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A tartalomból:

Az igazi karácsony

Íme, beköszöntött hozzánk a 
legszebb, a legkedvesebb ünnep, 
a tiszta örömök napja, a szent kará-
csony! Róla énekli az egyház, hogy 
«ma mézzel folyók lettek az egek». 
Igen az ég, melyről azt hitték, hogy 
érc és vas, az az ég megolvadt, s 
mézzé lett, s lelkünkbe szivárgott. 
Hitünk boldogító tudatában lejött 
maga az ég a földre, mikor eljött az, 
ki a mennyországot nekünk meg-
nyitotta, s az Isten neheztelését sze-
retetre fordította. S Iám, mily erős e 
tudat; melegít a hidegben, s életet 
ad a fagyban, s az ember ez örven-
dező hitnek jeléül, reményeinek 
karácsonyfájául fölállítja az illatos, 
zöldellő fenyőt, mely akkor is ébren 
van, mikor a természet alszik, s ak-

kor is él, mikor a hólepel szemfödője 
alatt pihen a föld!

Üdvözlégy, a lelki világnak, a 
dermedő szíveknek, a szemfödős 
lelkeknek örökké díszlő, illatos ka-
rácsonyfája: Úr Jézus! Üdvözlégy; 
csakhogy eljöttél! Sokáig vártunk, 
most már el nem eresztünk! Szomjú-
hozó szívvel szívjuk lelkünkbe alako-
dat; ellessük minden mozdulatodat; 
érdeklő dünk orcád, hangod, sírá-
sod, tehetetlenséged, gyöngeséged 
iránt. Érdeklődünk fönséges lelked, 
belső életed iránt; sejtjük a gyerme-
kek lelkének nagy voltát, mely az Is-
tent látja, s gyermekszívvel viseli el a 
nagy gondolatok súlyát.

Folytatás a 3. oldalon!

Az 1947-es országgyűlési 
választások 
Gyomán és Endrődön - II. rész

7.

„XVI. Segítsünk a Rászoruló 
Gyerekeken!”5.

Civil sarok: Bajzák Antal - 
Lourdes Honey Kft . mézüzem10.

Áldott, boldog 
karácsonyt kívánunk 

minden kedves 
Olvasónknak!

Elfogadhatatlan a fogyasztók 
közötti megkülönböztetés15.
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Múzeumpedagógiai óra
2017. október 27-én múzeumpedagógiai foglalkozás volt a 2. 

osztályban. A gyerekek a csizmadiamesterséggel ismerkedhettek 
meg. Köszönjük szépen Dr. Szonda Istvánnak a tartalmas és él-
ményekben gazdag előadást!

Rendhagyó irodalom óra
November 7-én Arany János születésének 200. évfordulója 

alkalmából rendhagyó irodalom órán vettünk részt a Határ Győ-
ző Városi Könyvtárban, ahol a békéscsabai Jókai Színház mű-
vészei emlékműsor keretében tették emberközelivé számunkra 
egyik legnagyobb magyar költőnket. 

Elsőként Tábori Lajos mutatta be a költő életének ismert és 
kevésbé ismert epizódjait, majd Tomanek Gábor és Nagy Erika 
tolmácsolásában hallhattunk szemelvényeket Arany művekből.

Az 5. és 6. osztályos diákjainkat Mészárosné Kiss Katalin és 
Kondorné Tímár Erzsébet tanárnők kísérték el a rendezvényre. 

Pályaválasztási Vásár
November 9-én csütörtökön délben mi nyolcadikos és he-

tedikes diákok elindultunk osztályfőnökeinkkel Varjú Diána 
tanárnővel és Melis Marcell tanár úrral Békéscsabára a pályavá-

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
- általános iskola -

lasztási vásárra.
A rendezvényen sok szakmát ki lehetett próbálni (pl. az autó-

fényező, a traktoros, az asztalos mesterséget) és részletes tájékoz-
tatást kaptunk a középiskolákról is.

2 óra állt rendelkezésünkre, hogy feltérképezzük a standok kí-
nálatát. A középiskolák

műsorokkal  is gazdagították a vásárt. Délután sok új informá-
cióval és élménnyel indultunk haza.

Fecskeváró
November 10-én pénteken a Szent Gellért Katolikus Általános 

Iskola és Gimnázium Fecskeváró levelezős verseny döntőjén vett 
részt a csapatunk. A vetélkedő 11-kor kezdődött, három csapat 
mérte össze tudását. 

Nagyon izgalmas és elgondolkodtató kérdéseket tettek fel ne-
künk. A verseny 2 órán keresztül 

tartott, eközben megismerhettünk pár gimnazistát is.
Szoros volt a verseny, de így is 2. helyezést értünk el. Nagyon 

értékes ajándékokkal jutalmazták 
a csapatokat. Mi egy társasjátékot nyertünk, amit felajánlot-

tunk az osztályunknak  karácsonyi ajándékként.
Élvezetes délelőtt volt, jövőre is sok gyermeket buzdítunk a 

részvételre. 
Mészáros Kata Boglárka, Bán Kitti Alexandra, 

Tóth Anna Sára, Véha Kíra Vivien 8. osztályos tanulók

Óvodapedagógusok látogatása 

az első osztályban

2017. november 14-én óvónők látogattak iskolánkba, hogy 
bepillantást nyerjenek a kis elsősök mindennapi munkájába. A 
gyerekek izgatottan várták a vendégeket, és örömmel üdvözöl-
ték őket. Jó hangulatú magyar és matematika foglalkozáson 
mutatták meg tudásukat. Remek alkalom volt arra, hogy a gye-
rekek találkozhassanak a régi óvó nénijükkel, megmutathassák 
mennyit fejlődtek két és fél hónap alatt, illetve hogyan állják 
meg a helyüket az iskolában.

Köszönjük az óvónőknek, hogy ellátogattak hozzánk!
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Napsugár nem melegíti, csillagok reszketnek le rá; környezetén 
megakad szemünk; de a barlang, az alomszalma, az állatok, a jászol nem 
a szánalomnak, hanem a fölségesnek benyomását teszik ránk. Előttünk 
mindez fontosabb, mint Róma, a palatium, s az impérium; a barlang im-
pozánsabb, mint a Cézár palotája, a jászol jelentősebb, mint Augustus 
diadalszekere, a szalma drágább, mint babérkoszorúja; mert meglátjá-
tok, hogy ez mind szerepet cserél: a Cézár palotájából rom lesz, a koszo-
rúból szemét, a diadalszekérből forgács, mialatt a barlang templommá 
szélesbül, a jászol oltárrá lesz, s rajta áll Krisztus, az Isten Fia, s előtte 
térdelnek azok, kik Isten gyermekei akarnak lenni.

S ez a nagy tény, hogy az Isten ember lett, s hogy Krisztusban kinyi-
latkoztatta magát, — hogy értelmén fölragyogtatta az evangéliumot, s 
szíve szeretetében az Isten üdvözítő kegyelmét: ez a nagy tény a világ 
fordulója, s a boldogulásnak jegyében álló világtörténelemnek szeren-
csés kiindulása. Ki hinné, hogy dacára e mindent ígérő kiindulásnak já-
ratlan utakra, s útvesztőkre kívánkozik, s az életnek sötét éjszakáját más 
világossággal, s nem a karácsonyi fénnyel akarja földeríteni? Ki hinné, 
hogy dacára az Isten Fia képé nek, a karácsonyéj szent víziójának, más 
eszményekről álmodozik, s tisztább szeretetet, gazdagabb életet, rom-
latlanabb erkölcsöt keres? Ki hinné, hogy az Isten országát más alapo-
kon akarja fölépíteni, s bizalmatlankodva, s gyanakodva a kegyelemtől 
a természethez, az Isten Fiától az emberhez fordul? Ki hinné? s mégis így 
van; így van, s így lesz; mert ez az éjnek, s a télnek, a lelkek éjének, s a szí-
vek telének hatalma a világ fölött, s valamint az első karácsony szent ün-
nepe éjben, s télben jött le a földre: úgy jön le azontúl is minden egyes 
ember éjébe, s telébe a karácsony víziója, s amely lelkekben fölragyog, 
ott azt kegyelemből teszi; a kegyelem erejében legyőzi a tévely éjjelét, 
s a világ szeretetét.

A tévedések éje Krisztus óta is borong a világ fölött; így akarta azt 
az Úr, hogy a ragyogó Krisztus-kép az éj sötét hátteréről emelkedjék fel 
fölségesen; az eszmények tört gipsz-mintái ezentúl is ott hevernek a 
művészi alakítás műtermében, hogy romjaikban is tanúságot tegyenek 
az igazi műremekről; a bábeli torony építése ezentúl is folyik, s ezentúl 
is igaz a próféta szava: «Szövetségre léptünk a halállal s a pokollal kötést 
tettünk… a hazugságot tettük reményünkké, s a csalárdság ad nekünk 
menedéket»; de mindezt bizonyára azért, hogy most is megvalósuljon, 
amit akkor mondott az Úr: «Íme, én követ teszek le Sión alapjába, pró-
bált, becses szegletkövet; beépítem az alapba», s rajta építem föl temp-
lomomat. De bármint legyen, biztos, hogy a világ éjét csak a karácsony 
fénye, az emberiség álmát csak a karácsony víziója képes földeríteni.

Biztos; mert hát hogy legyen alkotás szebb, tisztább, nemesebb, 
mint melyet az örök, végtelen szeretet sugallt, s az Úr keze alkotott I 
Hol villanjon ki győzelmesebben a teremtő hatalom ereje, s öröme, 
mint a megtestesülés titkában. Hol legyenek tisztább vonásai a teremtő 
észnek, hol lágyabb színei az örök szépségnek, hol édesebb hangjai a 
harmóniá nak, mint az Isten műveinek koronájában, saját magának leg-
tökéletesebb képében, Krisztusban?

Aki őt látta, az el nem felejtheti; aki elfelejti, az még nem látta; annak 
a szívébe a karácsonyi fény még nem hatolt bele; annak a lelkét a Krisz-
tus ragyogó képének víziója még nem érintette meg. Ti ugye bújjátok a 
könyveket, forgatjátok a kódexeket, új bizonyítékokat kerestek, s nem 
veszitek észre, hogy a karácsonyi fényt nem Jeruzsálemből hozták az 
írástudók katedráiról, s a Krisztus-képet nem faragták Athénben, sem 
Efezusban. Ne keressétek ott; a karácsonyi fény az égből jött; az egy 
nagy tény; s a Krisztus-kép a Szentlélektől fogantatott, s megtestesült; 
az egy nagy kegyelem. S ennek a fénynek, s ennek a kegyelemnek befo-
gadására hívő, bízó, alázatos lélek kell, mely az élet adventjén keresztül 
vágyódik, mely a remény antifónáit énekli, s mely a próféták virrasztó 
szemével nézi a Krisztust, s mosolyogva suttogja: Tudtam, hogy eljön; 
íme, ő az!

Azért félre írástudók lármája, Jeruzsálem vásárja, farizeusok dispu-
tája, félre, el veletek! Térdeljünk le a csendes, betlehemi barlang előtt, 
s hagyjuk magunkra behatni ezt a legszentebb éjt. Fönt az égen csillag 
ragyog; a próféták szavát hirdeti néma, ékesszóló nyelven; nem csitít-
hatja el szavát lárma, nem boríthatja el fényét ködfátyol; amerre jár, s 
ahová elragyog, odakiáltja: csillag támad Jákobból. A földön szelíd fé-
nyesség támad; szelíd, mint az olajmécses fénye, tiszta, mint a napsugár, 
kedves, mint a boldogult lelkek visszfénye, s e fényességben angyalok 
éneke csendül meg: Dicsőség mennyben az Istennek, s békesség a 
földön a jóakaratú embereknek… dicsőség... békesség! Ez a legszebb 
ének, mely a földön elhangzott; szebb, mint a pacsirta éneke, mikor 
napsugár, s a rét illata emeli a kis dalost a magasba; szebb, mint a sze-

rető szívnek legédesebb éneke; szebb, mint minden ének, mert nincs 
teljesebb összhang mint az, mely Krisztusban lett. Különben is ez nem 
annyira az angyaloknak, mint az Úr Jézusnak éneke, ezt ő komponálta; 
az angyalok csak kísérik e dalt, mint a nagy olasz festők képein, ahol a kis 
Jézust hárfás, citerás, hegedűs angyalok környékezik; ezt az összhangot 
Krisztus szerezte nekünk.

Ó ragyogó csillag, ó angyalarc, ó édes ének, legszentebb éj, dicső-
ség és békesség ömlik el rajtatok! Ti vagytok keretei a megtestesült Igé-
nek; nélkületek szétfoszlik a Krisztus-kép I Most már értlek karácsony-éj 
[Csillagos lélek, tiszta szem, édes szeretet, s nyugodt lelkiismeret kell az 
embernek: akkor épen a világ éjében, s az élet sötétségében ragyog föl 
számára a karácsonyi fény, s ő megismeri Krisztust. Aki pedig beszélni 
akar neki róla, annak azt mondja: hadd el, kérlek; minek a szó, hiszen 
látom! Ez aztán karácsony, mely nem volt, hanem van; karácsony nem 
Betlehemben, hanem a hívő s szerető lélekben; mézédes és fényes, 
szent karácsony!

Prohászka Ottokár
1901

Forrás: Prohászka Ottokár: Új Elmélkedések, Prohászka Ottokár Ösz-
szegyűjtött Munkái, XIX. kötet, Szent István Társulat, Budapest, 1929

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

Az igazi karácsony
- folytatás a címlapról -

Kedves Gyomaendrődiek!
Karácsony van. Minden csillog, fénylik, mindenütt gyer-

tyák, égők, lámpák mutatják: megszületett a Fény, legyőzte a 
Sötétséget. Mert karácsonykor éppen ez történik. És mivel ez 
a legszebb, legbensőségesebb ünnepünk, ilyenkor arra is lehe-
tőséget kapunk, hogy felismerjük a karácsony misztériumában 
rejlő igazságokat és értékeket.

