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A szentendrei Skanzenben szept
ember 23-an. njhazaink vendegs'gben
cimmel rendeztek meg a magyatorsz,lgi
es hataron tllli magyar tajhazak szakmai
tal<ilkoz6jal. Az esemenyen Dr. Nagy Mi
haly az mvLMI fOosztalyvezetoje e Dr.
Cseri Mill6s a Skanzen fOigazgat6ja eUs
meresekeL adott aL a rendezvenyre meghi
voLL jubiW6 tajlu\zaknak. A kilcnc k.illin
LeLeLL tajhaz ki:izott szerepelt az Endr6di
Tajh;:lz. mely az iden linnepli alapitasanak
40. evfordul6jat. Az elismerest Toldi Ba
lazs polgarmester es Dr. Szonda Istvan a
tajhaz vezetojc vette aL.

A rendezvenyen a mcghivott tajlulzak
mutaLkozLak be programjaikkal, a Skan
zen Kisalfold es Del-Dunantlll tajegyse
geben. Az Endr6di Tajhaz hagyomanyos
csizmadia bemutat6val es kezmuves
foglalkozassal varta a vendegekeL. akik a
rossz id6 elLenere szep su\mmal j6ttek cl.
A kLil6nfele tajhazas bemutat6kon kivul
meghirdettek a szervez6k a Tajhazaink al-

mafaja programot es az almak versenyet.
T6bb mint 20 feJe hagyomanyos almafaj
taL k6stolhattak meg a vendegek es a leg
izlctesebbckre leadhatLc\k voksaikat is. Az
Enclr6di Tajhaz cigany ahmija elnyerLc a
bronz alma- dijaL Az almik versenyenek
dijait Dr. Bereczki Ibolya a Skanzen fO
igazgat6 helyettese es Hegedli ne Majnar
Marta a Tajh<izszi:ivetseg ugyvezeto elno
ke adta at.

Az elismeres azonban nemcsak a je
lenlegi lajhaz fenntartonak es a tajhaz
dolgoz6inak sz61, hanem azoknak is, akik
letrehoztak a gyujtemenyl. Elsosorban
a nemregiben elhllnyt Vaszk6 Jrennek
tarLoZllnk kosz6neLtcJ. aki a lajhaz meg
alakllhls<lt61 gondjaL viselle a haznak es
nevelt fe] nemzedekekct a magyar neprajz
szeretetere es a hazaszerctelre is. A 40.
sziiletesnapjat linneplo Endrodi Tajhaz
Ietrehoz6janak, Vaszk6 Irenke neninek is
sz61 ez az eJismeres.
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ert Katolikus Altalanos Isko a es Gimnazium hirei
- altalanos iskola-

Veni Sande a Szent GellE!rtben

A Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskola es Gimnazium szept
ember 1-jen megnyitotta a 2017/201 8-as tanevet az endrodi Szent
Imre KatolikusTemplomban.

Kis elsoseink es szuleik, valamlnt kilencedikeseink else alkalom
mal vettek reszt az unnepsegen. A gyerekek unneplo ruhaban, meg
illetodotten foglalt k helyet a templom padjaiban.

Czank Gabor atya predikaci6jaban egy tanmese segitsegevel
hivta fel a diakok figyelmet a szorgalom es az idoben elvegzett fel
adatok fontossagara.

AVeni Sancte utan az elso osztalyosok musorat hallgathattuk
meg, majd T6th Ferenc intezmenyvezeto mondta el az uj tanevre
szant batorft6 szavait.

Az unnepseg utan a templom elott osztalykepek keszultek, ezzel
is ernlekezetesse teve a tanevkezdest.

Peonza bemutatO

Az uj tanev egyik izgalrnas prograrnjakent szepternber 18-an
peonza bemutat6 volt az altalanos iskola udvaran.

A gyerekek erdeklodessel figyeltek a jatek hasznalatanak alapveto
lepeseit, de lathattunk csavaros trukkoket is, amihez mar val6di ugyes
segre van szukseg. A legbatrabbaknak arra is volt lehetosege, hogy
kipr6balja magat.

A peonza egy ujkeletU, nagy nepszerusegnek orvendo ugyessegi
jatek, mellyel szorgalmas gyakorlas utan a gyerekek akar bajnoksago
kon is reszt vehetnek.

Szakkoreink

Lelkes resztvevokkel es az 6ket segft6 tanarokkal a kovetkezo szak
korok indultak be az uj tanevben iskolankban:

Szakk6r Tanar
Pusteblurne (b6bita) Kis-Turcsanyi Andrea
Prograrnozzunk! Bela Tibor
Kiserletezzunk! T6thne Stiban Erika
enekkar Fekecs Edit
sportk6r Irimias R6bert
informatika Melis Marcell
Szerep-Elek Kondorne Timar Erzsebet
Deutsch mit mir! Timar Marianna



Varosunkban, 2017. szeptember 28-an tanacskozott a Kepvise
lO-testLilet. Szokasos m6don, a nyilvanos Lilest kovetoen kerLiit sor
a z,ht LileS megtartasara, melynek egy napirendi pontja volt, "Gyo
maendrodert" kitlinteto emlekplakett, valamint a "Gyomaendrod
Diszpolgara" dm adomanyozasar61 sz616 elOterjesztes megvitatasa.
Ekkor szliletett dontes a rangos elismeres atadasanak idopontjar61
is, amire az okt6ber 23-i iinnepi testiileti Lilesen kerLilhet majd sor.

2018. januar 1. napjat61 m6dosul a helyi ad6kr61 sz616 torveny,
mely lehetove teszi az onkormanyzat illeteJ<essegi teruleten, ingatla
non elhelyezett reklamhordoz6k megad6ztatasat. Az ad6kotelezett
seg elsosorban az 6riasplakat-tart6k, hirdetooszlopok tulajdonosat
erinti. A kivetheto ad6nem epitmenyad6, az ad6 alanya az, aki az ev
elsa napjan a reklamhordoz6 tulajdonosa. Az ad6 mertekenek felso
hatara 12.000 Ft/m2.

A Kepviseio-testLilet az augusztusi testiileti ulesen ugy hataro
zott, hogy a 963 hrsz.-ll kozterulet elnevezeserol egy kesobbi ido
pontban dont, az erintett lakosok javaslatanak figyelembe veteleve\.
A lak6k levelben keresteJ< meg az onkormanyzatot, melyben jelez
te!<, hogy tobb nevjavaslatuk is van, melyrol felallitottak egy sorren
det is: 1. Kereszt utea, 2. Keresz utea, 3. Negy haz utea.

Szinten nem szuletett dontes a 0880 hrsz., 0764 hrsz., 0795 hrsz.,
16904 hrsz., 1741 hrsz., 14933 hrsz., es a zartkert 14923 hrsz.-u koz
teriiletek elnevezeserol, illetve a KepviselO- testLilet elrendelte annak
ujra targyal<lsat, mivel a Sirat6i Kornyezetvedelmi es Horgasz Egye
siilet indoldassal ellatott, hivatalos nevadasi javaslattal kereste meg
a hivatalt. Az egyesiilet elnoksege inditvanyozta, hogy a felsorolt,
helyrajzi szammal ellatott teruletek az alabbiak szerint legyenek el
nevezve: 0880=Fenyves ut, 16904=Sipos tIt, 17041=Fekete erda tIt,
0764=Varga ut, 14923, 14933 hrsz.-u teriilet neve=Delta lit.

A Kepviselo-testLilet a lakossag kereset figyelembe veve hozta
meg donteset.

PaJ Janosne a Gyomaendrodi Csalad- es Gyermekj61eti Koz
pont vezetoje beszamolt a 2017. ev junius 19. es augusztus 25. ko
zotti idoben megval6sult nyari napkozis taborr6\. (10 het) A min
denre kiterjedo beszamol6b61 megtudhattuk, hogy 36 fO igenyelte
a nyari ellatast, de a letszam akar naponkent is valtozott. (Az el
mult evhez kepest ismet letszam novekedes tortent.) A feliigyeletet
kozfoglalkoztatas kereteben latta el az intezmeny ket fOvel, illetve
egy onkentes pedag6gussal. A gyermekeld<el foglalkoz6 feliigyelok
megpr6baltak valtozatos programokat kinalni (kezmuves foglal
kozasok, mozgasos feladatok, kerekpartllra, buszos kirandulasok,
stb). A napkozi koltsegeit (etkezes, belepojegyek) a szulok, mig az
eszkozoket az onkormanyzat biztositotta hozza. Az onkormanyzati
forrasb61119.065 Ft kerlilt felhasznaJasra.

