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kor is el, mikor a h61epel szemfodoje
alatt pihen a fOld!

Odvozlegy, a lelki vilagnak, a
dermede sziveknek, a szemfOdos
lelkeknek orokke diszlo, iIIatos ka
raesonyfaja: Ur Jezus! Odvozlegy;
esakhogy eljottel! $okaig vartunk,
most mar el nem eresztOnk! Szomju
hoz6 szivvel szivjuk lelkOnkbe alako
dat; eliessGk minden mozdulatodat;
erdeklodunk oread, hangod, sira
sod, tehetetlenseged, gyongeseged
irant. ErdekledQnk fOnseges lelked,
bels6 eleted irant; sejtjOk a gyerme
kek lelkenek nagy voltat, mely az 15
tent lcitja, s gyermekszivvel viseli el a
nagy gondolatok sulyM.

Folytatas a 3. aIdaIon!

[me, bekoszontott hozzank a
legszebb, a legkedvesebb unnep,
a tiszta oromok napja, a szent kara
esony! R61a enekli az egyhaz, hogy
«ma mezzel foly6k lettek az egek».
Igen az eg, melyrol azt hittek, hogy
ere es vas, az az eg megolvadt, s
mezze lett, s lelkOnkbe szivargott.
HitOnk boldogit6 tudataban lejott
maga az eg a foldre, mikor eljott az,
ki a mennyorszagot nekQnk meg
nyitotta, s az Isten nehezteleset sze
retetre forditotta. 5 lam, mily eros e
tudat; melegft a hidegben, s eletet
ad a fagyban, 5 az ember ez orven
deze hitnek jelE?OI, remenyeinek
karcksonyfajaul folallitja az illatos,
zoldello fenyot, mely akkor is ebren
van, mikor a termeszet alszik, 5 ak-

,

"XVI. Segitsiink a RaszorulO
Gyerekel{en!"

Az 1947-es orszaggyiilesi
valaszhlsok
Gyoman es Endrodon - II. resz

Civil sarok: Bajzak Antal 
Lourdes Honey Kft. meziizem

Elfo~adhatatlan a fogyaszt6k
kozbtti megkiilonboztetes

XXIV. evfolyam 12. szam * Tarsodolmi. kulturalis, hogyomany6rz6 fo'ly6irot *
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A Szent Gellert Katolikus Alta 'nos Isko a es Gimn'z· m hirei
- 'Ita 'nos iskola -

Muzeumpedag6giai 6ra

2017. oktober 27-en mllzeumpedag6giai foglalkoz'ls volt a 2.
osztalyban. A gyerekek a csizmadiamesterseggel ismerkedhettek
meg. K6sz6nji.ik szepen Dr. Szonda Istvannak a tartalmas es el
menyekben gazdag elaadast!

Rendhagy6 irodalom 6ra

November 7-en Arany Janos sZliletesenek 200. evforduloja
alkalmab61 rendhagyo irodalom oran vettlink reszt a Hatar Gya
za Varosi K6nyvtarban, ahol a bekescsabai Jokai Szinhh mli
veszei emlekm(\sor kereteben tettek emberk6zelive szamunkra
egyik legnagyobb magyar k6ltanket.

Eisokent TAbori Lajos mutatta be a k61to eletenek ismert es
kevesbe ismert epiz6djait, majd Tomanek Gabor es Nagy Erika
tolmacsolas{lban hallhattllnk szemelvenyeket Arany muvekbal.

Az 5. es 6. osztalyos dhikjainkat Meszarosne Kiss Katalin es
Kondorne Timar Erzsebet tanarnok Idsertek el a rendezvenyre.

Palyavcilasztasi Vasar

November 9-en cSlitortokon delben mi nyolcadU<os es he
tedikes diakok elindultunk osztalyfonokeinkkel Varju Diana
tanarnovel es Melis Marcell tanar lmal Bekescsabara a palyava-

lasztasi vasarra.
A rendezvenyen sok szakmat ki lehetett pr6balni (pI. az auto

fenyezo, a traktoros, az asztalos mesterseget) es reszletes tajekoz
tatast kaptllnk a k6zepiskolakr61 is.

2 ora alit rendelkezeslinkre, hogy felterkepezzlik a standok ki
naIatat. A kozepiskolak

m(\sorokkal is gazdagitottak a vasart. Delutan sok uj informa
cioval es elmennyel indultunk haza.

Fecskevar6

November lO-en penteken a Szent Gellert Katolikus Altalanos
Iskola es Gimnazium Fecskev,\ro levelezos verseny dontojen vett
reszt a csapatunk. A vetelkeda li-kor kezdodott, harom csapat
merte ossze tudasat.

Nagyon izgalmas es elgondolkodtato kerdeseket tettek teI ne
kLink. A verseny 2 oran keresztiil

tartott, ekozben megismerhettunk par gimnazistat is.
Szoros volt a verseny, de igy is 2. helyezest ertlink el. Nagyon

ertekes ajandekokkal jutalmaztak
a csapatokat. Mi egy tarsasjatekot nyerti.ink, amit felajanlot

tunk az osztalyunknak karacsonyi aj'andeld<ent.
Elvezetes delelott volt, jovore is sok gyermeket buzditunk a

reszvetelre.
Meszaros Kata Bogtarka, Ban Kitti Alexandra,

T6th Anna Sara, Wha Kira Vivien 8. osztdlyos tanul6k

Ovodapedag6gusok latogatasa
az elsa osztalyban

2017. november 14-en 6v6nak latogattak iskolankba, hogy
bepillantast nyerjenek a kis elsosok mindennapi munkajaba. A
gyerekek izgatottan vartak a vendegeket, es orommel udvozol
tek oketo J6 hangulatu magyar es matematika foglalkozason
mutattak meg tudasukat. Remek alkalom volt arra, hogy a gye
rekek talalkozhassanak a regi 6v6 nenijukkel, megmutathassak
mennyit fejlodtek ket es fel h6nap alatt, i1letve hogyan alljak
meg a helyuket az iskolaban.

Koszonjuk az 6v6noknek, hogy ellatogattak hozzank!
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Azigazikaracsony
- folytatas a cfmlapr61-
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l\Iapsugar nem melegfti, esillagok reszketnek Ie ra; kornyezeten
megakad szemUnk; de a barlang, az alomszalma, az allatok, a jaszol nem
a szanalomnak, hanem a folsegesnek benyomasat teszik rank. EI6ttUnk
mindez fontosabb, mint R6ma, a palatium, s az imperium; a barlang im
pozansabb, mint a Cezar palotaja, a jaszol jelent6sebb, mint Augustus
diadalszekere, a szalma dragabb, mint baberkoszoruja; mert meglatja
tok, hogy ez mind szerepet eserel: a Cezar palotajab61 rom lesz, a koszo
rub61 szemet, a diadalszekerb61 forgaes, mialatt a barlang templomma
szelesbUI, a jaszol oltarra lesz, s rajta all Krisztus, az Isten Fia, s el6tte
terdelnek azok, kik Isten gyermekei akarnak lenni.

Sez a nagy teny, hogy az Isten ember lett, s hogy Krisztusban kinyi
latkoztatta magat, - hogy ertelmen folragyogtatta az evangeliumot, s
szfve szereteteben az Isten Udvozft6 kegyelmet: ez a nagy teny a vilag
fordul6ja, s a boldogulasnak jegyeben all6 vilagtortenelemnek szeren
eses kiindulasa. Ki hinne, hogy daeara e mindent fger6 kiindulasnak ja
ratlan utakra, s utveszt6kre kfvankozik, s az eletnek sotet ejszakajat mas
vilagossaggal, s nem a karaesonyi fennyel akarja talderfteni? Ki hinne,
hogy daeara az Isten Fia kepenek, a karaesonyej szent vfzi6janak, mas
eszmenyekr61 almodozik, s tisztabb szeretetet, gazdagabb eletet, rom
latlanabb erkolesot keres? Ki hinne, hogy az Isten orszagat mas alapo
kon akarja folepfteni, s bizalmatlankodva, s gyanakodva a kegyelemt61
a termeszethez, az Isten Fiat61 az emberhez fordul? Ki hinne? s megis fgy
van; fgy van, s fgy lesz; mert ez az ejnek, s a telnek, a lelkek ejenek, s a szf
vek telenek hatalma a vilag talott, s valamint az els6 karaesony szent Un
nepe ejben, s tel ben jott Ie a foldre: ugy jon Ie azontul is minden egyes
ember ejebe, s telebe a karaesony vfzi6ja, s amely lelkekben talragyog,
ott azt kegyelemb61 teszi; a kegyelem erejeben legy6zi a tevely ejjelet,
sa vilag szeretetet.

A tevedesek eje Krisztus 6ta is borong a vilag folott; fgy akarta azt
az Ur, hogy a ragyog6 Krisztus-kep az ej sotet hatterer61 emelkedjek fel
talsegesen; az eszmenyek tort gipsz-mintai ezentul is ott hevernek a
muveszi alakftas mutermeben, hogy romjaikban is tanusagot tegyenek
az igazi muremekr61; a babeli torony epftese ezentul is folyik, s ezentul
is igaz a pr6feta szava: «Szovetsegre leptUnk a halallal s a pokollal kotest
tettUnk... a hazugsagot tettUk remenyUnkke, s a esalardsag ad nekUnk
menedeket»; de mindezt bizonyara azert, hogy most is megval6suljon,
amit akkor mondott az Ur: «fme, en kovet teszek Ie Si6n alapjaba, pr6
bait, beeses szegletkovet; beepftem az alapba», s rajta epftem tal temp
lomomat. De barmint legyen, biztos, hogy a vilag ejet esak a karaesony
fenye, az emberiseg almat esak a karaesony vizi6ja kepes folderfteni.

Biztos; mert hat hogy legyen alkotas szebb, tisztabb, nemesebb,
mint melyet az orok, vegtelen szeretet sugallt, s az Ur keze alkotott I
Hoi villanjon ki gy6zelmesebben a teremt6 hatalom ereje, s orome,
mint a megtestesUles titkaban. Hollegyenek tisztabb vonasai a teremt6
esznek, hoi lagyabb szfnei az orok szepsegnek, hoi edesebb hangjai a
harm6nianak, mint az Isten muveinek koronajaban, sajat maganak leg
tokeletesebb kepeben, Krisztusban?

Aki 6t latta, az el nem felejtheti; aki elfelejti, az meg nem latta; annak
a szfvebe a karaesonyi feny meg nem hatolt bele; annak a lelket a Krisz
tus ragyog6 kepenek vfzi6ja meg nem erintette meg. Ti ugye bujjatok a
konyveket, forgatjatok a k6dexeket, uj bizonyftekokat kerestek, s nem
veszitek eszre, hogy a karaesonyi fenyt nem Jeruzsalemb61 hoztak az
frastud6k katedrair61, s a Krisztus-kepet nem faragtak Athenben, sem
Efezusban. Ne keressetek ott; a karaesonyi feny az egb61 jott; az egy
nagy teny; s a Krisztus-kep a Szentlelekt61 fogantatott, s megtestesUlt;
az egy nagy kegyelem. Sennek a fenynek, s ennek a kegyelemnek befo
gadasara hfv6, bfz6, alazatos lelek kell, mely az elet adventjen keresztUl
vagy6dik, mely a remeny antif6nait enekli, s mely a pr6fetak virraszt6
szemevel nezi a Krisztust, s mosolyogva suttogja: Tudtam, hogy eljon;
• " IIme, 0 az.

Azert felre frastud6k larmaja, Jeruzsalem vasarja, farizeusok dispu
taja, felre, el veletek! TerdeljUnk Ie a esendes, betlehemi barlang el6tt,
s hagyjuk magunkra behatni ezt a legszentebb ejt. Font az egen esillag
ragyog; a pr6fetak szavat hirdeti nema, ekessz616 nyelven; nem esitft
hatja el szavat larma, nem borfthatja el fenyet kodfatyol; amerre jar, s
ahova elragyog, odakialtja: esillag tamad Jakobb61. Afoldon szelfd fe
nyesseg tamad; szelfd, mint az olajmeeses fenye, tiszta, mint a napsugar,
kedves, mint a boldogult lelkek visszfenye, s e fenyessegben angyalok
eneke esendUI meg: Dies6seg mennyben az Istennek, s bekesseg a
foldon a j6akaratu embereknek... dies6seg... bekesseg! Ez a legszebb
enek, mely a foldon elhangzott; szebb, mint a paesirta eneke, mikor
napsugar, s a ret illata emeli a kis dalost a magasba; szebb, mint a sze-

ret6 szfvnek legedesebb eneke; szebb, mint minden enek, mert nines
teljesebb osszhang mint az, mely Krisztusban lett. KUlonben is ez nem
annyira az angyaloknak, mint az Ur Jezusnak eneke, ezt 6 komponalta;
az angyalok esak kiserik e dalt, mint a nagy olasz fest6k kepein, ahol a kis
Jezust harfas, eiteras, hegedus angyalok kornyekezik; ezt az osszhangot
Krisztus szerezte nekUnk.

6 ragyog6 esillag, 6 angyalare, 6 edes enek, legszentebb ej, dies6
seg es bekesseg omlik el rajtatok! Ti vagytok keretei a megtestesUlt Ige
nek; nelkUletek szetfoszlik a Krisztus-kep IMost mar ertlek karaesony-ej
[Csillagos 1~lek, tiszta szem, edes szeretet, s nyugodt lelkiismeret kell az
embernek: akkor epen a vilag ejeben, s az elet sotetsegeben ragyog tal
szamara a karaesonyi feny, s 6 megismeri Krisztust. Aki pedig beszelni
akar neki r6la, annak azt mondja: hadd el, kerlek; minek a sz6, hiszen
latom! Ez aztan karacsony, mely nem volt, hanem van; karaesony nem
Betlehemben, hanem a hfv6 s szeret6 lelekben; mezedes es fenyes,
szent karaesony!

Prohdszka Ottokar
1901

Forras: Prohaszka Ottokar: Uj Elmelkedesek, Prohaszka Ottokar Osz
szegyujtott Munkai, XIX. kotet, Szent Istvan Tarsulat, Budapest, 1929

https://gondola.hu/media/prohaszka/Prohaszka19.pdf

Kedves Gyomaendr6diek!
Kan\.csony van. Minden esillog, fenylik, mindeni.itt gyer

tyak, eg6k, lampak mutatjak: megszuletett a Feny, legy6zte a
Sotetseget. Mert karacsonykor eppen ez tortenik. Es mivel ez
a legszebb, legbens6segesebb unnepunk, ilyenkor arra is lehe
t6seget kapunk, hogy felismerjuk a karacsony miszteriumaban
rejl6 igazsagokat es ertekeket.

Minden egyes evszak hordoz egyfajta energiat, mozgasfor
mat, szint, jelleget, s mindegyiknek mas es mas az i.izenete. A
teI a legnemabb, legmozdulatlanabb, legridegebb evszakunk. A
fak ruha nelki.il allnak, az eg sziirke, a vizek megfagynak. Min
den, ami elet, elt(inik, beht'1z6dik, rejtozkodik. De megis tudjuk,
hogy ott van valaho!. Hogy a teI sosem tart orold<e, es ami ko
Yeti, azert erdemes varakozni. Sokan nem szeretik a telet, eppen
a feny, a szinek hianya miatt. Am ha jobban belegondolunk,
mindennek ugyanolyan tokeIetes ertelme van, mint minden
masnak a minket korulvevo termeszeti vilagban. Ha nines so
tetseg, feny sem lehet. Ha nines hideg, a meleg is ertelmezhe
tetlenne valik. A tel a termeszet korforgasanak utols6 es egyben
elso allomasa. Ebben az idoszakban minden varakozik, gyujtve
az erot, megorizve es befele iranyitva az energiait ahhoz, hogy
tavasszal teljesen megt'1julva, minden poteneialjat "bevetve"
tudjon lljra megszuletni.