Minden egyes évszak hordoz egyfajta energiát, mozgásfor-
mát, színt, jelleget, s mindegyiknek más és más az üzenete. A 
tél a legnémább, legmozdulatlanabb, legridegebb évszakunk. A 
fák ruha nélkül állnak, az ég szürke, a vizek megfagynak. Min-
den, ami élet, eltűnik, behúzódik, rejtőzködik. De mégis tudjuk, 
hogy ott van valahol. Hogy a tél sosem tart örökké, és ami kö-
veti, azért érdemes várakozni. Sokan nem szeretik a telet, éppen 
a fény, a színek hiánya miatt. Ám ha jobban belegondolunk, 
mindennek ugyanolyan tökéletes értelme van, mint minden 
másnak a minket körülvevő természeti világban. Ha nincs sö-
tétség, fény sem lehet. Ha nincs hideg, a meleg is értelmezhe-
tetlenné válik. A tél a természet körforgásának utolsó és egyben 
első állomása. Ebben az időszakban minden várakozik, gyűjtve 
az erőt, megőrizve és befelé irányítva az energiáit ahhoz, hogy 
tavasszal teljesen megújulva, minden potenciálját „bevetve” 
tudjon újra megszületni. 

A karácsony lehetőséget ad arra, hogy megállítsuk az időt 
egy pillanatra, és a csendben, ami így születik, végigtekintsünk 
magunkon és családunkon. Odamehetünk a jászolhoz, és be-
legondolhatunk abba, mit vállalt magára Jézus születésével, s 
hogy mit jelent magyarként az ingyen kegyelem, a teljes önfel-
áldozás, a viszonzást soha nem váró adás, s mennyire vannak 
ezek a dolgok jelen az életünkben.

Örüljünk most együtt, mert idén is megszületett a Megváltó, 
hogy elhozza nekünk a legfontosabbat, amit egy ember a másik-
nak adhat: a szeretetet.

Kívánom mindannyiuknak, hogy akkor se feledkezzenek 
meg erről az ajándékról, amikor az ünnep véget ér, és elfújjuk a 
gyertyákat, hogy visszatérjünk hétköznapjainkba. Igyekezzünk 
minél többet és minél tovább megőrizni abból, amit ez alatt a 
pár nap alatt kapunk. Ahogy Márai Sándor írja:

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. 
(...) Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a 
köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a nap-
tárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, 
milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel 
ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos 
rendhagyás.”

Áldott, békés karácsonyt mindannyiuknak!

Toldi Balázs
Polgármester
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Megyei h í r a d ó

Oktatás, utak állapota, természetvédelem 

került napirendre a megyegyűlésen

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének idei 
utolsó munkaprogram szerinti ülésén több tájékoztató 
is elhangzott, utak állapotáról, oktatásról, ár-és belvíz-
védelemről, természetvédelemről informálódtak a kép-
viselők.

A novemberi közgyűlésen tájékoztatót tartott Békés 
megye közúthálózatának állapotáról, a fejlesztési ter-
vekről, a folyamatban lévő beruházásokról Virág Mihály, 
a Magyar Közút Nonprofi t Zrt. Békés megyei igazgatója. 
Elmondta: sok főúttal kapcsolatos fejlesztés zajlik vagy 
már el is indult. Két évtizednyi ígérgetés után jelenleg 
zajlik az M44 kivitelezése. A Szegedet Debrecennel ösz-
szekötő M47 gyorsforgalmi út tervezésének elkezdését 
kormányrendelet szabályozza. A rossz vagy nem meg-
felelő állapotú utak megyén belüli aránya 2015 óta, ha 
csekély mértékben is, de folyamatosan csökken. Virág 
Mihály elmondta: múlt évben megduplázták a mellék-
utak javítására szánt aszfalt mennyiségét.

Tájékoztató hangzott el Békés megye ár- és belvíz-
védelméről. Kisházi Péter Konrád, a KÖVIZIG osztály-
vezetője elmondta: személyi állományuk szakmailag 
és gyakorlati szempontból felkészült a vízkárelhárítási 
feladatok ellátására, az igazgatóság kezelésében lévő 
vízkárelhárítási művek alkalmasak a védekezésre.

Békés megye oktatási helyzetéről, a tankerületi köz-
pontok intézményi szerkezetének változásáról kaphat-
tak információt a képviselők Teleki-Szávai Krisztinától, a 
Gyulai Tankerületi Központ igazgatójától és Kis Esztertől, 
a Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatóhelyettesé-
től. Szó volt a pedagógus béremelésről, valamint arról, 
hogy nőtt az intézmények önálló döntési jogköre, szinte 
minden intézményt érintő felújítás kezdődött meg akár 
önerőből, akár uniós forrásból, ezzel több évtizedes le-
maradást tudnak pótolni. 

A megyében működő felsőoktatási intézmények a 
megye felsőoktatásáról állítottak össze tájékoztatót. 
Dr. Szabó Péter, a Kodolányi János Főiskola rektora, dr. 
Lipcsei Imre, a Gál Ferenc Főiskola dékánja és dr. Árpási 
Zoltán, a Szent István Egyetem oktatási dékánhelyettese 
az intézmények képzési kínálatáról, a hallgatói létszám-
adatokról, az oktatói, kutatói állomány főbb adatairól, a 
nemzetközi és vállalati kapcsolataikról informálták a me-
gyegyűlés résztvevőit. A tájékoztatóból kiderült, hogy a 
Kodolányi főiskola Orosházára helyezte át a székhelyét, 
valamint zajlanak a tárgyalások a Gál Ferenc Főiskola és 

a Szent István egyetem között a csabai kar átadásáról.
Kovács Zsuzsanna, Gyulai Szakképzési Cetrum fő-

igazgatója és Malatyinszki Péter, a Békéscsabai Szakkép-
zési Centrum szakképzési referense a megye szakképzé-
si helyzetéről tartott tájékoztatót. A részletes anyagban 
a centrumok szerkezeti felépítése, a szakgimnáziumok, 
szakközépiskolák, a kollégiumi ellátás és az elmúlt idő-
szakban megvalósult fejlesztések bemutatása kapott 
helyet.

A TOP végrehajtásának aktuális megyei helyzetéről 
Albert Péterné, a Magyar Államkincstár Békés Megyei 
Igazgatóságának igazgatója, mint közreműködő szerve-
zet tájékoztatta a képviselőket. Elmondta: valamennyi 
nyertes pályázóval megkötötték a támogatási szerző-
dést, a kedvezményezettek az előleglehívások lehetősé-
gével éltek. Ismertette: 2017. október 16-ig 705 támoga-
tási kérelmet nyújtottak be, 249 esetében megtörtént a 
szerződéskötés is.

Dr. Tirják László, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgató-
ságának igazgatója Békés megye természetvédelméről 
tartott tájékoztatót. Az anyag ismerteti a természetvé-
delmi feladatköröket, a megyében található védett ter-
mészeti területeket, a Natura 2000 területeket, a védett 
természeti értékeket, valamint az Új Magyarországi vi-
dékfejlesztési Program természetvédelmi vonatkozása-
it.

Alapítványok támogatásáról is döntött a testület, 
többek között egy, a szarvasi mentőállomásra kerülő új-
raélesztő készülék vásárlásához nyújtanak támogatást. 
A közgyűlés bejelentésekkel zárult, melyből kiderült, 
hogy a soron következő, munkaprogram szerinti ülés 
februárban lesz.

Meghívó karácsonyi hangversenyre

A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus ka-
rácsonyi hangversenye 2017. december 23-án 

(szombaton) 15.30-kor lesz az endrődi 
Szent Imre Katolikus Templomban.
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Ünnepélyes teremnévadó

2017. szeptember 28-án ünnepélyes keretek között új elnevezést 
kapott a Gyomaendrődi Járási Hivatal eddig csak Kistárgyaló néven 
hívott hivatali helyisége. A terem ettől a naptól kezdve a Corini te-
rem nevet viseli, a helyi illetőségű Corini Margit festőművész előtti 
tisztelgés jegyében. A teremben időszakos kiállításként a művésznő 
néhány jellemző festménye tekinthető meg az érdeklődők számára.

Az ünnepségen részt vett Dankó Béla országgyűlési képviselő, 
Dr. Takács Árpád kormánymegbízott, Toldi Balázs polgármester, 
dr. Pacsika György járási hivatalvezető, és dr. Frankó Károly, a Köz-
alapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Kuratórium 
leköszönő elnöke is. A kiállítást dr. Pacsika György hivatalvezető 
nyitotta meg, majd dr. Frankó Károly mondta el Corini Margit mű-
vészetével és életútjával kapcsolatos gondolatait és személyes élmé-
nyeit. Az esemény zárásaként Toldi Balázs polgármester mondott 
pohárköszöntőt, aki külön kiemelte dr. Frankó Károly eddigi érde-
meit a művésznő emlékének megőrzése kapcsán.

A kiállítás 2017. december 22-ig munkanapokon előzetes tele-
fonos időpont egyeztetés (tel: 06-66-284-043, kapcsolattartó: Gon-
da Anett titkársági szakügyintéző) után ingyenesen megtekinthető, 
az 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. alatt.

Oktatási kerekasztal

A Gyomaendrődi Járási Hivatal Corini termében, 2017. ok-
tóber 12-én első alkalommal került megrendezésre az oktatási 
kerekasztal megbeszélés, melyen a járás oktatási intézményeinek 
vezetői és képviselői vettek részt.

A meghívott vendégeket dr. Pacsika György járási hivatalvezető 
köszöntötte és a meghívóban szereplő napirendi pontok alapján tá-
jékoztatásra illetve megbeszélésre kerültek az alábbi témák.

A Foglalkoztatási Osztály vezetője, Tímárné Buza Ilona tájékoz-
tatta a jelenlévőket a pályaválasztási vásár rendezvényről.

A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály szakügyintéző-
je Sebestyénné dr. Kruchió Ilona tartotta meg tájékoztatóját a fo-
gyasztóvédelmi előadások/osztályfőnöki órák általános - és közép-
iskolákban történő megszervezésével kapcsolatosan.

A 2016-ban megválasztott diák járási hivatalvezető és diákpol-
gármester mandátumok a novemberi hónapban lejárnak és az idei 
év jelöltjeinek jelképes kulcsátadási ünnepséget érintő - és a vállalt 
feladatok egyeztetése is megtörtént. Az elmúlt évekhez hasonlóan 
ismét megszervezésre kerül a járási nyílt nap, melynek keretében a 
végzős diákok megismerkedhetnek a hivatali ügyintézés lehetősé-
geivel.

A megbeszélés utolsó napirendi pontjában tájékoztatást kaptak 
a jelenlévők a járás épületében megtekinthető Corini kiállítás és 
Hajómakett kiállítás megtekintéséről.

Üzleti reggeli a járási hivatalnál

Vállakozók számára megrendezett kerekasztal beszélgetésre 
került sor 2017. október 13-án, a Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Corini termében.

Egy új típusú együttműködési forma ez a munkaerő-piaci sze-
replők körében, amelynek lényege, hogy a közös gondolkodás, 
a közös problémamegoldás irányába viszi el a résztvevőket. Dr. 
Pacsika György hivatalvezető köszöntője után Tímárné Buza Ilona 
foglalkoztatási osztályvezető és munkatársai ismertették az orszá-

gos, megyei és járási foglalkoztatási tendenciákat, valamint a mun-
káltatók számára támogatást biztosító európai uniós programokat. 
Nagy Gabriella EURES tanácsadó tájékoztatta a résztvevőket a há-
lózat munkájáról, a munkáltatókat érintő tudnivalókról. A kerek-
asztal beszélgetés keretében bemutatkoztak a helyi és megyei TOP 
program konzorciumában résztvevők, így a Paktumiroda vezetője 
és a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofi t Kft . képvi-
selői. A vállalkozások elsősorban a nem megfelelő munkaerő és a 
munkaerőhiány kérdését taglalták. A problémák felvetését követő-
en megállapították, hogy a közös gondolkodást érdemes folytatni, 
megismerni egymás jó módszereit, tapasztalatokat szerezni. Felve-
tődött annak is a lehetősége, hogy a jövőben rendszeresen kerüljön 
sor ilyen típusú beszélgetésre, találkozásra, amellyel egyetértettek a 
résztvevők.

* F E L H Í V Á S *
JÓTÉKONY CÉLÚ ADAKOZÁSRA !

Az Élet Másokért Egyesület
megrendezi a

XVI. „SEGÍTSÜNK A 
RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN!”

jótékony célú adakozását 
2017. december 16-án (szombat) 1400 órakor az

Endrődi Népházban (Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.)

25 gyomaendrődi, tartósan beteg gyermeket nevelő rászoru-
ló családot, szeretnénk ebben az esztendőben megajándékozni 

a nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően.
Gyűjtünk: az elmúlt évekhez hasonlóan tartós élelmiszert, 

édességet, írószert, játékokat, könyveket, és mindent, ami egy 
gyermek számára örömet jelenthet.