2016. januar 1-tol megvaltoztak a sZLinidoben biztositott in
gyenes gyermeketkeztetes szabaJyai. A gyermekek vedelmerol es
gyamugyi igazgatasr61 sz616 torveny ertelmeben a szlinidoben a
torvenyes kepviselO kerelmere, a deli meleg fOetkezest ingyenesen
kotelezo biztositani a rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyben
reszesiilo, hatranyos helyzet(\ es halmozottan hatranyos helyzetu
gyermekek reszere a tavaszi, nyari, oszi es teli sziinidoben, mun
kanapokon. Barmely sZLinido vonatkozasaban ez a szolgaltatas
formanyomtatvanyon igenyelheto es napi lebontasban tortenik an
nak felmerese. A beszamol6 a 2016/2017-es tanev vonatkozasaban
kesziilt el, melybol megtudhattuk, hogy ezt a szolgaJtatast az oszi
sZLinetben, a 310 jogosult gyermekbol 75 fo reszere kerte meg a
torvenyes kepviselO kulonbozo id6tartamokra. Az alaesony szamu
igenyles oka, hogy az 6vodak es iskolak nem azonos idoszakban
tartanak zarva. A teli szlinetre 313 jogosult gyermekbol128-an et
keztek, mig a nyari szunetre vonatkoz6an a 322 jogosultb61158-an
kertek a megallapitast. Az ebed kiosztasa tobb helyszinen tortent,
igy az altalanos iskolakban, a TSZGK 4-es sz. ldosek Klubjaban, va
lamint a R6zsahegyi Hazban. A 2017/20 18-as tanev oszi szunetere
torteno igenyfelmeres folyamatban van, a jogosultak szama jelenleg
303 fO.

Az Emberi ErOforrasok Miniszteriuma nyilt palyazat kereteben
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ismet meghirdette a Bursa Hungariea Felsooktatasi Onkormanyzati
Osztondijrendszer 2018. evi paJyazati fordul6jat a hatranyos hely
zet(\, szoeialisan raszorul6 fiatalok felsooktatasi tanulmanyainak
tamogatasara. Az onkormanyzatoknak okt6ber 2-ig van lehetose
gLik esatlakozni a 2018. evi fordul6hoz. Varosunk evek 6ta el a lehe
tosegge\. A beny6jtasi hatarido, 2017. november 7. (A palyazatokat
esal< elektronikus formaban lehet benylljtani a www.emet.gov.hu
rendszerben, elozetesen tor tent regisztraei6 utan.) Azok a fiatalok
reszesiilhetnek tamogatasban, alak a telepulesi onkormanyzat te
rlileten alland6 lald1ellyel rendelkeznek. A testlilet ele terjesztett
dontesi javaslat szerint a szocialis szempontok meghatarozasanal
az egy fore jut6 jovedelemhatar ismet megnovekedett 57 000 Ft-r61
85.000 Ft-ra. Remenyeink szerint, ezzel a megemelt osszeggel meg
tobben tudjak igenybe venni a tamogatast, a varosunkban lak6, ta
nulmanyokat folytat6 fiatalok korebol. A tamogatasi osszeg 5000
Ft/fo Ih6.

Dr. Katona Piroska hazi gyermekorvos kezdemenyezte a fel
adat-ellatasi szerzodes m6dositasat, mivel szeptember 30. napjat61
mar nem helyettesit a felnott 3. szamll korzetben. Valamint taje!<oz
tatja a KepviselO-testLiletet, hogy a 2014. evben meghozott dontese
ertelmeben tovabbra is el lavanja latni a gyermekorvosi feladatokat
Csabaesudon minden masodik heten heti 2 6n\ban, illetve keri a
KepviselO-testliletet, hogy a rendelesi ido j6vahagyasa mellett ket
hetente Kardoson es Ormenykuton biztosithasson lastersegi-fel
adatellatas kereteben eseesemo es gyermek-tanaesadasi tevekeny
seget. A doktorno a 3. szam6 gyermekorvosi korzetben tovabbra is
heti 22 6raban biztositja az ellatast, igy a rendeles delelOtt es delutan
is elerheto.

Az elmult idoszakban a Kepvise16-testLilet tobbszor is foglalko
zott a Selyem 6t es az Apponyi tIt keresztezodesenek kozlekedes
biztonsagaval. A legut6bbi dontes ertelIneben figyelemfelhiv6 sarga
tabla keriilt lahelyezesre. A 2017. jlJlius 25-i kozlekedesi balesetet
kovetOen Paraizs Tamas r. alezredes orsparanesnok levelben fordult
onkormanyzatunkhoz, melyben javasolta es kerte, hogy a tovabbi
balesetek elkerLilese vegett vizsgalja meg a teshilet a forgalomlassit6
akusztikai bordak es veszelyt jelzo sarga villog6k lahelyezesenek le
hetoseget. A ket elem megval6sitasara arajanlat lett bekerve, mely
nek osszege egylittes megval6sulas eseten 1.820. 862 Ft. A plasztik
say telepitesi koltsege ebbol az osszegbol183.750 Ft + AFA. Ameny
nyiben a Kepviselo-testulet az egyiittes megoldas mellett dont, llgy
abban az esetben a kivitelezesi koltseget a 2018. evi koltsegvetesben
tudja biztositani.

Az augusztusi testlileti lilesen napirendre volt tuzve a Gyomai
SZLiiOfold Barati Kor elnokenek, Halaszne Dr. Balogh Erzsebetnek
benylljtott kerelme. A beadvanyban anyagi segitseget kert a Bara
ti Kor reszere a Kallai Ferenc szinmuveszt abrazol6 szoborallitas
fenna116 tartozasanak penziigyi rendezesehez. A szobor 2015-ben
6,5 milli6 forintert elkeszult es az felavatasra kerult a Szabadsag
teren. Ebbol a koltsegbol a Barati Kor 4 milli6 Ft-ot a szobnisszal
kotbtt megaJlapodas ertelmeben ald<or lafizetett, azonban a fenn
marad6 2,5 milli6 forint fizetesi hatarideje meg 2016 deeembere
ben lejart, forrashiany miatt atutalva nem lett. A szobor allitasahoz
onkormanyzatunk a szervezettel val6 elozetes megallapodas szerint
helyet, es 1,5 milli6 forintot adomanyozott. A Barati Kor a megva
16sitasahoz paJyazati tIton szinten 1,5 milli6 forint tamogatast nyert
az Emberi ErOforrasok Miniszteriumat61, illetve osszegyujtott ado
manyokb61 meg 1 milli6 forintot. A fennmarad6 tartozas sorsa saj
nos igen bizonytalanna valt. A KepviselO-testulet augusztusi iileset
kovetoen Polgarmester ur szeme!yesen kereste meg a m(\veszt. A
megbeszeles eredmenyekepp az elOzo szerzodes m6dositasra ke
rUlt, brutt6 6,5 millio forintrol brutt6 5,5 millio forintra esold<entve
azt. A dontesi javaslat ertelmeben, amennyiben a Kepviselo-testiilet
tamogatja Halaszne Dr. Balog Erzsebet altai benylijtott kerelmet,
ugy a vallalkozasi dijbol fennmaradt (esokkentett) osszeget, 1,5
milli6 Ft-ot, a kiallitott szamla elleneben az Onkormanyzat 2017.
okt6ber 15. napjaig megfizet.

A SzUlOfold Barati Kor 2016. evi egyszerusitett beszamol6ja
szeptember 5-en megjelent az OBH nyilvantartasi rendszereben,
igy jogi akadaJya nines, hogy a szervezet ismet tamogatasban re
szesliljon.

Leh6ezlane Timar Iren
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Sztahovics Zsuzsa

A Szent Istvan Bazilika el6tti teren ismet bemutatkoztak a ma
gyar ertekek, Magyarorszag 19 megyeje - kozottOk Bekes megye
- mellett a hataron tuli magyarsag is elhozta ertekeit, nemzeti es
targyi kulturajat, hagyomanyait.

2013-ban hagyomanyteremt6 cellal, els6 alkalommal ren
deztek Magyar Ertekek Napjat Budapesten, a Szent Istvan Bazi
lika el6tti teren. Az egyedOlalio nemzeti osszefogas eredmenye
keppen - es az esemeny nagy sikerere es ertek6rz6 jelent6.segere
tekintettel - iden ismet megrendezte a Magyar Nemzeti Ertekek
es Hungarikumok Szovetsege es az NMI Muvel6desi Intezet Non
profit Kozhasznu Kft. a megyei onkormanyzatokkal egyOttmuko
desben a Karpat-medencei magyar ertekeket bemutato Magyar
Ertekek Napjat. Az egyOttmukodes eredmenyekent a harmadik
alkalommal megvalosulo nagyszabasu, ertekorientalt esemeny
szellemi es targyi kulturalis oroksegOnk legjavat mutatta be:
honi es kOlhoni ertektar-kiallftasok, viseletbemutatok, nepi kis
mestersegekhez kot6d6 kezmuves foglalkozasok, szfnvonalas
szfnpadi musor jelentette a szabadteri programkfnalatot, a nap
zarasakent a szekesegyhazban szentmisere, vegOI korus- es or
gonahangversenyre kerOlt sor.

A programot a Magyar Honvedseg Kozponti Zenekaranak
musora indftotta, majd az Onnepi megnyito utan a teren felallf
tott pavilonokban Magyarorszag 19 megyeje valamint a hataron
tuli magyarsag szervezetei mutattak meg nemzeti hagyomanya
ikat, targykulturajukat es a terseg emblematikus ertekeit. Bekes
megye standjaban a szucshfmzessel ismerkedhettek az erdekl6
d6k, a szfnpadon a Balassi TancegyOttes tagjai mehkereki roman
tancokat mutattak be, mindezt viseletbemutato is kovette. Be
kes megyet Kadar Ferko fotoszfnhaza is kepviselte.

