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CIVIL SAROK:  Megyeri László4.

A tartalomból:

November 5-én ünnepeljük Szent 
Imrét, a magyar ifj úság, és az endrődi 
templom védőszentjét. 

Szent Imre Szent István királynak és 
Boldog Gizella királynőnek a gyermeke.

A történészek szerint 1000-1007 kö-
rül született Székesfehérváron. Kiváló 
család. A Képes Krónika szerint többen 
voltak testvérek, de azok korán meghal-
tak.

Nem lehet kétséges, hogy az uralko-
dó, hadvezér, diplomata Szent István tró-
nusának várományosát is uralkodónak, 
hadvezérnek és diplomatának nevelte. 
A hitet az anyatejjel szívta magába: any-
ja Gizella, maga is szent életű Boldog, a 
regensburgi udvar szent levegőjéből jön, 
ahol már akkor egy császári szent család 
él, és szenteli meg az uralkodás német 
hagyományait.

Gellért püspök hét éven keresztül ta-
nította világi és egyházi tudományokra. 
Elvégezte a kor iskolafokozatait, megta-

nult latinul, s anyjától németül is.
Tizenöt éves korától atyja mellett 

nevelkedett, ahol az államirányítás tudo-
mányát, a hadvezérséget, a diplomáciát 
sajátította el. Apja, István Imre herceg 
nevelését annak huszonhárom éves ko-
rában fejezte be. Ma is, aki egyetemet 
végez, legalább ennyit tanul.

Két jelenetet őrzött meg a legenda a 
szent királyfi  életéből.

Az egyik helyen azt olvassuk, hogy 
„boldog Imre megelégedvén kevés al-
vással, minden éjszakákon, mikor is 
már mindenek ágyra vetették magukat 
és előtte, miképpen királyi magzathoz 
illik, két gyertyatartó világított, ő Isten-
nek zsoltárokat énekelve virrasztott, és 
mindegyik zsoltár végezetén szívének 
töredelmével Istennek bocsánatát kérte. 
Mit is, mikoron atyja eszébe vette, őt vi-
gyázatost és titkon a falnak nyílásán át 
gyakorta szemlélte.”

ASZTAG - A Jersey...12.

Versek Halottak napjára10.

Húsz éve épült az új hunyai 
templom (képek)2.

(folytatás a 2. oldalon)

„Szent Imre herceg, Magyarország éke...”

1956-os ünnepség Endrődön18.

 Kedves Olvasók! A Covid-19 jár-
ványra hivatkozva kevesebb anyagot 
kapott szerkesztőségünk, ezért a meg-
szokott 20 oldal helyett csak 18 olda-
lon jelenünk meg. Szives megértésü-
ket kérjük.

Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk 
magunkra!
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Fényképalbum

Egy másik legenda leírja, hogy Imre herceg egy szolga kíséreté-
ben egy alkalommal a veszprémi Szent György- templomban idő-
zött, s „ottan imádságnak adván magát szívében elmélkedék, mi 
legyen... a legkedvesebb áldozat, amelyet Istennek fölajánlhatna. 
Hirtelen nagy tündöklésű világosság körülfénylette az egyháznak 
minden helyeit... s isteni szózat hallatszik: »Felette dicséretes a 
szüzesség; kívánatos kívánom én, te elmédnek és testednek szüzes-
ségét, ezt ajánld nékem, eme szándékodban mindvégig megállj!«” 
Ezért szokták liliommal a kezében ábrázolni.

Szüzessége miatt századokon át valami nőies, fi nom, nem e 
világból való alaknak rajzolták. „Pedig – írja joggal Sík Sándor – 
Szent Imre kétségtelenül erőteljes, férfi as jelenség volt”. Férfi as, 
mert mai szóval élve sportolt. A lovagi tornából kivette részét, mely 
nemcsak a testet erősítette, de lovagias magatartásra is tanította e 
sport űzőit.

Vitéz harcos volt. Ő vezette a Magyarországot megtámadó II. 
Konrád császár ellen a magyar hadsereget, amely Győrnél, a ma-
gyarok győzelmével végződött. A magyar hadsereg előtt nyitva állt 
Bajorország kapuja, de a magyar királytól távol állt a hódítás szán-
déka. Helyette békét ajánlott a császárnak.

Mivel Szent István vala-
mennyi gyermekét korán el-
vesztette, őt jelölte ki utódául. 
Gyönyörű tanácsokkal látta el 
őt a hozzá intézett „Intelmek”-
ben.

István király hatalmának 
és tekintélyének tetőpontján, 
1031-ben, Székesfehérvárott, 
egyetlen életben maradt fi a, 
Imre herceg megkoronázására 
készült.

Ebben az ünnepélyes han-
gulatban jött a szomorú hír: 
Imre herceget vadászat közben 
egy feldühödött vadkan halálra 
sebezte és sebeibe 1031. szept-
ember 2-án belehalt.

1083-ban, Szent László király emelte oltárra atyjával, Istvánnal 
és nevelőjével, Gellért püspökkel, együtt. Példaképe és védelmezője 
ő minden magyar fi atalnak.

„Szent Imre herceg, Magyarország éke...”
folytatás a címlapról

Húsz éve épült az új hunyai templom

Endrőd régi (1718) viaszpecsétje 
Szent Imrével
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei
2020. október 6-án és október 22-én 

megemlékeztünk az aradi vértanúkról 
és 1956 áldozatairól, hőseiről. Idei ün-
nepségeinken hetedikes és nyolcadikos 
diákjaink szerepeltek, s rendhagyó mó-
don az iskolarádión keresztül hallgat-
hatták meg őket az iskola tanulói.

Október 19. és 22. között az őszi 
hét jegyében zajlottak programjaink. A 
hétfői napon nagyon eredményes hul-
ladékgyűjtésünk volt. Kedden tánc-
ház foglalkozást tartott Kiszely Erika 
néptáncoktató az őszi népi hagyomá-
nyokra alapozva. A gyerekek nevében 
is nagyon köszönjük az élvezetes tánco-
kat. A hét többi napjain tanulóink kéz-
műves foglalkozásokon vettek részt az 
ősz témakörében.
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Civil sarok Megyeri László
Gyomaendrőd nyugalmazott aljegyzője

„Vallom, hogy még a legnemesebb célt 
sem tudja egy vezető önmaga elérni, ha má-
sok a saját posztjukon nem teszik úgy dolgu-
kat, ahogy azt legfelül tennék.”

Beszélgetés Megyeri László egykori 
gimnáziumi osztálytárssal

Fél évszázados ismeretség köt ben-
nünket össze, életpályánk hol keresztezte 
egymást, hol igen eltávolodott egymástól. 
Megyeri László közigazgatási pályafutása 
Endrődön, a községi tanácson indult mint 
gyakornok, és 45 év szolgálat után a Gyo-
maendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 
aljegyzőjeként vonult nyugdíjba.

Kezdjük egy rövid bemutatkozással, 
mit kell tudni rólad, családodról, gyer-
mekeidről, unokádról?

Gyomán születtem 1955-ben. Apai 
ágon gyomai, anyai ágon endrődi felme-
nőim vannak. Feleségem, Csapó Ildikó 
szintén tősgyökeres gyomai családból szár-
mazik. Két gyermekem van. Zoltán fi am 
szoft verfejlesztő, a családjával Balatonfüre-
den él. Csaba fi am itthon él és tánctanítás-
sal foglalkozik. Marcell unokám idén nyá-
ron töltötte be hatodik évét.

Gyomán jártál általános és középisko-
lába (akkor még külön település voltunk). 
A gimnáziumban kis létszámú, de össze-
tartó osztály voltunk. Az érettségi előtt, a 
bolond ballagáson, amikor mindenkiről 
elmondtuk, kiből mi lesz, rólad, mint 
gyomai tanácselnökről beszéltünk. Elő-
jönnek még a régi emlékek?