Fővédnök: Prof. Dr. Csókay András idegsebész, agykutató
Védnök: Zalai Mihály Békés megye Közgyűlésének elnöke 

  felajánlásokat a következő címekre várjuk:
Vaszkó Sándorné

 Gyomaendrőd, Kollmann lakótelep 
(volt OTP melletti könyvelőirodán)

Aki anyagilag szeretne segíteni, 
a következő címen teheti meg:

Számlaszámunk:
Élet Másokért Egyesület

K&H Bank: 10402245-50505148-49571008
Partnerszervezeteink az adománygyűjtésben:

Gyomaendrődi Római Katolikus Egyházközségek,
 Gyomai Evangélikus Egyházközség, 
Gyomai Református Egyházközség, 
Szent László Zarándoklat szervezői, 

Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskolai Alapítvány
Segítségüket és felajánlásaikat előre is köszönjük!
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A választási propaganda

A koalíciós pártok (Magyar Kommunista Párt– MKP, Ma-
gyar Szociáldemokrata Párt–SZDP, Nemzeti Parasztpárt– NPP, 
Független Kisgazdapárt– FKgP) az 1945-ben kötött választá-
si szövetségüket ismét felelevenítették. Oka, hogy mérsékel-
jék az egymás elleni harcot, illetve erejüket az ellenzék ellen 
összpontosítsák. Lényegében a baloldali pártok (MKP, SZDP, 
NPP) az FKgP-t igyekeztek gyengíteni. Ennek ellenére a bal-
oldalnál is komoly ellentétekre és összeütközésekre került sor. 
Az MKP és SZDP nem tudott kompromisszumra jutni a válasz-
tási bizottságok összetételével és a választási névjegyzékből 
való kihagyásokkal kapcsolatban, továbbá az sem segítette a 
kialakult helyzet jobbá válását, hogy Rákosi Mátyás felvetette 
a két párt egyesülését. A szavazatokért folyt harcban megrom-
lott a viszony az SZDP és az NPP között is, és további vitákra 
adott okot, hogy a pártok anyagi helyzete sem volt egyenlő.1 
Az ellenzéki pártokkal szemben a koalíciós pártok a választás 
előkészületében és a pártprogramok tekintetében is előrébb 
jártak.2 A pártoknak egy hónapjuk volt felkészülni a választás-
ra. Ez nehezen is ment, mert a Független Magyar Demokrata 
Párt (FMDP) kivételével az ellenzéki pártok nem tudtak indulni 
minden körzetben.3 

A választási kampány 
Ha a választási kampány időszakát szeretnénk röviden jelle-

mezni, akkor arra a következőt használhatjuk: a mindenki-min-
denki ellen elv érvényesült. Az országban a következő helyzet 
uralkodott: röpcédulák sokaságát találjuk, pártaktivisták járták 
a településeket, demonstrációkkal találkozhattunk, illetve egy-
egy nagygyűlés verekedésbe fajult. A választási kampány vég-
hajrájában a belügyminiszter egy rendeletet adott ki, melynek 
értelmében augusztus 28-tól megtiltotta a választási gyűlések, 
pártgyűlések tartását, de nem tiltotta meg a nagygyűléseket és 
a pártnapokat. Ez a határozat elsődlegesen azokat a pártokat 
érintette, akik nem rendelkeztek párthelyiséggel, így nem tudtak 
érintkezni a választóikkal az érintett pártok.4

A kizárások
Választói névjegyzékek összeállításának megindítása jelen-

tette a választások megkezdését. Az MKP célja, hogy gyengít-
sék a szövetséges és ellenzéki pártokat. Ennek következtében 
tömeges kihagyások és kizárások érték a választópolgárokat. 
A kizárások legnagyobb mértékben a kisgazdapárt szavazó-
bázisát érintette. Nehéz azon polgárok számát megállapítani, 
akiket a választásoktól távol tartottak. Nem feltétlenül egyezik 
meg a kizárások száma a választásokból kihagyottak számá-
val. (Sokakat nem vettek fel a névjegyzékbe, mások nem mer-
tek fellebbezni.) Az MKP kivételével a többi párt valamely for-
mában tiltakozott a kizárások ellen. A kizárások révén jelentős 
mértékben tudták befolyásolni a választási eredményeket.5 A 
névjegyzékekbe felvettek és visszautasítottak listáját 1947. au-
gusztus 9-én és 10-én fejezték be, azonban a pót és a külön 
felszólalás során visszautasított névjegyzékeket augusztus 27-
én állították ki. (Előfordulhatott olyan eset, hogy valaki csak a 
választás napján tudta meg a szavazóhelyiségben, hogy nem 
szavazhatott.) 

A névjegyzéki adatok megvizsgálása után megtudhatjuk, 
hogy hány főt zártak ki és hány fő vehetett részt az augusz-

1  IZSÁK 1998, 87.
2  IZSÁK 2010, 245.
3  SZERENCSÉS 1992, 29.
4  SZERENCSÉS 1992, 50-51.
5  SZERENCSÉS 1992, 51-55.

Ör ö k s é g ü n k
tus végi országgyűlési szavazáson. A gyomai névjegyzékeket 
megvizsgálva elmondható, hogy a névjegyzékből a választásra 
jogosultak száma 7336 fő. A névjegyzékben a visszautasítottak 
száma 181 fő volt, valamint további 8 fő kapott névjegyzékkivo-
natot (kékcédulát).6 Az endrődi névjegyzékeket megvizsgálva 
megtudjuk, hogy a választásra jogosultak száma 6330 fő. Ezzel 
szemben a visszautasítottak száma 446 fő volt, a községben 
összesen 35 fő kapott névjegyzékkivonatot (kékcédulát).7 

A következőkben a kizárások okait szeretném röviden is-
mertetni. A visszautasítások listáját az 510.003/1947 8 belügy-
miniszteri rendelet alapján készítették el. A határozaton belül 
találhatunk egy „kizáró okok” részt, melyben kifejtik, hogy a ren-
delkezés értelmében kinek nem lehet választójoga. A 23 pontos 
rendelet számos pontja közül elég sokkal találkozhatunk a név-
jegyzékek között. A legtöbbet előforduló pontok a következők 
voltak: 11, 16, 21.9 A 11. pont szerint kizárásra kerülnek azok a 
személyek, akik az 529/1945. M.E. sz. 3§-ban szereplő egye-
sületek, pártok vagy szervezetek tagjai volt.  Például: Magyar 
Élet Pártja, Magyar Országos Egyesület (MOVE), Magyar Tu-
dományos Fajvédő Társaság, Nyilaskeresztes Párt Hungarista 
Mozgalom, Zsidókutató Intézet. A 16. pont értelmében kizárás-
ra kerülnek azok, akik az 529/1945. M.E. számú rendelet 6§-a 
alapján feloszlatott, felsorolt pártok, egyesületek, társaságok 
valamelyikében vezető tisztséget töltöttek be. A 21. pontban 
azokat találjuk, akik a számlálólap kitöltésénél valótlan adatokat 
közöltek vagy hallgattak el. A következő megjegyzéseket vagy 
elutasító okokat találjuk még a névjegyzékekben: Internálva 
volt, volt csendőr, B-listás, Volksbund tagja volt, német besúgó, 
antidemokratikus, gyengeelméjű, stb.10 

Elmondható, hogy az 1947-es országgyűlési választás so-
rán Gyoma és Endrőd községek tekintetében számos állam-
polgárt zártak ki a választásból az 1947-es választójogi törvény 
rendelkezéseinek segítségével. A névjegyzékkivonatok végle-
ges összeállítása után 1947. augusztus 31-én (vasárnap) lezaj-
lottak az országgyűlési választások. 

Felhasznált szakirodalom
GYARMATI 2013: Gyarmati György: A Rákosi-korszak. 

ÁBTL-Rubicon, Budapest, 2013.
IZSÁK 1998: Izsák Lajos: Rendszerváltástól rendszerváltá-

sig. Kulturtrade Kiadó, Budapest, 1998. 
IZSÁK 2010: Izsák Lajos: A parlamentarizmus vesztett csa-

tája – 1947. Földes-Hubai (Szerk.): Parlamenti választások Ma-
gyarországon 1920-2010. Napvilág Kiadó, Budapest, 2010. 

Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára (Békési fi-
óklevéltár): Békés vármegyei országgyűlési képviselő-választói 
névjegyzékek levéltári gyűjteménye. IV.B.431.a/64 és 76 doboz

Magyar Közlöny 1947. 168/b július 26.
SZERENCSÉS 1992: Szerencsés Károly: A kékcédulás 

hadművelet (Választások Magyarországon 1947). IKVA, Buda-
pest, 1992.

6  MNL Békés Megyei Levéltára (Békési fi óklevéltár): 
Békés vármegyei országgyűlési képviselő-választói névjegyzékek 
levéltári gyűjteménye. IV.B.431.a/76 doboz

7  MNL Békés Megyei Levéltára (Békési fi óklevéltár): 
Békés vármegyei országgyűlési képviselő-választói névjegyzékek 
levéltári gyűjteménye. IV.B.431.a/64 doboz

8  Magyar Közlöny 1947. 168/b július 26.
9  MNL Békés Megyei Levéltára (Békési fi óklevéltár): 

Békés vármegyei országgyűlési képviselő-választói névjegyzékek 
levéltári gyűjteménye. IV.B.431.a/76 doboz

10  MNL Békés Megyei Levéltára (Békési fi óklevéltár): 
Békés vármegyei országgyűlési képviselő-választói névjegyzékek 
levéltári gyűjteménye. IV.B.431.a/76 doboz

Az 1947-es országgyűlési választások Gyomán és Endrődön - II. rész
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Karácsonyi gondolatok
Dicsőség és békesség

Ki ne ismerné a szép karácsonyi énekünket, mely így kezdődik: 
„Dicsőség Mennyben az Istennek...”? Ahogy közeledik szép ünne-
pünk, a karácsony, egyre gyakrabban halljuk a jól ismert ének dal-
lamát vásárcsarnokokban, karácsonyi vásárokon, reklámok aláfestő 
zenéjeként. Karácsony szentestéjén pedig száz és száz templomban 
csendül majd fel ez a szép magyar karácsonyi ének Székelyföldtől 
az Őrségig, Felvidéktől a Vajdaságig. S talán méltán, mert szövege 
szentírási eredetű: Jézus Krisztus születésekor az angyalok csilinge-
lő hangja ezt énekli bele a betlehemi puszta éjszakájába: „Dicsőség 
a Mennyben Istennek, békesség a földön a jóakaratú embereknek!”

Ez a két fontos dolog, a dicsőség és a békesség legyen az, ami 
ezen a karácsonyon tanít és fi gyelmeztet minket. Hisz mire hívja fel 
a fi gyelmünket az angyalok előbb idézett szózata? Arra, hogy adjuk 
meg Istennek a neki járó dicsőséget, és mi emberek, törekedjünk 
egymással békességben élni. Sajnos, a mai kor embere mindkettő-
nek híjával van...

Egyre több embertestvérünk feledkezik el arról, hogy dicsőítse 
az Istent. Egyre több családból vesz ki a hit gyakorlása, a keresztény 
értékek megélése és átadása. Csekély azok száma, akik vasárnapról 
vasárnapra fontosnak érzik, hogy eljöjjenek a templomba, sőt, ta-
lán imádkozni sem tudnak és nem is akarnak. Minek köszönhető 
ez? Ki tudja... Sok mindenre foghatnánk. Közömbösség; a negyven 
évig ránk erőltetett ateizmus; nemtörődömség; emberi butaság...  
Nemrég egy tájházban jártam, ahol rajtam kívül mások is voltak, 
és nézegették a rég letűnt idők tárgyait. Egy régi megsárgult fényké-
pen egy népviseletbe öltözött asszony volt látható, kezében díszes, 
csatos imakönyv. Egy hét-nyolc éves forma kislány nézegeti a régi 
fotót, megakad a szeme az imakönyvön és megkérdezi az anyukájá-
tól: „Mi az a néni kezében?” „Nem tudom, azt hiszem, valami szó-
tár lehet...” - volt a válasz. Sok ilyen és hasonló, napjainkra jellemző 
eset fi gyelmeztet: fontos lenne megtalálnunk a visszautat Istenhez. 
Fontos lenne újra felfedeznünk keresztény gyökereinket.  Nem szé-
gyen az alapoktól kezdeni; nem szégyen „egyszer csak” elkezdeni 
templomba járni. Nagyobb szégyen az, ha valaki megfeledkezik az 
Istenéről, vallásáról, ősei hitéről.

Ugyanilyen hiánycikk napjainkban az emberek közötti békes-
ség is. Elég megnéznünk a híradásokat: háborúk, békétlenség, ér-
telmetlen vérontás, tömeggyilkosságok, egymás szapulása és lejára-
tása, -és még hosszasan sorolhatnánk. Sajnos, ez kihatással van az 
emberek mindennapi életére és a társadalom szűkebb színterein is, 
családokban, munkahelyen, iskolákban, szomszédok között gyak-
ran tapasztalhatjuk a békétlenség legkülönbözőbb megnyilvánulá-
sait.

Ünnepi miserend:
December 24.

Szenteste

16.00. Hunya
22.00. Gyoma
24.00. Endrőd

December 25. Karácsony I. napja

8.30. Gyoma
10.00. Endrőd
11.30. Hunya

December 26. Karácsony II. napja
8.30. Gyoma

10.00. Endrőd
11.30. Hunya

December 31. Évvégi hálaadás

8.30. Gyoma
10.00. Endrőd
11.30. Hunya

Január 1. Szűz Mária Isten Anyja

8.30. Gyoma
10.00. Endrőd
11.30. Hunya

A békesség hiánya egyre nagyobb méreteket ölt világunkban, - 
az istentelenséggel karöltve.

Az idősebb generáció átélt már világháborút, forradalmat, -tud-
ja, mennyi szenvedést, mennyi ártatlan áldozatot, mennyi könnyet 
tud okozni a béke hiánya. A vallásos, istenhívő ember pedig jól tud-
ja, hogy a hit, az imádság mennyi viszályt, mennyi háborúskodást 
el tud simítani.

Gyerekkoromban egyik papunk prédikációjában volt egy szép 
történet:

Háború volt. Egy fi atal fi út is besoroztak katonának, a frontra 
kellett mennie. Amikor elbúcsúzott szüleitől, édesanyja egy rózsa-
füzért csúsztatott a katonazubbony zsebébe: „Fiam, ne feledkezz el 
soha az imádságról!” A fi ú kikerül a harctérre. Egyik ütközet során 
valahogy leszakad bajtársaitól és eltéved egy végeláthatatlan erdő-
ben. Kétségbeesésében leül egy fa tövébe, kiveszi zsebéből édesany-
ja rózsafüzérét és elkezd rajta imádkozni. Egyszer csak ág reccsen a 
háta mögött. Ijedten néz hátra és látja, hogy egy ellenséges katona 
áll ott, ráfogva lőfegyverét. Pár pillanatig farkasszemet néznek, -és 
az az ellenségből való katona meglátja a fi ú kezében a rózsafüzért. 
Lassan leengedi a fegyvert, zsebébe nyúl és ő is előhúz onnan egy 
rózsafüzért. Ellensége felé mutatja, -aztán lassan megfordul és el-
megy onnan. A hit, az imádság megmentette az életét.

Az angyalok karácsonyi békeszózata és a fenn idézett szép kará-
csonyi énekünk egyben komoly fi gyelmeztetés is tehát: karácsony, 
Jézus Krisztus születése, az egyik legnagyobb ünnepünk segítsen 
bennünket arra, hogy Istent dicsőítve, imádkozva, keresztény hi-
tünket gyakorolva törekedjünk egymással békességben élni, hogy 
a karácsony így ne csupán egy naptári ünnep vagy pár szabadnap 
legyen számunkra, hanem a lelki megújulás, újjászületés szép ün-
nepe is.

Czank Gábor
Plébános
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A reformáció 500. évfordulóján

A reformáció, vagyis az egyház megújításának folyamata 500 év-
vel ezelőtt kezdődött el 1517.október 31-én Luther Márton nyomán, 
aki 95 tételben fogalmazta meg nézeteit az akkori egyház megújí-
tásával kapcsolatban. Gyülekezetünk is megünnepelte ezt az évfor-
dulót, mely sok változást hozott Európa és az egész világ életébe. 
Számomra a reformáció egyik fontos üzenete, hogy Lutherhez ha-
sonlóan merjünk kiállni az igazságért. 