A karacsony lehetoseget ad arra, hogy megallitsuk az idot
egy pillanatra, es a esendben, ami igy szuletik, vegigteldntsi.ink
magunkon es esaladunkon. Odameheti.ink a jaszolhoz, es be
legondolhatunk abba, mit vallalt magara Jezus sziiletesevel, s
hogy mit jelent magyarkent az ingyen kegyelem, a teljes onfel
aIdozas, a viszonzast soha nem varo adas, s mennyire vannak
ezek a dolgok jelen az eIetunkben.

Oriiljiink most egyiitt, mert iden is megszuletett a Megvalt6,
hogy elhozza nekunk a legfontosabbat, amit egy ember a masik
nak adhat: a szeretetet.

Kivanom mindannyiuknak, hogy akkor se feledkezzenek
meg errol az ajandekro!, amikor az i.innep veget er, es elfujjuk a
gyertyakat, hogy visszaterjunk hetkoznapjainkba. Igyekezzunk
mineI tobbet es minel tovabb megorizni abb6!' amit ez alatt a
par nap alatt kapunk. Ahogy Marai Sandor irja:

"Ha az iinnep elerkezik eletedben, aHor iinnepelj egeszen.
(. ..) Tisztalkodjal beliilral es kiviilra!. Felejts el mindent, ami a
koznapok szertartasa es feladata. Az iinnepet nemcsak a nap
tarban irjak piros betUkke!. Nezd a regieket, milyen ahftatosan,
milyen feltetleniil, milyen koriilmenyesen, mennyi vad orommel
iinnepeltek! Az iinnep a kiilOnbozes. Az iinnep a mely es varazsos
rendhagyas."

Aldott, bekes karacsonyt mindannyiuknak!

Toldi Balazs
Polgarmester
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Oktatas, utak allapota, termeszetvedelem
kerUit napirendre a megyegyUlesen

A Bekes Megyei bnkormanyzat Kozgyulesenek idei
utols6 munkaprogram szerinti Lilesen tobb tajekoztat6
is elhangzott, utak allapotar61, oktatasr61, ar-es belviz
vedelemr61, termeszetvedelemr61 informal6dtak a kep
visel6k.

A novemberi kozgyulesen tajekoztat6t tartott Bekes
megye kozuthal6zatanak allapotar61, a fejlesztesi ter
vekr61, a folyamatban lev6 beruhazasokr61 Virag Mihaly,
a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. Bekes megyei igazgat6ja.
Elmondta: sok f6uttal kapcsolatos fejlesztes zajlik vagy
mar el is indult. Ket evtizednyi fgergetes utan jelenleg
zajlik az M44 kivitelezese. A Szegedet Debrecennel osz
szekot6 M47 gyorsforgalmi ut tervezesenek elkezdeset
kormanyrendelet szabalyozza. A rossz vagy nem meg
felel6 allapotu utak megyen beluli aranya 2015 6ta, ha
csekely mertekben is, de folyamatosan csokken. Virag
Mihaly elmondta: mult evben megduplaztak a mellek
utak javitasara szant aszfalt mennyiseget.

Tajekoztat6 hangzott el Bekes megye ar- es belvfz
vedelmer61. Kishazi Peter Konrad, a KbVIZIG osztaly
vezet6je elmondta: szemelyi allomanyuk szakmailag
es gyakorlati szempontb61 felkeszult a vfzkarelharftasi
feladatok ellatasara, az igazgat6sag kezeleseben lev6
vfzkarelharftasi muvek alkalmasak a vedekezesre.

Bekes megye oktatasi helyzeter61, a tankeruleti koz
pontok intezmenyi szerkezetenek valtozasar61 kaphat
tak informaci6t a kepvisel6k Teleki-Szavai Krisztinat61, a
GyulaiTankeruleti Kozpont igazgat6jat61 es Kis Esztert61,
a Bekescsabai Tankeruleti Kozpont igazgat6helyettese
t61. Sz6 volt a pedag6gus beremelesr61, valamint arr61,
hogy n6tt az intezmenyek onall6 dontesi jogkore, szinte
minden intezmenyt erint6 felujftas kezd6dott meg akar
oner6b61, akar uni6s forrasb61, ezzel tobb evtizedes le
maradast tudnak p6tolni.

A megyeben mukod6 fels60ktatasi intezmenyek a
megye fels6oktatasar61 allitottak ossze tajekoztat6t.
Dr. Szab6 Peter, a Kodolanyi Janos F6iskola rektora, dr.
Lipcsei Imre, a Gal Ferenc F6iskola dekanja es dr. Arpasi
Zoltan, a Szent Istvan Egyetem oktatasi dekanhelyettese
az intezmenyek kepzesi kfnalatar61, a hallgat6i letszam
adatokr61, az oktat6i, kutat6i allomany f6bb adatair61, a
nemzetkozi es vallalati kapcsolataikr61 informaltak a me
gyegyules resztvev6it. A tajekoztat6b61 kiderult, hogy a
Kodolanyi f6iskola Oroshazara helyezte at a szekhelyet,
valamint zajlanak a targyalasok a Gal Ferenc F6iskola es

Meghiv6 karacsonyi hangversenyre

A Gyomaendr6di Zenebaratok Kamarak6rus ka

racsonyi hangversenye 2017. december 23-an

(szombaton) 15.30-kor lesz az endr6di

Szent Imre Katolikus Templomban.

a Szent Istvan egyetem kozott a csabai kar atadasar61.
Kovacs Zsuzsanna, Gyulai Szakkepzesi Cetrum f6

igazgat6ja es Malatyinszki Peter, a Bekescsabai Szakkep
zesi Centrum szakkepzesi referense a megye szakkepze
si helyzeter61 tartott tajekoztat6t. A reszletes anyagban
a centrumok szerkezeti felepitese, a szakgimnaziumok,
szakkozepiskolak, a kollegiumi ellatas es az elmult id6
szakban megval6sult fejlesztesek bemutatasa kapott
helyet.

A TQP vegrehajtasanak aktualis megyei helyzeter61
Albert Peterne, a Magyar Allamkincstar Bekes Megyei
Igazgat6saganak igazgat6ja, mint kozremukod6 szerve
zet tajekoztatta a kepvisel6ket. Elmondta: valamennyi
nyertes palyaz6val megkotottek a tamogatasi szerz6
dest, a kedvezmenyezettek az el61eglehfvasok lehet6se
gevel eltek.lsmertette: 2017. okt6ber 16-ig 705 tamoga
tasi kerelmet nyujtottak be, 249 eseteben megtOrtent a
szerz6deskotes is.

Dr. Tirjak Laszl6, Koros-Maros Nemzeti Park Igazgat6
saganak igazgat6ja Bekes megye termeszetvedelmer61
tartott tajekoztat6t. Az anyag ismerteti a termeszetve
delmi feladatkoroket, a megyeben talalhat6 vedett ter
meszeti teruleteket, a Natura 2000 teruleteket, a vedett
termeszeti ertekeket, valamint az Uj Magyarorszagi vi
dekfejlesztesi Program termeszetvedelmi vonatkozasa
it.

Alapitvanyok tamogatasar61 is dontott a testUlet,
tobbek kozott egy, a szarvasi ment6allomasra kerul6 uj
raeleszt6 keszulek vasarlasahoz nyujtanak tamogatast.
A kozgyules bejelentesekkel zarult, melyb61 kiderult,
hogy a soron kovetkez6, munkaprogram szerinti ules
februarban lesz.

hfrad6Megyei
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Unnepelyes terernnevad6

2017. szeptember 28-an iinnepelyes keretek kozott llj elnevezest
kapott a Gyomaendr6di Jarasi Hivatal eddig csak Kistargyal6 neven
hivott hivatali helyisege. A terem ett6l a napt61 kezdve a Corini te
rem nevet viseli, a helyi illet6segu Carini Margit fest6miivesz el6tti
tisztelges jegyeben. A teremben id6szakos kiaJlitaskent a muveszn6
nehany jellemz6 festmenye tekinthet6 meg az erdek16d6k szamara.

Az iinnepsegen reszt vett Dank6 Bela orszaggyulesi kepvisel6,
Dr. Takacs Arpad kormanymegbizott, Toldi Balazs polgarmester,
dr. Pacsika Gyorgy janisi hivatalvezet6, es dr. Frank6 Karoly, a Koz
alapitvany Gyomaendr6d Yaros Kozgyujtemenyeiert Kurat6rium
lekoszon6 elnoke is. A kiallitast dr. Pacsika Gyorgy hivatalvezet6
nyitotta meg, majd dr. Frank6 Karoly mondta el Corini Margit mu
veszetevel es eletlitjaval kapcsolatos gondolatait es szemelyes elme
nyeit. Az esemeny zarasakent Toldi Balazs polgarmester mondott
poharkoszont6t, aki kiilon kiemelte dr. Frank6 Karoly eddigi erde
meit a miiveszn6 emlekenek meg6rzese kapcsan.

A kiallitas 2017. december 22-ig munkanapokon el6zetes tele
fonos id6pont egyeztetes (tel: 06-66-284-043, kapcsolattart6: Gon
da Anett titkarsagi szakiigyintez6) utan ingyenesen megtekinthet6,
az 5500 Gyomaendr6d, Szabadsag ter 1. sz. alatt.

Oktahisi kerekasztal

A Gyomaendrodi Janisi Hivatal Corini termeben, 2017. ok
t6ber 12-en elso alkalommal keriilt megrendezesre az oktatasi
kerekasztal megbeszeles, melyen a janis oktatasi intezmenyeinek
vezetOi es kepviselOi vettek reszt.

A meghivott vendegeket dr. Pacsika Gyorgy jarasi hivatalvezet6
koszontotte es a meghiv6ban szerepl6 napirendi pontok alapjan ta
jel<oztatasra illetve megbeszelesre keriiltek az alabbi temalc

A Foglalkoztatasi Osztaly vezet6je, Timarne Buza Ilona tajel<oz
tatta a jelenlev6ket a palyavalasztasi vasar rendezvenyr61.

A Hat6sagi, Gyamiigyi es Igazsagiigyi Osztaly szakiigyintez6
je Sebestyenne dr. Kruchi6 Ilona tartotta meg tajekoztat6jeit a fo
gyaszt6vedelmi el6adasok/osztalyf6noki 6rak altalanos - es kozep
iskolakban torten6 megszervezesevel kapcsolatosan.

A 2016-ban megvalasztott diak jarasi hivatalvezet6 es diakpol
garmester mandeitumok a novemberi h6napban lejarnak es az idei
ev jeloltjeinek jelkepes kulcsatadasi iinnepseget erint6 - es a vallalt
feladatok egyeztetese is megtortent. Az elmult evekhez hasonl6an
ismet megszervezesre keriil a jarasi nyilt nap, melynek kereteben a
vegz6s diakok megismerkedhetnek a hivatali iigyintezes lehet6se
geivel.

A megbeszeles utols6 napirendi pontjaban tajekoztatast kaptak
a jelenlev6k a jaras epiileteben megtekinthetO Corini kiallitas es
Haj6makett kiallitas megtekinteser61.

Uzleti reggeli a janisi hivatalnal

Vallakoz6k szamara megrendezett kerekasztal beszelgeUsre
keriilt sor 2017. okt6ber 13-an, a Gyomaendrodi Jarasi Hivatal
Corini termeben.

Egy uj tipusu egyiittmukodesi forma ez a munkaer6-piaci sze
rep16k koreben, amelynek lenyege, hogy a kozos gondolkodas,
a kozos problemamegoldas iranyaba viszi eI a resztvev6ket. Dr.
Pacsika Gyorgy hivatalvezet6 koszont6je utan Timarne Buza Ilona
foglalkoztatasi osztalyvezet6 es munkatarsai ismertettek az orsza-

gos, megyei es jarasi foglalkoztatasi tendenciakat, valamint a mun
kaltat6k szamara tamogatast biztosit6 eur6pai uni6s programokat.
Nagy Gabriella EURES tanacsad6 tajekoztatta a resztvev6ket a ha
16zat munkajar61, a munkaltat6kat erint6 tudnival6kr61. A kerek
asztal besze\getes kereteben bemutatkoztak a helyi es megyei TOP
program konzorciumaban resztvev6k, igy a Paktumiroda vezet6je
es a Bekes Megyei Vallalkozasi es Fejlesztesi Nonprofit Kft. kepvi
sel6i. A vallalkozasok els6sorban a nem megfele16 munkaer6 es a
munkaer6hiany kerdeset taglaltak. A problemak felveteset kovet6
en megallapitottak, hogy a kozos gondolkodast erdemes folytatni,
megismerni egymas j6 m6dszereit, tapasztalatokat szerezni. Felve
t6dott annak is a lehet6sege, hogy a jov6ben rendszeresen keriiljon
sor ilyen tipusu beszelgetesre, talalkozasra, amellyel egyetertettek a
resztvev6k.

*FELHIVAs*
JOTEKONY CELU ADAKozAsRA !

Az Elet Masokert Egyesiilet
megrendezi a

XVI. "SEGiTSUNK A
RAsZORULO GYERMEKEKENJ"

j6tekony celu adakozaseit
2017. december 16-an (szombat) 14QQ 6rakor az

Endr6di Nephazban (Gyomaendr6d, Blaha 1. u. 21.)

25 gyomaendrodi, tart6san beteg gyermeket nevelo niszoru
10 csaladot, szeretnenk ebben az esztend6ben megajandekozni

a nagylelkii felajanlasoknak koszonhet6en.
Gyuitiink: az elmllIt evekhez hasonl6an tart6s elelmiszert,

edesseget, ir6szert, jeitekokat, konyveket, es mindent, ami egy
gyermek szamara oromet jelenthet.