Már kistinédzserként érdekeltek a köz-
életi kérdések, fi gyelemmel kísértem a világ 
és a környezetem eseményeit, foglakoztatott 
az életünk minőségének alakulása. Ez az 
érdeklődés családi mintát is követett, de 
amolyan természetes igény is volt az egyéb-
ként a mai viszonyokhoz mérten szegényes 
ingerkörnyezetből érkező hírekre, igény 
egy jobb világra. Mivel az osztályunk fe-
lerészben gyomai és endrődi gyerekekből 
állt, büszkén felvállaltam a gyomaiságom, 
és örültem a település fejlődésének. Ennek 
ellenére sosem voltak vezetői vagy politiku-
si ambícióim, amely a korban előre haladva 
egyre jobban erősödött bennem. Vallom, 
hogy még a legnemesebb célt sem tudja 
egy vezető önmaga elérni, ha mások a saját 
posztjukon nem teszik úgy dolgukat, ahogy 
azt legfelül tennék. Én ott kívántam job-
bítani a világon, ahol a legjobban éreztem 
magam a bőrömben.

45 év eltöltött szolgálat a település 
közigazgatásában nagyon hosszú idő. Mi 
indított el ezen a pályán?

Ahogy már az előbb is jeleztem, érde-
kelt a közjó. Aktív táncosként is igényeltem 
a környezetem, és amúgy az egész életmi-
nőség fejlettségét, kulturáltságát. Amikor 
arról kellett döntenem, hogy a művészetek 
vagy a köz ügyét szolgálnám inkább, akkor 
a közszolgálatot választottam. 1975-ben 
nyílt lehetőség a megyei tanács szakigaz-
gatás-szervező gyakornoki pályázatán in-
dulni. A sikeres felvételit követően 1975. 
szeptember elsején az endrődi tanácsnál 
indult el a közigazgatási pályafutásom, 
amely gyakorlatilag egy munkahelyen, a 
helyi önkormányzatnál zajlott változatosan 
és tartalmasan, így hamar eltelt.

Dolgoztál a tanácsi rendszerben, majd 
a rendszerváltás után az önkormányzati 
rendszerben. Gondolom mindkettőnek 
megvolt a sajátossága, de mégis melyik 
volt az érdekesebb?

Mindkettő nagyon érdekes és izgalmas 
időszak volt. Bár a tanácsi érában csak egy 
jó évtizedig dolgoztam, de erre a korra esett 
az egyesülés, a járások megszűnésével a 
körzetközponti szerepkör elérése, majd a 
’85-ös választást követően a politikai erje-
dés, amelyet Gyomaendrődön még meg-
spékelt az együtt maradás vagy különválás 
folyamatos vitája is. Így értünk el a várossá 
váláshoz majd a rendszerváltást követő első 
önkormányzati választáshoz. Utólag vissza-
tekintve, az önkormányzatiság első 5-6 évé-
re is még rányomta bélyegét a településpo-
litikai vita, de aztán a fi gyelem egyre inkább 
a közös érdekekre és értékekre irányult, így 

elindult az a fejlődési folyamat, amely a mai 
napig tart. Így mind a négy évtized változa-
tos, izgalmas, folyamatos fejlődéstől és ta-
nulságoktól is gazdag időszak volt, amiből 
csak okulhat a jövő nemzedéke.

Tanácselnökök, vb titkárok, polgár-
mesterek, jegyzők, képviselő testületek 
jöttek-mentek. Te maradtál, Te voltál az 
állandóság. Sikerült mindenkivel szót ér-
teni?

Igen, szerintem jó emberi és munkatársi 
kapcsolatom volt mindegyik vezetőmmel, 
és a testületi tagokkal. Feléjük köztisztvi-
selői lojalitást tanúsítottam és megadtam 
nekik a kellő tiszteletet. Ez persze nem je-
lentette azt, hogy mindent kritika nélkül 
szemléltem. Igyekeztem segíteni a mun-
kájukat szakmai tanácsaimmal, bár néha 
voltak azért nézetkülönbséget is közöttünk. 
Természetesen a döntést követően a fel-
adatokat igyekeztem a legjobban elvégezni, 
még akkor is, amikor nem az én szakmai 
hitvallásomnak megfelelő döntés született. 

Az informatika is szorosan összekap-
csolódott a munkáddal. Jelentős újításo-
kat vezettél be, komoly fejlesztések gaz-
dája voltál. Mesélnél erről?

Nekem azt tanították, hogy a közigaz-
gatás egy nehezen változó, a bejáratott me-
chanizmusokat preferáló és az élet rezdülé-
seire lassan reagáló gépezet. Ez sajnos tény, 
de számomra ez nagyon zavaró is volt, mert 
magam más életszemléletet követek. Így a 
közigazgatási munkának azt a szegmensét 
választották ki a vezetőim, amely a 
szervezet és működés fejlesztését 
szolgálta. Már a nyolcvanas évek  
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közepén több projektben próbáltuk az igazgatási munkát korszerű-
síteni. Igazából ’89 volt az áttörés, amikor az informatikát, mint új 
technológiát birtokba vehettük. Ez pedig csak úgy volt lehetséges, 
hogy az igazgatás-szervezői tudásomat kiegészítettem az igazgatá-
si-rendszerszervező, majd az igazgatási és jogi informatikusi képes-
ségekkel is. Ez egy nehéz közös munka volt, melyhez minden segít-
séget megkaptam a főnökeimtől és igyekezetet a munkatársaimtól.

Munkád során mi volt az a tevékenység vagy projekt, amire 
jó szívvel gondolsz vissza? 

Már 1989-ben, a hivatal első informatikai hálózatán egy szer-
verrel és három munkaállomással a helyi adózási és ügyiratkezelési, 
szövegszerkesztési és adatbáziskezelési munkát támogattuk, illetve 
az első szabad választástól folyamatosan fejlődő választási infor-
mációs rendszereket működtettük. 2000-ben az okmányirodát in-
dítottuk, városi információs portált készítettünk, amelynek már a 
harmadik generációja működik. 2004-ben a betárcsázós internete-
zést felváltó szélessávú városi hálózatot építettünk, amelyen az in-
tézmények is bekapcsolódhattak a közös igazgatási folyamatokba. 
2009-ben kiépítettük a testületi munkát támogató zárt technológiai 
folyamatot, 2011-ben bevezettük a negyedik szintű elektronikus 
ügyintézést, a közös hivatal indításához felépítettük az új város-
háza korszerű infó-kommunikációs rendszerét, majd 2019-ben az 
Önkormányzati ASP-t, és kiépítettük a várost lefedő térfi gyelő ka-
merarendszert. Ezen túl egy sor grátisz munkával is támogattam 
a célokat. Több szoft vert, a várost bemutató multimédiás CD-t, 
videófi lmeket, internetes választási gyorsinformációs portált, in-
ternetes kvízprogramot, számos grafi kát és egyéb kiadványt is ké-
szítettem. 

A tánc, a társastánc is több mint négy évtizede jelen van az 
életedben. Egy műkedvelő művészeti csoportként indultatok 
még 1972-ben, és egy elismert táncklubbá váltatok. Kezdetben 
táncoltál, feleségeddel, Ildikóval szép eredményeket értetek el 
versenyeken, majd vezetője lettél az egyesületnek. Mit jelentett, 
jelent neked a tánc?

Alapvetően művészet orientáltságú vagyok. Szerettem rajzolni, 
fotózni. Majd jött a tánc, amely végig kísérte az életemet. Sok szép 
élményt és eredményt is hozott táncosként, tanárként és klubveze-
tőként is. Szeretek alkotni, új értéket létrehozni. Annak ellenére, 
hogy nem művészi, hanem közigazgatási pályát választottam, ott 
is megtaláltam azt a területet, ahol lehet fejleszteni, alkotni és új 
értéket létrehozni. Sajnálatos, hogy manapság a kultúra a háttérbe 
szorul. Nincs igény a társasági táncok tanulására sem. Pedig vala-
mikor a tánciskolákban tanulták meg az alapvető társasági kapcso-
lati és viselkedési szabályokat is. Ha egy fejlett polgári társadalmat 
szeretnénk, akkor ezeket az értékeket meg kellene őrizni és átadni 
a következő nemzedéknek. 

Egész pályafutásod alatt magas hőfokon égtél, nyugdíjasként 
viszont több szabadidőd lesz, gondolkodtál már mit fogsz csi-
nálni?