Az esemeny rangjanak emelese erdekeben 201 ~-ben egy uj,
Onnepelyes programelemmel is b6vOIt a Magyar Ertekek Nap
ja: minden megye egy-egy kiemelt, jellegzetes erteket vagy
azt szimbolizalo termeket okumenikus szertartas kereteben al
dottak meg. Bekes megye kosarat kolbasz, palinka, mez, lekvar,
teszta es libamaj gazdagftotta. A termekkosarat es Bekes megye
dfszzaszlajat a Balassi TancegyOttes tagjai vittek Zalai Mihaly, a
Bekes Megyei bnkormanyzat elnoke kfsereteben. A termenyal
das utan a kosarat a Magyar Ertekek Vandorterkepen helyeztek
el.

fels60ktatasi onkormanyzati osztondfjrendszer 2018. evi palya
zati fordulojahoz. Zalai Mihaly megyei elnok kiemelte: az osz
tondfj a hatranyos helyzetU hallgatok tanulmanyait tamogatja,
2017-ben a megye 75 telepOlese kozOI 59 csatlakozott a palya
zathoz, es 670 diakot tudtak tamogatni.

A megyegyules bejelentesekkel zarult, melyekb61 kiderOlt,
hogya testOlet munkaprogram szerint legkozelebb november
ben Olesezik majd.

Kolbasz, palinka, mez, teszta, lekvar es
Iibamaj gazdagitotta Bekes megye kosarat
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MegyegyUles beszamol6kkal, tajekoztat6kkal
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A szeptemberi megyegyules napirendjen tobb tajekoztato,
beszamolo is szerepelt: szakkepzesr61, foglalkoztatottsagrol, ag
rargazdasagrol kaptak informaciot a megyei kepvisel6k.

A Bekes Megyei bnkormanyzat Kozgyulese nyari szOnet
utani els6 Olesen tajekoztato hangzott el a Bekes Megyei Keres
kedelmi es Iparkamara el6z6 evi munkajarol. Dr. Orosz Tivadar
elnok elmondta: fontos feladatuknak tekintik a szakkepzest, ez
zel kapcsolatosan tobb kepvisel6 hozzaszolt - es hasonloan a ta
jekoztatoban lefrtakkal - egyetertenek a dualis kepzes el6terbe
helyezesevel, er6sftesevel, hiszen mindenki sajat b6ren tapasz
talja a szakemberhianyt, a megfelel6en kepzett szakmunkasok
hianyat. Elhangzott: a megye nepessegmegtarto kepessege a
gazdasag allapotatol is fOgg, amiben fontos szerepet jatszanak
a jol kepzett szakmunkasok.

Jelent6s valtozasrol szamolt be Pantya Imre, a Bekes Megyei
Kormanyhivatal Tarsadalombiztosftasi es Foglalkoztatasi F6
osztalyanak f60sztalyvezet6je. 2016 fordulopontot jelentett a
megye foglalkoztatasaban, a munkanelkOliseg csokkent, a fog
lalkoztatas javult, a megyeben foglalkoztatottak atlagkeresete
n6tt. Evek ota most el6szor csokkent a kOlonbseg - ha csak kis
mertekben is - az orszagos es a Bekes megyei atlagkeresetek ko
zott. A kozfoglalkoztatas hatasat kiszurve a havi brutto atlagke
reset 234 ezer forint (netto 155 ezer forint) volt. Az atlagos havi
munkajovedelem 2017 januar-marciusban brutto 215 ezer forint
volt, ami 12%-os novekedestjelent az egy ewel korabbi szinthez
viszonyftva.

Tajekoztato hangzott el a megyet erint6 gyorsforgalmi f6ut
halozati es vasuti fejlesztesekkel kapcsolatban. A Bekes megye
szamara kiemelt jelent6segu M44-es gyorsforgalmi ut Kondoros
es TiszakOrt kozotti szakaszanak kivitelezese elkezd6dott, a Ti
szakOrt es Kecskemet valamint a Kondoros es Bekescsaba kozot
ti szakasz kivitelezese pedig el6keszftes alatt all. Mindket szakasz
befejezese 2020-ra varhato. A megye kozlekedese szempontja
bol fontos dontes a Szegedet Debrecennel osszekot6 gyorsfor
galmi ut epftese, ennek tervezese folyamatban van.

Tajekoztatta a testOletet mult evi tevekenyseger61 a Nemze
ti Agrargazdasagi Kamara Bekes Megyei Igazgatosaga. Dr. Kul
csar Laszlo elnok elmondta: kotelez6 feladataik mellett szakmai
rendezvenyeket szerveztek, agrarmarketinget folytattak, reszt
vettek a Magyarok Kenyere Programban. Fontos feladatuk az
agrariumban tevekenyked6k tamogatasa, erdekkepviselete, a
falugazdasz halozat mukodtetese.

Dontott a testOlet az idei koltsegvetesr61 szolo rendelet mo
dosftasarol, alapftvanyok tamogatasarol es kitOntet6 dfjak oda
fteleser61, valamint arrol, hogy csatlakoznak a Bursa Hungarica
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50 000. iigyfel Gyomaendrodon

2017. szeptember 6. napjan fogadta az otvenezredik iigyfelet a
Gyomaendrodi Jarasi Hivatal Gyomaendrodi Kormanyablaka.

2017. szeptember 6. napjan i.innepelyes keretek kozott koszon
totte az otvenezredik i.igyfelet a Gyomaendrodi Kormanyablak. A
szerencses ugyfel Balogh Janos Zsolt gyomaendrodi lakos volt, aid
vezetoi engedellyel kapcsolatos ugyintezes erdekeben jart a hiva
talnal. Az ugyfelet Dank6 Bela orszaggyulesi kepviselo; dr. Takacs
Arpad, a Bekes Megyei Kormanyhivatal kormanymegbizottja; es
dr. Pacsika Gyorgy, a Gyomaendrodi Jarasi Hivatal hivatalvezetoje
koszontotte.

Balogh Janos Zsolt elmondta, hogy elegedett a Kormanyablak
ugyintezesi tevekenysegevel, es pozit(v tapasztalatair61 szamolt be.

A Gyomaendr6di Kormanyablak a 2015. april is 30. napjan tor
tent megnyitasa 6ta stabil ugyfelbazissal bir. Heti szinten kb. 500 fat
fogad a Kormanyablak ugyWszolgalata. A Kormanyablak var6tere
ben talalhat6, barld altai kitoltheto ugyfel-elegedettsegi kerdoivek
tapasztalatai alapjan az iigyfelek elegedettek a Kormanyablakban
igenybe veheto iigyintezesi lehetosegeld<el es az itt dolgoz6 ugyin
tezok teljesltmenyevel.

Ujabb lepes tortent az e-recept fele

2017. szeptember 8. napjan megerkeztek a Gyomaendrodi Jara
si Hivatalhoz azok a szemelyi igazolvany olvas6 eszkozok, amelye
ket 2017. november 1. napjat61 fognak hasznalni az egeszsegiigyi

dolgoz6k a hagyomanyos, papir alapll venyeket levalt6 llj e-recep
tek kapcsan.

A kartyaolvas6k Idosztasat a Gyomaendrodi Jarasi Hivatalld
jelolt munkatarsa vegzi, aid a helyi egeszsegugyi intezmenyeld<el
egyeztetve, az Allami Egeszsegiigyi Ellat6 Kozpont (AEEK) altalld
adott dokumentumok segltsegevel, utemterv szerint fogja atadni a
kartyaolv.as6kat az egeszsegugyi intezmenyek, haziorvosok, gy6gy
szertarak kapcsolattart6inak.

Az e-recept egy elektronil<us venykezelO es nyilvantart6 rend
szer, az Elektronikus Egeszsegiigyi Szolgaltatasi Tel' (EESZT) egyik
legfontosabb szolgaltatasa. Az EESZT egy modern es egyseges in
formatikai kornyezet, olyan felhoalapu technol6giat hasznal6 kom
munikaci6s tel', ami a jelenleg elerheto legmagasabb fokll adat- es
Idbervedelemmel elIatva kapcsolja ossze az egeszsegugyi ellat6kat
egymassal - beleertve a k6rhazi, a jar6beteg- es a haziorvosi ella
tast, valamint a gy6gyszertarakat is -, illetve szamos, a gyorsabb
gy6gyulast es kenyelmet biztosit6 szolgaltatast nYlljt a lakossag sza
mara.

Az e-receptek Idadasa es kezelese erdekeben a jarasi hivatalok
kormanyablakai folyamatosan vegzik az egeszsegiigyi dolgoz6k uj
tipusu, elektronikus tarol6 elemmel ellatott szemelyi igazolvannyal
val6 ellatasat, mely okJminyra az orvosoknak es asszisztenseikJlek
sziiksegiik lesz a rendszer hasznalatahoz.

Bovebb informaci6k az EESZT rendszerrol es az e-receptrol az
alabbi linkeken erhetoek el:

hUps:!Ie-egeszsegugy.gov.huleeszt
h.t1I:1s:/Ie-egeszse u . 0 hu web eeszt-informacios- ortall

~0-k

A kavebazakba elsosorban azert jartak
regen az emberek, hogy a kaveivas urugyen
Idszabaduljanak zart vilagukb61, tarsasagra
leljenek, sz6rakozbassanak, beszelgethes
senek. A Gyomaendrodi Kozeleti Kavebaz
viszont szellemi muhelykent mukodik. A
Kavehaz legfontosabb celja, hogy Gyoma
endrod polgarait tajekoztassa a varost erin
to aktualis kerdesekrol.

A rendezvenyen Magyarorszagon koz
kedvelt es elismert szemelyisegek vesznek
reszt, aldkkel beszelgetiink errol-arr61.

