anyag

tartalma miatt csbkkenti a magas vernyomas es a szelUtes kiala
kulasanak eselyet.

A friss almale fogyasztasa el6nybs szellemi munkat vegz6k
nel. A gyUmblcs magas foszfor tartalma reven er6sfti az ideg
rendszert, rendszeres fogyasztasaval csbkken az Alzheimer-es
Parkinson-k6r kialakulasanak val6szinusege vagy mersekl6dnek
a betegseg tUnetei.

Az almaecet az almabor fermentalasaval keszUI es kb. 5%
savtartalmu. Az almahoz hasonl6 kedvez6 hatasai vannak, azon
ban van nehany ellenjavallat a hasznalatara vonatkoz6an. Nem
szabad azoknak fogyasztaniuk, akik nyel6cs6 betegsegben,
nyelesi zavarban szenvednek, akik kalium szintet csbkkent6
vfzhajt6t szednek. Wralvadasi defektus, vagy az emiatt szedett
veralvadas gatl6k mellett ellenjavallott az almaecet fogyaszta
sa. Mellekhatasok pI. hasmenes, gyomorfajas, emesztesi zavarok
kialakulasakor indokolt a termek hasznalatanak abbahagyasa.
Fogerzekenyseg eseten az almaecet higitva alkalmazand6, hasz
nalata utan szajbblftes javasolt. Ha az alkalmazas soran huzamos
ideig fennail a fogak erzekenysege, a termek hasznalatimak ab
bahagyasa indokolt.

Az almaecet hfgftva fogyasztand6, mert ellenkez6 esetben
a fogakat, a szajUreg es a nyel6cs6 nyalkahartyajat karosfthatja.

Forras:
lifemagazin.hu/gasztrolife/az-alma-7-aldasos-egeszsegugyi-hatasa

www.hazipatika.com )Taplalkozas) Egeszseg es gasztronomia

dr. Macsari Judit

StresszkezeIes
pszicho16giai m6dszerekkel!

- Kronikus stressz kezelese
- Betegsegek eseten gyogyulas elosegitese
- Daganatos betegeknek Simonton tenipia
- Parkapcsolati problemak megoldasa
- Munkahelyi stressz kezelese

Eletviteli problemak megoldasa
- Egeszseg fenntartashoz segitseg
- Szemelyisegfejlesztes
- Karrier tanacsadas
- Coaching

Az etikai normak betartasa me.llett, diszkret kornyezetben
varom ONT!

Telefon: 06 20 475 2132
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A hazai togazdasagok kiva16 helyszinek

a turizmus szamara
Erdos Norbert cikke

"Magyarorszagon egyre tobb vallalkoz6 felismeri a multifunk
cionalis gazdasagok erosseget, amely a haltermeles mellett valto
zatos szolgaltatasokat is nytljtanak, mint az eskiivo- es rendez
venyszervezes, konferenciak lebonyolitasa vagy mas turisztikai
szolgaltatasok. A turizmus tehat nemcsak a tengeri halaszok, ha
nem az edesvizi haltenyesztok szamara is komoly lehetoseget rejt

. magaban, ezert kifejezetten ori.ilok, hogy az Eur6pai Parlament
egy saje'lt jelentest fogadott el a halaszat es a turizmus kapcsola
ta targyaban" - jelentette ki Erdos Norbert eur6pai parlamenti
kepviselo a jelentes megszavazasat kovetoen, Strasbourgban. A
fideszes politikus hozzatette, hogy az edesvizi haltenyesztes jelen
legi finanszirozasa nem elegendo, ennel tobbre van szukseg.

Az EP Hahlszati Szakbizottsaganak a tagja hozzatette, hogy a
m6dosit6 javaslatainak megfeleloen az Eur6pai Parlament nem
csak a tengeri, hanem a foly6vizi es tavi infrastruktLmik meguji
tasara is felsz6litja a tagallamokat. "Beruhazasokra van szukseg
nemzeti, regionalis es helyi szinten a szukseges infrastruktLlra
biztositasa erdekeben, a jobb intemetkapcsolatt61 a tavoli falvak
j6 megkozelithetoseget biztosit6 uj es jobb utak, valamint a vizi
es halaszati letesitmenyek felujitasc'lig. Ez a celkituzes teljesen il
leszkedik a videkfejlesztesi programokban lefektetett intezkede
sekhez is:'

Erdos Norbert kiemelte, hogy az edesvizi haltenyesztesne! is
biztositani szukseges, hogy a halaszattal kapcsolatos turizmusra
olyan mellektevekenysegkent tekintsen az EU, amely a haltenyesz
tok szamara lehetove teszi, hogy gazdasagi fotevekenysegiiket ki
egeszitsek ane!klil, hogy cit kellene allniuk a halaszati agazaton
kiviili tevekenysegre. "Ez a haltenyesztok eseteben ugyanLlgy cel
kituzes, mint a tengeri halaszat eseteben" - tette hozza a fideszes
politikus. Emellett szukseges annak elosegitese, hogy a halasza
ti es haltenyesztoi kozossegek es a turistak egymasra talaljanak,
illetve annak biztositasa, hogy elegendo erdeklodes alakuljon ki
mindket oldalon egy hosszan tart6, jovedelmezo partnerseg let
rejottehez.