Az évforduló kapcsán Luther szavát vettük alapul, mikor templo-
munk kertjében elültettünk november elején istentisztelet után egy 
emlékfát: „Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor 
is ültetnék egy almafát.” A fa és a mellé elhelyezett emléktábla em-
lékeztet bennünket az Istenhez való hűségre, a kitartásra, amikor az 
igazságért ki kell állnunk. 

A reformáció üzenetét a hittanos gyerekekkel Budapesten az 
Evangélikus Országos Múzeumban is átgondolhattuk a Deák-téren 
egy interaktív kiállítás megtekintése közben. Ezt követően a  Buda-
vári Siklóból és a Halászbástyából csodálatos városkép tárult elénk. 
Reméljük, máskor is lesz alkalmunk hasonló kirándulásra.

Öröm számunkra, hogy pont a reformáció 500. évében a temp-
lomunk harangjának óraszerkezete is megújulhatott. Világítást ka-
pott, illetve szép dallamok szólalnak meg reggel és este hét órakor a 
harang felől. Mindez annak a városunkban és Németországban lakó 
hetven embernek köszönhető, akik összegyűjtötték erre a pénzt. 
Remélem, hogy az Orbán József harangjavító mester által felújított 
harangszerkezet mindannyiunk örömére szolgál, mikor hívó szava 
megszólal. Hív bennünket az egymással való találkozásra, az Isten 
igéjének meghallgatására és szólít az egymással való foglalkozásra.  

November második felétől kiállításra került városunkban egy 

Evangélikus h í r e k
igényes és élethű kivitelezésű kültéri Evangélikus Képeskönyv, mely 
a Reformációi Emlékbizottság támogatásával készült. A nehezen 
szállítható és nehezen mozgatható alkotásnak néhány hétig örül-
hettünk. Az installáció 1tonna súlyú és 2m magas, 3x4m alap-terüle-
tű. Darus teherautóval szállítják Gyomaendrődre. Az országban csak 
egy van belőle, október 31-én, a reformáció ünnepén Budapesten 
a Papp László Sportaréna előtt lehetett megtekinteni, legutóbb 
pedig Kiskőrösön, innen szállították hozzánk. A színes, sok képet 
felvonultató kültéri képeskönyv bemutatta az evangélikus egyház 
történetét Luther személyétől kezdve napjainkig, valamint segítette 
a kívülállókat - hogy választ kapjanak arra a kérdésre, hogy mik az 
evangélikus egyház tartalmi és formai jellegzetességei. Reméljük, 
hogy az alkotás sok ember fi gyelmét és érdeklődését felkeltette.

Nemcsak az igazságért 
való kiállás fontos világunk-
ban, hanem Isten szeretetének 
példamutató továbbadása is. 
Egyházközségünk az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által 
kiírt pályázaton nyert összeg 
segítségével tíz évesnél idősebb 
lányok továbbtanulási esélyeit 
szeretnénk növelni, hitbeli és 
kulturális intelligenciájukat elő-
segíteni. A két éves program 
2017. októberében kezdődött, 
a reformáció havában. A terve-
ket projektmanager, a pénzügyi 
vezetők, a szakmai felelős, nyolc 
mentor, számtalan szakember 
alkalmazásával és önkéntes se-
gítők bevonásával igyekszünk 
majd megvalósítani, melyek 
között preventív célú foglalko-
zások, táborok, sport- és kultu-
rális foglalkozások, számos kirándulás és egészségügyi szűrések, a 
szóban forgó családok anyagi támogatása szerepel. 

Evangélikus Egyházközség ünnepi rend

December 3. advent 1. vasárnapi úrvacsorás istentisztelet: 
9:00 Gyomai Evangélikus Gyülekezeti Terem
11:00 Mezőtúri Evangélikus Templom

December 3. advent 1. adventi gyertyagyújtás:
17:00 Mezőtúri Városháza Díszterem

December 10. advent 2. vasárnapi istentisztelet:
9:00 Gyomai Evangélikus Gyülekezeti Terem
11:00 Mezőtúri Evangélikus Templom

December 10. advent 2. vasárnapi szeretetvendégség
15:00 Gyomai Evangélikus Gyülekezeti Terem
Meghívott vendég: Vatai Gyula ezredes, 
a Váci Fegyház volt igazgatója

December 17. advent 3. vasárnapi istentisztelet 
a gyermekek szolgálatával:
9:00 Gyomai Evangélikus Gyülekezeti Terem
11:00 Mezőtúri Evangélikus Templom

December 17. advent 3. vasárnapi szeretetvendégség 
12:00 Mezőtúri Evangélikus Parókia

December 21. csütörtök advent 4. adventi gyertyagyújtás
16:00 Gyomaendrőd, Szabadság-tér

December 24. vasárnap szentesti istentisztelet 
a gyermekek szolgálatával:
11:00 Mezőtúri Evangélikus Templom
16:00 Gyomai Evangélikus Gyülekezeti Terem

December 25. hétfő karácsony 1. napi úrvacsorás istentisztelet:
9:00 Gyomai Evangélikus Gyülekezeti Terem
11:00 Mezőtúri Evangélikus Templom

December 31. óév utolsó istentisztelete:
9:00 Gyomai Evangélikus Gyülekezeti Terem
11:00 Mezőtúri Evangélikus Templom

A változtatás jogát fenntartjuk, kérem tájékozódjanak
 hirdetőtáblánkon is!
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Református k r ó n i k a

I s t e n  h ű s é g e
„Minden, ami egyszer elkezdődött, egyszer véget is ér.” – Szokták 

mondani az idősebbek. De valóban, ha megállunk és belegondolunk, 
mi is rájövünk, hogy ami körülöttünk van, az egyszer el fog múlni. Ha 
tovább folytatjuk ezt a gondolatmenetet, akkor könnyen depresszióba 
eshetnénk, mert azt a végső következtetést vonhatjuk le, hogy az élet-
nek nincs értelme. Hiszen minden, ami elkezdődik, egyszer véget is ér. 

Azonban mégis van minek örülnünk, mert igenis vannak olyan 
dolgok, amik sohasem múlnak el. Az Ézsaiás 54:10-ben ezt olvashat-
juk: „Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de 
hozzád való hűségem nem szűnik meg és békességem szövetsége nem 
inog meg – mondja könyörülő Urad.” Tehát, ha a körülöttünk lévő vi-
lág el is múlik, egy valami sosem fog elmúlni. Mégpedig az Isten hoz-
zánk való hűsége. De mégis felmerülhet bennünk a kérdés, hogy ez mit 
jelent? Mit jelent az, hogy Isten hűséges hozzám? Hogy ezt a kérdést 
megválaszoljuk, vizsgáljuk meg a közeledő ünnepet: a karácsonyt. 

A legtöbb ember tisztában van azzal, hogy karácsonykor Jézus szü-
letését ünnepeljük. Tehát azt, hogy Isten Fia emberré lett. Ennek célja 
az volt, hogy a bűnbeesett embert így mentse meg az örök haláltól az 
örök életre. Tulajdonképpen már ebben is megmutatkozik Isten hoz-
zánk való hűsége! Erről beszél a János első levele, 4. fejezetének a 9. ver-
se is: „Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött 
Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk.” Így tehát a karácsony központ-
jában Jézus születése áll, ami Isten hűségének a jele. Viszont a legtöbb 
emberben felmerül a kérdés, hogy ha Isten hűséges az emberhez, akkor 
az ember is hűséges-e az őt teremtő Istenéhez? Sajnos épp az a baj, hogy 
az ember annyi minden mást keres az életében, amivel megpróbálja 
Istent pótolni. Azonban ezek a kísérletek sosem teljesülnek maradék-
talanul. Vannak emberek, akik a pénzzel szeretnék Istent pótolni, mivel 
a pénzben biztonságot látnak. Ám a legtöbben épp a halálos ágyukon 
döbbennek rá, hogy mit ér a vagyon, ha az élet véget ér. Sokan úgy vé-
lik, hogy Istent az emberi kapcsolatokkal is lehet pótolni. Azonban saj-
nos épp ez a gondolat mennyi házasságot tud tönkre tenni. Hogy mi-
ért? A válasz már- már magától értetődik. Az ember olyasmit vár el egy 
másik embertől, amit csak Isten tud megadni. Bármennyire is szeretjük 
embertársunkat és boldognak érezzük magunkat mellette, előbb-utóbb 
észrevesszük rajta a tökéletlenség jegyeit, és ezért szeretnénk megvál-
toztatni. Ám embertársunk bármennyire is igyekszik, mindig lesz va-
lami, ami nem fog tetszeni annak, aki tökéletes boldogságot vár tőle. 
Így aztán jönnek a veszekedések, és ne is gondoljunk abba bele, hogy 
ez hova vezethet. De még ha jól is működik egy kapcsolat, a halállal 
az is lezárul, az is elmúlik. Ezzel szemben a temetéseken is elhangzik 
az a reményt keltő üzenet, hogy az Isten szeretete sohasem múlik el. 
Ezt a szeretetet pedig a karácsony mutatja meg. Isten az ember szá-
mára megtapasztalhatóvá akarta tenni az Ő létezését.  Jézus ezért lett 
emberré. Sajnos a legtöbb ember azt akarja, hogy Jézus az ö életében 
jöjjön el. Már talán halljuk is a fülünkben azt a paradoxont, amit a leg-
többen megfogalmaznak: Elhiszem, hogy Isten létezik, ha látom. Ez a 
mondat azért paradoxon, mert amiről bizonyságom van, tudom, hogy 
létezik, arról nem lehet hitem. Azonban a hit a nem látható dolgok felől 
való bizonyosság. Olyan könnyen elhisszük, hogy Szent István király 
létezett. Abban is biztosak vagyunk, hogy Mezopotámiában hogyan 
alakult ki a társadalom. Jézus Krisztusról is nem csak a Biblia, hanem 
más történelmi források is beszámolnak. Sokan mégsem hisznek ben-
ne, pedig Ő is valóságos történelmi személy, aki épp arról beszél, hogy 
az Isten hűséges hozzánk. Isten nem csak szövetséget köt az emberrel, 
hanem velünk marad mindig, minden időben. Hogy tudjuk ezt ma élő 
emberekként megtapasztalni? Azt hiszem, erről a megtapasztalásról ír 
Ady Endre is „Az Úr érkezése” c. versében: „Mikor elhagytak, Mikor 
a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul, Átölelt az Isten.” 
Ez pedig azt jelenti, hogy mindent elveszíthetünk ebben a földi életben, 
de Istent nem. Ő velünk marad a legnehezebb óráinkban is. Istennél a 
mélypont, sohasem végpont!

A személyes találkozás reményében
sok áldást kér a kedves Olvasóra:

Wollner István
Lelkipásztor

 

Ünnepi alkalmaink 2017. Karácsonyán 
December 3. – Advent 1. vasárnapja 930-kor istentisztelet a Refor-
mátus gyülekezeti imateremben 
December 10. – Advent 2. vasárnapja 930-kor istentisztelet a Re-
formátus gyülekezeti imateremben 
December 17. – Advent 3. vasárnapja 930-kor istentisztelet a Re-
formátus gyülekezeti imateremben 

December 19. kedd 1530-kor bűnbánati, úrvacsora előkészítő alkalom 
a Református Szeretetotthonban (Fő út 169-171.) 
December 20. szerda 1630-kor bűnbánati, úrvacsora előkészítő alka-
lom a Református gyülekezeti kisteremben 
December 21. csütörtök 1630-kor bűnbánati, úrvacsora előkészítő al-
kalom a Református gyülekezeti kisteremben 
December 22. péntek 1530-kor bűnbánati, úrvacsora előkészítő alka-
lom a Református Szeretetotthonban (Fő út 169-171.) 

December 24. – Advent 4. vasárnapja 930-kor istentisztelet a Re-
formátus gyülekezeti imateremben gy

Mindenkit nagyon sok szeretettel hívunk és várunk. 
Kérésre betegeknek az úrvacsorát házhoz visszük. 

Telefon: 06-66/386-841, mobil: 06-30-639-39-67 
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A Lourdes Honey Kft. egyike Gyomaendrőd 
legjelentősebb vállalkozásainak. A cég egy inno-
vatív és tőkeerős vállalkozás, mely a termékekkel 
szembeni magas minőségi követelményekkel, 
valamint korrekt üzleti magatartással értékesít 
külföldi piacokon egyedi csomagolással ellátott 
kiváló minőségi magyar mézet. A következők-
ben a cég ügyvezetőjével, Bajzák Antallal folyta-
tott beszélgetést olvashatják.

Lourdes Honey Kft. Honnan a név?
Ez „csak” egy örökölt név. Az előző vállal-

kozásom neve is ez volt. Semmi különös oka 
nincs a választásnak.

A cég nemrég, 2011-ben alakult meg. 
Honnan jött az ötlet, mi motivált arra, hogy 
megalakítsd a céget?

Régi gondolataim öltöttek testet, amikor 
létrejött ez a vállalkozás. Sok éven keresztül 
voltam először hobbiból méhész. Majd ez a 
hobbi egyre inkább átalakult iparrá ahogy sza-
porodtak a méhcsaládok. A méhek és a mé-
hészkedés szeretete érlelte bennem a gondo-
latot, hogy ezt a tevékenységet bizony tovább 
kellene gondolni. Évekkel az üzem létrejötte 
előtt már kutakodtam az interneten, hogyan 
is működik ez a szakma. Majd 2011-ben létre-
hoztuk a társammal közösen ezt a vállalkozást. 

Pontosan mit csinálnak egy mézüzem-
ben?

Reményeim szerint mézet csomagolnak. 
De a viccet félretéve ez egy elég összetett fo-
lyamat. Amikor elkezdtem, nem is gondoltam, 
hogy ennyire bonyolult és sokrétű dolog a 
méz csomagolása.

Először is meg kell vizsgálni, hogy a méz 
valóban méz-e. Azon kívül pedig azt is, hogy 
ha már méz, akkor milyen fajta (ha fajtaméz-
ről beszélünk). Megfelel-e mindennek, amit 
az élelmiszerkönyvben leírtak. Na ezt végzi a 
labor. Ha ez mind megvan akkor átesik a méz 
egy úgynevezett egalizálási folyamaton. Majd 
a kristályos mézet folyékonnyá tesszük. Ezt kö-
vetően különféle csomagolásokba töltjük és 
kiszállítjuk a megrendelőnek. Nagyon nagyvo-
nalakban ennyi a folyamat. Természetesen szi-
gorú minőségbiztosítási rendszer(ek) szerint 
dolgozunk. Ilyen a HACCP valamint második 
éve IFS tanúsítással is rendelkezünk. Külön ki-
emelném, hogy az IFS auditunk emelt szinten 
történt. Ez azt mutatja, hogy minőségbiztosí-
tás terén is megálljuk a helyünket nemzetközi 
viszonylatban is.