• Eloszor 2016. marcius 1-jen talalkoz
tunIc Beszelgettunk a varost erinto proble
makr61 Toldi Balazs polg;hmesterrel

• A mezogazdasag helyzeterol Dr. Gyu
ricza Csabaval

• Egyhazi temakorben megismerhet
tuk Balint Sandor neprajztud6s csodalatos
munkassagat es gyujteseit Prof. Dr. Barna
Gabor elOadasaban

• Hallhattunk a megbocsatasr6l Ivanyi

Laszl6 esperes-plebanost61
• Nagyon erdekes volt Fidelis novel' elo

adasaban "Afrikaban jartam misszi6ban" c.
eloadasa, aid Mak6r61 volt vendegiink

• EmHtbetnem a Draga Elza c. magyar
film rendezoi valtozatanak bemutat6jat a
Gyomai MuvelOdesi Kozpontban

• Ettiink finom halaszlevet Timar Janos
es csaladja j6voltab61

• Volt ingyenes rakszures es kerekasztal
beszelgetes a rak Idalakuhisaban szerepet
jatsz6 7+1 figyelmezteto jelrol es a daganat
megelOzeserol.

Szeptember 20-an, az esti orakban
beszelgettunk helyi, orszagos es europai
ugyekrol. Vendegiink ~olt:

• HOLVENYI GYORGY eur6pai parla
menti kepviselo

• es Toldi Balazs
Gyomaendrod yaros
polgarmestere.

A moderator sze
repet Dr. Varju Lasz
16 toltotte be.

Holvenyi Gyorgy
beszelt a Kozel-ke
leti helyzetkeprol
es az iildozott keleti
keresztenyekrol Irak
ban. Kiemelte, hogy
a Magyar Kormany
azt kepviseli az Eu
r6pai Parlamentben,
hogy ott, helyben ad
janak segitseget, ne
pedig a nepvandorlas

adta lebetoseggel eljenek az emberek, ki
szolgaltatva oket az emberkereskedo1<Jlek.
Oda kell minden erot osszpontositani, es
ezeket az orszagokat, varosokat es falvakat
ujja kell ep(teni, es ossze kell fogni a vilag
nak. Egyre tobb orszag jon arra ra, hogy ez
az egyetlen jarhat6 lit, amit Magyarorszag
kepvisel. Kiemelte es felh(vta a fegyelmet a
nemreg elkeszult dokume~tumfilm megte
ldntesere, aminek dme: "Ovek a Mennyek
Orszaga". Kerte, hogy minel tabben nezzuk
meg, es megertjiik, hogy mirol is van sz6.
Toldi Balazs polgarmester pedig beszeIt a
TOP-os palyazatokr61, amit eddig a yaros
nyert, es arro!, amiben palyazatokat adtak
be. A program a kerdesekre adott valaszok
kal zaruIt.

Ungvolgyi Janos
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Ezzel a gyonyoru idezettel talalkoztunk Nagyszalontan, Arany
Janos 1 Nagyszalonta, 1817. marcius 2.-Budapest, 1882. okt6ber
22.1szuI6hazaban, Arany Janos bolcs6jeben.

Augusztus31-en, iden is kirandultunk a gyomaendr6di mi
nistransokkal, a ket egyhazkozseg plebanosaval, kantoraval, hi
veivel.

Arany Janos szuletesenek 200. evfordul6jara emlekezve,
meglatogattuk szul6hazat, mely 6rzi az Arany csalad butorait,
korabeli hasznalati targyakat. Az udvart a kolt6 altai megenekelt
eperfa "unokaja" arnyekolja be, mellette az a kut, amelynek vizet
a kolt6 is itta gyerekkoraban. A szul6i haz tajhazkent is uzemel,
melyet lelkes szalontaiak tartanak latogathat6 allapotban.

A F6 teren all a Csonka-torony laz 1600-as evekben epult val'
maradvanya/, amelyben ma Arany Janos Emlekmuzeum talal
hat6. A Csonka-torony bejarata folott karosszekben ul6 Arany
szobra nez Ie a latogat6ra. A szobrot Str6bl Alajos tervei alap
jan Szeszak Ferenc keszitette 1907-ben. A tornyot a kolt6 halala
utan fia, Arany Laszl6 kezdemenyezesere ujitottak fel, es az altala
atadott szemelyes targyakkal, konyvekkel, iratokkal emlekmuze
umnak rendeztek be. A torony negy emeleten lathat6 kiallftas
talan legerdekesebb resze Arany egykori dolgoz6szobajanak
eredeti berendezese.

A varoska tovabbi nevezetessegeire csak rapillantottunk,
mint: Nagyiskola, itt tanult es tanitott Arany, reformatus, katoli
kus, ortodox templomok, szoborpark.

Uti celunk kovetkez6 allomasa Nagyvarad nevezetessegei,
els6 sorban a Puspoki Szekesegyhaz es kornyeke.

A Puspoki Szekesegyhaz a legnagyobb, sokak szerint a leg
szebb videki barokk stilusban epult templom Romaniaban. A
monumentalis meretU /33x12m/, gazdag bels6 diszftes onma
gabanislenyugoz6.

Af6bejarat mel lett a falon Szent Laszl6 lovagkiralyt abrazol6
dombormuvet, valamint a kiraly csatabardjat lathatjuk. Ez ut6b
bi egyenesen a kiraly sfrjab61 val6, a legenda szerint ezzel fakasz
tott vizet a sziklab61 szomjaz6 katonainak.

A bazilikaban egy barokk f6- es negy mellekoltar, szamtalan
szenteket abrazol6 szobor, dombormu, festmeny, kep talalhat6.

A torok uralom al61 val6 felszabadulas 116921 emlekere, ev
fordul6jara emlektablakat avattak.

1964 majusaban az ateista allam Ie akarta bontani a pleba
niatemplomot, de Nagyvarad lakossaga nemzeti es felekezeti
hovatartozasra val6 tekintet nelkul megmentette a templomot
a lebontast61.

A templom galeriajaban megneztuk az Egyhazmuveszeti Ki
allftast. Legertekesebb darabja a diszes Szent Laszl6 herma, mely
a 19. szazad vegen keszult. A mellszobor alaku ereklyetart6ban

n ..I~/W),,).JI' Szent Laszl6 koponyacsontjanak egy darabjat 6rzik, amelyet a
hires gy6ri hermaban lev6 koponyacsontb61 pattintottak Ie. A
majus elejei kormeneten korbe viszik a hermat.

Kirandulasunknak ez volt a f6 celja, tovabb szabad program
kereteben fedeztuk fel a nevezetessegeket: Kanonok SOl', val',
szinhaz, Nyugatosok szoborcsoportja, Orsolya- rendi templom,
Ortodox Puspoki Palota, Holdas templom, Gorog Katolikus Sze
kesegyhaz, stb.

Fagyit, udit6t, feln6ttek sort k6stoltak.
Kes6 delutan indultunk haza, j61 kifaradtunk.
Koszonom mindnyajatoknak, koszonjuk egymasnak ezt a j6

hangulatu, tartalmas kirandulast, hogy egy nap alatt ennyi min
dent bejarhattunk, megnezhettunk.

beleszbveset is az imadsagokba.
Ezt 2002-ben Szent II. Janos Pal
papa bt llj titokl<:al, a vilagossag
titkaival bovitette ki. fgy a ro
zsafLizer tizedeinek imadkozasa
kbzben vegig elmeJkedhetjiik a
szent evangeJium fa esemenyeil.
Ezert is nevezteJ<: a rozsafLizert a
szegeny emberek bibliajanak is.

A szentolvaso imadkozasahoz
szamos csodas esemeny flizodik,
ezert a katolikus keresztenyek
kiilbnbsen ragaszkodnak hozza.
A legtbbb hivo katolikllS ember
nek van rozsafLizere, estenkent
ezen imadkozik, magaval viszi a
templomba es a szentmise elotti
szent csendben imadkozgatja, -es
amikor valaki meghal, a ravata
Ion bsszekulcsolt kezeire fUzik
a szentolvasot, hogy a nagy Mra
magaval vigye az imadsagnak ezt
a szent eszkbzel.

Az 1858-as lourdesi, 1917-es
fatimai, 1981-es medjllgorjei Ma
ria-jelenesek soran a Szent Szuz
mindeniitt kerte a rozsafLizer
napi imadsagat, mint egy olyan
imamodot, amely tavol tartja a
satan cselszbveseit, s amely ima
a vegiteJet napjan sok leJket fog
megmenteni a karhozat tLizetol.
Romaban, a Sixtusi kapolnaban
ezert is lathatjuk Michelangelo
gybnybru freskojan azt a jelene
tet, hogy a vegiteletkor egy angyal
a rozsafiizernel fogva ragad ki egy
lelket a karhozat langjai kbziil.

Okt6ber h6napban ne feled
keZZLink meg errol a szep imad
sagunkr61! IgyekezzLink mine!
tbbb okt6beri ajtatossagon, kbzbs
rozsafLizer imadsagon megjelen
ni es egylitt kbnybrbgni a Szent
Sziizhbz: "R6zsafLizer Kiralynoje,
kbnybrbgj erettiink!"