Igazából még nem. A felmentési időmben tapasztaltam meg, 
hogy mennyivel több, de mégsem elég időm van a dolgaim megva-
lósítására. Először rendet rakok magam körül. Selejtezek és archi-
válok. Az analóg adathordozókat digitalizálom, mert az évtizedek 
alatt felhalmozódtak és ma már csak a helyet foglalják. Szeretnék 
még tanulni olyat, amire eddig nem jutott idő. Szeretném magas 
szinten megtanulni a 3D grafi kai modellezést és videó realisztikus 
animációt. Ezen túl mikroszámítógép vezérelt elektronikus játéko-
kat barkácsolok az unokámmal és hétvégenként táncot is tanítok. 
Ha jobb idők jönnek, akkor pedig szeretnék majd kirándulni, kon-
certekre is járni a családommal.

Fülöp Zoltán

Plébániai tanácsosok eskütétele Hunyán
A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZKÖZSÉGEK Képviselő-testületi 

SZABÁLYZATA 4.1. és 4.2. pontja azt írja elő, hogy 12 fő hetven évnél 
fi atalabb, a vallását rendszeresen gyakorló, buzgó, tevékeny hívő alkossa 
a plébániai tanácsosok testületét (régi nevén egyházközségi képvise-
lőtestület). Hunyán sajnos elöregedettek a hívek. A hunyai templom-
ba vasárnaponta rendszeresen körülbelül 25-30 fő jár. Rendszeresen 
a szentmisén megjelenő hunyai hívek 90%-a hetven éven felüli. Ezért 
nincs olyan alkalmas 12 fő, hetven évesnél fi atalabb hívő, akit a plé-
bániai tanácsosok testületébe tagnak javasolhatott volna Jakab Zoltán 
Tibor plébániai kormányzó atya. Ugyanis azoknak célszerű a templo-
munk életével kapcsolatos javaslatokat adniuk, akik itt vannak legalább 
minden vasárnap a miséken. Máskülönben nem várható el, hogy reá-
lisan tudjanak tanácsokat adni, és döntéseket hozni a plébánia életével 
kapcsolatban. Ezért arra kérte Zoltán atya, dr. Kiss-Rigó László püspök 
atyát, hogy engedélyezze, a hunyai plébániai tanácsosok testületének 
három főre csökkentett létszámú felállítását. A főpásztorunk engedélye 
alapján 2020.  október 9-től négy éven át Kurilla Béla, Sóczó Géza, Jakus 
Tamás urak alkotják a hunyai plébánia tanácsadó testületét. Ők 2020. 
október 18-án a vasárnapi szentmisén tettek esküt. A fényképeink az 
eskütételkor készültek.
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A Rózsahegyi Iskola hírei
Felújítások, fejlesztések a Rózsahegyiben

Megújult környezetben kezdtük az új tanévet iskolánkban. A 
nyár folyamán 5 új bejárati ajtót kapott az épület, a 300 négyzetmé-
ternyi beton udvar pedig térkővel lett lerakva. A felújítás költségeit 
a tankerület fedezte összesen közel 9 millió Ft összegben.  Szeptem-
ber közepére a tornaterem melletti sportudvar is elkészült, amit az 
önkormányzat hazai támogatású pályázatból fi nanszírozott 5 millió 
Ft önerővel és 17 millió Ft támogatással. Az iskola tanulói örömmel 
vették birtokba a megújult udvart. Köszönjük szépen!

A Népmese Nap-
ján meséltünk

Szeptember 30-
án Benedek Elekre 
emlékezve ünnepel-
tük a Népmese Nap-
ját. A 4. osztályosok 
készültek mesével, 
jelenettel és zenével. 
A járványügyi szabá-
lyok betartása mellett 
színvonalas műsort 
nézhettek meg az 
alsó tagozatos diákok 
a tornateremben. A 
műsor végén a nép-
mesei motívumokkal 
díszített képkeretben 
fényképezkedtek a 
gyerekek. Erre a napra 
közösen készítettünk 
egy mesefát, amit 
gyerekek a kedvenc 
meséikről készült raj-
zokkal díszítettek fel.
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Eljött az ősz, erről szólt a szünet előtti utolsó hét
Annak ellenére, hogy a járványhelyzet átírta a hagyományos, 

jól bevált forgatókönyvünket, kellemes hangulatban telt el a téma-
hét. A közösségi teres programjainkat az osztálytermekben tartot-
tuk meg. A kézművesalkotások a tantermeket, folyosókat díszítik. 

A Városi Gondozási Központ közreműködésével az elmaradhatat-
lan gyümölcssaláta is az asztalunkra kerülhetett, amit ezúton is kö-
szönünk. A „nagyobbak”, a hangulat fokozásaként a halloween-t is 
becsempészték. Az együtt töltött közös programunkat, a „vitamin-
futást” csodálatos időben, még csodálatosabb környezetben záró 
eseményként tartottuk meg.

A felső tagoza-
tosoknak idén is az 
ötödikesek szervez-
ték meg az ősz té-
mahét programjait. 
A programok között 
szerepelt a „Találd 
meg a szépet az ősz-
ben” fotópályázat, a 
halloween-i tökfara-
gás és a halloweeni-i 
tökös váltó. A fotó-
pályázatra sok krea-
tív, őszies hangulatú 
fotót nyújtottak be a 
gyerekek, melyeket a 
zsibongóban állítot-
tunk ki. A tökfaragó 
versenyre is sok-sok 
ijesztő, kreatív fara-
gott tököt hoztak be a 
gyerekek, amelyekből 
kiállítást rendeztünk. 
Végül a tökváltót 4 fős 
csapatokkal a ligetben 
rendeztük meg, ahol a 
kellemes időben, szép 
környezetben minden 
résztvevő jól érezte 
magát.

További fotók, 
információk: www.
rozsahegyiiskola.hu
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Önkormányzati h í r e k

2020. október 29-i, soron következő testületi ülésen 24 napiren-
di pontot tárgyaltak a képviselők. 

Elfogadta a testület a „Szociális ellátások helyi szabályozásai-
ról szóló 4/2015.(II.26) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. 

A hivatal felülvizsgálta az önkormányzat által biztosított rend-
kívüli települési támogatások rendszerét, és két esetben szükséges-
nek tartotta a meglévő felülvizsgálatát, a támogatások bővítését. 

-Önkormányzatunk évi egyszeri alkalommal szilárd tüzelő 
formájában természetbeni támogatást biztosított a szociálisan rá-
szoruló személyeknek. Ebben a formában azonban kimaradtak a 
rendszerből azok a családok, akik gázzal vagy egyéb módon oldot-
ták meg a téli fűtést. A Képviselő-testület pénzbeli támogatásra való 
átállást fogadott el, mivel így több családnak tud segítséget nyújtani 
a fűtés időszakában.

-A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő csalá-
doknak támogatásként tartós élelmiszercsomagot biztosít önkor-
mányzatunk. Ezt a támogatási formát kiterjesztetni kívánja azokra 
a személyekre is, akik rendszeres lakásfenntartási vagy gyógyszer-
támogatásban részesülnek. 

Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos testületi dönté-
sek a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről szóló ren-
delet módosítása

A belső ellenőr a felülvizsgálat során megállapította, hogy a la-
kásrendeletünk a közérdekű lakások esetében felülvizsgálatra szo-
rul a közérdekből történő kiutalás esetén. A közérdekből történt 
kiutaláskor a szolgálati bérlakás megnevezéssel a Képviselő-testület 
a pályáztatástól eltekinthet, a bérleti időt öt évben, illetve egyszeri, 
három évvel történő meghosszabbítással utalhatja ki. 

A másik észrevétel a szolgálati bérlakások átminősítésével volt 
kapcsolatos. Egyre több szolgálati bérlakás áll üresen, míg a szoci-
ális bérlakások esetében a kereslet tovább nőtt. Több verzió került 
kidolgozásra, melyet úgy a bizottságok, mint a Képviselő-testület 
megvitatott. Az a verzió került elfogadásra, amelyben a rossz ál-
lapotú szociális bérlakások lebontása, vagy felújítása fog megvaló-
sulni, illetve a kihasználatlan szolgálati bérlakások átminősítése is 
meg fog történni. 