Erdos Norbert felhivta a figyelmet, hogy az Eur6pai Parlament
a halaszati turizmus minden fonnaja - igy haIaszati turizmus, a
halaszati temaju turizmus es a sport- es hobbihorgaszathoz kap
csol6d6 turizmus mellett az akvakultLlrahoz kapcsol6d6 turiz
mus - kapcsan keri, az EU a Kozos Halaszati Politikaja kapcsan
hatarozza mar meg a halaszattal kapcsolatos turizmus fogalmat.
valamint biztositsa, hogy a halaszattal es haltenyesztessel kapcso
latos turizmusra olyan melJektevekenysegkent tekintsen, amely a
halaszok es haltenyesztok szamara lehetove teszi, hogy halaszati
fotevekenyseguket kiegeszitse!< anelkul, hogy cit kellene allniuk a
halaszati agazaton kiviili teve!<enysegre.

A parlamenti jelentes szinten a magyar haltenyesztok erdekeit
kepviseli, amikor felsz6litja az Eur6pai Bizottsagot es a tagallamo
kat, hogy fokozzak a hirdetesi es kommunikaci6s kampanyokat az
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ismeretek es a tudatossag javitasa erdekeben nemcsak a halaszat
hagyomanyos kultLlraja, hanem az akvakultLlra tekinteteben is.
"A szezonalitas e teren jelentos problemM jelent, amelyet pelda
ul helyi fesztivaIok szervezese, kulinaris esemenyek, mLlzeumok
es tematikus parkok megnyitasa, valamint a lcitogat6k szamara
egesz evben es az idojan\si koriilmenyektol fliggetleniil vegezheto
kli16nbozo tevekenysegek biztositasa reven lehetne megoldani. A
prom6ci6s es kommunikaci6s kampanyok ku16nosen fontosak e
tekintetben" - emelte ki a Bekes megyei politikus.

Erdos Norbert emlekeztetett, hogy az Eur6pai Uni6ban az
akvakultLlra jelenleg sajnos masodlagos szerepet tolt be a halaszat
mellett. Egyertelm{\ azonban, hogy a fenntarthat6 m6don veg
zett tengeri halaszat nem kepes kiszolgalni az emberiseg novek
vo igenyet a halaszati termekek irant, igy minosegi vaItassal az
akvakultura-fejlesztes iranyaba kell elmozdulni az Eur6pai Uni
6nak. Ezaltal no az agazat versenykepessege es csokken a hala
szati termekek tekinteteben az importfliggosege Eur6panak. "Az
EU kevesebb, mint 2 szazaJekat adja a vHagon akvakulturaban
megtermelt halnak, am a minoseg tekinteteben az den jar. Erre a
minosegre alapozva kell a munkat folytatni, segitve igy az agazat
novekedeset. Ez nem csak munkahelyek szamanak novekedeset
jelenti, hanem hozzajarul az elelmezesbiztonsag javitasahoz is" 
jelentett ki Erdos Norbert. A Bekes megyei politikus hozze'ltette,
hogy az edesvizi agazat jelentoseget igazolja, hogy kozel20 szaza
lel<.cit adja az EU teljes akvakultura termelesenek. Az uni6 tagalla
mai kozul tizben az edesvizi termeles a meghataroz6, es nagyon
fontos szerepet tolt be munkahelyteremesben.

Erdos Norbert kiemelte, hogy Magyarorszagon egyre tobb
vallalkoz6 felismeri a multifunkcionalis gazdasagok er6sseget,
amelya haltermeles mellett valtozatos szolgaltatasokat is nyujta
nak. A legfrissebb tanulmanyok eredmenyeinek tanLISaga szerint
a kozvetlenul termelesb61 szarmaz6 bevetelnek akar a tizszere
se is lehet az e szolgaItatasokb61 szarmaz6 haszon. "Eppen ezert
szomoru, hogy a jelenlegi programozasi id6szakban a halaszatra
szant 6400 milli6 eur6nak csak 20 szazaleka keri.il kozvetlenul az
akvakultLlra agazat tamogatasara. Szeretnem, ha 2020 utan az EU
a jelenleg Magyarorszag rendelkezesre a1l6 16 milliard forint for
nisnak legalabb a masfelszereset nYLljtana a magyar haltenyesztok
szamara" - tette hozza az EP HaIaszati Szakbizottsaganak egyedu
li magyar tagja.