Fovednok: Prof. Dr. Csokay Andras idegsebesz, agykutat6
Yednok: Zalai Mihaly Bekes megye KozgyiiIesenek elnoke

felajanlasokat a kovetkez6 cimekre varjuk:
Vaszko Sandorne

Gyomaendr6d, Kollmann lak6telep
(volt OTP melletti konyvel6irodan)

AKI ANYAGILAG SZERETNE SEGiTENI,

A KOVETKEZO CiMEl'oLIEHETI MEG..:.
Szamlaszamunk:

Elet Masokert Egyesiilet
I<&H Bank: 10402245-50505148-49571008

Partnerszervezeteink az adomanygyiijtesben:
Gyomaendr6di R6mai Katolikus Egyhazkozsegek,

Gyomai Evangelikus Egyhazkozseg,
Gyomai Reformeitus Egyhazkozseg,
Szent Laszl6 Zarandoklat szervez6i,

Gyomaendr6di Kallai Ferenc Nepf6iskolai Alapitvany
Segitsegiiket es felajtmlasaikat e16re is koszonjiik!
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Az 1947-es orszaggyulesi valasztasok Gyoman es Endrodon - II. resz

A valasztasi propaganda

A koalfci6s pMok (Magyar Kommunista PEut- MKP, Ma
gyar Szocialdemokrata PM-SZOP, Nemzeti ParasztpM-I\IPP,
FOggetlen Kisgazdapart- FKgP) az 1945-ben kbtbtt valaszta
si szbvetsegOket ismet felelevenftettek. Oka, hogy mersekel
jek az egymas elleni harcot, illetve erejOket az ellenzek ellen
bsszpontosftsak. Lenyegeben a baloldali pMok (MKP, SZOP,
NPP) az FKgP-t igyekeztek gyengfteni. Ennek ellenere a bal
oldalnal is komoly ellentetekre es bsszeOtkbzesekre kerOlt sor.
Az MKP es SZOP nem tudott kompromisszumra jutni a valasz
tasi bizottsagok bsszetetelevel es a valasztasi nevjegyzekbol
val6 kihagyasokkal kapcsolatban, tovabba az sem segftette a
kialakult helyzet jobba valasat, hogy Rakosi Matyas felvetette
a ket part egyesOleset. A szavazatokert folyt harcban megrom
lott a viszony az SZOP es az I\IPP kbzbtt is, es tovabbi vitakra
adott okot, hogy a partok anyagi helyzete sem volt egyenlo.1
Az ellenzeki partokkal szemben a koalfci6s pMok a valasztas
elokeszOleteben es a pMprogramok tekinteteben is elorebb
jMak.2 A pMoknak egy h6napjuk volt felkeszOlni a valasztas
ra. Ez nehezen is ment, mert a FOggetlen Magyar Oemokrata
PM (FMOP) kivetelevel az ellenzeki partok nem tudtak indulni
minden kbrzetben.3

A valasztasi kampany
Ha a valasztasi kampany idoszakat szeretnenk rbviden jelle

mezni, akkor arra a kbvetkezot hasznalhatjuk: a mindenki-min
denki ellen elv ervenyesOIt. Az orszagban a kbvetkezo helyzet
uralkodott: rbpcedulak sokasagat talaljuk, pMaktivistak jMak
a telepOleseket, demonstraci6kkal talalkozhattunk, illetve egy
egy nagygyules verekedesbe fajult. A valasztasi kampany veg
hajrajaban a belOgyminiszter egy rendeletet adott ki, melynek
ertelmeben augusztus 28-t61 megtiltotta a valasztasi gyulesek,
pMgyulesek tartasat, de nem tiltotta meg a nagygyUleseket es
a partnapokat. Ez a hatarozat elsodlegesen azokat a partokat
erintette, akik nem rendelkeztek parthelyiseggel, fgy nem tudtak
erintkezni a valaszt6ikkal az erintett pMok.4

A kizarasok
Valaszt6i nevjegyzekek bsszeallftasanak megindftasa jelen

tette a valasztasok megkezdeset. Az MKP celja, hogy gyengft
sek a sZbvetseges es ellenzeki pMokat. Ennek kbvetkezteben
tomeges kihagyasok es kizarasok ertek a valaszt6polgarokat.
A kizarasok legnagyobb mertekben a kisgazdapM szavaz6
bazisat erintette. Nehez azon polgarok szamat megallapftani,
akiket a valasztasokt61 tavol tartottak. Nem feltetienOI egyezik
meg a kizarasok szama a valasztasokb61 kihagyottak szama
val. (Sokakat nem vettek fel a nevjegyzekbe, masok nem mer
tek fellebbezni.) Az MKP kivetelevel a tbbbi part valamely for
maban tiltakozott a kizarasok ellen. A kizarasok reven jelentos
mertekben tudtak befolyasolni a valasztasi eredmenyeket.5 A
nevjegyzekekbe felvettek es visszautasftottak listajat 1947. au
gusztus 9-en es 10-en fejeztek be, azonban a p6t es a kOlon
felsz61alas soran visszautasftott nevjegyzekeket augusztus 27
en allftottak ki. (Elofordulhatott olyan eset, hogy valaki csak a
valasztas napjan tudta meg a szavaz6helyisegben, hogy nem
szavazhatott.)

A nevjegyzeki adatok megvizsgalasa utan megtudhatjuk,
hogy hany fot zMak ki es hany fo vehetett reszt az augusz-

1 rZSAK 1998, 87.
2 rzsAK 2010) 245.
3 SZERENCSES 1992,29.
4 SZERENCSES 1992, 50-51.
5 SZERENCSES 1992,51-55.

tus vegi orszaggyulesi szavazason. A gyomai nevjegyzekeket
megvizsgalva elmondhat6, hogy a nevjegyzekbol a valasztasra
jogosulta1< szama 7336 fo. A nevjegyzekben a visszautasftottak
szama 181 fo volt, valamint tovabbi 8 fo kapott nevjegyzekkivo
natot (kekcedulat).6 Az endrodi nevjegyzekeket megvizsgalva
megtudjuk, hogy a valasztasra jogosultak szama 6330 fo. Ezzel
szemben a visszautasftottak szama 446 fo volt, a kozsegben
osszesen 35 fo kapott nevjegyzekkivonatot (kekcedulat).7

A kovetkezokben a kizarasok okait szeretnem roviden is
mertetni. A visszautasftasok listajat az 510.003/1947 8 belOgy
miniszteri rendelet alapjan keszftettek el. A hatarozaton belOI
talalhatunk egy "kizar6 okok" reszt, melyben kifejtik, hogy a ren
delkezes ertelmeben kinek nem lehet valaszt6joga. A 23 pontos
rendelet szamos pontja kozOI eleg sokkal talalkozhatunk a nev
jegyzekek kozott. A legtbbbet elofordul6 pontok a kovetkezok
voltak: 11, 16, 21.9 A 11. pont szerint kizarasra kerOlnek azok a
szemelyek, akik az 529/1945. M.E. sz. 3§-ban szereplo egye
qOletek, pMok vagy szervezetek tagjai volt. Peldaul: Magyar
Elet PMja, Magyar Orszagos EgyesOlet (MOVE), Magyar Tu
domanyos Fajv8do Tarsasag, Nyilaskeresztes Part Hungarista
Mozgalom, Zsid6kutat6 Intezet. A 16. pont ertelmeben kizaras
ra kerOlnek azok, akik az 529/1945. M.E. szamu rendelet 6§-a
alapjan feloszlatott, felsorolt partok, egyesOletek, tarsasagok
valamelyikeben vezeto tisztseget toltottek be. A 21. pontban
azokat talaljuk, akik a szamlal61ap kitoltesenel val6tlan adatokat
kozbltek vagy hallgattak el. A kovetkezo megjegyzeseket vagy
elutasft6 okokat talaljuk meg a nevjegyzekekben: Internalva
volt, volt csendor, B-listas, Volksbund tagja volt, nemet besug6,
antidemokratikus, gyengeelmeju, stb.1 0

Elmondhat6, hogy az 1947-es orszaggyulesi valasztas so
ran Gyoma es Endrod kozsegek tekinteteben szamos allam
polgart zMak ki a valasztasb61 az 1947-es valaszt6jogi torveny
rendelkezeseinek segftsegevel. A nevjegyzekkivonatok vegle
ges osszeallftasa utan 1947. augusztus 31-en (vasarnap) lezaj
lottak az orszaggyulesi valasztasok.

Felhasznalt szakirodalom
, GYARMATI 2013: Gyarmati Gyorgy: A Rakosi-korszak.
ABTL-~ubicon, Budapest, 2013.

IZSAK 1998: Izsak Lajos: Rendszervaltast61 rendszervalta
sig. Kul!urtrade Kiad6, Budapest, 1998.

IZSAK 2010: Izsak Lajos: A parlamentarizmus vesztett csa
taja - 1947. Foldes-Hubai (Szerk.): Parlamenti valasztasok Ma
gyarorszagon 1920-2010. Napvilag Kiad6, Budapest, 2010.

Magyar Nemzeti Leveltar Bekes Megyei Leveltara (Bekesi fi
6kleveltar): Bekes varmegyei orszaggyulesi kepviselo-valaszt6i
nevjegyzekek leveltari gyujtemenye. IV.B.431.a/64 es 76 doboz

Magyar Kozlijny 1947. 168/b julius 26.
SZERENCSES 1992: Szerencses Karoly: A kekcedulas

hadmuvelet (Valasztasok Magyarorszagon 1947). IKVA, Buda
pest, 1992.

6 MNL Bekes Megyei Leveltara (Bekesi fi6kleveltar):
Bekes varmegyei orszaggyiilesi kepvisel6-valaszt6i nevjegyzekek
leveItari gyujtemenye. rVB.431.a/76 doboz

7 MNL Bekes Megyei Leveltara (Bekesi fi6kleveltar):
Bekes varmegyei orszaggyiilesi kepvisel6-vaIaszt6i nevjegyzekek
leveltari gyiijtemenye. rVB.431.a/64 doboz

8 Magyar K6z16ny 1947. 168/b julius 26.
9 MNL Bekes Megyei Leveltara (Bekesi fi6kleveltar):

Bekes varmegyei orszaggyiilesi kepvisel6-valaszt6i nevjegyzekek
leveltari gyiijtemenye. IV.B.431.a/76 doboz

10 MNL Bekes Megyei Leveltara (Bekesi fi6kleveltar):
Bekes varmegyei orszaggyiilesi kepvisel6-valaszt6i nevjegyzekek
leveltari gyiijtemenye. IVB.431.aI76 doboz
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8.30. Gyoma
10.00. Endr6d
11.30. Hunya

Januar 1. Szuz Maria Isten Anyja

8.30. Gyoma
10.00. Endr6d
11.30. Hunya

8.30. Gyoma
10.00. Endr6d
11.30. Hunya

December 26. Kanicsony II. napja
8.30. Gyoma

10.00. Endr6d
11.30. Hunya

December 31. Evvegi halaadas

December 25. Kanicsony I. napja

16.00. Hunya
22.00. Gyoma
24.00. Endr6d

December 24.
Szenteste

A bekesseg hianya egyre nagyobb mereteket olt vilagunkban, 
az istentelenseggel karoltve.

Az id6sebb generacio Melt mar vilaghaborut, forradalmat, -tud
ja, mennyi szenvedest, mennyi artatlan aIdozatot, mennyi konnyet
tud okozni a beke hianya. A vallasos, istenhiv6 ember pedig jol tud
ja, hogy a hit, az imadsag mennyi viszaIyt, mennyi haboruskodast
el tud simitani.

Gyerekkoromban egyik papunk predikaciojaban volt egy szep
tortenet:

Haborll volt. Egy fiatal fiut is besoroztak katonanak, a frontra
kellett mennie. Amikor elbllCsl'izott sziileit61, edesanyja egy rozsa
fuzert csusztatott a katonazubbony zsebebe: "Fiam, ne feledkezz el
soha az imadsagrol!" A fill kikerul a harcterre. Egyik utkozet saran
valahogy leszakad bajtarsaitol es elteved egy vegelathatatlan erd6
ben. Ketsegbeeseseben leul egy fa tovebe, kiveszi zsebeb61 edesany
ja rozsafUzeret es elkezd rajta imadkozni. Egyszer csak ag reccsen a
hata mogott. Ijedten nez hatra es IMja, hogy egy ellenseges katona
all ott, rafogva IOfegyveret. Par pillanatig farkasszemet neznek, -es
az az ellensegb61 valo katona meglatja a fiu kezeben a rozsafUzert.
Lassan leengedi a fegyvert, zsebebe nylll es 6 is e16huz onnan egy
rozsafiizert. Ellensege fele mutatja, -aztan lassan megfordul es el
megy onnan. A hit, az imadsag megmentette az eletet.

Az angyalok karacsonyi bekeszozata es a fenn idezett szep kara
csonyi enekunk egyben komoly figyelmeztetes is tehM: karacsony,
Jezus Krisztus szuletese, az egyik legnagyobb unnepiink segitsen
bennunket arra, hogy Istent dics6itve, imadkozva, kereszteny hi
tunket gyakorolva torekedjunk egymassal bekessegben elni, hogy
a karacsony igy ne csupan egy naptari unnep vagy par szabadnap
legyen szamunkra, hanem a lelki meglljulas, lljjaszuletes szep un
nepe is.

Czank Gabor
Plebanos

UNNEPI MISEREND:

Kanicsonyi gondolatok
Dicsoseg es bekesseg

2017. december

Ki ne ismerne a szep karacsonyi enekunket, mely igy kezd6dik:
"Dicsoseg Mennyben az Istennek..."? Ahogy kozeledik szep unne
punk, a karacsony, egyre gyakrabban halljuk a jol ismert enek dal
lamat vasarcsarnokokban, karacsonyi vasarokon, reklamok alafest6
zenejekent. Kan\csony szentestejen pedig szaz es szaz templomban
csendul majd fel ez a szep magyar karacsonyi enek Szekelyfoldt61
az 6rsegig, Felvidekt61 a Vajdasagig. S talan meltan, mert szovege
szentirasi eredetii: Jezus Krisztus szuletesekor az angyalok csilinge
16 hangja ezt enekli bele a betlehemi puszta ejszakajaba: "Dicsoseg
a Mennyben Istennek, bekesseg a!ii/don a j6akaratu embereknek!"

Ez a ket fontos dolog, a dics6seg es a bekesseg legyen az, ami
ezen a karacsonyon tan it es figyelmeztet minket. Hisz mire hivja fel
a figyelmunket az angyalok el6bb idezett szozata? Arra, hogy adjuk
meg Istennek a neki jaro dics6seget, es mi emberek, torekedjunk
egymassal bekessegben elni. Sajnos, a mai kor embere mindkett6
nek hijaval van ...

Egyre tobb embertestverunk feledkezik el arrol, hogy dics6itse
az Istent. Egyre tobb csaladbol vesz ki a hit gyakorlasa, a kereszteny
ertekek megelese es Madasa. Csekely azok szama, akik vasarnaprol
vasarnapra fontosnak erzik, hogy eljojjenek a templomba, s6t, ta
Ian imadkozni sem tudnak es nem is akarnak. Minek koszonhet6
ez? Ki tudja... Sok mindenre foghatnank. Kozombosseg; a negyven
evig rank er6ltetett ateizmus; nemtor6domseg; emberi butasag...
Nemreg egy tajhazban jartam, ahol rajtam kivUl masok is voltak,
es nezegettek a reg letiint id6k targyait. Egy regi megsargult fenyke
pen egy nepviseletbe oltozott asszony volt lathato, kezeben diszes,
csatos imakonyv. Egy het-nyolc eves forma kislany nezegeti a regi
fotot, megakad a szeme az imakonyvon es megkerdezi az anyukaja
tol: "Mi az a neni kezeben?" "Nem tudom, azt hiszem, valami szo
tar lehet..:' - volt a vaIasz. Sok ilyen es hasonlo, napjainkra jellemz6
eset figyelmeztet: fontos lenne megtalalnunk a visszautat Istenhez.
Fontos lenne ujra felfedeznunk kereszteny gyokereinket. Nem sze
gyen az alapoktol kezdeni; nem szegyen "egyszer csak" elkezdeni
templomba jarni. Nagyobb szegyen az, ha valaki megfeledkezik az
Istener61, vallasarol, 6sei hiter61.