Ezen kívül megszavazta a Képviselő-testület az Okt. 6 lakóte-
lepen felhalmozott vízdíjtartozás kifi zetését is. Ezzel a döntésével 
ismét kiadhatóvá válik majd a tartozás miatt több éve üresen álló 
bérlakás.

A civil szervezetek támogatását szolgáló alapok létrehozásá-
ról szóló rendelet megalkotása

Az elmúlt évtizedek során több helyi rendelet született a civil tá-
mogatásokkal kapcsolatban. A módosítások következtében a nor-
maszövegekbe több ellentmondás vagy joghézag keletkezett, így év 
elején megfogalmazódott az az igény, amellyel a civil támogatási 
rendszer újraszabályozására irányult. Mind a három bizottság kü-
lön ülésen tárgyalta a rendelettervezetet, meghatározta annak pon-
tos célját, feladatát és javasolta a Képviselő-testület számára annak 
elfogadását. A jövő évi civil támogatások így, már az új helyi rende-
let szerint fognak kiírásra kerülni. 

Gyomaendrőd vállalkozásoknak kamattámogatás biztosítá-
sa (BMVA)

A koronavírus járvány miatt kialakult gazdasági helyzet súlyos 
terhet ró az ország gazdaságára, így a mikro és kisvállalkozásokra 
is. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának fontos, hogy telepü-
lésünkön működő vállalkozásoknak lehetőség szerint segítséget 
nyújtsunk működésük folytatásához. A Békés Megyéért Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány megkereste Önkormányzatunkat az-
zal, hogy nyújtsunk kamattámogatást az Alapítvány által nyújtott 
Mikrohitel program vagy Agrár Mikrohitel program esetében. 

Kamattámogatás feltétele:
-a vállalkozás legalább kettő állandó jogviszonyra bejelentett 

munkavállalóval rendelkezzen
-Gyomaendrődi székhellyel vagy telephellyel rendelkezzen
-a támogatás futamideje 24 hónap 
A hitel 2021. május 31-ig igényelhető

A hitel keretösszege 1 millió Ft-tal lett elfogadva, melyet az Ala-
pítvány számlájára utal át a hivatal. Az igényelt hitelek kamatfi nan-
szírozását a keret kimerüléséig, vagy maximum 2 éven keresztül 
megvalósítja. (10 millió forintos Mikrohitel 10 évre történő felvé-
tele esetén a kamattámogatás évi maximum 489,996 Ft) A Képvi-
selő-testület hozzájárult a kamattámogatás fi nanszírozásához évi 1 
millió Ft erejéig.

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofi t Kft . kérelme.
A Liget Fürdő igazgatója 2020. október 12-én kérelemmel for-

dult a Képviselő-testülethez. A kérelmét dokumentumokkal is alá-
támasztotta.

2020. március 11. napjától a koronavírus járvány következtében 
a Fürdő május 28-ig zárva volt. A járványügyi helyzet a gazdaság-
ban és a turizmusban is érezhető károkat okozott. A pandémiás 
időszakban a Képviselő-testület már mérsékelte a Fürdő által fi -
zetett bérleti díjat, hozzájárulva ezzel a bevételkiesésre gyakorolt 
hatás enyhítésére. A Fürdő vezetőjének intézkedései, valamint a 
testület által nyújtott segítség hatására a Fürdő szeptember 30-ig 
működőképes volt, viszont az év hátralévő részében támogatásra 
szorul. Az előzetes kalkuláció alapján ez év utolsó negyedében 12 
millió Ft bevétel várható, míg a kiadás 42 millió Ft-ban mérhető. 
A Fürdő rendelkezésére álló pénzeszköz 15,1 millió Ft, melyhez 
15 millió Ft támogatást kér a Képviselő-testülettől. A Bizottságok 
megtárgyalták a benyújtott kérelmet és javasolták a Képviselő-tes-
tületnek annak elfogadását.

Köztemetők fejlesztése
Az elmúlt hónapokban többször tárgyalta a Képviselő-testület 

a köztemetők üzemeltetését, temetkezési szabályokat és a temetők 
fejlesztését. A Zöldpark Kft . mint üzemeltető elkészítette a 2021. 
évre a fejlesztési tervet mindkettő temetőre.

Gyomai köztemető
-Látogatói mosdó kialakítás (tervezett költség 5 millió Ft)
-Ravatalozó és a kapu közötti útszakasz kivilágítása (3.730. 828 Ft)
-1 db urnafal építés (556.260 Ft)
-beléptető elektromos kapurendszer kiépítése (1.943. 633 Ft)
Endrődi temető
-Látogatói mosdó kialakítása (tervezett költség 5 millió Ft)
-Szórt út építés (Új parcella lett megnyitva) 2. 588. 457 Ft
-Kerítés felújítás, javítás, a hiányzó szakaszok pótlása 3.952.608 Ft.
-beléptető elektromos kapurendszer kiépítése (1.943. 633 Ft)
A döntéshozói vélemény fi gyelembe vétele mellett került elfo-

gadásra a következő rendelet: A behajtás továbbra is tiltásra kerül 
és csak az arra jogosultak kaphatnak rá felhatalmazást /mozgás-
korlátozott kártyával, vagy az üzemeltetőnél, behajtást engedélyező 
kártyával lehetséges/. Ezen kívül, a temetés idejére az üzemeltető a 
kaput köteles elzárni a járműforgalom elől! 

Döntés született a Kálai Ferenc Művelődési Központ Intéz-
ményvezetőjének ideiglenes megbízásáról

Weigertné Gubucz Edit, az intézmény korábbi megbízott ve-
zetője beadványban kérte a Polgármestert, hogy november 1-jei 
hatállyal tisztségéből mentse fel. Ezért az intézmény vezetésére új 
igazgató kinevezése válik szükségessé. (November 1. az új törvény 
hatályba lépésének a napja is. Közalkalmazotti jogviszonyt a mun-
ka törvénykönyve váltja fel a kulturális intézményekben.) A helyzet 
feloldása érdekében a Polgármester felkérte Benéné Szerető Hajnal-
kát, hogy december 31-ig vállalja el az intézmény vezetését.

2020. november hónapban az intézményvezetői állás kiírása ki-
hirdetésre kerül.

Parkoló építés támogatása
Az idei évben több egyeztetés is történt a Sikér Kft .-vel a Hősök 

úti parkoló fejlesztési elképzeléseiről. A tárgyalások azzal záródtak, 
hogy megvizsgálásra került annak lehetősége, hogy közös beruhá-
zással elkészüljön a parkoló, amely javítani kíván a Kossuth út jelen-
legi parkolási helyzetén. A megállapodás szerint az Önkormányzat 
fogja fi nanszírozni a térburkoló és szegélykő elemeket, melyhez 7 
gyártótól és kereskedőtől kért árajánlatot. A legkedvezőbb ajánlatot 
az Abeton Kft . nyújtotta 2.808.898 Ft összegben, melyet a szabad-
maradvány terhére biztosít az Önkormányzat. A parkoló, mindenki 
számára való használata együttműködési megállapodás formájában 
kerül rögzítésre.

Lehóczkiné Timár Irén
Alpolgármester
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A megyei labdarúgó kvalifi kációs bajnokság három csoportjá-
ban már a visszavágók kezdődtek meg. Egy hónap múlva kialakul a 
teljes végeredmény, hogy ki folytatja az első osztályban és ki szorul 
a másodosztályba. Az azért látszik, hogy néhány csapat számára 
túlméretezett az a rendszer, ebből is adódnak a nagyarányú gólkü-
lönbségű mérkőzések.

A fi atal gyomaendrődi csapat a „B” csoportban szerepel nagyon 
jó eredménnyel, üde színfoltja a csoportnak. Jelenleg is esélye van 
az első osztályú helyek egyikére. A hátralévő mérkőzések döntik el, 
hogy a még versenyben lévő négy csapat közül benne lesz e abban 
a kettőben, aki feljebb léphet egy szintet.    