A kep bal szelen Knap Maria, az asztalnal
Hunya Margit iii (Sugar utca), a jobb szeIen

pedig Gyuricza Etelka all.

Knap Maria (Bartos Makene) Szent Erzsebet
szerepeben

- Szent Erzsebet napja -

Hazankban a leggyakoribb noi nevek koze tartozik az Erzsebet,
azert az egyik legkedveltebb neviinnep. Arpadhazi Szent Erzsebet
neve gyalaan szerepel a piinkosdi enekekben. Lehetseges, hogy az
osszefUgges a piinkosdir6zsa es Szent Erzsebet legendajanak egyik
motivuma, a r6zsacsoda kovetkezteben alakult ki.

Idojarasj6s1as is fliz6dik ehhez a naphoz: Ha Erzsebet napon
havazik. azt mondjak: "Erzsebet megrazta a pendelyer." Debrecen
ben llgy mondjak:

Erzsebet, Katalin havat szokott adni,
A bitang marhakat jaszolhoz kotozni,
(Barna 1979: 118)

Fom\sok:
Gyuricza Zoltanne Bartos Margit kozlese, 2017. okt6ber
Magyar Neprajz http://mek.niif.hu/02100/02152/htmll071172.html

meg rna." Ugyanis Lajos
rokonsagab61 tobben
nehezteltek Erzsebetre,
mert alamizsnat oszt a
nelkulOzoknek. Mikol'
Erzsebet epp kenyeret
vitt a szegenyeknek, ne
!<iszegezteJ< a rosszhi
szemi\ kerdest: mit visz
a kotenyeben? Ijedteben
- noha tel k6zepen jar
tak - azt valaszolta, hogy
r6zsakat. Mikol' kosarat
megmutatta, abban a
kenyerek helyett illatos
r6zsak voltak - Isten
nem akarta, hogy a szent
asszony hazudjon, ezert
tortent a csoda.

Hegediis Bence

Gyermekjatekokban is gyalaan elOfordul Erzsebet neve, kiilo
nosen az un. varkdrjar6 jatelwkban.

A XX. szazad elsa feleben Endrodon is szokasban volt egy Szent
Erzsebet napi gyermekjatek. Ennek emleke a kovetkezo ker kep,
melyek 1911. november 19-en kesziiltek, amikor is egy teadelutan
........-~~~-"'iW'"-~.....__--. kereteben adtak elO a gyer

mekjatekot. Szent Erzse
betet Knap Maria (kesobb
Bartos Matene) jatszotta, a
Tiiringiai Lajos edesanyjat
es Lajos novb'et pedig Hu
nya Margit (Sugar utca) es
Gyuricza Etelka.

Reszlet a gyermekja
tekb61, a kovetkezo soro
kat Turingiai Lajos huga
mondta edesanyjuknak:
"Ugy hallom batyam meg
erkezett. Rad val' 0 Anyam
a szerep, forditsd el szivet
mindenkepp a lanytol,
en munkalkodom azalatt
majd mashol. Erzsebet
nek is keszen all a csapda
es azt hiszem, fennakad

A bajnoksag folytatodik

A lejiltszott merk6zesek eredmenyei:

Lassan vegehez er a bajnoksag els6 kore es kezdenek kirajzo
16dni az er6viszonyok. Harom csapat meglepett az elejen, majd
jon egy het f6s uldoz6boly akik kozul a heti eredmenyekt61 fUg
g6en valtozik a sorrend. Egy gy6zelemmel tobb helyet lehet e16
re ugrani, de egy vereseggel vissza is lehet esni helyeket. Ebben
az uldoz6bolyban van a Gyomaendr6di FC csapata is.

2017.09.30. Gyomaendr6di FC - Bekescsabai MAv SE 4: 2
G.: Toldi B., Bekesi N.(2), Banyai R.

Villamrajtot vett a MAv, mar az els6 percben g61t szerzett az
elalv6 hazai vedelem mellett. Negyed6ra kellett a hazaiaknak,
hogy rendezzek soraikat es iltvegyek a jiltek iranyftasat. Szep ta
madasok vegen a 21. es 31. percben is g61t szereztek, megfordf
tottak a merk6zes eredmenyet. A masodik felid6ben is a hazaiak
kezeben volt az iranyftas, ami g610kban is megmutatkozott az
53. es 76. percben. A vendegek a ket talalat kozben egy alkalom
mal, buntet6b61 szepftettek az eredmenyen. A merk6zes elejet61
eltekintve a hazaiak akarata ervenyesult, megerdemelt gy6zel
met arattak.