Ugyanilyen hianycikk napjainkban az emberek kozotti bekes
seg is. Eleg megneznunk a hiradasokat: haboruk, beketlenseg, er
telmetlen verontas, tomeggyilkossagok, egymas szapuIasa es lejara
tasa, -es meg hosszasan sorolhatnank. Sajnos, ez kihatassal van az
emberek mindennapi eletere es a tarsadalom sziikebb szinterein is,
csaladokban, munkahelyen, iskolakban, szomszedok kozott gyak
ran tapasztalhatjuk a beketlenseg legkulonboz6bb megnyilvanula
sait.
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December 3. advent 1. vasa rnapi urvacsoras istentisztelet:
9:00 Gyomai Evangelikus GyUlekezeti Terem
11 :00 Mezoturi Evangelikus Templom

December 3. advent 1. adventi gyertyagyujtas:
17:00 Mezoturi Varoshaza Diszterem

December 10. advent 2. vasarnapi istentisztelet:
9:00 Gyomai Evangelikus GyUlekezeti Terem
11 :00 Mez6turi Evangelikus Templom

December 10. advent 2. vasarnapi szeretetvendegseg
15:00 Gyomai Evangelikus GyUlekezeti Terem
Meghfvott vendeg: Vatai Gyula ezredes,
aVaci Fegyhaz volt igazgatoja

December 17. advent 3. vasarnapi istentisztelet
a gyermekek szolgalataval:
9:00 Gyomai Evangelikus GyUlekezeti Terem
11 :00 Mezoturi Evangelikus Templom

December 17. advent 3. vasarnapi szeretetvendegseg
12:00 Mezoturi Evangelikus Par6kia

December 21. csUtbrtbk advent 4. adventi gyertyagyujtas
16:00 Gyomaendrod, Szabadsag-ter

December 24. vasarnap szentesti istentisztelet
a gyermekek szolgalataval:
11 :00 Mezoturi Evangelikus Templom
16:00 Gyomai Evangelikus GyUlekezeti Terem

December 25. hetfo karacsony 1. napi urvacsoras istentisztelet:
9:00 Gyomai Evangelikus GyUlekezeti Terem
11 :00 Mezoturi Evangelikus Templom

December 31. oev utolso istentisztelete:
9:00 Gyomai Evangelikus GyUlekezeti Terem
11 :00 Mezoturi Evangelikus Templom

A valtoztatas jogat fenntartjuk, kerem tajekozodjanak
hirdetotablankon is!

igenyes es elethO kivitelezesO kulteri Evangelikus Kepeskbnyv, mely
a Reformaci6i Emlekbizottsag tamogatasaval keszult. A nehezen
szallithat6 es nehezen mozgathat6 alkotasnak nehany hetig brul
hettunk. Az installaci6 1tonna sulyu es 2m magas, 3x4m alap-terule
to. Darus teheraut6val szallitjak Gyomaendr6dre. Az orszagban csak
egy van bel6le, okt6ber 31-en, a reformaci6 unnepen Budapesten
a Papp Laszl6 Sportarena el6tt lehetett megtekinteni, legut6bb
pedig Kisk6rbsbn, innen szallitottak hozzank. A szines, sok kepet
felvonultat6 kulteri kepeskbnyv bemutatta az evangelikus egyhaz
tbrtenetet Luther szemelyet61 kezdve napjainkig, valamint segitette
a kivulall6kat - hogy valaszt kapjanak arra a kerdesre, hogy mik az
evangelikus egyhaz tartalmi es formai jellegzetessegei. Remeljuk,
hogy az alkotas sok ember figyelmet es erdekl6deset felkeltette.

Nemc?ak az igazsagert ~~~
val6 kiallas fontos vilagunk
ban, hanem Isten szeretetenek
peldamutat6 tovabbadasa is.
Egyhazkbzsegunk az Emberi
Er6forrasok Miniszteriuma altai
kifrt palyazaton nyert bsszeg
segitsegevel tiz evesnel id6sebb
lanyok tovabbtanulasi eselyeit
szeretnenk nbvelni, hitbeli es
kulturalis intelligenciajukat e16
segiteni. A ket eves program
2017. okt6bereben kezd6dbtt,
a reformaci6 havaban. A terve
ket projektmanager, a penzugyi
vezet6k, a szakmai felel6s, nyolc
mentor, szamtalan szakember
alkalmazasaval es bnkentes se
g1t6k bevonasaval igyekszunk
majd megval6sftani, melyek
kbzbtt preventfv celu foglalko
zasok, taborok, sport- es kultu
ralis foglalkozasok, szamos kirandulas es egeszsegugyi szOresek, a
sz6ban forg6 csaladok anyagi tamogatasa szerepel.

Evangelikus Egyhazkozseg unnepi rend

hirevangelikus

A reformaci6 500. evfordul6jan

A reformaci6 uzenetet a hittanos gyerekekkel Budapesten az
Evangelikus Orszagos Muzeumban is atgondolhattuk a Deak-teren
egy interaktfv kiallitas megtekintese kbzben. Ezt kbvet6en a Buda
vari Sikl6b61 es a Halaszbastyab61 csodalatos varoskep tarult elenk.
Remeljuk, maskor is lesz alkalmunk hasonl6 kirandulasra.

A reformaci6, vagyis az egyhaz megujitasanak folyamata 500 ev
vel ezel6tt kezd6dbtt el1517.okt6ber 31-en Luther Marton nyoman,
aid 95 tetelben fogalmazta meg nezeteit az akkori egyhaz meguji
tasaval kapcsolatban. Gyulekezetunk is megunnepelte ezt az evfor
dul6t, mely sok valtozast hozott Eur6pa es az egesz vilag eletebe.
Szamomra a reformaci6 egyik fontos uzenete, hogy Lutherhez ha
sonl6an merjunk kiallni az igazsagert.

Az evfordul6 kapcsan Luther szavat vettlik alapul, mikor templo
munk kertjeben elultettunk november elejen istentisztelet utan egy
emlekfM: "Ha tudnam is, hogy hoinap elpusztul a vi lag, meg akkor
is ultetnek egy almaf6t." A fa es a melle elhelyezett emlektabla em
lekeztet bennunket az Istenhez val6 hOsegre, a kitartasra, amikor az
igazsagert ki kell allnunk.

Orbm szamunkra, hogy pont a reformaci6 500. eveben a temp
lomunk harangjanak 6raszerkezete is megujulhatott. Vilagitast ka
pott, illetve szep dallamok sz61alnak meg reggel es este het 6rakor a
harang fel61. Mindez annak a varosunkban es Nemetorszagban lak6
hetven embernek kbszbnhet6, akik bsszegyOjtbttek erre a penzt.
Remelem, hogy az Orban J6zsef harangjavft6 mester altai felujitott
harangszerkezet mindannyiunk brbmere szolgal, mikor hiv6 szava
megsz61al. Hfv bennunket az egymassal val6 talalkozasra, az Isten
igejenek meghallgatasara es sz6lit az egymassal val6 foglalkozasra.

November masodik felet61 kiallitasra kerult varosunkban egy
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"Minden, ami egyszer elkezdodbtt, egyszer veget is er:' - 5zoktak
mondani az idosebbek. De val6ban, ha megallunk es belegondolunk,
mi is rajbviink, hogy ami koriilottiink van, az egyszer el fog mtllni. Ha
tovabb folytatjuk ezt a gondolatmenetet, akkor konnyen depresszi6ba
eshetnenk, mert azt a vegso kovetkeztetest vonhatjuk Ie, hogy az elet
nek nines ertelme. Hiszen minden, ami elkezdodil<, egyszer veget is er.

Azonban megis van minek orlilniink, mert igenis vannak olyan
dolgok, amik sohasem mulnak el. Az Ezsaias 54:10-ben ezt olvashat
juk: "Mert a hegyek megszunhetnek, es a halmok meginoghatnak, de
hozzad val6 hlisegem nem szunik meg es bekessegem szovetsege nem
inog meg - mondja konyortil6 Urad:' IehM, ha a korlilOtttink leva vi
lag el is mulil<, egy valami sosem fog elmulni. Megpedig az Isten hoz
zank val6 husege. De megis felmertilhet benntink a kerdes, hogy ez mit
jelent? Mit jelent az, hogy Isten hUseges hozzam? Hogy ezt a kerdest
megvalaszoljuk, vizsgaljuk meg a kozeledo iinnepet: a karaesonyt.

A legtobb ember tisztaban van azzal, hogy karacsonykor Jezus szii
leteset iinnepeljlik. IehM azt, hogy Isten Fia emberre lett. Ennek eelja
az volt, hogy a bunbeesett embert igy mentse meg az orok halalt61 az
orok eletre. Tulajdonkeppen mar ebben is megmutatkozik Isten hoz
zank val6 husege! Errol beszel a Janos els6levele, 4. fejezetenek a 9. ver
se is: "Isten szeretete abban nyilvanult meg irantunk, hogy egyszLilott
FiM klildte a vilagra, hogy a1taJa eljiink:' fgy tehM a karaesony kozpont
jaban Jezus szliletese all, ami Isten husegenek a jele. Viszont a legtobb
emberben felmeriil a kerdes, hogy ha Isten hUseges az emberhez, akkor
az ember is hliseges-e az 6t teremt6 Istenehez? Sajnos epp az a baj, hogy
az ember annyi minden mast keres az eleteben, amivel megpr6balja
Istent p6tolni. Azonban ezek a kiserletek sosem teljeslilnek maradek
talanul. Vannak emberek, akik a penzzel szeretnek Istent p6tolni, mivel
a penzben biztonsagot latnak. Am a legtObben epp a halalos agyukon
dobbennek ra, hogy mit er a vagyon, ha az elet veget er. 50kan ugy ve
lik, hogy Istent az embed kapesolatokkal is lehet p6tolni. Azonban saj
nos epp ez a gondolat mennyi hazassagot tud tonkre tenni. Hogy mi
ert? A valasz mar- mar magM61 ertet6dik. Az ember olyasmit var el egy
masik embert61, amit esak Isten tud megadni. Barmennyire is szeretjiik
embertarsunkat es boldognak erezzlik magunkat mellette, elobb-ut6bb
eszrevessziik rajta a tokeletlenseg jegyeit, es ezert szeretnenk megval
toztatni. Am embertarsunk barmennyire is igyekszik, mindig lesz va
lami, ami nem fog tetszeni annak, aki tOkeletes boldogsagot var tole.
fgy aztan jonnek a veszekedesel<, es ne is gondoljunk abba bele, hogy
ez hova vezethet. De meg ha j61 is mukodik egy kapesolat, a halallal
az is lezarul, az is elmulU<. Ezzel szemben a temeteseken is elhangzik
az a remenyt kelto lizenet, hogy az Isten szeretete sohasem mulik el.
Ezt a szeretetet pedig a karacsony mutatja meg. Isten az ember sza
mara megtapasztalhat6va akarta tenni az 0 letezeset. Jezus ezert lett
emberre. 5ajnos a legtobb ember azt akarja, hogy Jezus az 0 eleteben
jojjon el. Mar talan halljuk is a fiiliinkben azt a paradoxont, amit a leg
tobben megfogalmaznak: Elhiszem, hogy Isten letezik, ha latom. Ez a
mondat azert paradoxon, mert amirol bizonysagom van, tudom, hogy
letezik, arr61 nem lehet hitem. Azonban a hit a nem lMhat6 dolgok felol
val6 bizonyossag. Olyan konnyen elhissziik, hogy 5zent Istvan kiraly
letezett. Abban is biztosak vagyunk, hogy Mezopotamiaban hogyan
alakult ki a tarsadalom. Jezus Krisztusr61 is nem esak a Biblia, hanem
mas tOrtenelmi forrasok is beszamolnak. 50kan megsem hisznek ben
ne, pedig 0 is val6sagos tortenelmi szemely, aki epp arr61 beszel, hogy
az Isten huseges hozzank. Isten nem esak szovetseget kot az emberrel,
hanem veliink marad mindig, minden id6ben. Hogy tudjuk ezt rna el6
emberekkent megtayasztalni? Azt hiszem, errol a megtapasztalasr61 ir
Ady Endre is "Az Ur erkezese" e. verseben: "Mikor elhagytak, Mikor
a lelkem roskadozva vittem, Csondesen es varatlanul, Atolelt az Isten:'
Ez pedig azt jelenti, hogy mindent elveszithetiink ebben a foldi eletben,
de Istent nem. 0 veltink marad a legnehezebb 6niinkban is. Istennel a
melypont, sohasem vegpont!
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CIVIL SAROk BAJzAK ANTAL, A GYOMAENDRODI

LOURDES HONEY KFT. UGYVEZETOJE

Karadine Dudas Magdolnat, a Lourdes
Honey Kft. laborans munkatarsat kerdeztem a
mezr61, mezfogyasztasr61.

Mindenki tudja, hogy a mezfogyasztas
pozitiv hatast gyakorol az emberi szerve
zetre. Pontosan milyen elettani hatasokkal
bir?

hamar felsziv6dik, I<onnyen emeszthet6, nem
terheli a majat es a hasnyalmirigyet.

Rendszeresen fogyasztva nyugtatja a
gyomrot es rendben tartja a szel<letet.

A mezben koncentraltan megtalalhat6k a
novenyek hat6anyagai (melyel< I<iegeszulnek
a mehek sajat enzimjeivel), ezert szinte ugy
mukodik, mint egy gy6gynoveny es ezert te
kinthetUnk ra ugy, hogy tobb mint egy edesi
t6szer.

Kedvez6en hat az izmok es a szivizom mG
kodesere, serkenti a verkeringest es tisztitja a
vert.

Talan sokaknak ismer6s, hogy egy pohar
langyos tejben egy kanal mez este lefekves
el6tt elfogyasztva kellemesebb, nyugalma
sabb elalvast biztosit.

Kozismert a meghuleses idoszakban, leg
uti panaszok, torokfajas eseten fogyasztott
mezj6tekony hatasa.

50 eves kor felett mindenkeppen ajanlott
a mez napi rendszeres fogyasztasa, mert a
mez segiti a kalcium felsziv6dasat, igy szerepe
van a csontritl<ulas megel6zeseben es a tUne
tel< enyhiteseben.

A felhasznalasnal meg kell meg emliteni,
hogya sUtemenyek tovabb maradnak frissek,
ha a kristalycul<or mellett mezet is hasznalunk.

Ez csak nehany kiragadott pelda a mez
rendkivu I sokretU j6tekony hatasa es felhasz
nalhat6saga kozul.

Mennyit es milyen gyakran erdemes fo
gyasztani bel6le?

A mez legjobban ugy fejti ki a szervezetre
gyakorolt kedvezo elettani hatasait, ha napi
szinten, rendszeresen fogyasztjuk. Ezert ajan
lott minden nap egy teaskanal mezet valami
Iyen formaban megenni.

Melyik mezfajtak a legertekesebbek?

Minden magyar mezfajta rendl<ivul erte
kes. Altalanossagban elmondhat6, hogy minel
sbtetebb egy mez, annal magasabb az asvanyi
anyag tartalma. Ugyanakkor a vilagos tipusu
mezek mas beltartalmi ertekek miatt szami
tanak ertekesnek. Ezek kbzul pI. a repcemez
egy alacsony savtartalmu meznek szamit, igy
a gyomorpanasszal, savtultengessel szenve
d6knek, vagy az id6s legyengult szervezetU
embereknel< ez a fajta ajanlott.

Az ak,kmez az egyik legkedveltebb mez
fajta Magyarorszagon. Ez koszbnhet6 a meg
jelenesenek, mivel egy nagyon tetszet6s, vila
gos szinG, sokaig folyekony allagu, viszonylag
semleges fzvilagu, de kevesbe aromas mez.
Kuls61eg er6teljes fert6tlenit6 hatasu, gyo
morsavtultengesre ajanlott. A napraforg6 mez
a teljes szervezet immuner6sitesere javallott.
Ezen kivul fert6tlenft6 es gyulladascsbkken
t6 hatassal bir. Meg kell emliteni a vegyes vi
ragmezet, gesztenyemezet, harsmezet, erdei
mezet, gyumolcsvirag mezeket, lucerna es
facelia mezet, vagy a bukkonyr61, szolidag6r61
gyujtott mezet. Ez csak egy felsorolas, de en
nel j6val tobb fajta mezet termelnek a mehek
Magyarorszagon es a felhasznalhat6saguk is
ennel sokkal szelesebb es valtozatosabb koru,
mint ahogy itt felsorolasra I<erult.