Évente milyen mennyiségű mézet dol-
goztok fel?

Ez változó. Szerencsére emelkedő tenden-
ciát mutat. Jelenleg valamivel több, mint 1000 
tonnát csomagolunk.

Hány embernek adtok munkát?

Most 33-an vagyunk, de ahogy a termelt 
mennyiség növekszik, úgy a létszámot is kény-
telenek leszünk növelni.

Az elmúlt időszakban több pályázaton si-
keresen szerepeltetek. Milyen tevékenységek, 
beruházások megvalósítására lesz így lehető-
ségetek?

Igen ez így van. Egy K+F konzorciumban 
vagyunk konzorciumi vezetők. Ezen konzor-
cium nyert egy GINOP pályázaton. Ebből ter-
mékfejlesztést végeztünk valamint egy LC-MS 

műszer beszerzésére került sor. Ráadásul el-
mondhatom, hogy a piacon az egyik legkor-
szerűbb, ha nem a legkorszerűbb ilyen gépet 
sikerült megvásárolnunk. 

Egy másik pályázatunk is nyertes lett, ami-
ből az informatikai rendszerünket tudtuk fej-
leszteni.

Valamint egy harmadik pályázat a hely-
hiányunkat segít leküzdeni. Jövő évben egy 
teljesen új üzem építésébe kezdünk. A jelen-
leginél kb. 3-szor nagyobb területen tudunk 
majd dolgozni. 

Várhatóan 2019 év elején tudunk majd 
beköltözni egy lényegesen modernebb kör-
nyezetbe ez által. Ezzel lehetőségünk nyílik a 
kapacitásunk növelésére is.

Köszönöm a beszélgetést, sok sikert kí-
vánok terveitek megvalósításához!

Pár gondolat a mézről

Karádiné Dudás Magdolnát, a Lourdes 
Honey Kft. laboráns munkatársát kérdeztem a 
mézről, mézfogyasztásról.

Mindenki tudja, hogy a mézfogyasztás 
pozitív hatást gyakorol az emberi szerve-
zetre. Pontosan milyen élettani hatásokkal 
bír?

 
Sokrétű és jótékony hatása rendkívül ked-

vező az emberi szervezetre mind belsőleg, 
mind külsőleg. Ezek közül a legfontosabbak: 
antiszeptikus, baktériumölő, idegnyugtató, se-
gíti és támogatja az emésztést, tisztítja a vért, 
vérképző, idegnyugtató, stressz oldó. 

Külsőleg alkalmas sebek fertőtlenítésére, 
égési sérülések kezelésére. Mivel a méz savas, 
ez nem kedvez a baktériumok szaporodásá-
nak, ezért itt érvényesülhet a méz antiszep-
tikus hatása, a sebek gyorsabban és szebben 
gyógyulnak.

Itt kell megemlíteni még azt is, hogy jó 
hajkondicionáló, hajpakolásként alkalmazva 
olívaolaj, vagy ricinusolaj segítségével, illetve 
kiváló arctisztító pakolás készíthető méz segít-
ségével.

Belsőleg már sokkal szélesebb spektrumú 
a jótékony hatások köre. A méz egy egészsé-
ges édesítőszernek tekinthető. Összetételénél 
fogva megközelítőleg fele gyümölcscukor 
(fruktóz), fele szőlőcukor (glükóz). A gyümölcs-
cukor  kíméletesebb cukorfajta, mint a glükóz, 
mivel nem vált ki olyan hirtelen inzulinválaszt 
a szervezetből, a szacharóz, vagy répacukorról 
már nem is beszélve. A méz gyümölcscukra 
elraktározódik a májban glikogénként, a sző-
lőcukor pedig azonnal elég, energiát ad, rög-
tön hasznosul, így nem hizlal. Mivel egyszerű 
cukrokból áll, tehát glükózból és fruktózból, 

hamar felszívódik, könnyen emészthető, nem 
terheli a májat és a hasnyálmirigyet.

Rendszeresen fogyasztva nyugtatja a 
gyomrot és rendben tartja a székletet.

A mézben koncentráltan megtalálhatók a 
növények hatóanyagai (melyek kiegészülnek 
a méhek saját enzimjeivel), ezért szinte úgy 
működik, mint egy gyógynövény és ezért te-
kinthetünk rá úgy, hogy több mint egy édesí-
tőszer.

Kedvezően hat az izmok és a szívizom mű-
ködésére, serkenti a vérkeringést és tisztítja a 
vért.

Talán sokaknak ismerős, hogy egy pohár 
langyos tejben egy kanál méz este lefekvés 
előtt elfogyasztva kellemesebb, nyugalma-
sabb elalvást biztosít. 

Közismert a meghűléses időszakban, lég-
úti panaszok, torokfájás esetén fogyasztott 
méz jótékony hatása.

50 éves kor felett mindenképpen ajánlott 
a méz napi rendszeres fogyasztása, mert a 
méz segíti a kalcium felszívódását, így szerepe 
van a csontritkulás megelőzésében és a tüne-
tek enyhítésében.

A felhasználásnál meg kell még említeni, 
hogy a sütemények tovább maradnak frissek, 
ha a kristálycukor mellett mézet is használunk. 

Ez csak néhány kiragadott példa a méz 
rendkívül sokrétű jótékony hatása és felhasz-
nálhatósága közül.

Mennyit és milyen gyakran érdemes fo-
gyasztani belőle?

A méz legjobban úgy fejti ki a szervezetre 
gyakorolt kedvező élettani hatásait, ha napi 
szinten, rendszeresen fogyasztjuk. Ezért aján-
lott minden nap egy teáskanál mézet valami-
lyen formában megenni.

Melyik mézfajták a legértékesebbek?

Minden magyar mézfajta rendkívül érté-
kes. Általánosságban elmondható, hogy minél 
sötétebb egy méz, annál magasabb az ásványi 
anyag tartalma. Ugyanakkor a világos típusú 
mézek más beltartalmi értékek miatt számí-
tanak értékesnek. Ezek közül pl. a repceméz 
egy alacsony savtartalmú méznek számít, így 
a gyomorpanasszal, savtúltengéssel szenve-
dőknek, vagy az idős legyengült szervezetű 
embereknek ez a fajta ajánlott.

Az akácméz az egyik legkedveltebb méz-
fajta Magyarországon. Ez köszönhető a meg-
jelenésének, mivel egy nagyon tetszetős, vilá-
gos színű, sokáig folyékony állagú, viszonylag 
semleges ízvilágú, de kevésbé aromás méz. 
Külsőleg erőteljes fertőtlenítő hatású, gyo-
morsavtúltengésre ajánlott. A napraforgó méz 
a teljes szervezet immunerősítésére javallott. 
Ezen kívül fertőtlenítő és gyulladáscsökken-
tő hatással bír. Meg kell említeni a vegyes vi-
rágmézet, gesztenyemézet, hársmézet, erdei 
mézet, gyümölcsvirág mézeket, lucerna és 
facélia mézet, vagy a bükkönyről, szolidágóról 
gyűjtött mézet. Ez csak egy felsorolás, de en-
nél jóval több fajta mézet termelnek a méhek 
Magyarországon és a felhasználhatóságuk is 
ennél sokkal szélesebb és változatosabb körű, 
mint ahogy itt felsorolásra került.

A fogyasztók nagy része úgy gondolja, 
hogy amelyik méz kristályos, az hamis. Elmon-
daná erről a véleményét?

Azt szoktam mondani, hogy a méznek az 
az előnye, ami egyben a hátránya: kristályoso-
dik. A méznek az a dolga, hogy kristályosod-
jon, ugyanis olyan a benne lévő 
cukrok összetétele és aránya. Az, 
hogy ez a folyamat milyen gyor-

Civil sarok Bajzák Antal, a gyomaendrődi 
Lourdes Honey Kft. ügyvezetője
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Rendhagyó irodalomóra 

A gimnázium 9. A, 12. A és 12. B osztályos tanulói tanáraik kíséreté-
ben november 7-én rendhagyó irodalomórán vettek részt, melyet a Határ 
Győző Városi Könyvtár szervezett. Az Arany János születésének 200. évfor-
dulója alkalmából Őszikék címmel megrendezett emlékműsorban a Békés-
csabai Jókai Színház művészei (Nagy Erika és Tomanek Gábor) megidézték 
a költő gondolatait néhány verssel és balladával. A költő életútját Tábor 
Lajos, a Színitanház drámatörténet-tanára mutatta be. Az emlékműsort két 
időpontban is megtartották. A korábbit az általános iskolások, a későbbit a 
gimisek és más érdeklődők számára. A jelenlévőket Dinyáné Bánfi  Ibolya, 
a könyvtár vezetője köszöntötte, ezt követően diákjaink nagy fi gyelemmel 
és érdeklődéssel hallgatták végig a műsort, amelyet Tomanek Gábor külön 
meg is köszönt. 

Mi is köszönjük a könyvtár dolgozóinak, a művészeknek, hogy lehető-
vé tették ezt a „rendhagyó találkozást” Arany János műveivel.

Fecskeváró verseny 

Intézményünk 2017. november 11-én rendezte meg a fecskeváró ver-
seny döntőjét. A versenyt, mint neve is mutatja, a leendő „kisfecskéknek” 
(7. és 8. évfolyamos tanulóknak) szerveztük, ezzel is segítve pályaválasz-
tásukat, intézményünk megismerését. A versenyre a helyi és vidéki általá-
nos iskolákból neveztek 4 fős csapatok. A csapattagoknak meghatározott 
témakörben kellett előzetesen feladatokat megoldaniuk, a döntőbe a há-

A Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium hírei

rom legmagasabb pontot elért csapat kapott meghívást. Másodjára képvi-
selte magát a mezőtúri Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
két csapattal (Morningstars és Túri Lyányok), és a döntőbe jutott intéz-
ményünk egyik általános iskolai csapata is (40 dkg Zsenge Zöldborsó).
Tóth Ferenc intézményvezető köszöntő szavai után Valuska Lajos és 
Malatinszky Zita, iskolánk nevelői elmagyarázták a játék szabályait. Ezt 
követően minden csapat még kapott egy-egy gimnazista mentort is, akik 
segítették a csapatok játékát. Majd elkezdődött a többfordulós játék, mely-
ben természettudomány, történelem, magyar nyelv és irodalom, idegen 
nyelv, művészetek és szabadon választható témakörben válaszoltak a csa-
patok. De, hogy az izgalmakat is fokozzák a szervezők, a játékban előke-
rültek a szerencse (vagy épp balszerencse) kártyák is és a csapatok kockáz-
tatással a már megszerzett pontjaikat növelhették (vagy csökkenthették) 
plusz kérdések megválaszolásával. 

A szoros versenyben végül a Túri Lyányok csapata érte el az első helye-
zést, „Zöldborsóink” a második helyen végeztek, jutalmul egy-egy népsze-
rű társasjátékot vihettek haza a csapatok.

Ismerkedés a Szarvasi Járásbírósággal

Október végén néhány diákunk részt vett a Szarvasi Járásbíróság által 
szervezett nyílt napon, melyet Európai Uniós kezdeményezésre minden 
év októberében rendeznek meg. A jogi pálya iránt érdeklődő diákjaink a 
Sulirádiónak beszéltek arról, hogy miről volt szó a bíróságon a tárgyaló-
teremben. Megtudták, hogyan épül fel az ország igazságszolgáltatói rend-
szere, milyen fajta peres ügyek vannak, hogyan zajlik le egy tárgyalás és 
milyen szerepük és jogaik vannak a résztvevőinek. Szó volt arról is, hogyan 
lehet valakiből bíró. A diákjaink a büntető perekre, a büntetőtárgyalásokra 
és a büntetés végrehajtási intézetek fajtáira kérdeztek rá, s végül még egy 
bírói talárt is megnézhettek. 

CIBERÉNEK TÖRTÉNT BEFIZETÉSEK
alapján 2017. november 4-i befi zetési nappal véglegesen a követ-

kező személyeknek szeretnénk megköszönni a támogatásukat, akik a 
Templárius Alapítvány főszámlája számára utaltak pénzt a TRABANT 
megjavítása és műszaki vizsgája céljából. 

Gyetvai Zoltán, Oláh Ferenc és Vaszkó Csilla, Vasas György Pé-
ter, Bárkainé Szmola Andrea, Róza Olga, Tóth Marica, Dobó Anita, 
Majnár Éva, Juhászné Czikkely Éva Rozália, Iványi Lajosné, Foglár 
Gábor, Horváth Henrietta, Vaszkó Ildikó, R. Nagy Valentin, Bélteki 
Éva, Vasas Zoltán, Baráth Éva, Balogh S., Vaszkó Csaba, Dr. Katona 
Piroska, Bukva Csilla Katalin, Farkasinszki Zsuzsanna

Összegyűlt összesen 98.453,- Ft, amit számla ellenében készpénz-
ben kifi zettünk a gépkocsi szerelőnek.  

Mindenkinek köszönjük, akik e széles körű felhívásban részt vettek 
és támogatásukkal biztosították Varga Mihály, azaz CIBERE személyes 
kérését.  

LAKÁSTŰZ ÁLDOZATAINAK MEGSEGÍTÉSÉRE
2017. november 4-ig a következő személyeknek mondunk köszö-

netet:
Ungvölgyi János András, Szabó Balázsné, Lehóczkiné Tímár Irén 

Mária, Bélteki Ilona Éva, Szent Imre Plébánia, Fekécs Vendel, Fülöp 
Imréné, Gecseiné Pintér Eszter

Mindösszesen: 83.185,- Ft gyűlt össze a Templárius Alapítvány 
alszámláján. 

Az összegyűlt pénzből a megrongálódott villanyórára egy tűzálló 
ablak kerül elkészítésre. 

san megy végbe, csak és kizárólag a benne lévő cukrok egymáshoz 
viszonyított aránya határozza meg. Tehát a méz kristályosodása nem 
minőségi probléma, hanem a méznek a sajátossága. 

Ha a felhasználásnál ez problémát jelent, elég meleg vízbe állítani 
az üveget ahhoz, hogy máris könnyen kezelhetővé váljon, de semmi-
képp sem ajánlott a mikrohullámú sütőben való kimelegítés, mert azzal 
tönkreteszünk minden élő anyagot, ami értékes a mézben.