A lejátszott mérkőzések eredményei:     

2020. 09. 26. Gyomaendrődi FC – Békésszentandrási HMSE   3 : 1
                           G.: Sebők M., Hunya K., Csapó P.
Az első kör lejátszása után még nyeretlen Szentandrás látogatott 

az Erzsébet ligeti sportpályára. Mindkét csapat óvatosan kezdett, 
de egy negyedóra játék után a hazaiak átvették a játék irányítását 
és mezőnyfölénybe kerültek. Több veszélyes akciót is vezettek, de 
a lelkes vendégek védelme mindezt hárítani tudta. A félidő végén 
azonban a hazaiak megszerezték a vezetést, de a Hunyadi percek 
alatt egalizálni tudta az eredményt. A második félidőt veszélyesen 
kezdte a fi atal hazai csapat, rögtön kettő hatalmas helyzettel indí-
tott, melyekből sajnos nem született találat. A játékrészt végig sike-
rült uralni, mégis a vendégek előtt adódott óriási lehetőség, amit 
elpuskáztak. Ez megbosszulta magát, mert 85. percben büntetőből, 
majd a 93. percben egy egyéni akcióból a hazaiak gólt szereztek és 
eldöntötték javukra a mérkőzést. Nehezen sikerült feltörni a ven-
dégcsapat védekezését, de a második félidei játék eredményeként 
sikerült itthon tartani a győzelemért járó három pontot.

2020. 10. 03. Gyomaendrődi FC – Csanádapácai EFC     7 : 3
                        G.: Dávid J., Molnár T., Farkasinszki L., Hanea M.(2),     
                           Valach V., Szabó P.
Fordított párosításban is sok borsot törtek a gyomaendrődi fi -

atalok az apácai játékosok orra alá, így kedvező előjelekkel várhat-
ták a visszavágót. A hazaiak azonban kicsit belealudtak a kezdetbe, 
már a második percben gólt kaptak. Ez még jobban feltüzelte őket, 
negyed óra alatt hárommal válaszoltak. Majd jött egy negyed óra 
lazább játék. A félidő utolsó negyed óráját ismét megnyomták a ha-

zaiak és újabb három gólt szereztek, amivel már ekkorra szinte el-
döntötték a mérkőzés sorsát. A második félidőt ismét góllal kezdték 
a vendégek, amire a hazaiak szinte azonnal válaszoltak. Ezt követő-
en is jöttek a hazai helyzetek, de mindig túljátszották őket, talán az 
eredmény ismerete kicsit könnyelművé tette a támadókat. A mér-
kőzés végén esett még egy vendéggól, ami kicsit kozmetikázta az 
eredményt. Az első félidei eredményes játék elég volt a hazaiaknak 
a mérkőzés megnyerésére.  

2020. 10. 10.     Okány KSK - Gyomaendrődi FC     3 : 2
                             G.: Hanea M., Sebők M. 
A hazaiak nagyon készültek vissza vágni az augusztusban el-

szenvedett kínos vereségért. Úgy indult a mérkőzés, hogy ez na-
gyon is sikerülni fog, már a tizenötödik percben kettőgólos előnyük 
volt. Ez talán nagyon megnyugtatta őket és kicsit belealudtak a 
mérkőzésbe. Ezt megérezve a vendégek a félidő közepén öt perc 
alatt kiegyenlítettek, és visszajöttek a mérkőzésbe. A második fél-
időben a vendégek sok hibával játszottak, ezt kihasználva a hazaiak 
újabb gólt szereztek és utána már nem engedték kiénekelni a szá-
jukból a sajtot. A gyors hazai vezetés után az Okány azt hitte vége 
a mérkőzésnek, ami majdnem megbosszulta magát, de a második 
félidőben szerzett találattal csak otthon tudták tartani a számukra 
nagyon fontos három pontot. Ezzel a szoros győzelemmel életben 
tartották a felsőházba jutásuk lehetőségét.

2020. 10. 17.  Gyomaendrődi FC – Nagyszénás SE     1 : 4
                          G.: Kun Cs.
Egy rendkívül egységes és erős Nagyszénás volt a vendége a ti-

nédzserekkel teletűzdelt hazaiaknak. Meglepetés hazai góllal indult 
a mérkőzés, negyed óra kellett a vendégeknek, hogy bemelegedje-
nek. Ezt követően azonban átvették a játék irányítását, sorra alakí-
tották ki a nagyobbnál nagyobb helyzeteket, de csak a félidő végén 
sikerült megtörni a hazai védelmet, jött az egyenlítés. A második 
félidőben sem változott a játék képe. Rengeteg helyzetet terem-
tettek a vendégek, amiből hármat sikerült is értékesíteni. A négy 
bekapott gól ellenére a hazai kapus volt a mezőny legjobbja, sokat 
tett azért, hogy ne legyen kétszámjegyű a bekapott gólok száma. A 
szénási csapat magabiztosan menetel céljának elérése felé, az épít-
kezés elején járó hazaiaknak az még nagy feladat, hogy felvegyék a 
versenyt a csoport élcsapataival.

Fülöp Zoltán

Már a második kör zajlik
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Rovatvezető: Polányi Éva

 

„Amott, a fákon túl, utam véget ér-e?”
versek halottak napjára

Dsida Jenő: Temetőben

Köröttem csend – és temető.
Csak néha suttog valami,
csak néha lehet hallani:
ez ő, ez ő, ez ő! –
Azután minden újra csendes,
és álmodik a temető.

Én hajtott fővel ballagok,
s a néma árnyak szembe jönnek,
s a sírkeresztek rámköszönnek,
és mind az igazi Nagyok –
Én, a halottak ismerőse,
révedő szemmel ballagok.

Utánam huhog a Jövő,
a Múlt, Jelen, a sok kereszt,
s az árnyak kara zúgni kezd:
ez ő, ez ő, ez ő! –
Azután minden újra csendes,
és álmodik a temető.

(kép: Házsongárdi temető)
*

Pilinszky János: Zárójelben

Apa, meghaltál.
Anya, halott vagy.
Tanítsatok meghalni engem is,
ahogy beszélni, járni megtanultam
valamikor. (Azt hiszem, tőletek.)

*

Weöres Sándor: A halálról

Ne bánd, hogy meghalsz. Csak tested alakja
és külön-léted, értelmed muló.
A többit a minden-befoglaló
végső keret magába átfogadja.

 Mulandó minden forma és jelenség-
elbontható a hegycsúcs és parány:

mint állapot: halandó mindahány
s mint állomány: időtlen, tiszta fenség.

Ilyen a lélek is: kihal belőle
az állapot – az érzés, értelem,
mely mindig csak a részekre halászik

s még ezt se bírja, betegecske tőle –
de ami benne állandó elem,
elér az el-se-hagyott Drága Házig.

(kép: Szarvas végi temető)
*
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Papp Lajos:
Útkereszten

ELMEGYEK, ELMEGYEK
asztaltól a székig;
udvaron a faltól
el, a kerítésig.
S lépkedvén, anyámmal,
majd az iskoláig.
Apámmal elmegyek
szerelmem házáig.
Hullatja szirmait
a pipacs virága:
Ővéle indulok
magunk udvarába.
Aztán halványodik
búzavirág kéke.
Amott, a fákon túl,
utam véget ér-e?

HOSSZÚ ÚTRA MEGYEK
ki hogy tegnap jöttem,
voltam tollpihényi
az első örömben.
Ki nevetni, sírni
tanulatlan-tudtam;
kavics gurulása
eddig-való utam.
Szánom hosszabb útra
magamat magamnál,
köröcskéző gyönge
csak-én igazamnál.
Tudom, hogy ez rendelt,
s hozzám mért adósság.
Amott a fákon túl,
idegen az ország?

HOSSZÚ ÚT PORÁBÓL
az útnak szeléből,
sár lészen a forrás
csöndesedéséből,

El- és kifáradó
iramodásából;
mi marad az ember
nagy akarásából?
Mi lesz a meggyújtott,
sugaras szavakból;
a bennem támadó
vétlen sugarakból?
Melegük megmarad,
ha vége a nyárnak?
Amott, a fákon túl,
fagy-virágok várnak?