A fogyaszt6k nagy resze ugy gondolja,
hogy amelyik mez kristalyos, az ham is. Elmon
dana err61 a velemenyet?

Azt szoktam mondani, hogy a meznek az
az el6nye, ami egyben a hatranya: kristalyoso
dik. A meznek az a dolga, hogy kristalyosod
jon, ugyanis olyan a benne lev6
cukrok osszetetele es aranya. Az, ~
hogy ez a folyamat milyen gyor-

m 'zr"lPargon

muszer beszerzesere kerult sor. Raadasul el
mondhatom, hogy a piacon az egyik legkor
szerubb, ha nem a legkorszerubb ilyen gepet
sikerult megvasarolnunk.

Egy masik palyazatunk is nyertes lett, ami
b61 az informatikai rendszerunket tudtuk fej
leszteni.

Valamint egy harmadik palyazat a hely
hianyunkat segit lekuzdeni. Jov6 evben egy
teljesen uj uzem epitesebe kezdunk. A jelen
leginel kb. 3-szor nagyobb teruleten tudunk
majd dolgozni.

Varhat6an 2019 ev elejen tudunk majd
bekoltozni egy lenyegesen modernebb kor
nyezetbe ez altaI. Ezzel lehet6segunk nyilik a
kapacitasunk novelesere is.

Koszonom a beszelgetest, sok sikert ki
vanok terveitek megval6sitasahoz!

SokretU es j6tekony hatasa rendkivul ked
vez6 az emberi szervezetre mind bels6leg,
mind kuls6leg. Ezek kbzul a legfontosabbak:
antiszeptikus, bakteriumol6, idegnyugtat6, se
gfti es tamogatja az emesztest, tisztitja a vert,
verkepz6, idegnyugtat6, stressz ald6.

Kuls61eg alkalmas sebek fert6tlenitesere,
egesi serulesek kezelesere. Mivel a mez savas,
ez nem kedvez a bakteriumok szaporodasa
nak, ezert itt ervenyesulhet a mez antiszep
tikus hatasa, a sebek gyorsabban es szebben
gy6gyulnak.

Itt kell megemliteni meg azt is, hogy j6
hajkondicional6, hajpakolaskent alkalmazva
olivaolaj, vagy ricinusolaj segitsegevel, illetve
l<ival6 arctisztit6 pakolas keszithet6 mez segit
segevel.

Bels61eg mar sokkal szelesebb spektrumu
a j6tekony hatasok kbre. A mez. egy egeszse
ges edesft6szernek tekinthet6. Osszetetelenel
fogva megkozelit61eg fele gyumo!cscul<or
(frukt6z), fele sz616cukor (gluI<6z). A gyumolcs
cukor kimeletesebb cukorfajta, mint a gluk6z,
mivel nem valt ki olyan hirtelen inzulinvalaszt
a szervezetb61, a szachar6z, vagy repacukorr61
mar nem is beszelve. A mez gyumo!cscukra
elraktaroz6dik a majban glikogenkent, a sz6
16cukor pedig azonnal eleg, energiat ad, rog
ton hasznosul, igy nem hizlal, Mivel egyszeru
cukrokb61 all, tehat gluk6zb61 es frukt6zb61,

Az elmUit id6szakban tbbb palyazaton si
keresen szerepeltetek. Milyen tevekenysegek,
beruhazasok megval6sitasara lesz igy lehet6
segetek?

Igen ez igy van. Egy K+F konzorciumban
vagyunk konzorciumi vezet6k. Ezen konzor
cium nyert egy GINOP palyazaton. Ebb61 ter
mekfejlesztest vegeztUnk valamint egy LC-MS

Remenyeim szerint mezet csomagolnak.
De a viccet felreteve ez egy eleg osszetett fo
Iyamat. Amikor elkezdtem, nem is gondoltam,
hogy ennyire bonyolult es sokretU dolog a
mez esomagolasa.

EI6szor is meg kell vizsgalni, hogy a mez
val6ban mez-e. Azon kivul pedig azt is, hogy
ha mar mez, akkor milyen fajta (ha fajtamez
r61 beszelunl<). Megfelel-e mindennek, amit
az elelmiszerkbnyvben leirtak. Na ezt vegzi a
labor. Ha ez mind megvan al<kor atesil< a mez
egy ugynevezett egalizalasi folyamaton. Majd
a I<ristalyos mezet folyekonnya tesszul<. Ezt ko
vet6en kuloTlfele csomagolasokba toltjuk es
kiszallitjuk a megrendel6nek. Nagyon nagyvo
nalakban ennyi a falyamat. Termeszetesen szi
goru min6segbiztositasi rendszer(ek) szerint
dolgozunk. lIyen a HACCP valamint masodik
eve IFS tanusitassal is rendelkezunk. Kulon ki
emelnem, hogy az IFS auditunk emelt szinten
tortent. Ez azt mutatja, hogy min6segbiztosi
tas teren is megalljuk a helyunket nemzetkozi
viszonylatban is.

Evente milyen mennyisegli mezet dol
goztok fel?

Ez valtoz6. Szerenesere emell<ed6 tenden
ciat mutat. Jelenleg valamivel tobb, mint 1000
tonnat csomagolunk.

Hany embernek adtok munkat?

Most 33-an vagyunk, de ahogy a termelt
mennyiseg novekszik, ugy a letszamot is keny
telenek leszunl< novelni.

Pontosan mit csinalnak egy mezuzem
ben?

A ceg nemreg, 2011-ben alakult meg.
Honnan jott az otlet, mi motivalt arra, hogy
megalakitsd a ceget?

Regi gondolataim oltottek testet, amikor
letrejott ez a vallalkozas. Sok even keresztUl
voltam el6szor hobbib61 mehesz. Majd ez a
hobbi egyre inkabb atalakult iparra ahogy sza
porodtak a mehcsaladok. A mehek es a me
heszkedes szeretete erlelte bennem a gondo
latot, hogy ezt a tevekenyseget bizony tovabb
kellene gondolni. Evekkel az uzem letrejotte
el6tt mar kutakodtam az interneten, hogyan
is mukodik ez a szakma. Majd 20ll-ben letre
hoztuk a tarsammal kozosen ezt a vallalkozast.

A Lourdes Honey Kft. egyike Gyomaendrod
legjelenWsebb v6//alkoz6sainak. A eeg egy inno
vatfves Wkeeros v6//alkoz6s, melya termekekkel
szembeni magas minosegi k6vetelmenyekkel,
valamint korrekt uzleti magatart6ssal ertekesft
kulf61di piacokon egyedi esamagal6ssal e//6tatt
kiv616 minosegi magyar mezet. A k6vetkezok
ben a eeg ugyvezetojevel, Bajz6k Anta//al falyta
tott beszelgetest alvashatj6k.

Lourdes Honey Kft. Honnan a nev?
Ez "espk" egy orokolt nev. Az el6z6 valla 1

kozasom neve is ez volt. Semmi kulonos oka
nines a valasztasnak.
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alapjan 2017. november 4-i befizetesi nappal veglegesen a kovet
kezo szemelyeknek szeretnenk megkoszonni a tamogatasllkat. akik a
Templarius Alapitvany foszamlaja szamara utaltak penzt a TRABANT
megjavitasa es muszaki vizsgaja ceJjab61.

Gyetvai ZolMn, Oiah Ferenc es Vaszk6 Csilla, Vasas Gyorgy Pe
ter, Barkaine Szmola Andrea, R6za Olga, T6th Mariea, Dob6 Anita,
Majnar Eva, Juhaszne Czikkely Eva Rozalia, Ivanyi Lajosne, Foglar
Gabor, Horvath Henrietta, Vaszk6 Ildik6, R. Nagy Valentin, Betteki
Eva, Vasas ZolMn, Barath Eva, Balogh S., Vaszk6 Csaba, Dr. Katona
Piroska, Bukva Csilla Katalin, Farkasinszki Zsuzsanna

6sszegylilt osszesen 98.453,- Ft, am it szamla elleneben keszpenz
ben kifizet!iink a gepkocsi szerelonek.

Mindenkinek koszonjiik. akik e szeles k6ru felhivasban reszt vettek
es tamogatasuld<aI biztosftottak Varga Mihaly, azaz CIBERE szemelyes
kereset.

2017. november 4-ig a kovetkezo szemeJyeknek mondunk koszo
netet:

Ungvolgyi Janos Andras, Szab6 Baldzsne, Leh6ezkine Timar Iren
Maria, Belteld Ilona Eva, Szent Imre Plebania, Fekees Vendel, FulOp
InH'ene, Geeseine Pinter Eszter

Mindosszesen: 83.185,- Ft gyult ossze a Templarius Alapftvany
alszamlajan.

Az osszegylilt penzbol a megrongal6dott villany6rara egy t(\za1l6
ablak keriil eJkeszitesre.

LAKAsrOz ALDOZATAINAK MEGSEGITESERE

Ismerkedes a Szarvasi Jarasbil'6saggal

CIBERENEK TORTENT BEFIZETESEK

rom legmagasabb pontot elert csapat kapott meghivast. Masodjara ~epvi

selte magat a mezoturi Szent Istvan Katolikus Altalanos Iskola es Ovoda
ket csapattal (Morningstars es Turi Lyanyok), es a dontobe jutott intez
menyiink egyik altalanos iskolai csapata is (40 dkg Zsenge Zoldbors6).
T6th Ferenc intezmenyvezeto koszont6 szavai utan Vaillska Lajos es
Malatinszky Zita, iskolank neve16i elmagyaraztak a jatek szabalyait. Ezt
kovetoen minden csapat meg kapott egy-egy gimnazista mentort is, akik
segftettek a csapatok jatekat. Majd elkezd6dott a tobbfordlll6s jatek, mely
ben termeszettudomany, tortenelem. magyar nyelv es irodalom, idegen
nyelv, m(iveszetek es szabadon valaszthat6 temakorben valaszoltak a csa
patok. De, hogy az izgalmakat is fokozzak a szervezok, a jatekban el6ke
riiltek a szerencse (vagy epp balszerencse) Idrtyak is es a csapatok kocldz
tatassal a mar megszerzett pontjaikat novelhettek (vagy csokkenthettek)
plusz kerdesek megvalaszolasaval.

A szoros versenyben veglil a Turi Lyanyok csapata erte el az elso helye
zest, "Zoldbors6ink" a masodik helyen vegeztek. jutalmul egy-egy nepsze
ru tarsasjatekot vihettek haza a csapatok.

Okt6ber vegen nehany diakunk reszt vett a Szarvasi Jarasbir6sag altai
szervezett nyilt napon, melyet Eur6pai Uni6s kezdemenyezesre minden
ev okt6bereben rendeznek meg. A jogi palya irant erdeldodo diakjaink a
Suliradi6nak beszeJtek arr6!, hogy mir61 volt sz6 a bfr6sagon a targyal6
teremben. Megtudtak, hogyan epiil fel az orszag igazsagszolgaltat6i rend
szere, milyen fajta peres iigyek vannak, hogyan zajlik Ie egy targyalas es
milyen szerepiik es jogaik vannak a resztvevoinek. Sz6 volt arr61 is, hogyan
lehet valakiboJ bir6. A diakjaink a biinteto perekre, a biintet6targyalasokra
es a biintetes vegrehajtasi intezetek fajtaira kerdeztek d, s vegiiJ meg egy
bir6i talart is megnezhettek.

A gimnazium 9. A, 12. A es 12. B osztalyos tanul6i tanaraik kiserete
ben november 7-en rendhagy6 irodalom6n\n vettek reszt, melyet a Hatar
Gyozo Varosi Konyvtar szervezett. Az Arany Janos sziiletesenek 200. evfor
dul6ja alkalmab616szikek cimmel megrendezett emlekmusorban a Bekes
csabai J6kai Szfnhaz muveszei (Nagy Erika es Tomanek Gabor) megideztek
a kolto gondolatait nehany verssel es balladaval. A kolto eletthjat Tabor
Lajos, a Szinitanhaz dramatortenet-tanara mutatta be. Az emlekmusort ket
idopontban is megtartottak. A korabbit az altalanos iskoJasok, a kesobbit a
gimisek es mas erdeldodok szamara. A jelenlevoket Dinyane Banfi Ibolya,
a konyvtar vezetoje koszontotte, ezt kovetoen diakjaink nagy figyelemmel
es erdeklodessel hallgattak vegig a m(isort, amelyet Tomanek Gabor kUlon
meg is kOszont.

Mi is koszonjlik a konyvtar dolgoz6inak, a muveszeknek, hogy leheto
ve tettek ezt a "rendhagy6 tala.lkozast" Arany Janos m(iveivel.

Intezmenyiink 2017. november ll-en rendezte meg a fecskevar6 ver
seny dontojet. A versenyt, mint neve is mutatja, a leendo "kisfecskeknek"
(7. es 8. evfolyamos tanul6knak) szerveztiik, ezzel is segftve palyavaJasz
tasukat, intezmenyiink megismereset. A versenyre a helyi es videJd altala
nos iskolakb61 neveztek 4 fOs csapatok. A csapattagoknak meghatarozott
temakorben kellett elozetesen feladatokat megoldaniuk, a dontobe a ha-

1f:A A Szent Gellert Katolikus Altalan 5

~ Iskola es Gimnazium hirei

Fecskevar6 verseny

Rendhagy6 irodalom6ra

san megy vegbe, csak es kizar61ag a benne leva cukrok egymashoz
viszonyftott aranya hatarozza meg. TehM a mez kristalyosodasa nem
minasegi problema, hanem a meznek a sajMossaga.

Ha a felhasznalasnal ez problemM jelent, eleg meleg vfzbe allftani
az uveget ahhoz, hogy maris konnyen kezelhetove valjon, de semmi
kepp sem ajanlott a mikrohullamu sutoben val6 kimelegftes, mert azzal
tonkreteszunk minden ela anyagot, ami ertekes a mezben.

Koszonom a beszelgetest!
A beszelgeteseket lejegyezte: Hegedus Bence
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ereztem, megfosztanak valamitOl, amit soha az eletben nem kapba
tok azutan vissza: elveszik tOlem a meset. Masnap este megiscsak
kitettem a cipomet az ablakba.

Hunyorin leskeiOdtem a dunna mogul: mi lesz most!
Anyam mibelyt belepett a szobaba, eszrevette az ablakba kira

kott kiscipoket. Nezte, nezte, de nem tOrtent semmi. Nebezet s6haj
tott, es lefekudt.

S ime, reggelre kelve megtortent a csoda: egy alma es nebany
szem di6 mogul - rogton !attam, bogy ezek a kamrankb61 szarmaz
nak -, a cipo orrab61 elokeri.ilt egy apr6, Wzvoros papirral bevont
csokolade Mikulas!

J6anyam amulva nezte, majd kiment a konybaba sz6t1anul. I<e
sobb bejott apam, es sokaig forgatta ujjai kozt a kis Mikulast.

- No, latod - mondta.
Sokszor eszembe jutott ez a dolog az6ta, de idilig nem sz6ltam

r6la senkinek.
Apam es anyam egymasra gyanakodtak - ok sem bittek mar a

csodakban -, 5almukban sem gondoltak, bogy en magam voltam
a csodatevo. Pedig en Yettem azt a Mikulast a Hangya boltban
nyolc fillerert - ket irka elsp6rolt aran -,sen dugtam bele meg
este a dpom orraba.