Czank Gabor plebanos

R6zSAFUZER HONAPJA

A romai katolikllS Egyhaz
hagyomanya szerint oktober a
rozsafiizer, -mas neven szentol
vaso- h6napja. A lepantoi csata
idejen (l571. oktober 7.), amikor
a kereszteny csapatok legyozte!<:
a tbrbkbket, Szent V. Piusz papa
elrendelte, hogy a keresztenyek
templomaikban estenkent a ro
zsafiizert imadkozzak, a keresz
teny csapatok gyozelmeert, ami
be is kbvetkezett. A szent papa
ezert oktober 7- re bevezette a
katoliklls naptarba Rozsafiizer
Kiralynoje iinnepet, iIIetve ekkor
jbtt szokasba, llgyancsak a papai
rendeletnek megfeleloen, hogy
oktober honapban minden este
kbzbsen imadkozZllk a szentol
vasal.

A rozsafiizer egyike a leg
osibb imadsagoknak. Mas vilag
valhisoknal (hinduizmus, iszhim)
taJalllnk a rozsafiizerhez hasonlo
imafiizerekel. Ahindllknal mala a
neve, a mllzllimanoknal tesbih, az
ortodox keresztenyekne! csotki,
brojanica vagy komboszkinion.
Mindegyik vallasnaJ egy-egy
imat mondanak a fiizer gybngy
szemeire. A keresztenysegben az
egyiptomi szent remete!<: (Szent
Pachomiusz, Szent Onufriusz,
stb.) altai terjedt el. Ok szaz
gybngyszemet fliztek egy zsinor
ra, igy szamoltak meg, hogy hany
imat, -tbbbnyire Miatyankot- ve
geztek el naponta. A remete!meJ
ez tbbb ezer imat is jelenthetett
egy nap. Kesobb mar nem csak
Miatyankot, hanem Udvbzlegyet
is imadkoztak a gybngyszemehe.

A rozsafLizer mai alakja Szent
Domonkos rendalapito szerze
tes nevehez flizodik. 0 osztotta
bt "tizedre" az olvas6fLizert, es
a vezette be az bt brvendetes, bt
fajdalmas es bt dicsoseges titok

6
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2017. oktober 31-en
keri.il sor a reformacio
500. jubileumi emlek
evenek kozponti iinnep
sege a Papp Laszlo Bu
dapest Sportarenaban.
A delelott 10 orakor kez
dodo program 15 ora
kor er veget. Kulturalis
programok, istentiszte
let, iinnepi beszed, latva
nyos bemutatok, ossze
vont reformacioi korus,
kozos eneldes formaIjak
a rendezvenyt.

Az elso blold<ban (10:00 es 11:00 ora kozott) kap helyet az llgy
nevezett Kozeleti resz, amelynek kereteben Balog Zoltan emberi
erMon'as miniszter koszonti a resztvevoket, Orban Vildor, Ma
gyarorszag miniszterelnoke pedig i.innepi beszedet tart. Ezt gazdag
kulturalis programok kiserik.

A masodik blold<ban (11:00 es 12:00 ora kozott) a program oku
menikus istentisztelettel folytatodik, egyhazi vezetok szolgalataval,
osszevont, tobb szaz fos korussal es termeszetesen kozos eneldes
sel. A ket Mlelotti bloldwt az MTVA egyenes adasban kozvetiti
majd.

A harmadik bloldc, amely egy hosszabb ebedszi.inet utan veszi
kezdetet, reformacioi gaJamusorral folytatodik, neves szineszek
es enekesek kozremiikOdesevel, valamint reformacio tematikaju
filmbejatszasokl<al es eloadasold<al egeszen 15:00 oraig. A prog
ramra oktoberben indlll a jegyertekesites, jelkepesen, 500 forintos
jegyarakkal, amelyekbol a befolyt osszeget a Reformacio Emlek
bizottsag j6tekony celra forditja. A jegyek erkezesi sorrendben kel
nek el, osszesen tobb mint 10.000 f6 regisztraciojara lesz lehetoseg.
Az iinnepseg idotartamara valo tekintettel szereny ebedcsomagok
igenylesere is lehetoseget biztositanak. ezt a jegyar magaban foglal
ja. Online regisztralni egyenileg es csoportosan is az alabbi linken
lehet:

http://www.eventim.hll/hu/jegyek/reformacio-500-budapest
papp-Iaszlo-sportarena-471972/event.html

Azok az erdeklodok, aldk nem tlldnak online regisztralni (in
terneten jegyet vasarolni), a helyi lelkesztol tudnak segitseget kerni.
A mi gyi.ilekezetiink is vonattal utazik. Azon vendegek eseteben,
aldk vasuttal erkeznek a fovarosba, a MAv kedvezmenyeket bizto
sit a jegy felmutatasat kovetoen.

Talalkozzunk tehat oktober 31-en, a reformacio felevezredes
jubileumanak i.innepen a budapesti Papp Laszl6 Sportarenaban,
hogy egyiitt emlekezziink, s iinnepelji.ik a reformaciot, a meglljulas
lendi.iletevel!

November 5-en a 9 6rakor kezdodo istentiszteletiinkon helyi
szinten is megemlekeziink e jeles, rna is hato esemenyrol. Eld<or egy
fat is el fogunk iiltetni. "Ha tudnam, hogy holnap vege lesz a vihig
nak, meg ma eliiltetnek egy almafaf' - mondta Luther. Mi a faiilte
tessel osztonozzi.ik magunkat Luther peldajan keresztiil, hogy sose
szabad belefaradni a jo cselekvesebe. Szeretettel varunk Mindenldt!

Gyomai Evangelikus Egyhazkozseg
5500 Gyomaendrod Fo tit 178.

Nagyszabasu reformaci6i megemlekezes
Ugye ismer6s

Gyomaendr6don es
kornyeken a felhivas
szovege es a hang is.
A Cibere hangja, jel
legzetes hanghordo
zasa is a fUlunkben
van. CIBERE, a boh6e
CIBERE, a hirdet6 CI
BERE, a gyereknapok
onzetlen, aldozatho
z6 szervez6je most
BAJBAI\J van! Eddig
6 adott, most 6 ker.
A feltUn6en dekoralt
Trabantjanak musza
kija lejart es a meg
ujitashoz nines eleg
penze, 80 ezer Ft hi
anyzik...

Ket lehet6seg
'-....... ---!J van:

1: A Templarius
Alapitvany 53200015-11060273 f6 szamlaszamara lehet
atutalni, torvenyes uton az elkuldbtt forintokkal tovabb
folytat6dik a telepules egyik jellegzetessege,

VAGY 2: Penzhiany miatt megszunik a jelenseg es ezzel
VARGA MIHALY (Cibere) megelhetese is alaposan leszukul.

Tisztelt Vallalkoz6k! Tisztelt adakozni szandekoz6 j6aka
ratu Embertarsaim! Aki teheti, ki-ki lehet6segehez merten
segftse az ugyet, hogy CIBERE gepkocsijanak muszaki vizs
gaja mihamarabb meglegyen.

Koszbnjuk el6re is nagylelku segitseguket.

Arany Janos szii/ah6za elatt Nagyszalontan Reformaci6 500 Nemzeti Megemlekezes I
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CIVIL SARO.k BESZELGET:ES

DR. VALAH BELA FOGORVOSSAL

Tavasz 6ta kesziildk a cikk megirasara.
Gondoltam, hogy nem lesz egyszeru taLallw
z6t dsszehozni, pedig meg afeleseget, Agikat,
-egykori kollegamat- is segitsegUl hivtam.
vegiil megis sikerrel zarult a kezdemenyezes.
Szeptember elejen, talan az osz vegleges es
visszavonhatatlan bekdszdnte elott, a ven
asszonyok nyara mondhatni utols6 igazan
meleg, napjenyes deluttinjan megcsdrrent a
telefon. Agika volt az. Grdmmel fogadtam
a meghivast kedvenc tart6zlcodasi helyiikre,
a nyaral6ba. Megerkezesemkor Doktor ur a
teraszon tevekenykedett. Gondo/van a telre,
szaritott eros papri/cat darabolt, mondvan ez
adja majd meg az izet a birkapdrkdltnek!

Regi ismeroslcent iidvdzdltiilc egymast.
Az asztalon mindenfele osszel era gyiimdlcs,
amit leginlcabb a maguk altai gondosan iil
tetett es apolt kertbOl szedtek a vendegnek.
Kdnnyen indult a beszelgetes mindenfelerol,
kertrol, a kdzel hasonl6 /coru gyerekeinkrol,
unokakr61.

Doktor Ur! Arra kerem, mondjon ne
hany gondolatot onmagar61 es csaladja
1'61.

1950. majlls 14-en Szarvason szulettem
pedagogus szulok gyermekekent. Edes
any<lm Garay Ilona, aId Szarvason vegezte
a tanitokepzot, majd kesobb Szegeden a ta
narkepzo fOiskolan biologia-fOldrajz szakos
tanari diplomat szerzett. Edesapam Valach
Janos Miskolcon, az Evangelikus Liceum
ban, majd szinten Szegeden 0 is tanari dip
lomat szerzett. Ugyanis, a tanari diploma
megszerzese feltetele volt annak, hogy a
nyolc osztaJyos tanyai iskolai hanyattatasok
utan, vegre Szarvason kapjanak aHast.

Miert vaIasztotta a fogorvosi palyat?

En, valoszinu edesanyamtol orokoltem
a biologiai erdeklodesemet. Ennek, va
lamint sZlileim gyenged rahatasanak ko
szonhetoen jelentkeztem a SZOTE fogor
vosi kara1'a, ahova elso nekifutas1'a fe!vetelt
nye1'tem.