2017. 10.07. Bekesszentandrasi HMSE - Gyomaendr6di FC
4: 1

G.: Kovacs T.
Tovabb tart-e a hazaiak veretlensegi sorozata, ez volt a tetje

a merk6zesnek az ut6bbi hetekben j61 szerepl6 vendegek ellen.
A hazaiak mar a merk6zes elejen igyekeztek tudatosftani, hogy
nyerni akarnak. Szep tamadasokat vezettek es a felid6 elejen, a
14. percben es a felid6 vegen, a 42. percben is g61t szereztek. A
masodik felid6ben sem valtozott a jatek kepe, a hazaiak tamad
tak es g610kat szereztek a 68. es a 80. percben. A vendegeknek
egy talalatra futotta az erejukb61, ezzel nemileg szepftettek az
eredmenyen. A Hunyadi tovabbra is veretlenul menetel a baj
noksagban.

. ,

. ~ S.OBT .. ....
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2017.10.14. Gyomaendr6di FC - Okany KSK 1: 3
G.: GaborV.

A vendegek jelent6sen meger6sodtek a szezon elejen, hi
szen egy fel csapatra val6 j6 jiltekos tette at szekhelyet Sarkad
r61 Okanyba. Az els6 felid6 meg szoros eredmenyt hozott, de a
vendegek akkor is tobbet iranyftottak. A masodik jiltekreszben
a nagyobb tudas mar vendeg g610kban is megmutatkozott, az
els6 negyed6ra vegen ket perc alatt kett6t is INtek. A kovetkez6
negyed6ra vegen jott az ujabb vendeg g61. A hazaiak a merk6zes
vegen egy veletlenszeru talalattal szepftettek az eredmenyen. A
jobb jilteker6t kepvisel6 Okany megerdemelten vitte el a harom
pontot a masodik felid6re szetes6 hazaiakkal szemben.

2017. november

2017.09.23. Gyomaendr6di FC - Bekesi FC 3: 1
G.: Kiszely M., Bekesi N., Csap6 P.

Az elmult hetekben mindket csapat hullamz6 teljesftmenyt
mutatott, amit a merk6zes is igazolt. Az els6 felid6ben a beke
si csapat iranyftott, megis az els6 negyed6ra vegen a hazaiak
szereztek vezetest, de negyed6raval kes6bb megszuletett az
egyenlftes. A masodik felid6ben a hazaiak elkezdtek focizni,
szinte felbillent a palya, szebbnel szebb tamadasokat vezettek.
A mez6nyfoleny g610kban is megmutatkozott, kett6t is 16ttek a
61. es 80. percben. J6 masodik felidei teljesftmenynek koszonhe
t6en sikerult a regnal6 bajnokot legy6zni.lgaz ez a Bekes messze
van a tavalyi bajnoksagot nyert csapat teljesftmenyet61, hiaba
jiltszott az 52 eves Szarvas Janos a valamikori NB I-es, most ja
tekos edz6.

Fulop Zoltan
A fenykepek bekuld6je: Gyuricza Zoltanne Bartos Margit
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Ludaskasa

Egy j6kora fej hagymat felapritunk, olajon megpiritjuk. Leveve a tUzr61 piros
papril<at sz6runk ra, majd feleresztjuk vfzzel. Zoldsegeket karikazunk bele (sar
garepa, feMrrepa, karalabe, zeller, zoldbors6), valamint megtisztftott libaapr6le
kot es pUhara f6zzuk. Kozben masik edenyben riZst puhara f6zunk. Egy masik
hagymat karikakra vagunk, lisztben megforgatjuk es pirosra piritunk. A megf6tt
apr6lekot, zoldsegeket belekeverjuk a rizsbe, a vegen meghintjuk a pirosra piri
tott hagymakarikakkal. (A f6z61evet egy masik etkezes levesekent hasznalhatjuk
fel).

Seidl Ambrus

rUZIFA
bukk, tolgy, akac, akacfaoszlop

METAL STOP
KEREKPARUZLET ES

EPULETGEPESZET
Kerekpar jorgalmaz6 markabolt es szerviz

- Tornad6 elektromos kerekparok,
- gazkesziilekek, kazanok, radiatorok,
- csavek, szerelvenyek.