KÖPÖNYEGET VESZEK
ha már így adódott;
hogy útnak eredjek,
mint parttól eloldott
csónak, a vizekre
bízón magát-sorsát.
Esteledvén, elfogy
a fény, mint a jóság.
Vihar el ne érjen
döntögető széllel,
s vervén jégostorral,
villámos veszéllyel.
Utak vándorának
kijut minden bajból.
Amott, a fákon túl,
béke lesz a zajból?

BÚVAL ÉS BÁNATTAL
tarisznyáznak engem
szeretetlenül is,
akiket szerettem.
Mások takargatnák
szemem, hogy ne lássak,
ha utamba vesztő,
sötét gödröt ásnak.
Fékeim ledobtam,
égő tüzet ettem,
forrásvizet ittam;
de megkönnyebbedtem!
Nem tudok már várni.
Időm sincs pihenni.
Amott a fákon túl,
lehet tovább menni?

KIZSINÓROZTATOM
a földet, hol állok;
birtokom végül egy
kicövekelt árok.
Földdé szelídülnek
testemből a mérgek,
élek, minden által,
mi belőlem éled.
Látható leszek egy
láthatatlan ágyon,
kívül téren-léten,
s időn, fényen-árnyon.

A végső bizonyság
tenyerében alszom.
Amott, a fákon túl,
ki őrzi meg arcom?

SŰRŰ KÖNNYEIMMEL
ki lát vad esőkben,
ki hall majd nevetni,
mikor nyit köröttem
zöld ajtóit tárva
a feltámadt élet?
Voltam-e, ki ha már
nincs is, tovább élhet?
Marad-e belőlem,
mint dalból a dallam,
egy hangnyi emlék a
világ zűrzavarban;
tettem-e, csak egy szót
a minden-beszédhez?
Amott, a fákon túl,
mit mond, aki kérdez?

KIGOMBOZTATTATOM
ez útikabátot;
poroszka kedvemben
vígan dudorászok.
Ha itt-ott megállok,
parton, erdőszélen,
megfürdöm százszor is
a patakzó szélben.
Akaratom, erőm
immár törhetetlen.
Kicsinyes pörökből
magamat kivettem.
Amott, a fákon túl
dalom megteremne?
Szög, jaj, ne fúródjon
két kitárt kezembe.

Fotók: Polányi Éva
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A Jersey…
Sok gondolatot szeretnék felvetni elöl-

járóban, mert a mezőgazdaságról lesz szó, 
mely olyan, mint a foci, mindenki ért hozzá. 
Legalábbis úgy gondolja sok ember, aki tá-
vol van tőle, azok közül is többen irigykedve 
nézik a gazdálkodók nagy teljesítményű gé-
peit és sokallják a gazdáknak járó támogatá-
sokat. Nem egyszerű a magyar mezőgazda-
ságról szólni, ha visszagondolunk arra, hogy 
a múlt században is mennyit változott. Egy 
dologban a magyar emberek egyetértenek, 
hogy adottságaink kiválóak. Hogy meny-

nyi ember ellátását képes megtermelni a mezőgazdaság ott már 
megoszlók a vélemények. Hallottam már mezőgazdasággal fog-
lalkozó professzor szájából, hogy 30 millió ember táplálékát ké-
pes megtermelni, de van, aki 20 milliót mond, és a legutóbb Dr. 

Nagy István agrárminiszter 25 millió főt mondott. Tehát adott-
ságaink kiválóak mind a növénytermesztésre, kertészetre és az 
állattenyésztésre. A rendszerváltoztatás előtt volt a nagyüzemi 
mezőgazdaság és kiegészítője a közel ugyanannyit produkáló 
háztáji gazdaság. Most egy kicsit más a helyzet. Vannak nagy ma-
gángazdaságok, egy Állami Ménesbirtok, közepes gazdaságok 
és kistermelők. Sokszor eszembe jut, amit a Váci Mezőben ta-
nultam, Herencsényi Béla osztályfőnökömtől, aki mérnöktanár 

volt, de fi atalkorában uradalmi intézőként 
dolgozott, hogy az uradalmaknak mintául 
kellet szolgálni, és a vetőmagtermesztésben 
és a tenyészállat előállításban élenjárni. Eh-
hez remekül illett Lázár János kormánymeg-
bízott kijelentése a Ménesbirtokon átadásra 
kerülő, robottechnikával működő 880 darab 
tehenet számláló tehenészeti telepről, mely 
technológia, ajánlása szerint kisebb méretű 
állománynál is alkalmazható lesz. Hasonlóan 
felkapjuk a fejünket a szántóföldeken terjedő 
precíziós gazdálkodás hallatán. Ezek a csúcs 
technológiák, de van más is. Az uniós szó-
tárból ismert egy fogalom a diverzifi káció, 
ami sokszínűséget jelent.  Az elmúlt időben 

a hazai termékek fogyasztásával kapcsolatban sok biztatást és 
reklámot hallhattunk, valamint a piacokon a zöldség, gyümölcs 
mellett kiváló húskészítményeket vásárolhatunk, de a külön-
böző tejtermékekből sincs hiány. Sokszor ezeket kézműves ter-
mékekként hirdetik, mert valóban a termelő keze munkájához 
vannak legközelebb.

Ezen gondolatok után egy olyan gazdálkodót szeretnék be-
mutatni, aki ehhez a biológiai sokszínűséghez hozzájárul és 
gazdaságával elégedett is. Hosszú ideje ismerem a dévaványai 
gazdálkodót Papp Imrét, aki feleségével Anikóval családi gazdál-
kodóként heti résztvevője a gyomai piacnak. Tejet, túrót, vajat és 
sajtot lehet náluk vásárolni, ami igen kapós. Mi ebben a külö-
nös? –teheti fel a kérdést bárki. Egy Magyarországon nem nagy 
létszámban előforduló szarvasmarhafajtát tenyésztenek, a jer-
sey-t. Mikor először hallottam Imrétől, hogy milyen marhái van-
nak, gyorsan eszembe jutottak előzőleg már említett tanáromnak, 
Béla bácsinak a jersey marhát ismertető mondatai. A kis Jersey 
szigetén belterjes körülmények között kialakult fajta egyedei kis 
testtömegűek, alapvetően tejhasznúak és a gazdájukhoz szokott 
és ragaszkodó, kötött tartási viszonyok mellett élő állatok. A kis 
tömegű állat, kis létfenntartó takarmány szükséglete kicsi, ugyan-
akkor a tejtermelése magas, kiváló paraméterekkel, azaz zsírban 
és fehérjében gazdag.  A hetvenes évek elején kezdődött a hús és 
tejtermelő szakosított telepek kialakítása és kombinációs partner-
ként jött szóba a jersey. Tanárom külön felhívta a fi gyelmet, hogy 
a mutatós küllemű jószágok kiváló tőgyalakulást is hordoznak és 
örökítenek. Eleinte Papp Imre is főleg a tejből készült terméke-
ket árulta, de az állomány szaporodott és most már tejet is lehet 
tőlük vásárolni. Visszatérek a gazdaság bemutatására, amihez a 
gazdaházaspár szolgáltatta az adatokat. Hogyan is lehet rálelni 
a jersey marhára? Most már ez könnyebben megy, csak be kell 
ütni a google-ba. Imre barátunk esetében jó tíz évvel ezelőtt 
ez másképp kezdődött. Egy szarvasmarha cserére készült, egy 
gyomai határban élő gazdatársához, mikor az egyik tanyánál 
megpillantott egy jersey tehenet. Ismeretei voltak erről a fajtá-
ról, és igaz nem volt a „bocira” kiírva, hogy eladó, de megkérte 
és elmondása szerint kicsit borsos áron meg is vette. Jelenleg az 
állomány általában 20 darab körül van, melyből 12-13 fejős vagy 
vemhes, a többi a szaporulat. Jól értékesíthetők a borjak,  

A S Z T A G
- szabadban tárolt, tartósan összerakott, cséplésre 
vagy nyomtatásra váró gabona (elsősorban búza) -