Köszönöm a beszélgetést!
A beszélgetéseket lejegyezte: Hegedűs Bence
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Rovatvezető: Polányi Éva

Fekete Gyula: Tanúsítvány a csodáról 

Az illetékes egy-
házi körök nemigen 
emlékeztek meg idá-
ig róla, hát feljegy-
zem én, míg végképp 
feledésbe nem merül: 
1929. december 5-re 
virradó éjjel csoda 
történt egy borsodi 
községben, ott is ép-
pen a mi házunkban. 

Talán meg sem 
történt volna a csoda, ha el nem sóhajtom magam az említett nap 
előtt egy héttel: 

— Még hatszor alszunk, és jön a Mikulás... 
Jóanyám meghallotta sóhajtásomat — magam is azon voltam, 

hogy hallja meg —, s így szólt csendesen: 
— Szegény most a Mikulás, kisfiam, lyukas a csizmája. Ilyen 

sárban el sem indul mifelénk, csak arra jár, amerre flaszteron me-
het... 

Kifagyott abban az évben a termés, a kenyeret árpalisztből sütöt-
tük. És tizenhat százalékos kamatot szedett a bank. 

Ámde én arra a következtetésre jutottam, hogy ez a dolog a fel-
nőttekre tartozik, a Mikulás pedig az én személyes ügyem. Attól 
fogva tervszerűen kezdtem sóhajtozni: 

„Még ötször alszunk...” 
„Még négyszer... ” 
„Még háromszor... ” 
Amikor a kettőnél tartottam, Jóanyám elszánta magát a végső 

érvelésre: 
— Kisfiam, nincsen is Mikulás. Azt csak a buta kisgyerekek 

hiszik. De te nagyfiú vagy, nemsokára nyolcesztendős. 
Engem már akkoriban is nehéz volt meggyőzni. Makacsul ra-

gaszkodtam az elveimhez: 
— Úgyse igaz, úgyse tetszik becsapni... A tanító néni is meg-

mondta, hogy holnap este tegyük ki az ablakba a cipőt... 
De hiába volt minden, mert apám is az anyám pártjára állt és 

leintett: 
— Ugyan, Mikulás... Nyolcesztendős nagyfiúnak már nem sza-

bad volna elhinni az ilyen meséket! 
— Nem is igaz, hogy mese, nem is igaz... — hajtogattam csö-

könyösen, és nyeltem, nyeltem a könnyeim. Hiszen tudtam én, ki 
rakja tele a cipőt. Meglestem én azt tavaly ilyenkor — szuszogni is 
elfelejtettem, olyan erősen színleltem az alvást —, hogyan setten-
kedik anyám a szobába, óvatosan húzza ki a komódfiát (amelynek 
a kulcsát már napok óta nem leltem), s hogyan csempészi bele a 
cukroszacskót meg az aranypapírba öltözött, kis csokoládé Mikulást 
a cipőmbe. 

Igazán nem amiatt keseredtem el, hogy megvonják tőlem a cipő-
be való csomagot — megtette volna azt pár szem kockacukor is —, 
másvalamihez, sokkalta nagyobb értékhez ragaszkodtam én. Úgy 

éreztem, megfosztanak valamitől, amit soha az életben nem kapha-
tok azután vissza: elveszik tőlem a mesét. Másnap este mégiscsak 
kitettem a cipőmet az ablakba. 

Hunyorin leskelődtem a dunna mögül: mi lesz most? 
Anyám mihelyt belépett a szobába, észrevette az ablakba kira-

kott kiscipőket. Nézte, nézte, de nem történt semmi. Nehezet sóhaj-
tott, és lefeküdt. 

S íme, reggelre kelve megtörtént a csoda: egy alma és néhány 
szem dió mögül — rögtön láttam, hogy ezek a kamránkból származ-
nak —, a cipő orrából előkerült egy apró, tűzvörös papírral bevont 
csokoládé Mikulás! 

Jóanyám ámulva nézte, majd kiment a konyhába szótlanul. Ké-
sőbb bejött apám, és sokáig forgatta ujjai közt a kis Mikulást. 

— No, látod — mondta. 
Sokszor eszembe jutott ez a dolog azóta, de idáig nem szóltam 

róla senkinek. 
Apám és anyám egymásra gyanakodtak — ők sem hittek már a 

csodákban —, s álmukban sem gondolták, hogy én magam voltam 
a csodatevő. Pedig én vettem azt a Mikulást a Hangya boltban 
nyolc fillérért — két irka elspórolt árán —, s én dugtam bele még 
este a cipőm orrába. 

Nem, igazán nem csintalanságból, nem is valami számító ra-
vaszságból. Csupán a mese miatt. A mesét akartam menteni, ma-
gamnak átmenteni minden eljövendő időkre — a mesét, a menthe-
tetlent. 

Fekete István: Az ima
Az ima nálam nagyon régen kez-

dődött. Szinte emlékeim legelején. 
Ülök az ágyban és egy pár száraz, öreg 
kéz összefogja az enyéimet.

– Mondd, kisfiam...
És én mondtam utána az imát. Az 

ágy puhasága simogatott, az est zson-
gított, az álom a szemem körül járt és 

én mondtam az imát, és gyönge gyermeki 
képzeletemmel felemeltem lelkem az Is-
tenhez.

Később – a diákévek kamaszos roha-
násában – az ima a templomot jelentet-
te, ahol elcsitultak a zűrzavaros vágyak, 
lassúra vált a lépés, tompán koppantak 
a szentelt kövek és az oltár előtt lobogó 
örökmécs mindig megmelegített, ha ki-
nyújtottam feléje didergő kezemet. Ekkor 
már nem könyvből imádkoztam és nem 
is a régi kis imádságokat mondtam. A 
kivilágosodó értelem szavakat keresett, 
melyek újak, szépek voltak és csak az én 
örömömet, bánatomat, kérésemet vitték 
az Örökkévaló elé.

Aztán jött az előbbi világégés és mindig mélyen megrendített 
az imára zendült kürtök rivalgása s a térdre hullt harctérre induló 
századok halálos csendje, ahol szinte érezni lehetett az elhagyott ott-
honok felé szálló gondolatokat, aggódást, szeretetet, igazi imát, ami 
hangtalanul szárnyalt a halál felé induló férfiak lelkéből.

Ó, milyen kicsik és mégis mennyire férfiak voltak ezek a kato-
nák, akik káromkodva ébredtek, káromkodva feküdtek és csak itt 
döbbentek rá, hogy az igazi kiállás hitben, vérben, fájdalomban, 
betegségben - és imádságban akár ezrek előtt a nyílt terek porában: 
az egyetlen és valódi férfiasság.

Aztán jött a zuhanás Trianon halálos völgyébe. Jött  
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Őszi ARANYlás
Őszi ARANYlás volt a címe annak az Arany János-emlékévhez 

kapcsolódó programsorozatnak, melynek két előadását nézhették, 
hallgathatták meg az érdeklődők a Széchényi Könyvtárban 2017. 
október 27-én. Stróbl Mátyás, Stróbl Alajos unokája vetítette le, 
mutatta be azokat a szobrokat, melyek nagyapja híres alkotásai a 
nemzet költőjéről, Arany Jánosról. Érdekességek hangzottak el – 
többek között – a Nemzeti Múzeum kertjében található szobor-
kompozícióról, a megnyert pályázatról; Arany János verssoráról, 
mely Stróbl Alajos sírján is olvasható, s az utókor számára lényeges 

a megalázás, a szégyen, az elesettség, szegénység, járvány és jöttek 
az imák. Az egész nemzet megtanult imádkozni és nem szégyellték 
már a férfiak sem – egy-egy „szóra” – befordulni a templomba. Ezek 
a férfiak többnyire megjárták a harctereket és megtanulták, hogy 
egyetlen félelem örökös csak – nem halálfélelem, hanem az istenfé-
lelem. És ahogy az imádság felé fordult a nemzet, úgy emelkedtünk 
ki a halálraítéltség posványából.

Amilyen csendesek lettünk, olyan hangos volt körülöttünk a 
győztesek páholya, és amilyen fennhéjázók voltak ők, olyan alá-
zatosak lettünk mi, mert akkor éreztük már, hogy az alázatosságnál 
nincsen nagyobb a világon. És elhallgatott körülöttünk az erőszak 
süvöltése, mert halkan szólni kezdtek a kassai harangok és meghall-
hatták az egész világon, amikor a dómban a magyarok Te Deum-ot 
imádkoztak. Nagy, szent pillanatokban mindig az ima volt velünk, 
mellettünk, értünk. Nagy örömökben, nagy sírásokban, csendben 
és viharokban: ima, ima. És most mégis mind több helyen hallom, 
olvasom, hogy valaki imádja a lencsefőzeléket, imádja a karóráját, 
imádja a kirándulást és a táncot. Préda lett ez a szó, melyet magyar 
paraszttól sohasem hallott senki, és elkopott lassan, mint a kocsma-
küszöb.

Mindenki „imád” mindent. A lovát, a szeretőjét, a nyakkendő-
jét... megszentségtelenítve egy szót, az emberi lélek néma himnu-
szát, tisztaság, a kérés, a vigasz, a félelem, az istenkeresés egyetlen, 
utolsó felkiáltását, amikor már nincs semmi, de semmi segítség, 
mentsvár, csak az ima.

Ne imádj hát mindent, édes Magyarom, ne szórd lelked ara-
nyát, nyelved szépségét a rombolás disznai elé, ne imádj semmit, 
csak az Istent, mert nem tudod, milyen idők jönnek és nincs az a 
vihar, mely elpusztíthatna, ha veled van az imádság és veled van 
az Isten.

Kedves Olvasóinknak meghitt, békés, kegyelmekben gazdag 
KARÁCSONYT kívánunk!

„Őszbe csavarodott a természet feje”

üzenetet hordoz: „Földi ember kevéssel beéri,/Vágyait ha kevesebb-
re méri.”(Vágy 1853)

Ezt követte Sudár Annamária előadóestje, „…mindannyiunk 
Atyja”- Arany János tanár úr címmel. Hallhattuk - a teljesség igénye 
nélkül - a Rege a csodaszarvasról című költeményét (Buda halála 
VI. ének), balladáját, a Vörös Rébék-et, a Rendületlenül-t, Petőfi -
Arany levelezésének részleteit; az utókor íróinak-költőinek gon-
dolatait, élményeit, Arany Jánoshoz kapcsolódását. Elhangzottak 
Babits Mihály, Bogdán László, Buda Ferenc, Esterházy Péter, Falu-
dy György, Gyulai Pál, Illyés Gyula, József Attila, Kányádi Sándor, 
Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Márai Sándor, Nagy László, Or-
bán Ottó, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szerb Antal, Tóth Árpád 
és Weöres Sándor versei, szövegei.

Pilinszky János így fogalmazott egy interjúban: „Azt hiszem, 
négyszer olvastam végig líráját, prózáját, eposzait. (…) Döbbenetes 
élményem, hogy ez egy óriás volt. A magyar irodalomban Arany any-
nyira centrális jelenség szerintem, mint mondjuk Bach a világzené-
ben. Hihetetlen ízlés, prousti érzékenység, de több sokkal nála.”

„Minden szál hozzá vezetett, és minden szál tőle vezet, a magyar 
irodalom szellemi életének ő a sugárzási központja”- írja Szerb Antal 
a Magyar irodalom történetében. 

S valóban ezen az őszi estén előadót, hallgatót beARANYlottak 
szavak, gondolatok, életünket végigkísérő Arany János-i verssorok. 

A Széchényi Könyvtárban kiállítás is megtekinthető „Más csak 
levelenként kapja a borostyánt...” – Kincsek, kultusz, hatástörténet 
(Arany János-kiállítás) címmel.

Polányi Éva

5500 Gyomaendrőd, 
Kossuth u. 31 

Nyitva: 
Hétfő-Péntek: 7-17 Szom-
bat: 8-12

Telefon: +36 (30) 2780-405
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Magyarországon előforduló ásványvizek fajtái

Az ásványvizek a földfelszín alatti vízrétegekből származnak, 
szennyeződésmentesek, összetételük és hőmérsékletük közel ál-
landó. A természetes ásványvizek oldott ásványi anyag tartalma 
legalább 1000 mg literenként, de ásványvíznek tekintendők az 
50 mg/liter ásványi anyag tartalmú vizek, ha valamelyik oldott 
anyag vagy biológiailag aktív anyag eléri vagy meghaladja az 
előírt határértéket.

Hazánkban előforduló ásványvizek csoportosítása felszín 
alatti elhelyezkedésük és ezzel összefüggően jellegük alapján 
történt.

Az egyszerű termális vizek oldott ásványi anyagban szegé-
nyek. A forrásból származóak hőmérséklete több, mint 20 Cel-
sius fok, fúrt kút esetén több, mint 25 Celsius fok. Ivókúrában 
alkalmazhatók gyomor-és epehólyag görcs kialakulásakor. 

Az egyszerű szénsavas (savanyú) ásványvizek közé tartozik pl. 
a Balfi , a Fonyódi, a Parádi és a szegedi Anna víz. Fogyasztásuk-
kor fokozódik az emésztőnedvek elválasztása, a gyomormozgá-
sok, gyorsul a gyomorürülés. Étvágyjavítók, gyomorsavhiányos 
gyomorhurutban javasoltak. Fokozzák a vizeletürítést, urológiai 
betegségekben is javasoltak. 

A kalcium-, magnézium-hidrogénkarbonátos (meszes-föl-
des) ásványvizek, mint pl. a Balatonfüredi, a Kékkúti, a Mohai 
Ágnes, a Parádi és a Theodóra ásványvizek fogyasztása javasolt 
terhesség, szoptatás alatt és csontritkulás megelőzésére. Kalci-
um tartalmuk miatt gyulladáscsökkentő, allergia ellenes hatásuk 
van. Kedvezőek asztma, allergia, csalánkiütés, idült gyomor-, 
bélhurut kialakulásakor. Vizelet elválasztást fokozóak, alkalmaz-
hatók húgyúti gyulladásos panaszok esetén. Kedvezően hatnak 
ivókúra formájában szív-és érrendszeri betegségekben. 