- hiitoszekrenyek, fagyaszt61adak, mos6gepek,
Led TV-k, porsziv6k
h<lztartasi kisgepek, sz6rakoztat6 elektronika,
szegek, csavarok, zarak, lakatok,
fiirdokadak, mosd6k, csaptelepek, mosogat6k
ZARTSZELVENYEK, TERHAL6K, Es6cSA
TORNAK es FOSTCSOVEK kedvezo aron!

- kerekpar~k JAviTAsA - SZERELESE!
GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky ll. 44. Tel.: (66) 386 909

Hitellehetliseg! Minden kerekparhoz ertekes ajandekot adlmk!

ZARU
,oFENYO

deszkak, ass lapok, lecek, keriteslecek, pall6k,
szeg61ecek, gerendak, lamberia

KAPUFA 81. Gyomaendr6d, II. ker. 467.
. 06/70 513-95-14

, A kondorosi uton, a vasarter utan

Hdzhozjon a fodrdsz!

Szeretettel v,hom minden kedves regi es uj

vendegemet teljes koru noi-, ferti es

gyermek-fodraszatomban.

'geny szerint h6zhoz is megyek! Hetvegeken is!

Minden feliileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak teljes korti
felujitasat, elkepzeIesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a leheto
legjobb rninoseg elCrese a legmegjizethetobb aron!

L6tk6czkine Erdos Magdolna

GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

A felmeresiink, ami az irasos arajanlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

,,-
DJ::IN'DEN' .A.Df.I::I FOTO

- eskiivOfot6zas l- ( ']'
- rende;venxfot6zas " l
- portre fotok C
- baba-mama fot6zas
- tabl6 keszites l./
- fot6elohivas l I
- nagymeret(\ plakatok keszitese \<. \ <. \<.'cL1SZJblocLLLL
- prom6ci6s es sajat kepes ajandekta gyak---- ~-

- vaszonfot6k
- reprodllkci6s felvetelek keszitese.

Gm:
5500 Gyomaendrod, Bajcsy-ZsiJinszky lit 45.

Telefon:
+36 (70) 2212520, Email: info@aszfoto.hll

Weboldal: http://www.aszfoto.hll
a kepbe zal't pillanat...

- festes, mazolas, tapetazas
- homlokzatszigeteles, h6szigetel6 rendszerek
- gipszkarton falak, almennyezetek, el6tetfalak, boltivek

rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozohisok
- laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas
- fiird6k, konyhak burkolasa, k6muves munkak
- tetOterek beepitese, szigetelese
- nyilaszar6k, ajt6k, ablakok csereje
- bontas, sitt elszallitas
- vizes falak szigetelese
- hazak kiils6 homlokzatanak szigetelese, szinezese
- hidegburkolas (csempe, jar61ap, marvany, granit lerakasa,
- ill. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC, Iin6leum, szalagparketta, laminalt

parketta,
- padl6sz6nyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)
- allvanyozas, allvanyok berbeadasa (guruI6s, homlokzati)

LATK6cZKI LAsZL6. Telefon: 06/70/381-4227



AKIK AZ OROKKEVALOSACABA KOLTOZTEK
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Hfradasunkban csak azokr61 emli!keziink
meg, akiknek kozlb!hez a hozzatartoz6k hozza
jarultak!

HANYECZ DANIELNE TiMAR ETEL
KA volt hunyai lakos okt6ber 4-en 94 eves

1<

koraban egyhazunk szentsegeivel megtert
Teremtojehez. Gyaszoljak a csaladtagjai,
rokonai, ismerosei. Fogadja be lelket az
orok boldogsag!

IvANYI IMRENE KNAPcsEK TEREz
gyomaendrodi lakos szeptember lO-en 95
eves koraban tavozott szerettei korebol.
Gyaszoljak a csaladtagok, rokonok es isme
roso1<. Isten orkodjon pihenese felett!

KISS PALNE FEHER IDA gyomaendrodi
lakos szeptember 13-an 78 eves )<OI'aban a
mennyei hazaba koltozott. Gyaszoljak csa
ladtagjai, rokonai, ismerosei. Aldas es beke
lengjen nyugv6 porai felett!

DR. KULcsAR LAsZLONE
HRABOVSZKY EMMA gyomaendrodi lakos
szeptember 19-en 95 eves koraban tavozott
szerettei korebol. Gyaszoljak a csaladtagok,
rokonok es ismerosok. Isten adjon neki
orok nyugodalmat!

ozv. OLAH LAJOSNE BALINT TULIAN
NA gyomaendrodi lakos 2017. szeptember
20-an 79 eves koraban hazatert a Mennyi
Atyahoz. Gyaszoljak csaladtagjai, rokonai,
ismerosei. Pihenese legyen csendes, emle
ke aldott!