Gazda és felesége

Gazdasszony
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de kell utánpótlásra is. A gazda megjegyzi, hogy fi nom ennek 
a fajtának a húsa is, ami nem tér el a szakirodalmi jellemzéstől 
sem. Mégis mekkora a gazdaság, amiből meg tudnak élni, tettem 
fel a kérdést. Meglepődtem, mert mindössze 30 ha, ami szántó, 
legelő, de van még egy kis gyümölcsös is. Alapvető gépekkel ren-
delkeznek, de van némi bérmunka igény is és néha, mikor kíná-
lati a piac takarmányt is vásárolnak. A gazda elmondta, hogy a 
szarvasmarha tartásba beleszületett, szülei, nagyszülei ezzel fog-
lalkoztak, sőt dédnagyapja marhakereskedő volt. A tartásról ta-
karmányozásról Imre gazda elmondta, hogy nyáron legelőn, té-
len kötötten vannak a tehenek és száraz lucernaszénát nyáron is 
kapnak. Az abraktakarmányt megtermelik és saját receptjük van 
a keverék összeállítására. A frissen ellett tehén 20-25 liter tejet ad 
naponta 6-7%-os zsírtartalommal és a fehérjeszázalék is magas. 
Ez a koncentrált tejű szarvasmarha testsúlyának 12-13 szorosát 
is képes tejben megadni évente. A tej és tejtermékek értékesítése 
egy gyomai és két ványai piacnapon történik. A gazdaságot fele-

ségével együtt látják 
el, besegít még a fi -
atalabb otthonlakó 
nagylány, az idő-
sebb már kirepült a 
családi fészekből.

A végén meg-
kérdeztem, meg 
vannak-e elégedve. 
„Hogy elégedettek 
vagyunk  – e? hát   
nagyából igen,   vé-
gezzük a munkán-
kat.  Én  úgy vagyok 
vele  , ha egészség 
van, akkor minden 
van,   azután   nem 
bánnánk már, hogy 
vége legyen ennek 
a vírus   veszélynek,    
ez jobban idegesít, 
mint bármi!”  

Papp Imre igaz egy brit szigetről származó szarvasmarha-faj-
tát tenyészt, ugyanakkor, aki ismeri, tudja, hogy ápolja a parasz-
ti hagyományokat, tiszteli a hungarikumokat, ezek közül is a jó 
birkapörköltet és a dobos tortát.

Gyomaendrőd, 2020. 10. 26.
Várfi  Andás 

agrármérnök 

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 kerék-
párok,

 - 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!

Tisztelt vásárlóim!

Őszi ajánlataim: 

• kandallók, szeneskályhák
• kályhacsövek, szeneskannák
• biobrikett tüzelők, begyújtó kockák
• üstházak, zománcozott üstök, gázégők
• üvegdemizsonok, borosüvegek
• bor- és cefreélesztők, pektinbontók
• műanyaghordók, műanyagkannák
• fejszék, balták, kéziszerszámok
• őszi műtrágyák, virágföldek, cserepek
• munkavédelmi cipők, csizmák, kesztyűk
• csavarok, szegek, zárak, lakatok stb.
• fóliák, zsákok, takaróponyvák

Várom kedves vásárlóimat! 

FARKAS MÁTÉ 

AGRO 
ÁRUHÁZ

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

06-66-386-274.

 BARNA TOJÓTYÚK  650 FT/DB, EGY-
ÉVES JÓL TOJÓ 20 DB-TÓL INGYEN 
SZÁLLÍTÁSSAL MEGRENDELHETŐ.

TEL.: 30/8602627
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Hírek, események a 
Kis Bálint Általános Iskolából

„Állati jó” projekthét idén is

Október 5-9. között került megrendezésre az Állatok világnap-
ja apropójából az „Állati jó” projekthét. A gyerekek egyénileg és 
osztályszinten a témához kapcsolódó totót, keresztrejtvényt, játé-
kos fejtörőt tölthettek ki -, emellett különböző, a pedagógusok által 
készített játékokat játszhattak: memóriajátékokat, Keresd a párját!, 

logikai játékokat, lábnyom- és árnyékfelismerést. Valamint meg-
hirdettük a „Szelfi zz kedvenceddel!” című programot is. A bekül-
dött fotókból kiállítást készítünk. A tavalyi évhez hasonlóan, idén 
is gyűjtöttünk tápokat, konzerveket, játékokat, bolhanyakörvet a 
Gyepmesteri Telep kutyusai számára. A hét zárásaként pénteken 
kék szalagot kötöttünk, hogy felhívjuk a fi gyelmet a felelősségteljes 
állattartás fontosságára, valamint kifejezzük szimpátiánkat az állat-
kínzás elleni országos mozgalommal kapcsolatban.

Országos Könyvtári Napok városunkban

2020. október 5-től 11-ig immáron sokadik alkalommal ren-
dezte meg a Határ Győző Városi Könyvtár azt a rendezvényt, ahol 
mindennap különböző, színes programokkal várták az érdeklődő-
ket. Volt is sok látogató, különösen a gyerekek vették birtokukba a 
könyvtár épületét. Iskolánkból hat osztály látogatott el szaktaná-
rok vagy osztályfőnökök kíséretében a könyvek birodalmába. Az 
5. a 6. a. 6. b. 7. b 8. b és 8. c osztályok. Vaszkó Zsolt és Balog 
Lajos digitális természetfotói nagy tetszést arattak. Előtte pedig egy 
verset kaptunk ajándékba; Nagy Róbert, a békéscsabai Jókai Szín-
ház művésze verssel kedveskedett a hallgatóságnak. Nekünk kettő 
költeménnyel, mert nagyon fegyelmezettek voltak a diákok, ezért 
jutalomból a Petőfi  vers mellé egy Varró Dániel verssel is megle-
pett bennünket! Majd gyógynövényeket illatoztunk, aki kitalálta 
a növény nevét, ajándékot kapott. Közben megnéztük az érdekes 

makett - és rajz kiállítást is. Nagyon jól telt a délelőtt, a gyerekek 
elmondása alapján különleges nap volt. Köszönjük a könyvtárosok 
szervezését, lelkes munkájukat!

Szuper eredmények a fi tkid sportban

2020.10.17-én, szombaton a KörösFit-es lányok Szentesen jár-
tak, ahol a Fitkid Országos Dance A, Dance B versenyt rendezték 
meg. Nagyon profi n, rengeteg szigorú szabállyal és mindenre fi gyel-
ve szervezték meg ezt az országos versenyt, ami zökkenőmentesen 
zajlott le a szombati napon. A lányok nagy izgalommal indultak el 
ezen a versenyen, mivel sok akadály nehezítette az elmúlt hónapok 
felkészülési időszakát. Úgy látszik, a felkészülés sikeres volt, az aka-
dályokat megsemmisítve egy sikeres napot zárhattunk. A Kis Bálint 
Általános Iskolából 5 versenyző mutatta be gyakorlatát. Furka Dor-
ka, Izsó Zorka, Munkácsi Petra és Pataki Zoé élete első versenyén 
vett részt, ami még inkább izgalmassá tette a napjukat. Mind a 4 
lány hibátlan, gyönyörű gyakorlatot mutatott be, amiért izgatottan 
várták az eredményhirdetést. Furka Dorka gyakorlata kimagaslott 
a mezőnyből és egyből a 4. helyezést hozta el. Izsó Zorka is szintén 
hibátlan és magabiztos táncot adott elő, amellyel csak tizedekkel 
maradt le a pontszerző helyről, így végül a 7. helyen zárta a na-
pot. Pataki Zoé és Munkácsi Petra egymás ellenfelei voltak, és egy 
olyan korcsoportban indultak, amelyben nagyon magasra tették a 
lécet a lányok. Mindketten szépen teljesítettek, Zoé 10. helyet, Pet-
ra pedig a 11. helyet érdemelte ki. A délutáni blokkban, ahol már 
nehezebb gyakorlatokat kellett bemutatni Csipai Csenge követke-
zett, ahol Csenge már rutinos versenyzőnek számít. Nagyon maga-
biztosan és felkészülve mutatta be gyakorlatát, amellyel egészen az 
5. helyig menetelt! A felkészülésben segítette őket Gergely Orso-
lya, a KörösFit DSE edzője, valamint Katona Ákos, erőnléti edző!
Szívből gratulálunk minden lánynak a kitartásukért és szorgalmu-
kért!
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Egészségről-betegségről
A tökmag (Cucurbita seminibus) fogyasztás jótékony hatásai

A tökmag gyógyászati célú felhasználására Európában XIX. 
századbeli források utalnak. A régebbi időkben a tökmagot és a 
tökmagolajat húgyúti betegségek kezelésére, a népi gyógyászat a 
tökmagot féregűzésre alkalmazta. A tökmagolajat Hazánkban és a 
közép-európai országokban széleskörben főképp jóindulatú prosz-
tata megnagyobbodás kezelésére alkalmazzák. A hidegen préselt 
tökmagolajat étkezési célokra is felhasználják. A tökmag nagyobb 
mennyiségben tartalmaz telítetlen zsírsavakat, fehérjét és magas a 
rosttartalma; magas a K-vitamin, a foszfor, mangán, magnézium, a 
vas, cink és réz tartalma, de található benne jelentősebb mennyiség-
ben A-, E-vitamin, ribofl avin és folsav is. 