Az alkáli hidrogén-karbonátos (alkalikus) ásványvizek 
natrium-és kalium hidrogénkarbonát tartalmúak. (Salvus víz) 
Gyomorsav túltermelés, refl ux betegség és a szervezet elsava-
sodása esetén előnyös hatásúak. Nyákoldó tulajdonságuk miatt 
alkalmazhatók gyulladásos gyomor-és bélbetegségekben, idült 
hörghurutban, krónikus húgyúti gyulladásokban. 

A szulfátos (glaubersós, keserűsós) ásványvizek nátrium-, 
magnézium szulfátot tartalmaznak, legtöbb esetben kevert vi-
zekről van szó. A Mira víz 70 %-os mennyiségben glaubersót tar-
talmazó gyógyvíz. Epeelválasztási zavarok, székrekedés esetén, 
a vérzsír csökkentésében és fogyókúra segítésére alkalmazha-
tó. A Ferenc József és a Hunyadi János keserűvizek nátrium-és 
magnézium-szulfátot tartalmaznak, ezért hashajtó hatásúak. A 
rosszul oldódó, fel nem szívódó magnézium és nátrium-szulfát a 
bélben vizet tart vissza, felhígítja a béltartalmat és megszünteti 
a székrekedést. 

A keserűvíz előnyös lehet aranyér, székrekedés, agyi érbeteg-
ség, szélütés utáni állapotokban, sérv kialakulása során, máj-és 
epebetegségek, gyomor-és bélhurut kezelésében, fogyókúra 
segítésében.

Az ásványvizek fogyasztása javasolt lehet vesekőképződésre 
való hajlam esetén. A kalcium kövek kialakulását magnézium 
tartalmú-, az urát és cisztin kő kialakulását natrium-bikarbonát 
tartalmú ásványvíz fogyasztásával lehet megelőzni. 

A jódos-brómos ásványvizek (Jódaqua) fogyasztása aján-

lott pajzsmirigy alulműködésben, jódhiányos strumában, idült 
hörghurut során és emésztőrendszeri gyulladásban. Az epe-és 
hasnyálmirigy működés fokozására alkalmasak.  A Jódaqua nevű 
gyógyvíz 200 ml-es formátumban kapható, mely 3-6 hónapra 
elegendő jódpótlást biztosít.

A vasas vizek (Parádi Clarissa forrás, Mohai Stefánia forrás, 
Csopaki víz) alkalmazható vashiányos vérszegénységben és mű-
tét utáni felerősítés, roborálás céljából. 

A radioaktív vizek radont tartalmaznak. Belégzésre, fürdő-
és ivókúrára alkalmazhatók. Legelőnyösebb hatású az ivókúra 
formájában történő alkalmazásuk. Értágító hatásúak, így csök-
kentik a vérnyomást. Érelmeszesedésben kedvező fogyasztásuk. 
Serkentik az ivarmirigyek, az agyalapi mirigy elülső lebenyének 
és a mellékvesekéreg működését. Kedvező hatásuk érvényesül 
cukorbetegségben, reumatikus bántalmak és köszvény kialaku-
lásakor. 

Kis ásványi anyag tartalmú ásványvizek vizelethajtó hatásuk 
miatt veseelégtelenségben, keringési rendellenességben nem 
ajánlottak. A nagy ásványi anyag tartalmú vizek nem javasoltak 
magas vérnyomás és szív-, érrendszeri betegségek esetén. A kén-
tartalmú vizek légzőszervi betegségek, az alkalikus ásványvizek 
kevés gyomorsav-termeléssel járó gyomorhurut esetén kontra-
indikáltak. A nátrium- és magnézium hidrogénkarbonátos vizek 
gyomorfekély, hányás, hasmenés esetén nem alkalmazhatók. A 
jódos gyógyvizek nem fogyaszthatók pajzsmirigy túlműködés 
kialakulásakor.

Az ásványvizek alkalmazása ivókúra formájában javasolt, 
mely 4-6 hétig, naponta 1-1,5 liter gyógyvíz elfogyasztását jelen-
ti.  Kisebb mennyiség fogyasztása hosszabb távon is megenge-
dett. 

A napi vízbevitel kb. 20 %-a az élelmiszerekből származó oxi-
dációs víz. Férfi ak számára naponta 2 liter, nők részére naponta 
1,6 liter víz elfogyasztása javasolt. 

Változatos ásványvíz-fogyasztás ajánlott, tartós ásványvíz 
fogyasztásra válasszunk kis (20 mg/liter alatti) nátrium tartalmú 
vizeket. Az ásványvizes üvegek címkéjén feltüntetett az ásványi 
anyag összetétel. 

Forrás: Dr. Bender Tamás: 
Gyógyfürdőzés és egyéb fi zioterápiás gyógymódok
Internetes forrás:
Ismerjük meg a magyar ásványvizeket! - HáziPatika

dr. Macsári Judit

Egészségről-betegségről
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„Az Európai Unió belső piacán minden fogyasztónak azonos 
minőségű termék jár. Ugyanazon védjegy alatt tehát nem szabadna 
kétféle minőségű terméket előállítani és forgalomba hozni. Ezért 
elfogadhatatlan, hogy a multinacionális élelmiszergyártók Közép-
Kelet-Európában forgalmazott termékeinek jelentős része rosszabb 
minőségű, mint az, amit e cégek ugyanolyan márkanév alatt az EU 
nyugat-európai tagállamaiban értékesítenek. E csalárd gyakorlat 
ellen az Európai Parlamentben is fel kell lépni” - jelentette ki Erdős 
Norbert európai parlamenti képviselő a szlovák, a cseh és a szlo-
vén mezőgazdasági miniszter szakbizottsági meghallgatása során 
Brüsszelben.

Gabriela Matečná szlovák mezőgazdasági miniszter, Marián 
Jurečka cseh mezőgazdasági miniszter és Dejan Židan szlovén 
mezőgazdasági miniszter az Európai Parlament Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Szakbizottsága hivatalos meghívására érkeztek 
Brüsszelbe és elsősorban a beszállító termelőket egész Európában 
sújtó tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni küzdelemről, 
és az Agrárminiszterek Tanácsában ezzel kapcsolatban benyújtott 
közös nyilatkozatról tartottak előadást, de a forgalmazott élelmi-
szerek nem egyforma minőségének a kérdése is élénk vitát váltott 
ki az ülésen.

Az egész élelmiszerbotrány akkor robbant ki, amikor a szlovák 
Állami Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hatóság egy átfo-
gó élelmiszer-minőségi vizsgálat elvégzését követően arra az ered-
ményre jutott, hogy a multinacionális élelmiszergyártók Szlováki-
ában forgalmazott termékeinek jelentős része rosszabb minőségű, 
mint az, amit ezek a cégek ugyanolyan márkanév alatt az osztrák 
piacon értékesítenek. Miután itthon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hatóság (NÉBIH) is hasonló eredményekre jutott a magyar 
kormány egyrészt további ellenőrzéseket rendelt el, másrészt eu-
rópai uniós szinten is vitát indított az élelmiszerek kettős minősé-
géről. A nagymértékű felháborodás miatt - az összesen 96 termék 
minőségét összehasonlító szlovák és a magyar vizsgálatok negatív 
eredményei összefogásra kell sarkallják a feleket - Robert Fico szlo-
vák miniszterelnök 2017 február végére egy rendkívüli Visegrádi 
Négyek csúcsértekezletet hívott össze, amelyen közös fellépésben 
és egy munkacsoport felállításában egyeztek meg a kormányfők. 
Az Agrárminiszterek Tanácsa március 6-i ülésén pedig a V4-ek 
mellett Románia, Horvátország, Szlovénia, Bulgária, és Görögor-
szág is támogatta az élelmiszerek azonos minőségének biztosításá-
ra vonatkozó fellépés szükségességét.

Erdős Norbert európai parlamenti képviselő, az Európai Parla-
ment Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Szakbizottságának tagja a 
miniszterek előadását követően kijelentette, hogy minden európai 
polgárnak, így köztük a magyar fogyasztóknak is joguk van ahhoz, 
hogy a hirdetésekkel és reklámokkal összhangban, megbízható, 
kiváló minőségű árut vásároljanak. A néppárti politikus úgy véli, 
hogy e közép-kelet-európai problémát nem elég fogyasztóvédelmi 
kérdésként kezelni. Az élelmiszerek minősége nemcsak bizalmi, 
hanem erkölcsi kérdés is, a vásárlók megtévesztése pedig tisztes-
ségtelen piaci magatartás. „Az Európai Parlamentnek is tárgyalnia 
kell a kérdést, kérvényezni kell az élelmiszerek Európai Unión be-
lüli kettős minőségének megtárgyalását, valamint az ennek vissza-
szorításához szükséges jogi eszközök kialakítását” - tette hozzá a 
fi deszes politikus.

A fi deszes politikus a vita végén összefoglalva az eddigieket 
kijelentette, nem engedhetjük meg, hogy az élelmiszergyártók és 
forgalmazók a közép-kelet-európai, köztük a magyar fogyasztók 
hátrányára kettős mércét alkalmazzanak és az itt eladott termékek 
jelentős része rosszabb minőségű legyen, mint az, amit e cégek 
ugyanolyan márkanév alatt az EU nyugat-európai tagállamaiban 
értékesítenek. „Ezért elvárom az Európai Bizottságtól, hogy sürgő-
sen foganatosítson intézkedéseket, amelyek meggátolják ennek a 
gyakorlatnak a folytatását” - tette hozzá Erdős Norbert.

Mérkőzések hétről hétre

Elkezdődött a második kör is a bajnokságban, mivel a tizen-
két csapatos osztályban tavasszal már a rájátszás következik. Jól 
indult ez a kör, mindjárt két győzelem született, amivel jelenleg 
sikerült stabilizálnia magát a Gyomaendrődi FC csapatának a fel-
sőházban. Ezt kellene megőrizni a rájátszás kezdetéig.    

A lejátszott mérkőzések eredményei:     

2017. 10. 21.    Sarkadi Kinizsi LE - Gyomaendrődi FC     0 : 2
                            G.: Békési N., Timár K.
A Kinizsi teljesítménye sokat stabilizálódott az utolsó he-

tekben, de még így is a tabella utolsó helyén áll a gárda, bravúr 
lenne tőlük a pontszerzés. Az első félidőben jól tartotta magát 
a hazai csapat a gyengén kezdő vendégekkel szemben, csak a 
félidő végén, a 42. percben kapituláltak, gólt kaptak. A második 
félidő is vendég góllal indult az 50. percben, majd kiegyenlítő-
dött a mérkőzés és szép csendesen véget is ért. A jobb játékos 
állománnyal rendelkező vendégek gyenge játékkal ugyan, de 
megszerezték a kötelező győzelmet.      

2017. 10. 28.     Sarkadkeresztúri SE - Gyomaendrődi FC     1 : 3
                            G.: Kovács T., Csapó P., Öngól
Hazai pályán jól teljesít a Keresztúr csak a Szentandrással 

nem bírt. Jól indult számukra a mérkőzés, már az első negyedóra 
végén vezetéshez jutottak, igaz öngól segítette Őket a vezetés-
hez. A félidő hazai fölénnyel telt el. A második félidő első perce-
iben következett be a fordulat, szintén öngóllal sikerült egyenlí-
teni a vendégeknek. Ezt követően sokat kockáztattak a hazaiak 
a győzelem érdekében, fegyelmezetlenek lettek hátul, amit a 
vendégek könyörtelenül kihasználtak a 61. és a 75. percben is 
gólt szereztek amivel lezárták a mérkőzést. A második félidőben 
a gyomaendrődi csapat nagy akarattal játszott, megfordította a 
mérkőzést és értékes három ponttal tért haza Sarkadkeresztúr-
ról.  

2017. 11. 04.     Gyomaendrődi FC - Atletico Békéscsaba   18 : 0
                            G.: Csapó P.(6), Furka Zs.(2), Gábor V.(7), 
    Bányi R., Putnoki T., Toldi B.      
A mérkőzés ötven perces késéssel kezdődött a vendégek 

késése miatt. Ebben a szezonban már több alkalommal is lét-
számhiányosan vagy egyáltalán nem is állt ki az Atletico, lét-
számgondok miatt. Erre a mérkőzésre is szinte az utánpótlás 
csapatával érkezett, a játékosok átlag életkora alig érte el a 18 
évet, heten pedig ezen a mérkőzésen szerepeltek először a fel-
nőtt csapatban. Ilyen előzmények után kezdődött a mérkőzés, 
ahol a hazaiak számolatlanul lőtték a gólokat, kilencet az első 
félidőben, kilencet a másodikban is. A két csapat nem volt egy 
súlycsoportban.      

2017. 11. 11.     Mezőberényi  LE - Gyomaendrődi FC     3 : 0
                             G.: -----
Szomszédvárak csatája a rájátszás felsőházi helyezéseiért. A 

hazaiak a mérkőzés kezdetétől magukhoz ragadták az irányítást 
és mindjárt az elején gólt is értek el. Ezt követően is többet bir-
tokolták a labdát, de újabb gól nem született. A második félidő 
elején felpörögtek az események, a 48. percben újabb hazai gól 
született, az 51. percben pedig jött egy hazai kiállítás. A Berény 
hamar rendezte sorait és hátrányban is veszélyes támadásokat 
vezetett, ennek eredménye a félidő végén született újabb hazai 
gól. A vendégek egy félidőt emberelőnyben játszottak, ennek 
ellenére lehozták a mérkőzést, hogy helyzetet sem tudtak kiala-
kítani a hazaiak kapuja előtt.

Fülöp Zoltán

A S Z T A G
Elfogadhatatlan a fogyasztók közötti 

megkülönböztetés
Erdős Norbert cikke
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Ízes Ízek

December
Rakott karfi ol főtt tojással

Egy fej karfi olt szétbontunk, sós vízben puhára főzzük, lecsepegtetjük. Tűzálló 
tálat kikenünk margarinnal, beszórjuk zsemlemorzsával. A karfi olt berétegeljük 
a tálba, teszünk rá tojáskarikákat, ízesítjük. Tejfölbe keverünk két tojást és 
belekeverünk reszelt sajtot, ezzel leöntjük. Megszórjuk sajttal, zsemlemorzsával, 
margarin darabkákkal és tálalás előtt pirosra sütjük sütőben.

Seidl Ambrus

FENYŐ FŰRÉSZÁRU
deszkák, OSB lapok, lécek, kerítéslécek, pallók, 

szegőlécek, gerendák, lambéria

TŰZIFA
bükk, tölgy, akác, akácfaoszlop

KAPUFA BT.  Gyomaendrőd, II. ker. 467.
06/70 513-95-14

A kondorosi úton, a vásártér után

M E TA L  S T O P 
K E R É K PÁ RÜ Z L E T  É S 

É P Ü L E T G É P É S Z E T
Kerékpár forgalmazó márkabolt és szervíz
 - Tornádó elektromos kerékpárok,
 - gázkészülékek, kazánok, radiátorok, 
 - csövek, szerelvények.