Hogyan keriiltek Endrodre?

Meg az egyetemi evek alatt osszeha
zasodtunk a menyasszonyommal, Palov
Agnessel, - a nagyon sokak altaI isme1't es
sze1'etett Agi nenivel, - aId szinten Szege
den sze1'zett tana1'i oklevelet. A diploma
megsze1'zese utan, - miutan felesegem is
szarvasi szarmazasu -, hogy mine! kozelebb
ma1'adhassunk szuleinkhez, csaladunkhoz,
End1'odon vallaltunk allast mindketten.
Kozben megszlilettek gyermekeink, na
gyobbik fiunk Bela 1974-ben, majd ket ev

mulva, 1976-ban Il:"""::l"l":'I'3"'""~

Idsebbik gye1'me
kunk Csabi.

Betegei sze-
rettek, sokan va
lasztottak Ont
fogorvosuknak
korzeten kiviil is.
Mi lehet a szak- I

mai sikernek az
oka, illetve, mi a
j6 orvos es orvos
las titka On sze
rint?

En olyan ko1'
zetet kaptam, ahol
tobb eves lemara
das volt, igy aztan
megvaHva, "volt mit csinalni"! Sokszor, on
kent vallaIt tulo1'aban vittem a ko1'zetem. A
fogorvoslasban nem csak a kenyerkeresetet,
de hivatast is tataltam. Szerettem a szakmat,
e1'dekelt is, ugy a munkam, mint a pacien
sek sorsa. Ogy e1'zem a betegeim szerettek
es elismertek, ami o1'ommel tolt el a mai
napig.

Tobb cilduson at tevekenykedett a
kepviselOkent a yaros erdekeben. Mi mo
tivaIta arra, hogy elfoglalt orvoskent a
politikai eletben is szerepet vaUaljon, il
letve hogy gyozte ezt energiaval?

Nem csak a betegeim, de a telepules
sorsa is erdekelt, tenni akartam erte, s igy
kerUltem kapcsolatba 1990-ben, - hozza
teszem masodik kiserletre - a helyi politi
kava!. (Az elso meg Endrodon volt, lete
lepedesunk utan nem sokkal, az 1970-es
evekben. Az tortent, hogy tobbek felkere
sere felvettek egy valasztas elott a tanacs
tag-jeloltek nevjegyzekebe, ahonnan K.I.,
akko1'i kozsegi pa1'ttitka1' szeme!yes utasi
tasara azonnal to1'oltek.) A 1'endszervaltas
utani helyi politikai eletben fliggetlenkent,
harom cildust toltottem a varos fej16de
set szolgaJo, cildusonkent valtozo nevli
bizottsagokban elnokkent. 1990-ben meg
ugy kezdtunk hozza az onkormanyzat es
hivatala szervezesehez, hogy - "Esernyot,
kutyat, parterdeket tessek az el6szobaban
hagyni! A tanacskozo terembe csak varosi
erdekek kerulhetnek be!" - Ezek az elvek
azonban hamarosan modosultak! Meger
ne egy konyvnyi tanulmanyt, hogy mil< es
miert tortentek idonkent a hatterben!? ....
Egy kicsit talan elkalandoztam, - morfon
dirozik - de hat ez is en vagyok, ez is velem
tortent meg!

Kepvise!okent milyen celokat tuzott
ki maga eIe es azok hogyan val6sultak
meg a yarOS eleteben?

Mi volt a eel? - kerdezett vissza. A varos
erdekeit kepviselni., megoldani az aktualis
problemakat. Szerettuk volna helyrebil
lenteni az egyenslllyt a ket telepulesresz
kozott. Ez azonban sajnos, ugy erzem nem
sikerult!

Tudjuk, hogy nagyon szereti a terme
szetet, a vizeket, a horgaszatot! Egy kicsit
beszeljen hobbijair6l, illetve nyugdijas
kent hogyan telnek napjai?

2002 utan mar csak a szakmanak, hor
gaszatnak, vadaszatnak eltem. Kozben,
1995-ben aktiv reszvetelemmel megalapi
tottuk a Templom-zugi Kornyezetvedelmi
es Ho1'gasz Egyesliletet. Ez a szervezet kap
ta a halaszati jogot es a holtag fenntartasi
kotelezettseget a vizteruleten, mely azota
is kozmegelegedesre gyakoro!. Reme!em,
meg sok evig nylijt pihenesi, szorakozasi
lehetoseget az egyesUlet tagjainak ~s az ide
latogato udu16vendegeknek.

Nyugdijba vonulasom ota mind tobb
idot toltunk Idnt felesegemmel a zugban,
ahol horgaszattal, kerteszkedessel foglalko
zunk. A vadaszat kezd valamelyest hatter
be szomlni: az eronlet nem javul...! Sajnos
mostanaban gyakran kuzdbk egeszsegugyi
gondokkal! De! .. A nehezsegek azert van
nak, hogy urra legyunk 1'ajta!

Kivanom a magam es olvas6ink neve
ben, hogy mielobb igy legyen!

Koszonom a vendeglatast es a kelle
mes beszelgetest!

Gyomaendrod 2017. szeptember 11
Lejegyezte: Leh6czkine Timar Iren
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"Halkan janni, menni! Semmit meg nem fogni, Ie nem verni!"
Evekig sulykoltak belenk iskolai muzeumlatogatasokon ezeket az
illemszabalyokat. Talan ezert erzek maig is elfogultsagot, ha mu
zeumba, tajhazba lepek. Aztan egyszer esak kiderLII, van, ahol mas
kent velekednek minderr61. Ahol, ha kedvem van, leakaszthatom a
fogasr61 a sokeves vallkend6t, leulhetek a kemeneepadkara, de meg
a parasztszeker tetejere is felmaszhatok, ha ugy tetszik. ada se neki,
arra 'vaI6. Ha akarok, ragyujthatok a szobaban eluldagelve. Meg ba
torftanak is: "Ne zavartassa magat! Szoktak itt dohanyozni. A fUst
legalabb elveszi a faldes szobanak ezt a sajatos, dohos szagat".

"Szoktak itt dohanyozni" - biztatott az iment Vaszk6 Iren nyug
dfjas pedag6gus, aki gondjat viseli ennek a regi kis haznak -, de
vajon kik? Egyaltalan milyen az elet itt, a gyomaendr6di tajhazban?
Nos, mint meggy6zodtunk r6la, meglepoen eleven, pezsgo.

Hoi a bikkfa tekeno?
Van, hogy kihirdetik, este beszelgetes lesz. Akkor aztan jannek

a falu aregjei pattogatott kukorieaval, hogy legyen mit eszegetni.
Irenke neni megfogja a hasasuveget, bort talt bele, 5 vege hossza
nines aZ"amikoren meg legeny voltam "-nak. Maskor tartenelem-,
rajz, vagy eppen irodalom 6rat tartanak itt. - Ha a Toldit tanuljak?
"Na, gyerekek! Aki megmutatja, hoi a bikkfa tekeno, meg a esoboly6,
kap egy atast:' Ennyit kell esak mondani, 5 lazas kereses kezdodik
maris. De hat honnan is tudnak a mai gyerekek, mi az a esoboly6?
- tarja szet a kezet Vaszk6 Iren. Telen j61 befutik a kemencet, ha az
6vodasok jannek. J61esik eluldagelni a kemeneepadkan, ott aztan
elhallgatnak a meset napestig. A kapun felirat: "Kules a szomszed
ban... "S adjak is barkinek, aki keri. Nines szigoru nyitvatartasi rend,
jajjan esak, akinek kedve tartja. Beszelgessen, nezzen karul nyugod
tan, k6stolja meg a kert gyumalcsfainak termeset, nem zavarja sen
ki. Irenke neni, ha raer, itt van,s szivesen elkalauzol barkit. Pentek
este beallftott vagy 30 fiatal, a honismereti szakkar tagjai. Eljattek,
hogy szetnezzenek a toronyb61, 5 ha mar itt jartak, beneztek ide is.
Kinyitottunk hat nekik... J6t beszelgettUnk. A szavoszek most egy
kedvuen pihenget, megerdemli, areg mar szegeny, megis sokat
dolgoztatjak, gyerekek, felnottek. - Fonalat kene vetni, am ezt mar
esak egy asszony tud, azvegy Fulop Mihalyne Szilagyi Juliska 
majd ketkedesem latva hozzateszi - , tudja ez tiszta matematika,
azert olyan nehez.

Szott az egesz esalad
Szottesek mindenutt. Az asztalon, a subI6tban ... Nem esoda,

ha ket szottes kiallitast is rendeztek annak idejen. A Nepmuveszeti
Muzeum munkatarsai ugy velekedtek, europai jelent6segu minta
kines gyult itt assze. - Ez a nep rengeteget szott. Meg a ferfiak is
segitettek. Dupla veressel, szedett szavessel nagyhetre 10 rendet
kellett esinalni. Aki nem lett kesz, inkabb eldugta, kulanben kiesu
foltak ... Sokan mondjak:"az a buta paraszt". Hat lehet buta, aki azzal
az agyondolgozott, kerges kezevel ilyen gyanyaru orgonaesaves,
szedett mintat tud szoni? Vagy itt ez a rozmaringos - terft ki egy
val6ban szep abroszt -, micsoda gazdag lelekrol arulkodik ez a eso
das mintakines!

Feeske a hombarban
Ugy 8-1 0 eve szuletett meg a tajhaz letrehozasanak gondolata.