SOCZO PETER hunyai lakos szept
ember 23-an 90 eves koraban egyhazunk
szentsegeivel megerositve megtert Terem
tojehez. Gyaszoljal< a csaladtagok, rol<onol<
es ismerosok. Aldas es beke lengjen nyug
v6 porai felett!

TiMAR ISTVAN PAL gyomaendrodi
lakos 2017. okt6ber lO-en 81 eves kora
ban egyhazunl~ szentsegeivel megerositve
eltavozott az 01'01< hazaba. Gyaszoljak a

Koloh limos es Klima Maria jegyesek
iinnepi oltozetben. A volegeny huszarru
hat vise!, a men)'asszony jegykendovel.
A kepek 1879-benlceszultek.

Koloh !cinos a katonasagnal huszar
szakaszvezet6 volt. Szep lovai voltak,
amiket 6 nevelt. Amikor jott a piispok
bermalni Endr6dre, akkor afogad6 ban
deriumot 6 vezette. A hatarnal volt a
fogadas, es onnan kisertek a vendegeket
a parakiara. A banderium 8-10 lovasb61
alit.

Bekiild6: Gyuricza Zoltanne Bartos
Margit
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csaladtagok, rokonol< es ismerosok. Isten
orl<odjon pihenese felett!

UHRIN PALNE FAGYAS TOLAN
gyomaendrodi lakos, 2017.okt6ber 18-an
85 eves koraban egyhazunk szentsegeivel
megerositve hazatert a Mennyei Atyahoz.
Gyaszoljak a csaladtagok, rokonok es is
merosok. Pihenese legyen csendes, emleke
aldott!

Sirhelymegvaltasi lehetOseg Endrod
katolikus temetoiben!

A Szarvasvegi temeto regi gyermel<
parcellajanak szabad reszein es a Koz
ponti temeto I<oztemeto melletti parcel
lajaban is uj sirhely-sorokat letesitetti.ink.
A Szarvasvegi temeto elOnye, hogy belvi
zes idoszakban is lehet kopors6s temetest
vegezni magas fekvese miatt, a Kozponti
nak pedig az, hogy a sirhelyek a temeto
elejen talalhat6ak. A sirhelyvaltasr6l
erdeldodni az Endrodi Plebanian lehet
munkanapokon delelott 9-tol 12 6raig,
vagy telefonon a 661283-940-es szamon,
iIletve az endrodi.plebania@gmail.com
e-mail dmen.

Bekesseg halo poraikon,
fogadja be 6ket az Or
az 0 orszagaba.
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Tanul6ink a Bekes Megyei Nemetek Kulturalis Napjan

Megyenk nemet nemzetisegi bnkormanyzatai minden evben
megrendezik a Bekes Megyei Nemetek Kulturalis Napjat, melyre
az iden mar 26. alkalommal kerOlt sor Almaskamarason. 2017.
okt6ber 14- en szombaton reggel a Gyomaendr6di Kis Balint
Altalanos Iskola 16 diakja es a felkeszit6 pedag6gus, Domokos
Anik6, a rendezveny helyszinere, a Karolyi Bernat Nyelvoktat6
Nemet Nemzetisegi Altalanos Iskolaba utazott a Gyomaendr6di
Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat tagjaival egyOtt. Az istentisz
telet es a koszoruzas utan kezd6dbtt a kulturalis program, ahol
minden Bekes megyei nemet nemzetisegi bnkormanyzat kepvi
seltette magat egy rbvid musorral. Gyomaendr6dbt a Kis Balint
Altalanos Iskola alabbi 6. es 7. evfolyamos nemet nemzetisegi
osztalyba jar6 tanul6i kepviseltek: Csanyi Brigitta, Fekecs Noe
mi, Fbldvari Emese, Pinter Dorka, Szilagyi Adrienn, Varga Vanda,
Vinkovics Agnes, Weigert Vi1l6, Almasi loltan, Csontos Levente,
Csontos Tibor, Gyuricza Laszl6, Kezi loltan, Kovacs lsolt, Medve
Gerg6 es Uhrin Krist6f. A Herr Schmied cfmu svab tancot adtak
e16, majd Varga Vanda egy nemet verset szavalt el. Szfnvonalas
musoruk tetszest aratott a kbzbnseg kbreben. A rendez6k egy
svab egytaletellel lattak vendegul a resztvev6ket, s az "Orszag
kemencejeben" suit sOtemenyb61 is fogyaszthattak a diakok.