 - hűtőszekrények, fagyasztóládák, mosógépek, 
 - Led TV-k, porszívók
 - háztartási kisgépek, szórakoztató elektronika,
 - szegek, csavarok, zárak, lakatok,
 - fürdőkádak, mosdók, csaptelepek, mosogatók
 - ZÁRTSZELVÉNYEK, TÉRHÁLÓK, ESŐCSA-

TORNÁK és FÜSTCSÜVEK kedvező áron!
 - kerékpárok JAVÍTÁSA - SZERELÉSE! 

GYOMAENDRŐD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386-909
Hitellehetőség! Minden kerékpárhoz értékes ajándékot adunk!

Minden felületen
otthon vagyunk!
Vállaljuk lakásának teljes körű 
felújítását, elképzelései szerint!

Munkáink garanciálisak, 
kivitelezésének a legfőbb

szempontja a lehető 
legjobb minőség elérése a legmegfi zethetőbb áron!

A felmérésünk, ami az írásos árajánlatot
is tartalmazza, teljesen ingyenes.

PROFILJAINK:

 - festés, mázolás, tapétázás
 - homlokzatszigetelés, hőszigetelő rendszerek
 - gipszkarton falak, álmennyezetek, előtétfalak, boltívek
 - rejtett világítások, gipszkarton díszítések, dobozolások
 - laminált parketta lerakása, parkettacsiszolás
 - fürdők, konyhák burkolása, kőműves munkák
 - tetőterek beépítése, szigetelése
 - nyílászárók, ajtók, ablakok cseréje
 - bontás, sitt elszállítás
 - vizes falak szigetelése
 - házak külső homlokzatának szigetelése, színezése
 - hidegburkolás (csempe, járólap, márvány, gránit lerakása,
 - ill. tégla lerakása)
 - melegburkolás (PVC, linóleum, szalagparketta, laminált 

parketta,
 - padlószőnyeg, dekorpanel rakása és fektetése)
 - állványozás, állványok bérbeadása (gurulós, homlokzati)

LÁTKÓCZKI LÁSZLÓ • Telefon: 06/70/381-4227

Házhoz jön a fodrász!

Szeretettel várom minden kedves régi és új
vendégemet teljes körű női-, férfi  és

gyermek-fodrászatomban.

Igény szerint házhoz is megyek! Hétvégeken is!

Látkóczkiné Erdős Magdolna
GYOMAENDRÕD, SZENT ISTVÁN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

Minden ami fotó
- esküvőfotózás
- rendezvényfotózás
- portré fotók
- baba-mama fotózás
- tabló készítés
- fotóelőhívás
- nagyméretű plakátok készítése
- promóciós és saját képes ajándéktárgyak
- vászonfotók
- reprodukciós felvételek készítése.

Cím:
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 45.

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

Weboldal: http://www.aszfoto.hu
a képbe zárt pillanat...
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Kedves Olvasók!

Nagy társadalomtörténeti 
értékkel bírnak a régi gyászje-
lentések. A közösség számára 
fontos helytörténeti adalékok-
kal szolgálnak, másrészt az 

egyén számára komoly család-
történeti jelentőségük lehet, mi-
vel az elhunyt személy rokon-
ságának jelentős része fel van 
benne sorolva. A jövőben több 
ilyen gyászjelentést is közzé te-
szünk.

Gyászjelentések
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 Őszi versmondó versenyeken

Az idén Arany János születésének 200 éves évfordulója tisz-
teletére „Te aranyok Aranya!” – Arany János-szavalóverseny 

megrendezésére került sor az Országos Széchényi Könyvtár, va-
lamint a Magyartanárok Egyesülete és a Magyar Olvasástársaság 
felhívására, november 9-én, Szegeden, a Somogyi Könyvtárban. 
Kötelező versként a Toldi kijelölt részleteiből kellett 7-8 vers-

szakot elmondaniuk a 
versenyzőknek, majd 
a szabadon választott 
Arany – vers követke-
zett. Hugyik Zoltán 7. 
b osztályos tanuló a 
középmezőnyben vég-
zett. Két nappal később 
Gyulán, a Karácsony 
János Katolikus Gim-
náziumban immáron 
sokadik alkalommal 
rendezték meg a Si-
monyi Imre Emlékvers-
enyhez fűződő Simonyi 
– versmondóversenyt. 
A neves zsűri kiemelte, 
hogy a verset monda-
ni kell, átéléssel, tiszta 
beszéddel, megfelelő 
határozottsággal, kiál-
lással. Vinkovics Ág-

nes 7. a és Hugyik Zol-

tán 7. b osztályos tanulók a zsűri döntése szerint 2. helyezettek 
lettek! Kötelező versük Simonyi Imrétől Vers egy régi juhászról 
című, majd a szabadon választott költeményekkel még jobban 
szárnyalhattak. Ági, Gyoma szülöttétől, Szilágyi Ferenctől Őszi 
honvágy című versét mondta el, Zoli pedig az Arany – évhez 
hűen, Arany Jánostól A walesi bárdok című balladáját. Felkészítő 
tanáruk: Hunya Jolán.

Mi leszel, ha nagy leszel? 

A Kis Bálint Általános Iskola pályaorientációs napot tartott 
november 6-án minden tanulója számára annak érdekében, 
hogy a diákok megismerkedhessenek egy-egy szakma, mester-
ség vagy pálya sajátosságaival.

Ez a nap sokféle lehetőséget, információt kínált a gyerekek-
nek, szülőknek ahhoz, hogy segítse ezt a nehéz, felelősségteljes 
döntést.

A nyolcadikosok forgószínpad-szerűen ismerkedtek a külön-
féle szakmákkal, a hozzánk látogató középiskolák kínálatával. 
Ezen kívül részt vehettek a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgá-
lat pszichológusa, Szabó Andrea, és pályaválasztási tanácsadója, 
Kővágó Csaba által tartott rendkívüli osztályfőnöki órán is. 

Iskolánkba látogatott továbbá a Gyomaendrődi Rendőrőrs-
ről Tokai Gréta, aki szintén a továbbtanulás lehetőségeiről, fon-
tosságáról beszélt a diákoknak.

A Munkaügyi Központ képviseletében Botosné Feuerwerker 

Ágnes segített rövid idő alatt átfogó képet kapni a részt vevő 
gyerekek képességbeli erősségeiről és érdeklődési irányairól. 

A napot a szülők és érdeklődő diákok részére rendezett pá-
lyaválasztási tájékoztató zárta, melyen a járás középiskolái mu-
tathatták be képzési kínálatukat.

„Bármire képes vagy, ha elszánod magad” 

Lehetett volna ez is a címe annak az előadásnak, amelyet is-
kolánkban október 27-én tartott dr. Vass Vilmos egyetemi tanár, 
aki több mint 30 éve tanít a köz- és a felsőoktatásban. Tanterv-
elmélettel foglalkozik, különösen érdekli a tanulás - gondolko-
dás - kreativitás hármas egysége, amelyre épül a tanterv. Évente 
közel 150 előadást tart, több mint 100 publikációja jelent meg 
magyar és angol nyelven.

Interaktív módszereit, „VAS-háromszög”-nek nevezi, mely-
ben kiemelt szerepet kap az „együtt tanulás”, „a közös gondolko-
dás” és a motiváció.

Előadásának lényegét így összegezhetjük: a gyermekek lel-
kesen, motiváltan érkeznek az iskolába, ahol csak motivált pe-
dagógusok tudják bennük fenntartani a további érdeklődést. 
Ehhez a „Három A”-ra építhetünk, ami a következő: Akarat, At-
titűd, Alázat.

A tanár úr élvezetes, humorral tűzdelt, tanulságos progra-
mot nyújtott mindannyiunk számára.

Decemberi előzetes hírek: 

december 14-én 16.30-tól az újabb SULIVÁRÓ! Majd az ün-
nep jegyében zajlik a karácsonyi kézműves foglalkozás, a Hősök 
úton! Minden érdeklődőt, leendő elsős csemetét és szüleiket 
sok szeretettel várunk! December 5-én, immáron sokadik alka-
lommal kerül megrendezésre a nagyon népszerű karácsonyi ját-
szóház, a felső tagozaton. December 12-én sakkverseny a Hősök 
úton, december 21-én pedig Rénszarvas Kupa lesz a Varga Lajos 
Városi Sportcsarnokban. Gyerekek! Gyertek minél többen!

Gyulán, Simonyi Emlékversenyen

Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

Vass Vilmos előadása
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Rendhagyó irodalom órán voltunk

Arany János születésének 200. évfordulójára szervezett meg-
emlékezést a Határ Győző Könyvtár. Iskolánk irodalmi szakköré-
nek tagjai és a költészetet kedvelő diákjai számára Tábor Lajos drá-
mapedagógus idézte fel a költő életútját. Előadását a békéscsabai 
Jókai Színház művészeinek, Nagy Erikának és Tomanek Gábornak 
a tolmácsolásában felhangzó versek tették színesebbé.

Bolyai anyanyelvi csapatverseny

Iskoláink tanulói körében évek óta nagy népszerűségnek ör-
vend a Bolyai csapatverseny. A megmérettetés sajátossága, hogy 4 
fős csapatok vetik össze tudásukat, ami az ismeretek meglétén túl 
magas fokú együttműködési készséget, jó közösségi szellemet is 
feltételez a résztvevőkről. A Rózsahegyi Iskolát képviselő 9 csapat-
ból ezúttal a 4. a osztály „Hónyulak”elnevezésű társulatának sike-
rült legjobban az összedolgozás: az első tízbe kerültek a megyében 
indulók közül, az elért helyezésükre november 15-én derül fény. 
A Braun Barbara, Horváth Nikolett, Nedró Luca, Putnoki Balázs 
összetételű csapat felkészítője Gyetvai Jánosné volt.

Hulladékgyűjtés

Október utolsó hétvégéjén került sor a diákönkormányzat 
szervezésében a hagyományos hulladékgyűjtési akcióra. A 2 na-
pos programot pénteken megzavarta az időjárás, ennek ellenére 
tanulóink 7739 kg vasat, 4861 kg papírt 100, 4 kg alumíniumot, 
14,6 kg rezet gyűjtöttek 341 690 Ft értékben.  A legszorgosabbak 
az alsó tagozaton a 4. a diákjai voltak, a felsőben pedig az 5. a-sok.

Pályaorientációs napot tartottunk

2017. november 13-án első alkalommal került sor a pályaori-
entációs nap lebonyolítására intézményünkben.  A program célja 
az volt, hogy bővüljenek a tanulók pályaválasztással kapcsolatos 
ismeretei, piacképes szakmákkal ismerkedjenek meg. A 7-8. év-
folyam diákjai közelebbről láthattak bele Gyomaendrőd Járás 3 
középfokú intézményének életébe, beszélgethettek diákokkal, 

Amit még sosem láttunk az Endrődi Patikában

Üzemlátogatáson a Skylotec-ben
szakoktatókkal. Az 5. osztályosok üzemlátogatáson vettek részt a 
békéscsabai Frühwald, Kaiser Food, Kerámiagép Kft . telephelye-
in, a 6-osok a szarvasi Pioneer, Biogaz üzemeiben folyó munkából 
kaptak ízelítőt. Az alsó tagozat tanulói életkoruknak megfelelő, já-
tékos tevékenységek során ismerkedtek meg régi mesterségekkel, 
kézműves foglalkozáson próbálhatták ki a táska készítés fortélyait. 
Néhány osztály helyi munkahelyekre látogatott el, ahol a tűzoltók, 
gyógyszerészek, méhészek tevékenységébe tekinthettek be, illetve 
a Skylotec Hungary Kft . üzemében a hevedergyártás folyamatáról 
kaptak képet. Mindenhol szívesen fogadták a gyerekeket, amit ez-
úton is köszönünk az üzemek képviselőinek.

Ifj ú zenebarát hangverseny

A zenekedvelő tanulók számára minden évben lehetőséget 
teremt az ifj ú zenebarát elnevezésű koncertsorozat, hogy ízelítőt 
kapjanak a komolyzene egy-egy szeletéből. 2017. november 14-
én délután több mint 50 rózsahegyis gyerek hallgathatta végig az 
Ewald Rézfúvós Együttes hangversenyét. A neves művészek elő-
adásában többféle stílusirányzat, könnyebb és komolyabb műfajok 
részletei szólaltak meg, sok ismert és kevésbé ismert művet hall-
hattak a zene barátai.

További információk az iskola honlapján: www.rozsahegyi.hu

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

A Bolyai anyanyelvi verseny résztvevői
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Tisztelt vásárlóim!

Téli ajánlataim 
a következőek:

• Megérkeztek az őszi virághagymák, 
rózsatövek

• Virágföldek, virágcserepek, tápanyagok
• Kályhák, kandallók, füstcsövek, szenes-

kannák
• Üstházak, zom. üstök, gázégők
• Üstházak, gumicsizmák, védőkesztyűk
• Elektromos lombszívók, ágaprítók
• Elektromos kézi szerszámok, láncfűrészek
• Csavarok szegek, láncok, zárak, lakatok
• Fóliák, zsákok, üvegdemizsonok
• Fejszék, balták, kéziszerszámok
• Rágcsálóirtó mérgek, elektromos rágcsáló-

riasztók
• Festékek, ecsetek, hígítók
• Elektromos fűtőeszközök

Várom kedves vásárlóimat! 

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

Gyomaendrőd, Fő út 15.
Telefon: 06-20-9527-032 és

06-66-386-274.

FÉSZEK 
Panzió és Étterem

5500 Gyomaendrőd, 
Szabadság tér 6.
Egész évben várjuk kedves 
vendégeinket klimatizált, 
termálvizes szobáinkban. 
Vállaljuk baráti, üzleti, csa-
ládi rendezvények le-bo-
nyolítását klimatizált étter-
münkben 70 főig.

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

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

Szerkesztőségi gyűlés 2017. november 25.

HÍDFŐ étterem
5502 Gyomaendrőd, 
Hídfő u. 2.

Baráti, családi üzleti 
rendezvény lebonyolí-
tását vállaljuk a teljesen 
klimatizált étteremben 
160 főig.
Korlátlan ételfogyasz-
tás minden nap 11-15 
óráig!