Vaszk6 Irennek mar ekkor gyujtemenye volt, kerdeztek, mennyiert
adna a kazsegnek? 6 esak annyit mondott, hfvjak meg a tanaes
ulesre. - Ott aztan felajanlottam mindent a tajhaznak, inkabb itt
a helye, mint hogy a hazal6ke legyen. Nem igaz? A j6 pelda hatott.
ElsokentTfmar Andorne, Riea neni ajanlotta fel areg nyoszolyajat es
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melle egy tulipanos ladat. Maskor gyujto ut alkalmaval a esirkek al61
kerult elo a maig is feltve orzatt pendel. .. Egy idos ember is jelent
kezett, hogy a padlasan szetszedve van egy szeker. Ha kell, vigyek...
- Egy egesz osztaly alit neki, hogy asszerakja. Kepzelje! Egy szeg
sem hianyzott belole. A gyerekek az6ta is nagyon szeretik. A tajha
zat 1977 novembereben nyitottak meg,s mint az eddigiekbol is ki
tetszik, hamar elet kaltazatt az 6don falak kaze. De nem esak az em
berek erzik itt j61 magukat. A kemenyen g61ya feszkel. A hombarban
egy ketlves feeske esalad talalt otthonra. - Nem akartak megadni
a mukadesi engedelyt, de en ezzel nemigen tarodtem akkoriban. A
haz rendbehozasaban a szoeialista brigadok, es meg sokan masok
segitettek. Szerettek itt lenni. Ez volt a fontos. Kesobb megkaptuk
az engedelyt is...

Rezust napsutesben
Vaszk61ren nem esak a targyi, hanem a szellemi hagyomanyokat

is szorgosan gyujti segftoivel, mert azok is vannak boven. - A gye
rekeket a legkannyebb rabfrni a hagyomanyok mentesere. Sietnunk
kell, mert ugy hiszem, igy is a 24. 6raban fogtunk hozza. Ott van a
szottesek into peldaja. Mire eszbekaptam, a legertekesebb, legre
gibb darabok kerultek a halottakkal a fold ala. Surget a mul6 ido, 5

ezt megertettek ezek a gyerekek is. Jarjak az ismerosaket",mit tud a
tata? '; 5 amit gyujtenek, meg is tanuljak. Nemreg a betlehemjarast
dolgoztak fel. Megtanultak, bemutattak. A tajhaz hetszer telt meg
zsufolasig, akkora volt az erdeklodes. Maskor a husveti szokasokat,
megint maskor a nepi jatekokat dolgoztak fel igy - Nyolcan vot
tunk testverek. Edesapam rendkfvuli emlekezotehetseggel bfrt, 5

mfg anyank ruhaeskainkat mosta, az 0 feladata volt meselni nekunk
- emlekezik szelfd banattal. - Megtanultuk egyszer a betlehemja
rast, meg a feketevasarnapi kaszantoket... Kesobb, mikor mar areg
volt, es nem latott, sokat hallottam, hogy ejszakankent nem alszik.
Ha megkerdeztem, mi baj van, esak annyit mondott: "Majd meg
tudod, fiam!" Akkor meseljen - valaszoltam, 5 0 elkezdte. Sokszor
lejegyeztem, maskor megtanultam, amit mondott. Kesobb mar tu
datosan gyujtattem. Egyszer - meseli -, a Neprajzi Muzeumban
latott egy nagy kepet kiallftva egy endrodi, felravatalozott halottr61.
Akkor dabbent ra, hogy ez is ertek. Az6ta gyujti a buesuztat6kat,
5 az ehhez kapesol6d6 szokasokat. - Mezotur 12 kilometerre van
tolunk, megis egy vilag valasztott el minket a karnyezo telepulesek
tol alta laban. Nagy volt mindig itt az elzartsag. Latni a lakodalmas
szokasok nagy elteresen is. Ezert olyan fontos, hogy eppen mi ne
hagyjuk veszendobe menni ezeket az ertekeket, 5 ezert nem szabad
elszalasztani az adand6 alkalmakat sem. Gyakran jarok esigatesztat
esinalni. Ilyenkor esak annyit kell, mondjak: "Hej, Brigitta neni! De
szep lany lehetett maga valamikor!" Aztan esak hallgatnom kell, 5

az emlekeknek nines hatara, de erteke annal inkabb... Eljart az ido.
A magasan all6 nap meleg fenyeben rezust esillan, mintha jelezne,
itt a targyak is visszanyerik regi enjuket. - Gyakran kalesanadjuk
lekvarfozes idejen - magyarazza tekintetem kavetve -, nines mar
ilyen a mai hazakban. Meg arultUnk is, ha viszik, hiszen igy fenyese
dik ki igazan...

Kep, szaveg: Nagy Agnes
Forras: Bekes Megyei Nepujsag, 1984.06.01.
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A het eve elhuny{ Marton Gaborra emlekezunk ezzel a rovid frasaval.
Marton Gabor: Elok, holtak vallomasa
Gyomaendr6d, 2008. (40-43. oldal)

vacsor.tJegy: 1 700 Ft

Hely$Zln: Karas Etterem, Gyomaendrod ( Holler)

Jetenfk&z4s1 haMrldlJ: old6bf}r 10.
Mindenkif szeretettel varunkl

sz61t egyik sem. Neztek, mig belattak.
Nem tudtak, vaI6-e, vagy igezet, ami
nek tanui voltak. Ott alltak egy darabig,
mintha meg akartak volna bizonyosod
ni, hogy nem fordul vissza.

Az asszonyok kbzelebb huz6dtak
a ferfiakhoz. Csak, mikor mar nem lat
szott semmi es hangja sem hallatszott
a masinanak, sz61alt meg az egyik:

- Elment.
Szavaban esodalkozas es meg

kbnnyebbules volt.
- EI az - valaszolt ra kurtan tbbb is

egyszerre. Aztan esoportosan indultak
vissza a munkaba. Hosszan gondol
koztak, esak aztan kezdtek beszelni a
latottakr61.

(Csak okosak voltak el6deink, mi
kor nem engedtek, hogy a falun men
jen keresztOl a vasut. Hisz meg igy, a
hatarban jarva is nagy galibat okozott!
"Az elbljar6sag nem adta beleegyeze
set, hogy a vasut Endr6dbn atvezes
sen, mert a masina er6s zakatolasa a
lakossag ejszakai nyugalmat zavarja,
kipattan6 szikraja tUzveszelyt okozhat,
es sok kart idezhet el6 a hasznos alla
tokban.")

2017. olct6ber 14 - dn szombaton, egyhiizkozsegi vacsonit
tarlunk, me/yre szeretette/ megllivjuk es e/vckjuk!

GyUtelcez6: 17 aratal
Vacsora: 18.30 6rakor

MenU: A - vegyes tal
B - marhaporko/t galuskaval, savanyusaggal

Zehe: Kocsis Marlon
Tombolatargyakat szerefettel elfogadunkl

'Jegyet vas(Jrolni, feliratkozni, valamint a tombolara szant
targyakat Madni a gyomai p/ebanian lehet irodai idoben, Wetve
vacsora e/6tt az etteremben.
Az iroda nyitvatarlasa:
hetfo, kedd, szerda"pentek: 9-11araig

'Jagyek vaslir/~sara meg az endrodi es a hunyai plebanilin is van
lehetOseg.
Erdekt6dni _ gyomal pt4b'n/a 661386-129 - es te/efons:lamim,
va/amint az endl'6dl pldMnla 661283-940 - es telefonszaman
lahat.

zest bevete/et templomunk felujit/:lsara kivanjuk fordftani
(kerltes).

A gyom I J6zus Szlve Temp/om hivel
"'---

a Satan hoi egyik, hoi masik eleinket,
hogy elterrtse az igaz utr61. .

Nem mondtak, de tbbben is gondol
tak, "hatha ez is valami brdbgi praktika".
Nem hittek, hogy latnak majd valamit,
de egyiknek sem jutott eszebe, hogy
ott hagyja a varakozast, visszamenjen
es szaporitsa a bog/yak szamat.

Igazsag es titok izgatta 6ket.
Kbzeledett mar delhez az id6, mikor

Mez6tUr iranyaban megjelent valami
feketeseg. A tiszta egen fUstfoszlanyok
oszladoznak.

- Gyun! Figyeljek esak kendtek! 
sz61t az €lIes szemu eskudt.

Mind arra figyeltek. Dbbbent esend
lett a valasz. A gyerekeket, kik eddig
szerteszaladgaltak, nyargalasztak, az
asszonyokhoz paranesoltak. Mindnek
megfogta a kezet az anyja.

Neztek mer6n mindnyajan a kbze
led6 valamit. A ferfiak fb/dbe szurtak a
vasvillat. Ratenyereltek a nyel vegere,
allukat ratamasztottak, mint a nyajat fi
gyel6 juhasz botja vegere.

Kis id6 multan a zakatolas is hallat
szott. A villakat kihuztak a fbldb61. Vol
tak kik nehanyat el6rebb leptek elszant
are~ifejezessel.

Igy kbzelednek
a veszett kutya
fele, mikor a kbr
bezarul kbrOlbtte.

Mikor aztan a
vasparipa j6 kial
tasnyira ert, az asz
szonyok keresztet
vetve terdre eresz
kedtek. Legbiz
tosabb m6dja ez
az brdbguzesnek.
Menekul a kisertes
ennek lattan.