Nem, igazan nem csintaiansagb6L nem is valami szamft6 ra
vaszsagb61. Csupan a mese miatt. A meset akartam menteni, ma
gamnak atmenteni minden eljovendo idokre - a meset, a menthe
tetlent.

Fekete Istvan: Az ima
Az ima nalam nagyon regen kez- .------:=O::------,.~:-::I_

dodott. Szinte emlekeim legelejen.
Vlok az agyban es egy par szaraz, oreg
kez osszefogja az enyeimet.

- Mondd, kisfiam... I

Es en mondtam utana az imat. Az
agy pubasaga simogatott, az est zson- L--.lflllllll:;:J
gitott, az alom a szemem korul jart es

en mondtam az imat, es gyonge gyermeki
kepzeletemmel felemeltem lei kern az 15
tenhez.

I<csobb - a diakevek kamaszos roha
nasaban - az ima a templomot jelentet
te, ahol elcsitultak a zurzavaros vagyak,
lassura valt a lepes, tom pan koppantak
a szentelt kovek es az oltar elott lobog6
orokmecs mindig megmelegitett, ha ki
nyujtottam feleje didergo kezemet. Ekkor
mar nem konyvbol imadkoztam es nem
is a regi kis imadsagokat mondtam. A
kivilagosod6 ertelem szavakat keresett,
melyek ujak, szepek voltak es csak az en
oromomet, banatomat, keresemet vittek
az Orokkeval6 ele.

Aztan jott az elobbi vilageges es mindig melyen megrenditett
az imara zendult kurtok rivalgasa 5 a terdre hullt harcterre indul6
szazadok balalos csendje, ahol szinte erezni lebetett az elbagyott ott
bonok fele szall6 gondolatokat, agg6dast, szeretetet, igazi imat, ami
bangta/anul szamyalt a halal fele indul6 ferfiak lelkebOl.

6, milyen kicsik es megis mennyire ferfiak voltak ezek a kato
nak, akik karomkodva ebredtek, karomkodva fekudtek es csak itt
dobbentek ra, bogy az igazi kiaflas hitben, verben, fajdalomban,
betegsegben - es imadsagban akar ezrek elott a nyilt terek poraban:
az egyetlen es val6di ferfiassag.

Aztan jott a zubanas Trianon balalos volgyebe. Jott ~

ovatvezeto: Polanyi Eva

Fekete Cjyula: Tanusitvany a csodarol

Az iIIetekes egy
hazi korok nemigen
emlekeztek meg ida
ig r6la, hat feljegy
zem en, mig vegkepp
feledesbe nem meri.i1:
1929. december 5-re
virrad6 ejjel csoda
tortent egy borsodi
kozsegben, ott is ep
pen a mi hazunkban.

Talan meg sem
tortent volna a csoda, ha el nem s6hajtom magam az emlitett nap
elott egy hettel:

- Meg hatszor alszunk, es jon a Mikulas...
J6anyam meghallotta s6hajtasomat - magam is azon voltam,

hogy hal1ja meg -, s igy sz61t csendesen:
- Szegeny most a Mikulas, kisfiam, Iyukas a csizmaja. flyen

silrban el sem indul mifelenk, csak arra jar, amerre f1aszteron me
het...

I<ifagyott abban az evben a termes, a kenyeret arpalisztbol sutot
Wk. Es tizenhat szazalekos kamatot szedett a bank.

Amde en arra a kovetkeztetesre jutottam, hogy ez a dolog a fel
nottekre tartozik, a Mikulas pedig az en szemelyes ugyem. Att61
fogva teNszeruen kezdtem s6bajtozni:

"Meg otszor alszunk..."
"Meg negyszer... "
"Meg haromszor... "
Amikor a kettonel tartottam, J6anyam elszanta magat a vegso

eNelesre:
- I<isfiam, nincsen is Mikulas. Azt csak a buta kisgyerekek

hiszik. De te nagyfiu vagy, nemsokara nyolcesztendos.
Engem mar akkoriban is nebez volt meggyozni. Makacsul ra

gaszkodtam az elveimbez:
- Vgyse igaz, ugyse tetszik becsapni... A tanit6 neni is meg

mondta, hogy bolnap este tegyuk ki az ablakba a cipot...
De biaba volt minden, mert apam is az anyam pilrtjara alit es

leintett:
- Vgyan, Mikulas... Nyolcesztendos nagyfiunak mar nem sza

bad volna elbinni az i1yen meseket!
- Nem is igaz, bogy mese, nem is igaz... - hajtogattam cso

konyosen, es nyeltem, nyeltem a konnyeim. Hiszen tudtam en, ki
rakja tele a cipot. Meglestem en azt tavaly i1yenkor - szuszogni is
elfelejtettem, olyan erosen szinleltem az alvast -, bogyan setten
kedik anyam a szobaba, 6vatosan buzza ki a kom6dfiat (amelynek
a kuksat mar napok 6ta nem leltem), 5 hogyan csempeszi bele a
cukroszacsk6t meg az aranypapirba oltozott, kis csokolade Mikulast
a cipombe.

Igazan nem amiatt keseredtem eL bogy megvonjak tOlem a dpo
be val6 csomagot - megtette volna azt par szem kockacukor is -,
masvalamihez, sokkalta nagyobb ertekbez ragaszkodtam en. Vgy
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"Oszbe csavarodott a termeszetJeje"

Oszi ARANYhis

6szi ARANYlas volt a dme annak az Arany ]anos-emlekevhez
kapcsol6d6 programsorozatnak, melynek ket el6adasat nezhettek,
hallgathattak meg az erdek16d6k a Szechenyi Konyvtarban 2017.
okt6ber 27-en. Str6bl Matyas, Str6bl Alajos llnokaja vetitette Ie,
mutatta be azokat a szobrokat, melyek nagyapja hires alkotasai a
nemzet kolt6jer61, Arany Janosr61. Erdekessegek hangzottak el 
tobbek kozott - a Nemzeti MllZeum kertjeben talalhat6 szobor
kompozici6r6l, a megnyert paIyazatr61; Arany Janos verssorar6l,
mely Str6bl Alajos sirjan is 0lvashat6, s az ut6kor szamara lenyeges
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iizenetet hordoz: "Foldi ember kevessel beeri,/Vagyait ha kevesebb
re meri."(Vagy 1853)

Ezt kovette Sudar Annamaria el6ad6estje, "oo .mindannyillnk
Atyja"- Arany Janos tanar ur cimme1. Hallhattuk - a teljesseg igenye
nelkiil - a Rege a csodaszarvasr61 cimu koltemenyet (Buda haJala
VI. enek), balladajat, a Voros Rebek-et, a Rendiiletleniil-t, Pet6fi
Arany levelezesenek reszleteit; az ut6kor ir6inak-kolt6inek gon
dolatait, elmenyeit, Arany ]anoshoz kapcsol6dasat. Elhangzottak
Babits Mihaly, Bogdan Laszl6, Buda Ferenc, Esterhazy Peter, Falll
dy Gyorgy, Gyulai Pal, Illyes Gyula, J6zsef Attila, Kanyadi Sandor,
KosztoIanyi Dezs6, Krudy Gyula, Marai Sandor, Nagy Laszl6, Or
ban Ott6, Pilinszky Janos, Radn6ti Mikl6s, Szerb Antal, T6th Arpad
es Weores Sandor versei, szovegei.

Pilinszky Janos igy fogalmazott egy interjuban: "Azt hiszem,
negyszer olvastam vegig lirajat, prozajat, eposzait. (oo.) Ddbbenetes
elmenyem, hogy ez egy orias volt. A magyar irodalomban Arany any
nyira centralis jelenseg szerintem, mint mondjuk Bach a vilagzene
ben. Hihetetlen izles, prousti erzekenyseg, de tdbb sokkal nala."

"Minden szal hozza vezetett, es minden szal tOle vezet, a magyar
irodalom szellemi eletenek 6 a sugarzasi kdzpontja"- irja Szerb Antal
a Magyar irodalom torteneteben.

S val6ban ezen az 6szi esten el6ad6t, hallgat6t beARANYlottak
szavak, gondolatok, eletiinket vegigldser6 Arany Janos-i verssorok.

A Szechenyi Konyvtarban kiallitas is megtekinthet6 "Mas csak
levelenkent kapja a borostyant..:' - Kincsek, kllltllSZ, hatastortenet
(Arany Janos-kiallitas) cimme1.

Polanyi Eva

Stresszkezeles pszichologiai modszerekkel!

Telefon: 06 20 475 2132
stresszprevencio.hu
facebook.com/stresszprevencio
info@stresszprevencio.hu

$~STRESSZ PREVENTIV

~~ COACH

Nyitva:
HetfO-Pentek: 7-17 Szom
bat: 8-12

5500 Gyomaendr6d,
Kossuth u. 31

Telefon: +36 (30) 2780-405PAPiR

Kr6nikus stressz kezelese
Belegsegek eseten gy6gyulas el6segfles
Daganatos betegeknek Simonton terapia
Parkapcsolali problemak megoldasa
Munkahelyi stressz kezelese
Eletviteli problemak megoldasa
Egeszseg fenntartashoz segilseg
Szemelyisegfejleszles
Karrier tanacsadas
Coaching

Az etlkal normilk botartasa m!,lIett,
dlszkna kBrllyezetben varom ONTI

J<edves Olvas6inl<nal< meghitl, beJ<es, kegyelmekben gazdag
I<ARACSONYT kivanunk!

a megal~zas, a szegyen, az elesettseg, szegenyseg, jalVany es jottek
az imak. ·Az egesz nemzet megtanult imadkozni es nem szegyelltek
mar a ferfiak sem - egy-egy "sz6ra" - befordulni a templomba. Ezek
a fediak t6bbnyire megjartak a hardereket es megtanultak, hogy
egyetlen felelem orokos esak - nem halalfelelem, hanem az istenfe
Ielem. Es ahogy az im~dsag fele fordult a nemzet, ugy emelkedtunk
ki a hal~lraiteltseg posvanyab61.

Amilyen esendesek lettunk, olyan hangos volt korulottunk a
gyoztesek paholya, es amilyen fennhej~z6k voltak ok, oIyan ala
zatosak lettiink mi, mert akkor ereztiik mar, hogy az alazatossagnal
ninesen nagyobb a vilagon. Es elhallgatott korul6ttunk az eroszak
suvoltese, mert halkan sz61ni kezdtek a kassai harangok es meghall
hattak az egesz vi lagon, amikor a d6mban a magyarok Te Del/m-ot
imadkoztak. Nagy, szent pillanatokban mindig az ima volt velunk,
mellettunk, ertunk. Nagy orom6kben, nagy sir~sokban, esendben
es viharokban: ima, ima. Es most megis mind tobb helyen hallom,
olvasom, hogy valaki imadja a lenesefozeleket, imadja a kar6rajat,
imadja a kirandulast es a taneot. Preda lett ez a sz6, melyet magyar
parasztt61 sohasem hallott senld, es elkopott lassan, mint a koesma
kliszob.

Mindenki "imad" mindent. A lovat, a szeretojet, a nyakkendo
jet... megszentsegtelenitve egy sz6t, az emberi lelek nema himnu
szat, tisztasag, a keres, a vigasz, a felelem, az istenkereses egyetlen,
utols6 felkialtasclt, amikor mar nines semmi, de semmi segitseg,
mentsvar, esak az ima.

Ne imadj hat mindent, edes Magyarom, ne sz6rd lelked ara
nyat, nyelved szepseget a rombol~s disznai ele, ne imadj semmit,
esak az Istent, mert nem tudod, milyen idok jonnek es nines az a
vihar, mely elpusztithatna, ha veled van az imads~g es veled van
az Isten.
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Magyarorszagon elofordul6 asvanyvizek fajtai

Az asvanyvizek a f61dfelszin alatti vizretegekb61 szarmaznak,
szennyez6desmentesek, 6sszetetelUk es h6mersekletuk k6zel al
land6. A termeszetes asvanyvizek oldott asvanyi anyag tartalma
legalabb 1000 mg literenkent, de asvanyvfznek tekintend6k az
50 mg/liter asvanyi anyag tartalmu vizek, ha valamelyik oldott
anyag vagy biol6giailag aktiv anyag eleri vagy meghaladja az
el6frt hatarerteket.

Hazankban el6fordul6 asvanyvizek csoportosftasa felszfn
alatti elhelyezkedesuk es ezzel 6sszefUgg6en jelleguk alapjan
t6rtent.

Az egyszeru termalis vizek oldott asvanyi anyagban szege
nyek. A forrasb61 szarmaz6ak h6merseklete t6bb, mint 20 Cel
sius fok, furt kut eseten t6bb, mint 25 Celsius fok. Iv6kuraban
alkalmazhat6k gyomor-es epeh61yag g6rcs kialakulasakor.

Az egyszeru szensavas (savanyu) asvanyvizek k6ze tartozik pI.
a Balfi, a Fony6di, a Paradi es a szegedi Anna viz. Fogyasztasuk
kor fokoz6dik az emeszt6nedvek elvalasztasa, a gyomormozga
sok, gyorsul a gyomorurules. Etvagyjavft6k, gyomorsavhianyos
gyomorhurutban javasoltak. Fokozzak a vizeletUrftest, urol6giai
betegsegekben is javasoltak.

A kalcium-, magnezium-hidrogenkarbonatos (meszes-f61
des) asvanyvizek, mint pI. a BalatonfUredi, a Kekkuti, a Mohai
Agnes, a Paradi es a Theod6ra asvanyvizek fogyasztasa javasolt
terhesseg, szoptatas alatt es csontritkulas megel6zesere. I<alci
um tartalmuk miatt gyulladascs6kkent6, allergia ellenes hatasuk
van. Kedvez6ek asztma, allergia, csalankiUtes, idult gyomor-,
belhurut kialakulasakor. Vizelet elvalasztast fokoz6ak, alkalmaz
hat6k hugyuti gyulladasos panaszok eseten. Kedvez6en hatnak
iv6kura formajaban szfv-es errendszeri betegsegekben.

Az alkali hidrogen-karbonatos (alkalikus) asvanyvizek
natrium-es kalium hidrogenkarbonat tartalmuak. (Salvus viz)
Gyomorsav tultermeles, reflux betegseg es a szervezet elsava
sodasa eseten el6ny6s hatasuak. Nyakold6 tulajdonsaguk miatt
alkalmazhat6k gyulladasos gyomor-es belbetegsegekben, idult
h6rghurutban, kr6nikus hugyuti gyulladasokban.

A szulfatos (glaubers6s, keserus6s) asvanyvizek natrium-,
magnezium szulfatot tartalmaznak, legt6bb esetben kevert vi
zekr61 van sz6. A Mira vfz 70 %-os mennyisegben glaubers6t tar
talmaz6 gy6gyviz. Epeelvalasztasi zavarok, szekrekedes eseten,
a verzsfr cs6kkenteseben es fogy6kura segitesere alkalmazha
t6. A Ferenc J6zsef es a Hunyadi Janos keseruvizek natrium-es
magnezium-szulfatot tartalmaznak, ezert hashajt6 hatasuak. A
rosszul 0ld6d6, fel nem sziv6d6 magnezium es natrium-szulfat a
belben vizet tart vissza, felhigitja a beltartalmat es megszunteti
a szekrekedest.