A tökmag gyógyhatásai több betegségben ismertek. Magas ás-
ványi anyag tartalma miatt a tökmag fogyasztása előnyös vese-, szív 
–és májbetegségben, vérszegénységben.

A tökmag gazdag triptofánban, ezért stresszoldó, altató, nyugta-
tó hatású. Este 1 csésze, tökmagból készült tea ivása javasolt stressz 

okozta alvászavar esetén. A tökmag magas antioxidáns tartalmú, 
így gyulladáscsökkentő, érfalvédő tulajdonságú, fogyasztása védel-
met nyújt a szív-, érrendszeri-és daganatos betegségek ellen. A tök-
mag rendszeres fogyasztása csökkenti a gyomor-, tüdő-, vastagbél-, 
prosztatarák-és menopauza utáni nőknél az emlőrák kialakulásának 
valószínűségét. Magas telítetlen zsírsav tartalma miatt csökkenti a 
koleszterin-szintet, magnézium tartalma miatt kismértékben vér-
nyomáscsökkentő hatású.

A tökmagolaj a mag 50%-át alkotja, elsősorban palmitinsa-
vat, sztearinsavat, olajsavat és linolsavat tartalmaz. Magas delta-7 
szterin tartalma miatt a tökmagolaj alkalmazása kedvező hatású jó-
indulatú prosztata megnagyobbodás (BPH) kialakulásakor. A BPH 
oka idősebb korban a hormonháztartás egyensúlyának megbom-
lása, az 5-alfa reduktáz enzim fokozott aktivitása miatt a dihidro-
tesztoszteron (DHT) szintjének emelkedése és fokozottabb kötődése 
a DHT receptorokhoz. A tökmagolaj delta-7 szterin tartalma gátolja 
az 5-alfa reduktáz enzimet. A tökmagolaj fogyasztása során csökken 
az éjszakai vizelési inger, a hólyagizmokra kifejtett jótékony hatása 
miatt.  A tökmag és a tökmagolaj magas szelén tartalma miatt gyul-
ladáscsökkentő hatású; a felsorolt tulajdonságai miatt a tökmag ké-
szítmények alkalmazhatóak a szakorvos által diagnosztizált enyhe és 
közepes mértékű, jóindulatú prosztata megnagyobbodás tüneteinek 
hatékony csökkentésére.

A tökmag fontos magnézium forrás, a magnézium az emberi 
szervezetben számos biokémiai reakciót katalizáló enzim műkö-
déséhez szükséges. A megfelelő magnéziumszint fontos a nor-

mál vérnyomás,-vércukorszint,-szívműködés fenntartásához és a 
csontrendszer megfelelő működéséhez. A sütőtöklé vagy a tökmag 
fogyasztása – főképp magas magnézium tartalma miatt - kedvező 
hatású lehet 2-es típusú cukorbetegek számára. A magnéziumban 
gazdag étrend a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását bizonyítot-
tan 33%-kal csökkenti.  

Mivel a tökmag gazdag rostforrás, ezért fogyasztása kedvező 
hatású lehet az emésztőrendszer működésére; magas cinktartalma 
miatt javítja a reprodukciós képességet - főképp férfi aknál - még ke-
moterápia után és autoimmun betegség kialakulásakor is. 

A tökmag nagyon népszerű táplálék, fogyasztható nyersen, pi-
rítva, sósan vagy só nélkül, keverhetjük turmixokhoz, joghurthoz, 
salátákba, levesekbe és szórhatjuk péksüteményekre. 

A tökmag fi tinsav tartalma gátolhatja egyes tápanyagok felszívó-
dását, mely sütés vagy áztatás során csökkenthető. 

Hasznos tudnivalók a fahéjról (Cinnamonum verum) 

A fahéj Dél-Ázsiából származó gyógy-és fűszernövény. Kínai 
fi toterápiás könyvek már többezer év óta említik mint lázcsillapító, 
hasmenést csökkentő és mentruációs zavarokat gyógyító szert. Az 
ókoriak kereskedtek a fahéjjal, a héberek, a rómaiak és a görögök fű-
szerként és illatszerként hasznosították, emésztési zavarokat kezeltek 
vele. A XII. században élt holisztikus gyógyító - bingeni Hildegard 
- arcüreg gyulladás, megfázás, nátha és rák kezelésére ajánlotta. A 
XVII. században főképp fűszerként-vagy ízjavítóként hasznosítot-
ták, gyógynövények keserű ízének csökkentésére.

Korunkban a fi toterapeuták hányás, hasmenés és emésztési za-
varok kezelésére javasolják.

A fahéj gomba-, vírus-és baktérium ellenes hatású; hatékony 
Escherichia coli baktérium és Candida albicans okozta fertőzés ke-
zelésében is. 

A fahéj csökkenti az inzulin rezisztenciát és a vércukorszintet 
kiegyenlítő hatása miatt javasolt táplálékkiegészítőként fogyasz-
tása cukorbetegek számára. Naponta 2 gramm fahéj 2 hónapon át 
fogyasztva, vércukor-és vérnyomás csökkentő hatású. A fahéj gyul-
ladáscsökkentő tulajdonságú, csökkentheti az ízületi gyulladás tü-
neteit. A fahéj illata és íze serkenti az agy kognitív funkcióit, javítja a 
memóriát és a vizualitást. 

A fahéj jelentős rost-, vas-és kalcium forrás lehet, így a vastagbe-
let védő hatású, elősegíti az epesók gyors kiürülését a szervezetből. 

A fűszernövény kumarin tartalma miatt nagy mennyiségben 
májkárosító hatású és felerősítheti a véralvadásgátló gyógyszerek 
hatását. 

A fahéjpor nem mérgező, de okozhat allergiás tüneteket. A fa-
héjolaj külsőleg bőrpírt okozhat, belsőleg alkalmazva hányás, puff a-
dás és vesekárosodás is előfordulhat. Fahéj fogyasztásakor gyomor-
bántalmak, émelygés, hányinger alakulhat ki, ekkor alkalmazzunk 
belőle kevesebbet vagy hagyjuk abba a készítmény alkalmazását. 

Forrás: 
http://www.gyogynovenylap.hu/mire-jo-a-tokmagolaj/
Michael Castleman: Gyógynövény enciklopédia

dr. Macsári Judit
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BÉKÉS MEGYEI FEJEK 1929.



VÁROSUNK 2020. november18

1 9 5 6 - o s  ü n n e p s é g  E n d r ő d ö n
A képekért köszönet Polányi Évának

2020. október 23-án ünnepi szentmisén emléke-
zett meg Czank Gábor atya az 1956-os forradalom 
és szabadságharc hőseiről, áldozatairól. Prédikáció-
jában az endrődi kötődésű Varjú Imre katolikus plé-
bános atya megrendítő visszaemlékezéséből idézett, 
aki a történelmi napokban fáradhatatlanul szolgálta 
Istent, bajba jutott embertársait. A Hősök terén kö-
zös imával, koszorúzással zárult a megemlékezés.