Nemet nemzetisegi nyelvet tanul6k a Kis Balint IskolabOl

J6 gyakorlat

2017. okt6ber 2-an az Oszi Pedag6giai Napok nyit6kon
ferenciajan a Bekescsabai Pedag6giai Kbzpont felkeresere a
Gyomaendr6di Kis Balint Altaltmos Iskola bemutatta hatrany
kompenzal6 j6 gyakorlatat, a Magyar Mozgaskotta m6dszert es
eszkbzrendszert. Agostonne Farkas Maria igazgat6n6 tajekozta
t6jat kbvet6en az erdekl6d6 intezmenyvezet6k, pedag6gusok
megtekintettek a m6dszerr61 keszOlt kisfilmet, majd az iskola
tanul6inak kbzremukbdesevel bepillantast nyertek a m6dszer
es az eszkbzbk valtozatos alkalmazasi lehet6segeibe.

Bolyai Megyei Matematikaversenyen

2017. okt6ber 13-an 7 csapattal, 26 tanul6val (5-8. evfo
Iyam) indultunk el vonattal Bekescsabara a Bolyai Megyei Ma
tematikaversenyre. A feladatok megoldasara a gyerekeknek

2017. november

at

Agostonne Farkas Maria es Kepenyes Andras

60 percOk volt. A verseny utan a tanul6k izgatottan neztek a
megold6kulcsot es hasonlitottak bssze sajat eredmenyeik
kel. Harom csapatunk kOlbnbsen szep eredmennyel bOszkel
kedhet. Az btbdik osztalyos Csak Csajok nevu csapat szepen ki
tett magaert. A Beinschr6th Boglarka, Kakati Lili, Medve Dorka,
Molnar N6ra bsszeallftasu csapat 15. helyezest ert el. Felkeszit6
pedag6gus: Palicskane Szegedi Katalin.

A hetedik osztalyosoknal Acs Martin, Giricz Laszl6, Nun J6
zsef, Rideg lalan Gizm6k nevu csapata sZinten 15. helyezest ert
el. Felkeszit6 pedag6gus: Palicskane Szegedi Katalin

A nyolcadik osztalyosok Kockafejek nevu csapata K6nya Fri
gyessel, Nandori Vikt6riaval, Sztojan loltannal es Ugrai Evaval az
el6kel6 11. helyezest ertek el. Felkeszft6 pedag6gus: Fekecs Eva.

'"I. 111:!1 k

Bolyai Matematikaverseny 8. C osztalyos tanul6;

SzUloi bal

Okt6ber 14-en a Kis Balint Altalanos Iskola szul6i kbzbssege
j6tekonysagi bait rendezett. KbszbnjOk mindenkinek, aki vala
milyen formaban tamogatta a rendezveny sikeret, azzal, hogy
reszt vettek a vacsoran, vagy tamogat6jegyet vasaroltak, netan
tombolatargyat adomanyoztak, es kbszbnet a szerepl6 szOl6k
nek, pedag6gusoknak. KbszbnjOk a tombola f6dfjat, az elekt
romos fUnyfr6t, melyet a http://vaszkoshop.hu webaruhaz mu
kbdtet6je ajanlott fel a rendezvenyre.
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(8) A Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskola es Gimnazium hirei

Gimnaziumi egyseg

Fecskek hava

Gimnaziumunkban szeptember es okt6ber hagyomanyo
san a fecskek hava, ekkor kerul sor kilencedikeseink avatasara.
Mindig nagyon j6 hangulatban telnek az e16keszuletek: a veg
z6s evfolyamok osztalyf6nbkeikkel egyutt ujabb es ujabb izgal
mas feladatokat talalnak ki a "kicsik" szamara, melyeket aztan a

Fecskehet alkalmaval az iskola tbbbi tanul6ja, munkatarsai el6tt
elvegeznek, bemutatnak. Az idei tanevben ismet ket kilencedi
kes osztalyunk kapraztathatta el ugyessegevel, bsszefogasaval,
kreativitasaval a "nagyobbakat'; hogy vegul az eskut leteve hi
vatalosan is,,szentgellertes'' diakokka valhassanak. A het minden
napjan megfelel6 felszerelesben kellett megjelenniuk, a szune
tekben ugyessegi feladatokat oldottak meg, osztalyzaszl6t, osz
talyindul6t alkottak, egy el6re megadott zeneszamra koreogra
fiat keszftettek, ez ut6bbiakat a Fecskehet zar6napjan mutattak
be.lden is a Szent Gellert nap tiszteletere tartott mise utan kerult
sor a rendezvenyre a Varosi Sportcsarnokban, ahova meghfvast
kaptak nyolcadikosaink is osztalyf6nbkukkel egyutt.

Egy het mulva penteken els6 izben kerult megrendezesre
a DOK kezdemenyezesere a "Fecske-piknik". Ezen a delutanon
a klubban tarsasjatek, tea varta az erdekl6d6ket, valamint a
diakok-tanarok-szuI6k j6voltab61 finomabbnal finomabb sutik
fokoztak a j6 hangulatot.