A keseruviz el6ny6s lehet aranyer, szekrekedes, agyi erbeteg
seg, szelUtes utani allapotokban, serv kialakulasa soran, maj-es
epebetegsegek, gyomor-es belhurut kezeleseben, fogy6kura
segiteseben.

Az asvanyvizek fogyasztasa javasolt lehet vesek6kepz6desre
val6 hajlam eseten. A kalcium kovek kialakulasat magnezium
tartalmu-, az urat es cisztin k6 kialakulasat natrium-bikarbonat
tartalmu asvanyviz fogyasztasavallehet megel6zni.

A j6dos-br6mos asvanyvizek (J6daqua) fogyasztasa ajan-

lott pajzsmirigy alulmukodesben, j6dhianyos strumaban, idult
h6rghurut soran es emeszt6rendszeri gyulladasban. Az epe-es
hasnyalmirigy mukodes fokozasara alkalmasak. A J6daqua nevu
gy6gyviz 200 ml-es formatumban kaphat6, mely 3-6 h6napra
elegend6 j6dp6tlast biztosft.

A vasas vizek (Paradi Clarissa forras, Mohai Stefania forras,
Csopaki viz) alkalmazhat6 vashianyos verszegenysegben es mu
tet utani feler6sftes, roboralas celjab61.

A radioaktfv vizek radont tartalmaznak. Belegzesre, fUrd6
es iv6kurara alkalmazhat6k. Legel6nyosebb hatasu az iv6kura
formajaban torten6 alkalmazasuk. Ertagit6 hatasuak, fgy cs6k
kentik a vernyomast. Erelmeszesedesben kedvez6 fogyasztasuk.
Serkentik az ivarmirigyek, az agyalapi mirigy eluls6 lebenyenek
es a mellekvesekereg muk6deset. l<edvez6 hatasuk ervenyesul
cukorbetegsegben, reumatikus bantalmak es k6szveny kialaku
lasakor.

I<is asvanyi anyag tartalmu asvanyvizek vizelethajt6 hatasuk
miatt veseelegtelensegben, keringesi rendellenessegben nem
ajanlottak. A nagy asvanyi anyag tartalmu vizek nem javasoltak
magas vernyomas es sziv-, errendszeri betegsegek eseten. A ken
tartalmu vizek legz6szervi betegsegek, az alkalikus asvanyvizek
keyes gyomorsav-termelessel jar6 gyomorhurut eseten kontra
indikaltak. A natrium- es magnezium hidrogenkarbonMos vizek
gyomorfekely, hanyas, hasmenes eseten nem alkalmazhat6k. A
j6dos gy6gyvizek nem fogyaszthat6k pajzsmirigy tulmuk6des
kialakulasakor.

Az asvanyvizek alkalmazasa iv6kura formajaban javasolt,
mely 4-6 hetig, naponta 1-1,5 liter gy6gyviz elfogyasztasat jelen
ti. Kisebb mennyiseg fogyasztasa hosszabb tavon is megenge
dett.

A napi vizbevitel kb. 20 %-a az elelmiszerekb61 szarmaz6 oxi
daci6s viz. Ferfiak szamara naponta 2 liter, n6k reszere naponta
1,6 liter viz elfogyasztasa javasolt.

Valtozatos asvanyvfz-fogyasztas ajanlott, tart6s asvanyviz
fogyasztasra valasszunk kis (20 mg/liter alatti) natrium tartalmu
vizeket. Az asvanyvizes uvegek dmkejen feltUntetett az asvanyi
anyag 6sszetetel.

Forras: Dr. Bender Tamas:
Gy6gyfiird6zes es egyeb fizioterapias gy6gym6dok
Internetes forras:
Ismerjiik meg a magyar asvanyvizeket! - HaziPatika

dr. Macsari Judit
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ASZTAG
Elfogadhatatlan a fogyasztok kozotti

megkiilonboztetes
Erdos Norbert cikke

"Az Eur6pai Unio belso piadn minden fogyaszt6nak azonos
minosegu termek jar. Ugyanazon vedjegy alatt tehat nem szabadna
ketfeIe minoseg(\ termeket e16allitani es forgalomba hozni. Ezert
elfogadhatatlan, hogy a multinacionalis elelmiszergyart6k Kozep
Kelet-Eur6paban forgalmazott termekeinek jelentos resze rosszabb
minosegu. mint az, amit e cegek ugyanolyan markanev alatt az EU
nyugat-eur6pai tagallamaiban ertekesitenek. E csalard gyakorlat
ellen az Eur6pai Parlamentben is fel kell Upn!" - jelentette ki Erdos
Norbert eur6pai parlamenti kepviselo a szlovak, a cseh es a szlo
yen mezogazdasagi miniszter szakbizottsagi meghallgatasa soran
Briisszelben.

Gabriela Matecna szlovak mezogazdasagi miniszter, Marian
Jurecka cseh mezogazdasagi miniszter es Dejan Zidan szloven
mezogazdasagi miniszter az Eur6pai Parlament Mezogazdasagi
es Videkfejlesztesi Szakbizottsaga hivatalos meghivasara erkeztek
Bri.isszelbe es elsosorban a beszalHt6 termeloket egesz Eur6paban
sujt6 tisztessegtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni kiizdelemrol,
es az Agrarminiszterek Tanacsaban ezzel kapcsolatban benylijtott
kozos nyilatkozatr6l tartottak eloadast, de a forgalmazott elelmi
szerek nem egyforma minosegenek a kerdese is elenk vitat valtott
ki az iilesen.

Az egesz elelmiszerbotra1}Y akkor robbant ki, amikor a szlovak
Allami Allategeszsegiigyi es Elelmiszerellenorzo Hat6sag egy atfo
g6 elelmiszer-minosegi vizsgaIat elvegzeset kovetoen arra az ered
menyre jutott, hogy a multinacionalis elelmiszergyart6k Szlovaki
aban forgalmazott termekeinek jelentos resze rosszabb minosegu,
mint az, amit ezek a cegek ugyanolyan markanev alatt az osztrak
piacon ertekesitenek. Miutan itthon a Nemzeti Elelmiszerlanc-biz
tonsagi Hat6sag (NEBIH) is hasonl6 eredmenyekre jutott a magyar
kormany egyreszt tovabbi ellenorzeseket rendelt el, masreszt eu
r6pai uni6s szinten is vi tat inditott az elelmiszerek kettos minose
gerol. A nagymerteku felhaborodas miatt - az osszesen 96 termek
minoseget osszehasonlLt6 szlovak es a magyar vizsgalatok negativ
eredmenyei osszefogasra kell sarkalljak a feleket - Robert Fico szlo
yak miniszterelnok 2017 februar vegere egy rendkiviili Visegradi
Negyek csucsertekezletet hivott ossze, amelyen kozos fellepesben
es egy munkacsoport felallitasaban egyeztek meg a kormanyfOk.
Az Agrarminiszterek Tanacsa marcius 6-i iilesen pedig a V4-ek
mellett Romania, Horvatorszag, Szlovenia, Bulgaria, es Gorogor
szag is tamogatta az elelmiszerek azonos minosegenek biztositasa
ra vonatkoz6 fellepes sziiksegesseget.

Erdos Norbert eur6pai parlamenti kepvise16, az Eur6pai Parla
ment Mezogazdasagi es Videkfejlesztesi Szakbizottsaganak tagja a
miniszterek eloadasat kovetoen kijelentette, hogy minden eur6pai
polgarnak, igy koztiik a magyar fogyaszt6knak is joguk van ahhoz,
hogy a hirdetesekkel es reklamokkal osszhangban, megbizhat6,
kival6 minosegu arut vasaroljanak. A nepparti politikus ugy veli,
hogye kozep-kelet-europai problemcit nem eUg fogyaszt6vedelmi
kerdeskent kezelni. Az elelmiszerek minosege nemcsak bizalmi,
hanem erkolcsi kerdes is, a vasarl6k megtevesztese pedig tisztes
segtelen piaci magatartas. "Az Eur6pai Parlamentnek is targyalnia
kell a kerdest, kervenyezni kell az elelmiszerek Europai Uni6n be
liili kettos minosegenek megtargyalasat, valamint az ennek vissza
szoritasahoz sziikseges jogi eszkozok kialakitasat" - tette hozza a
fideszes politikus.

A fideszes politikus a vita vegen osszefoglalva az eddigieket
kijelentette, nem engedhetji.ik meg, hogy az eIelmiszergyart6k es
forgalmaz6k a kozep-kelet-eur6pai, koztiik a magyar fogyaszt6k
hatranyara kettos mercet alkalmazzanak es az itt eladott termekek
jelentos resze rosszabb minosegu legyen, mint az, amit e cegek
ugyanolyan markanev alatt az EU nyugat-eur6pai tagallamaiban
ertekesitenek. "Ezert elva rom az Eur6pai Bizottsagt61, hogy siirgo
sen foganatositson intezkedeseket, amelyek meggatoljak ennek a
gyakorlatnak a folytatasat" - tette hozza Erdos Norbert.
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Merkozesek hetrol hetre

Elkezd6dott a masodik kor is a bajnoksagban, mivel a tizen
ket csapatos osztalyban tavasszal mar a rajatszas kovetkezik. J61
indult ez a kor, mindjart ket gy6zelem szuletett, amivel jelenleg
sikerult stabilizalnia magat a Gyomaendr6di FC csapatanak a fel
s6hazban. Ezt kellene meg6rizni a rajatszas kezdeteig.

A lejatszott merk6zesek eredmenyei:

2017.10.21. Sarkadi Kinizsi LE - Gyomaendr6di FC 0: 2
G.: Bekesi N., Timar K.

A Kinizsi teljesftmenye sokat stabilizal6dott az utols6 he
tekben, de meg igy is a tabella utols6 helyen all a garda, bravur
lenne t61uk a pontszerzes. Az els6 felid6ben j61 tartotta magat
a hazai csapat a gyengen kezd6 vendegekkel szemben, csak a
felid6 vegen, a 42. percben kapitulaltak, g61t kaptak. A masodik
felid6 is vendeg g611al indult az 50. percben, majd kiegyenlit6
dott a merk6zes es szep csendesen veget is ert. A jobb jatekos
allomannyal rendelkez6 vendegek gyenge jatekkal ugyan, de
megszereztek a kotelez6 gy6zelmet.

2017. 10.28. Sarkadkereszturi SE - Gyomaendr6di FC 1: 3
G.: Kovacs 1., Csap6 P., Ong61

Hazai palyan j61 teljesft a Keresztur csak a Szentandrassal
nem birt. J61 indult szamukra a merk6zes, mar az els6 negyed6ra
vegen vezeteshez jutottak, igaz ong61 segftette Oket a vezetes
hez. A felid6 hazai fOlennyel telt el. A masodik felid6 els6 perce
iben kovetkezett be a fordulat szinten ong611al sikerult egyenli
teni a vendegeknek. Ezt kovet6en sokat kockaztattak a hazaiak
a gy6zelem erdekeben, fegyelmezetlenek lettek hatul, amit a
vendegek konyortelenul kihasznaltak a 61. es a 75. percben is
g61t szereztek amivellezartak a merk6zest. A masodik felid6ben
a gyomaendr6di csapat nagy akarattal jatszott, megfordftotta a
merk6zest es ertekes harom ponttal tert haza Sarkadkeresztur
r61.

2017. 11.04. Gyomaendr6di FC - Atletico Bekescsaba 18: 0
G.: Csap6 P.(6), Furka ZS.(2), Gabor V.(7),
Banyi R., Putnoki T., Toldi B.

A merk6zes otven perces kesessel kezd6dott a vendegek
kesese miatt. Ebben a szezonban mar tobb alkalommal is let
szamhianyosan vagy egyaltalan nem is alit ki az Atletico, let
szamgondok miatt. Erre a merk6zesre is szinte az utanp6tlas
csapataval erkezett, a jatekosok atlag eletkora alig erte el a 18
evet, heten pedig ezen a merk6zesen szerepeltek el6szora fel
n6tt csapatban. lIyen el6zmenyek utan kezd6dott a merk6zes,
ahol a hazaiak szamolatlanul 16ttek a g6lokat, kilencet az els6
felid6ben, kilencet a masodikban is. A ket csapat nem volt egy
sulycsoportban.

2017.11.11. Mez6berenyi LE - Gyomaendr6di FC 3: 0
G.: -----

Szomszedvarak csataja a rajatszas fels6hazi helyezeseiert. A
hazaiak a merk6zes kezdetet61 magukhoz ragadtak az iranyitast
es mindjart az elejen g61t is ertek el. Ezt kovet6en is tobbet bir
tokoltak a labdat, de ujabb g61 nem szuletett. A masodik felid6
elejen felporogtek az esemenyek, a 48. percben ujabb hazai g61
szuletett, az 51. percben pedig jott egy hazai kiallftas. A Bereny
hamar rendezte sorait es hatranyban is veszelyes tamadasokat
vezetett, ennek eredmenye a felid6 vegen szuletett ujabb hazai
g61. A vendegek egy felid6t emberel6nyben jatszottak, ennek
ellenere lehoztak a merk6zest, hogy helyzetet sem tudtak kiala
kftani a hazaiak kapuja el6tt.

Fulop Zoltan
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Rakott karfiol fott tojassal

Egy fej karfiolt szetbontunk, s6s vfzben puhara f6zzuk, lecsepegtetjuk, Tuzal16
talat kikenunk margarinnal, besz6rjuk zsemlemorzsaval. A karfiolt beretegeljuk
a taiba, teszunk ra tojaskarikakat, fzesftjuk. Tejf61be keverunk ket tojast es
belekeverunk reszelt sajtot, E;lzzelle6ntjuk. Megsz6rjuk sajttal, zsemlemorzsaval,
margarin darabkakkal es talalas el6tt pirosra sutjuk sut6ben.

Seidl Ambrus

FENVO FORESzARU
deszkak, aSB lapok, lecek, kerfteslecek, pal16k,

szeg61ecek, gerendak, lamberia

TOZIFA
bukk, t61gy, akac, akacfaoszlop

KAPUFA BT. Gyomaendr6d, II. ker. 467.
06/70513-95-14

A kondorosi uton, a vasarter utan

Hdzhoz jon a fodrdsz!

Szeretettel varom minden kedves regi es uj

vendegemet teljes k6ru noi-, ferfi es

gyermek-fodraszatomban.

/geny szerint hazhaz is megyek! Hetvegeken is!

Latk6czkine Erdos Magda/no

GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

- eskUvOfot6zas, , l-- C 'J:l- rendezvenyfotozas
- portre fot6k -----..
- baba-mama fot6zas C
- tabl6 keszites l./
- fot6elohivas l I
- nagymeretu plakatok keszitese \ \'\ \'\\'~<'ULCo(:o~LLLL
- prom6ci6s es sajM kepes ajandekta gyai<- ~-

- vaszonfot6k
- reprodukci6s felvetelek keszitese.

Cim:
5500 Gyomaendrod, Bajcsy-Zsilinszky lit 45.

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

Weboldal: http://www.aszfoto.hu
a kepbe zart pillanat...

METAL STOP
KEREKPARUZLET ES

EPULETGEPESZET
• Kerekpar jorgalmazo markabolt es szerv[z

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

- hut6szekrenyek, fagyaszt61adak, mos6gepek,
Led TV-k, porsziv6k

- haztartasi kisgepek. sz6rakoztat6 elektronika.
szegek, csavarok, zarak, lakatok,
flirdokadak, mosd6k, csaptelepek, mosogat6k
ZARTSZELVENYEK, TERHAL6K, Es6cSA
TORNAK es FOSTCSOVEK kedvezo aron!

- kerekparok JAVITASA - SZERELESEI
GYOMAENDR6D, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386 909

Hitellehetoseg! Minden kerekparhoz ertekes ajandekot adunk!

Minden feliileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak teljes korii
felujitasat, ellcepzelesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfiJbb

szempontja a lehetiJ
legjobb miniJseg eIerese a legmegjizethetiJbb aron!

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

PROFILJAINK:

- festes, rnazolas, tapetazas
- homlokzatszigeteles, hoszigetelo rendszerek
- gipszkarton falak, alrnennyezetek, elOtetfalak, boltivek
- rejtett vilagitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolasok
- larninalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas
- fUrdok, konyhak burkolasa, kornuves rnunkak
- tetoterek beepitese, szigetelese

nyilaszar6k, ajt6k, ablakok csereje
- bontas, sitt elszallitas
- vizes falak szigetelese
- hazak kiilso homlokzatanak szigetelese, szinezese
- hidegburkolas (csernpe, jar6lap, marvany, granit lerakasa,

ill. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC, Iin6leum, szalagparketta, laminalt

parketta,
- padl6szonyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)
- allvanyozas, allvanyok berbeadasa (guruI6s, hornlokzati)

LATK6cZKI LAsZL6. Telefon: 06/70/381-4227
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Fajdalomt61 megtOrt szivvel, de Isten akarataba belenyu·
godva jelentjiik, hogy utols6 gyermekiink, szeretett leanyunk

Ifj. UHRIN IMRENE
sziil. TIMAR OIZIKE

eletenek 27·ik, boldog hlIzassaganak 5-ik eveben, hosszli
szenvedes utan, a betegek szentsegevel megerOsitett lelket
1923. evi szept. 25-en reggel 4 6rakor TeremtOjenek visszaadta.

FOIdi maradvanyait foly6 h6 27·en d. e. 9 6rakor fogjuk
a szarvas-vegi temetOben orok nyugalomra helyezni.

Az engesztelO szentmlse aldozat a boldogult lelkiildveert
szept. 26-an reggel 7 6rakor fog az egek Uranak bemutattatnl.

EndrOd, 1923. evi szept. 25... ,

NYUOODJON BEKEBENI

VA OSOttK

egyen szamara komoly csalad
t6rteneti jelentoseguk lehet, mi
vel az elhunyt szemely rokon
saganak jelentos resze fel van
benne sorolva. A j6voben t6bb
i1yen gyaszjelentest is k6zze te
szunk.

2017. december

Kedves Olvas6k!

Nagy tarsadalomtorteneti
ertekkel birnak a regi gyaszje
lentesek. A k6zosseg szamara
fontos helytorteneti adalekok
kal szolgalnak, masreszt az
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FajdaIomt6I megtM szivvel, de Isten akarataba belenyugodva jelenijllk,
hogy a felejthetetlen j6 feleseg, testver, rokon

ARIMRE
szOL. BUNYA TEREzIA

elelr.nek 53·ik, boldog hazassaganak 36-ik eveben hosszas, de tllrehnesen viselt
szenvedes utfm, a betegek szentsegevel megerOsitett lelket 1925. evi januar 6-an
este 7 6rakor TeremtOjenek visszaadta. ,

Draga lraJottunk midi maradvanyait foly6 1r6 8-an d. e. 10 6rakor fogjuk a
szarvasvegi temetObe orok nyugalomba helyezni.

Az engesztelo szentmisealdozat a boldogult lelki iidvMrt januar 8-an reggel
8 6rakor fog az egek Uninak bemutattatni.

NYUOODJON BEKEBEN!
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~. Mr)e Kiss Ele_
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IfJ. Uhrlo Iwre
vele
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bfREK, ESEmEl)geK A
KtS BAlrnc ALcALAnos tSKoLABOL

Oszi versmond6 versenyeken

Az iden Arany Janos szuletesenek 200 eves evfordul6ja tisz
teletere "Te aranyok Aranya!" - Arany Jcinos-szaval6verseny
megrendezesere keriilt sor az Orszagos Szechenyi Konyvtar, va
lamint a Magyartanarok Egyesulete es a Magyar Olvasastarsasag
felhivasara, november 9-en, Szegeden, a Somogyi Konyvtarban.
Kotelez6 verskent a Toldi kijelolt reszleteib61 kellett 7-8 vers-

szakot elmondaniuk a-.....,---------....
versenyz6knek, majd
a szabadon valasztott

....-_...... Arany - vers kovetke-

'''~IIk-~ zett. Hugyik Zoltan 7.
b osztalyos tanul6 a

-.~1.~1l1"m;~ k~'-o;~ kozepmez6nyben veg-

.......,~~I zett. Ket nappal kes6bb
Gyulan, a I<aracsony
Janos I<atolikus Gim
naziumban immaron
sokadik alkalommal
rendeztek meg a Si
monyi Imre Emtekvers
enyhez fUz6d6 Simonyi

versmond6versenyt.
A neves zsuri kiemelte,
hogy a verset monda
ni kell, atelessel, tiszta
beszeddel, megfelel6
hatarozottsaggal, kial-

Gyulan, Simonyi Emlekversenyen lassal. Vinkovics Ag-
nes 7. a es Hugyik Zol

tan 7. b osztalyos tanul6k a zsuri dontese szerint 2. helyezettek
lettek! Kotelez6 versuk Simonyi Imret61 Vers egy regi juhaszr61
cfmu, majd a szabadon valasztott koltemenyekkel meg jobban
szarnyalhattak. Agi, Gyoma szulottet61, Szilagyi Ferenct61 Oszi
honvagy cfmu verset mondta el, Zoli pedig az Arany - evhez
huen, Arany Janost61 A walesi bardok cfmu balladajat. Felkeszit6
tanaruk: Hunya Jolan.

Mi leszel, ha nagy leszel?

A Kis Balint Altalanos Iskola palyaorientaci6s napot tartott
november 6-an minden tanul6ja szamara annak erdekeben,
hogya diakok megismerkedhessenek egy-egy szakma, mester
seg vagy palya sajatossagaival.

Ez a nap sokfele lehet6seget, informaci6t kinaIt a gyerekek
nek, szul6knek ahhoz, hogy segitse ezt a nehez, fele/6ssegteljes
dontest.

A nyolcadikosok forg6szfnpad-szeruen ismerkedtek a kulon
fele szakmakkal, a hozzank latogat6 kozepiskolak kfnalataval.
Ezen kivul reszt vehettek a Bekes Megyei Pedag6giai Szakszolga
lat pszichol6gusa, Szab6 Andrea, es palyavalasztasi tanacsad6ja,
K6vag6 (saba altai tartott rendkfvuli osztalyf6noki 6ran is.

Iskolankba latogatott tovabba a Gyomaendr6di Rend6r6rs
r61 Tokai Greta, aki szinten a tovabbtanulas lehet6segeir61, fon
tossagar61 beszelt a diakoknak.

A Munkaugyi Kozpont kepviseleteben Botosne Feuerwerker

Agnes segftett rovid id6 alatt atfog6 kepet kapni a reszt vev6
gyerekek kepessegbeli er6ssegeir61 es erdekl6desi iranyair61.

A napot a szul6k es erdekl6d6 diakok reszere rendezett pa
Iyavalasztasi tajekoztat6 zarta, melyen a jaras kozepiskolai mu
tathattak be kepzesi kfnalatukat.

"Barmire kepes vagy, ha elszanod magad"

Lehetett volna ez is a cfme annak az el6adasnak, amelyet is
kolankban okt6ber 27-en tartott dr. Vass Vilmos egyetemi tanar,
aki tobb mint 30 eve tanit a koz- es a fels6oktatasban. Tanterv
elmelettel foglalkozik, kulonosen erdekli a tanulas - gondolko
das - kreativitas harmas egysege, amelyre epul a tanterv. Evente
kozel 150 el6adast tart, tobb mint 100 publikaci6ja jelent meg
magyar es angol nyelven.

Interaktfv m6dszereit, "VAS-haromszog"-nek nevezi, mely
ben kiemelt szerepet kap aZ"egyutt tanulas';"a kozos gondolko
das" es a motivaci6.

EI6adasanak lenyeget igy osszegezhetjuk: a gyermekek le/
kesen, motivaltan erkeznek az iskolaba, ahol csak motivalt pe
dag6gusok tudjak bennuk fenntartani a tovabbi erdekl6dest.
Ehhez a "Harom A"-ra epfthetunk, ami a kovetkez6: Akarat, At
titUd, Alazat.

Vass Vi/mas elOadasa

A tanar ur elvezetes, humorral tUzdelt, tanulsagos progra
mot nyujtott mindannyiunk szamara.

Decemberi elozetes hirek:

december 14-en 16.30-t61 az ujabb SULlVAR6! Majd az un
nep jegyeben zajlik a karacsonyi kezmuves foglalkozas, a H6sok
uton! Minden erdekl6d6t, leend6 els6s csemetet es szuleiket
sok szeretettel varunk! December 5-en, immaron sokadik alka
lommal kerul megrendezesre a nagyon nepszeru karacsonyi jat
sz6haz, a fels6 tagozaton. December 12-en sakkverseny a H6sok
uton, december 21-en pedig Renszarvas Kupa lesz a Varga Lajos
Varosi Sportcsarnokban. Gyerekek! Gyertek minel tobben!



Ifju zenebar3.t hangverseny

Ozemldtogatdsoll a Skylotec-ben

szakoktatokkal. Az 5. osztalyosok iizemlatogatason vetlek reszt a
bekesc abai Frlihwald, Kaiser Food. Kerallliagep F ft. telephclye
in, a 6-osok a szarvasi Pioneer, Biogaz iizemeiben foly6 m ll1kab6l
kaptak iz Iilol. Az also tagozat tanul6i eletlcorllknak m gfclela, ja
tekos tevekenysegek soran ism rkedtek meg regi mester egekkel.
kezmuves foglaUcozason pr6balhalMk ki a taska keszil' s fortelyail.

ehany osztaly helyi l11unkahely kre latogatott el, ahol a t(\Zoll6k,
gy6gyszeresz k, meheszek tevekeny egebe tekinthettek be, ill Lve
a Skylotec Hungary Kft. iizemeben a hevedergyartas folyamatar61
kaptak kepe!. Mindenhol szivesen fogadtalc a gyerekeket, amit ez
llton is keszoniink az iizemek kepviscl6inek.

A zenekedvcl6 tall1l16k szanuira minden evben leheloseget
teremt az ifjll zcnebanit elnevezesll koneertsOl'Ozal, hogy Iz litol
kapjanak a komolyzene egy-egy sze!eteb61. 2017. november 14
en deilltan tebb minl SO r6zsahegyis gyerek haUgathatta vegig az
Ewald Rezfl\v6s Egyuttes hangversenyet. A neve mlive zek elo
adasaban lobbfele stilllsiranyzat, konnyebb es komolyabb mUfajok
reszletei sz6laltak meg. sok ismert es kevesbe ismerl mtlvel haJl
hattak a zene baratai.

Tovabbi infonnaci6k az iskola honlapjan: www.rozsahegyi.hu

Hirek a Rozsa egyi Iskolab61

Hulladekgyiijtes

A Bolyai anyaTiyelvi versellY reszlvevlJi

lskolaink tanul6i koreben evek ota nagy ncpszer(isego k 01'
vend a Bolyai sapalve1'seny. A megmereltetes sajatossaga, hogy 4
fos csapatok velik ossze tud(\sukat. ami az ismeretek megleten tlll
magas fol II egyiHtmiikodesi keszseget, j6 k6z6ss gi szellemet is
feltetelez a resztvcvokrol. A R6zsahegyi 1skolat kepvisel6 9 csapat
b61 eZlhtal a 4. a sztaly "H.6nyulak" In vezes(i larsulatanak silce
riilt legjobban az osszedolgozas: az elsa tizbe kerull k a megyeben
indlll6k koziH. az elert helyezesiikre november IS-en deriU feny.
A Braun Barbara, Horvath il olett, Ne Ira Luea, PlItnoki Balazs
o. szetetel(\ csapal felkeszit6je Gyetvai Janosne oIl.

Arany Janos zul tesenek 200. evfordlll6jara szervezett meg
emlekezest a Hatar GyOZQ Konyvtar. Iskolank irodalmi szakk6re
nek tagjai es a kolteszetet kedvelo diakjai szamara Tabor Lajos dnl.
mapedag6g11s idezLe fel a k6!to e1etlllj,it. ElaadasaL a bekescsabai
J6kai $zinhaz muveszeinek, Nagy Erikallak es Tomanek Gabornak
a tolmacsolasaban felhangz6 vel'S k tettek szine ebb'.

Rendhagyo irodalom orcin voltunk

Palyaorientacios napot tartottunk

Bolyai anyanyelvi csapatversellY

2017. november 13-an elsa all alommal keri.i1t SOl' a p,\lyaori
entaci6 nap lebonyolitas<ira intezmenyiinkben. A program elja
az volt, hogy boviiljenek a tanlll6k palyavalasztas al kapcsolatos
ismeretei, piaclcepes szakmakkal i merkedjenek meg. A 7-8. ev
folyam diakjai kozelebbr61 larhattak bel Gyomaendr6d Jaras 3
kozepfoku intezmenyenek eletc~be, beszelgethettek diakokkal,

Okt6 er llLOls6 helvegejen keriilt or a dh'lkenkormanyzal
szerveze eben a hagyomanyos huJladekgyiijtesi akeiora. A 2 na
po programot pentek n megzavarta az id6janis. enn k ell n re
tanul6ink 7739 I g vasal, 4861 kg papirt 100,4 kg alumlniumol.
14,6 kg rezet gyiijlottek 341 690 Ft erlekben. A leg zorgosabbak
az als6 tagozaton a 4. a diakjai voltak, a felsoben pedig az 5. a-sole

2017. december 19
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5500 Gyomaendrod,
Szabadsag ter 6.
Egesz evben varjuk kedves
vendegeinket klimatizalt,
termalvizes szobainkban.
Vallaljuk barcHi, uzleti, csa
ladi rendezvenyek le-bo
nyolftasat klimatizalt etter-

~~--' munkben 70 fOig.
'~~~-J=-

5502 Gyomaendrod,
Hidfo u.2.

Barati, csalildi uzleti
rendezveny lebonyolf
tasat vallaljuk a teljesen
klimatizalt etteremben
160 foig.
I(orlatlan etelfogyasz
tas minden nap 11-15
6raigl

Elerhetoseg:
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-30/955-1295

E-mail: feszekpanzio@mail.globonet.hu
http://www.feszekQ.illJzio.llli...

Tisztelt vcisarloim!

Gyomaendrod. Fa ut 15.
TeJefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

• Megerkezlek oz oszi viraghogymak,
r6zsoliivek

• Viragfiildek, virageserepek, laponyogok
• Kalyhak, kondoll6k, Wslesiivek, szenes-

konnak
• USlhazok, zom. iisliik, gazegok
• USlhawk, gumicsizmak, vedokeszlyuk
• Elektromos lombsziv6k, agopril6k
• Eleklromos kezi szerszamok, lancfureszek
• (soverok szegek, lancok, zarok, lokolok
• F6liak, zsakok, iivegdemizsonok
• Fejszek, boltak, keziszerszamok
• Ragcsal6irl6 mergek, eleklromos ragesal6

rioszl6k
• Feslekek, ecselek, higil6k

~~l_il! "'llClfl!4~~~ • Eleklromos fUloeszkiiziik

6rom ve viJsorlo all

FARKAS MAT