KID hirek

Az iskolankban mukbd6 Kner Imre Disputakbr (KID) iden egy
ujabb izgalmas projektbe kezdett a Zachor Alapitvany felkerese
re: cseh es lengyel kbzepiskolasokkal, valamint meg ket magyar
kbzepiskolaval karbltve 1956-ra illetve 1968-ra emlekeznek. A
projektben kbzponti szerepetjatszik a propaganda es a kulfbldre
vandorlas kerdese. A projekt els6 esemenye egy budapesti kiran
dulas volt, amelynek kereteben iskolank disputasai kozUl tizen
vettek reszt az 1956-05 forradalom es szabadsagharc esemenyeit
felidez6 interaktfv kalandturan Budapesten. A pesti esemenyek
helyszfneit tablettel a kezukben jartak vegig a diakok, 5ezen ke
resztUl hallgattak meg a korabeli esemenyekre visszaemlei<ez6

Zachor prajelet

szemtanuk torteneteit. Ha az interjureszletek meghallgatasa
utan j61 valaszoltak a jatek kerdeseire, akkor egy ujabb utca vagy
epulet koordinatait kaptak meg a diakok, soda erkezven ujabb
rejtvenyes feladatok segitsegevel ismerkedtek az 56-os torte
nelmi esemenyekkel. A tbrtenelmi kalandtura vegen a Zachor
Alapitvany irodajaban az alapftvany munkatarsaval es a diakok
tanaraival egyutt egy felidez6, merlegel6, tortenelmi helyzetet
elemz6 beszelgetessel zarult a nap.

A tavaly nagy nepszerusegnek orvend6 Fortely-sator csapa
ta iden ujabb izgalmas feladatokkal varta a "szabadulni vagy6"
diakokat, tanarokat. Tobb mint hatvan erdekl6d6nek nyujtottak
elmenyt egy szombati nap alkalmaval. Ujdonsag volt, hogy ez
alkalommal nyolcadikosaink is kepviseltettek magukat egy csa
pattal. J6 volt latni a szabadul6szobab61 kijov6 felszabadultan
nevetgel6, kipirult diakokat, akik a csapatmunka oromevel ta
voztak a jatekb61.

IIAz aradi tizenharom"

A hagyomanyoknak megfelel6en a gimnaZium diakjai is
megemlekeztek okt6ber hatodikan az aradi vertanukr61, illetve
a Pesten kivegzett els6 felelos kormany miniszterelnoker61. Az
idei musor a szabadsagharc utani megemlekezes lehet6segeit
mutatta be a vertanu halalt halt h6sok portrejanak felidezese
mellett. Az idei musort a 12. A osztaly tanul6i adtak e16, felkeszi
t6 tanaruk Malatinszky Zita.
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5500 Gyomaendrod,
Szabadsag ter 6.
Egesz evben varjuk kedves
vendegeinket klimatizalt,
termalvizes szobainkban.
Vallaljuk barati, uzleti, csa
ladi rendezvenyek le-bo
nyolftasat klimatizalt etter
munkben 70 fOig.

5502 Gyomaendrod,
Hfdfo u. 2.

Barilti, csaladi uzleti
rendezveny lebonyoli
tasat vallaljuk a teljesen
klimatizalt etteremben
160 foig.
Korliltlan etelfogyasz- ~~"IIIIiii.
tas minden nap 11-15
6raig!

Eh~rhetoseg:

Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-30/955-1295
E-mail: feszekpanzio@mail.globonet.hu

!lttQ://www.feszekpanzio.hu

AGB,(i) TIszte t vasarloim!
~ AAI\UB:_=Z
Gyomaendrod, Fo lIt 15.

Telefon: 06-20-9527-032 es
06-66-386-274.

• Megerkeztek liZ oszi viroghllgymok,
rozslltovek

• Virogfoldek, virogcserepek, topllnYllgok
• Kolyhok, kllndllllok, fiistcsovek, szenes-

kllnnok
• USthozllk, zom. ustok, g6zegok
• USthOZllk, gumicsizmok, vedokesztyuk
• Elektromos lombszivok, ogllpritok
• Elektromos kezi szerszomok, I(mcfureszek
• Csovorok szegek, loncok, zorok, lokotok
• Foli6k, zsokok, uvegdemizsonok
• Fejszek, bllllok, keziszerszomok
• Rogcsoloirto mergek, elektromos rogcsolo

riusztok
• Festekek, ecsetek, higitok
• Elektromos fUtoeszkozok

FARKAS MAT'