Egyik-masik fer
fi melyen el6re ha
jolt, s oldalt forditott
fejjel kemlelt a vas
burok ala.

Hatha kilatszik
a "belure fogott 10
vak, -vagy isten
ments, mert az is
lehetseges- ma
ganak az brdbgnek
a laba. Annak sza
kasztott olyan pa
taja van."

Utana fordul-
tak a prusszbg6,
tovafut6 szbrnye
tegnek, mely kupet
huzott maga utan.

Sokaig nem

Mar alaposan benne voltak a mult
szazad masodik feleben, (nem is olyan
regen volt) de az endr6diek meg nem
lattak magat61 nyargal6 vasparipat.
Nem is igen hitte senki, hogy lehet
ilyesmi.

- Ha megis megy, akkor abba
ma' gonosz huneutsagnak kell lenni 
velekedett a kbzseg vezeWsege (az
breg bir6 megfogalmazasa szerint).

- Bolond beszed a', uram boesa' 
mondogattak az akkoriak.

- Meg hogy vasparipa magatU' vag
tasson!

- Kar azt a nagy tbltest, azt a nagy
gatat esinani. Beleblik a sok kbvet. Az
tan majd elbonthatjak.

- De hogy is mehetne valami, ami
nem e16?

Aztan, hogy a vastalpat, a sineket
is lefektettek, meg nagyobb lett a meg
hbkkenes.

- Mifele esuda az, ami ilyen vekony
vasgerendan tud olyan hosszan men
ni?

- Lehet, keritesnek szegeztek oda
a vasakat, hogy klvul ne esusszon a
kerek, hogy Ie ne kanyarodjon a ma
gas gatr61.

- Nem letezik. Nem lehet a. A' man
nem igaz - tamaskodtak tbbben is.

Aztan eljbtt az ideje, amikor meghir
dettek, meg ki is publikaltak, hogy pr6
bau!jat teszi az aeelszbrny, a mozdony.

Eppen szenagyujtes ideje volt.
A falut61 eszakra elterul6 kaszE1I6

"d6gos nepei" odasereglettek "frustOk"
utan mindnyajan a palyahoz. Tisztes
tavolsagra alltak a sinektOl. Nem mint
ha felnenek, de "jobb vigyazatosnak
lenni az effelevel."

Szepszamu nepseg gyult bssze, itt
is, ott is esoportosulva. Az emberek a
vasvillat is magukkal vittek, pedig sze
nagyujteshez "favella dukalt". Csupan
azert vittek, hogy ippeg ott legyen.
Hogy ne alljanak Ores kezzel.

Beszelgettek. Merlegelgettek az es
het6seget. Az asszonyok nem sz61tak
bele. Nekik hallgatni iIIett, mikor az em
bernep komoly dologr61 targyalt.

Id6nkent elhallgatva eszaknyugat
nak fordult az egesz esoport. Vartak
ketkedve... hatha megis lesz valami
a esodab61. Nem hittek, de borzongtak
t6le. FeszOlten figyeltek.

Hoi egyik, hoi masik allapltotta meg:
- Nem gyOn.
Szavukb61 rossz szellemet eluz6

varazsl6 ereje erz6dbtt.
- Man hogy is gyOhetne!
Folytattak a beszelgetest. Feleleve

nitettek a Bibliat, hogy kisertette meg
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Ferenc J6zsef Gyoman
-1874. szeptember 21.-

Kiraly 0 felseget aradi utja-
ban a bekes-gyomai vaspalya
fonel, a varos neveben, egyik
rendes ref. lelkesz Garz6 Gyu
la ur fogadta, meleg szavakban
advan kifejezest, a torhetlen hu
seg es h6dolat mely erzetenek,
s aldast kerve egyszersmind 6
felsegenek es kiralyi. csaladja
nak eletere, melyet 0 felsege
kitUn6 szivelyesseggel fogadott.

Forras:
III. evf. 39. szam, 1874.

szept. 27.

Levelezes
EndrOd,1874. szeptember 29.

Tud6sitasi helyreigazitasul, illet61eg kiegeszitesul: Mid6n 0
felsege a mi kiralyunk szept. 21-en delutan 3 1/4 6rakor Aradra
utazott a gyomai vasuti allomason Bekesmegye hataran az 6 h6
dolatos udvozlese ekkent tortenik vala.

Berobogvan homlokzatan az orszag cfmerevel diszesked6
folzaszl6zott es folkoszoruzott udvari disz vonat, mintegy
3000 ember orvendez6 es viharos "eljenzese" kozott dalias
konnyudseggel lepett az endrod-gyomai udvozl6 kuldottsegek
ele "a legels6 magyar ember a kiraly!" .... F6tiszt. Schiefner Ede
endrodi prepost-plebanos 0 nagysaga rovid tartalmas udvozlese
utan, ki egyszersmind a gyomai r. kath. lelkeszt, az endrodi es
gyomai eloljar6kat is szerencses volt bemutathatni 6 felsegenek,
a gyomai nt. ref. lelkesz Garz6 ur koszonte ezen orvendetes al
kalomb61 6 felseget; mely udvozl6 h6dolatokat legkegyelmesebb
atyai tetszessel fogadvan 0 felsege: a kegyteljes kiralyi szavakra
az eljenek igezetes es 6rias orom- sz6zata aradozott. Nehany
unnepelyes percig a kuldottseg egyes tagjaival valtott 0 felsege
sz6t, - Gyoma es Endrod lakossaganak mennyiseger61. ... s ku
lonosen az endrodi bfr6val az idei rosz termesr61, melyre Aradon
letekor Bekesmegyet illet6leg, hivatkozott is. "Kukorica sem lesz"
monda atyai reszvettel 6 felsege.

Meglep6en szep volt egy gyomai foldeszno imezen jellemzetes
szavait hallanunk:

-"Oh mint dobog a szive (mar mint a kiralye az atyai oromt(1)
a lelkemnek..."

-"Hat hiszen nem latja azt kelmed" monda nekie egy nem
nagyon melybelatasu egyen .. .'

-Mar aztan hogyne latnam, - valaszola egesz indignati6val
6, - de bizony Csak latom! ... Ni hogy nevet a szeme, mint orul a
lelkem, hogy itt van koztunk.

A gyomai nehany ropke percig terjedo id6zese alatt is meg
gy6z6dhetett 0 felsege, hogy a nep szeretet6 a kiralyi tr6n legbiz
tosabb tamasza, hogy szent Istvan apostoli koronajaval felavatott
kiralya irant ragaszkod6 a magyar... ! s hogyha a legels6 magyar
ember a kiraly: bizonyosnal bizonyosabb, az, hogy erte minden
honfi karja keszen all! Epen azert kertem a nepek Istenet, midon
o felsege tovabb utazott, hogy:

Aldd meg. orszagunkat, mi magyar hazankat Vezereljed j6ra a
mi kiralyunkat! "A gyomai vasuti allomas f6noke, es a Wodianer
uradalmi mukertesz hazafisaganak s 6 felsege a kiraly iranti
lojalitasuknak kitUn6 jelet bizonyitak be az allomasi f6epQlet fZle
ses foldiszitese altai ... Az orvend6 kozonseg osztatlan elismerese
Qdvozle vala 6ket.

Idosb bus Magyar
Forras: III. evf. 40. szam, 1874. okt. 4.

Gyomaendrodi 6sszefogas Egyesiilet
Tisztelt Olvas6!

2017.09.09-en (szombaton) "Kozos Sziviigyiink" j6tekonysagi
rendezveny kerult megrendezesre, melynek celja a Bekes megyei koz
ponti k6rhaz Pandy Kalman Tagk6rhaz Kardio16gia Osztaly Invaziv
reszlegenek torteno adomanygyiijtes volt. A tamogat6knak es adoma
nyoz6knak kisebb szines musorral kedveskedtlink. SajnaIattal vettiik
eszre, hogy egyes kozintezmenyeink, nagyobb cegek nem tekintettek
sziviigyiiknek a k6rhaz segiteset. Rendezvenyunket megis sikeresnek
mondhatjuk, igaz nem a teljes osszeg (500.000.Ft- ennyibe kerill az
ujra eleszto miiszeres koesi), melybOl 350.000.-Ft-ot sikeriilt ossze
gyiijteni, mely a k6rhaz Alapitvanyanak szamlajara atutalasra is kerult.

Koszonetet szeretnek mondani tamogat6inknak:
Dr. Kiss-Rig6 Laszl6 Puspok 6mak
Barankovics Alapitvany
Toldi Balazs polgarmester
Lehoczldne Timar It'enke alpolgarmester asszony
Profi-Media Kft.
Prima-Soft Bermunka Kft.

Magyar Villamos Muvek
Bekes Megyei Onkormanyzat
Templarius Alapitvany
Dreher Sorozo es Etterem

Azoknak a Ids i.izleteknek is szeretnenk koszonetet mondani, akik
valamilyen ajandek tombolatarggyal jarultak rendezvenyiink sikere
hez.

Vegul, de nem utols6 sorban szeretnem megkoszonni mindazok
munkajat, aldk reszt vettek a rendezveny szervezesben es a lebonyo
Htasaban.

Kosz6nettel: Raffael Attilane elnok
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ovatvezetO: Polanyi Eva

Annyi titkom maradt...

SZeiZ eve szUletett Szabo Magda (1917-2007)

1917. okt6ber 5-en szuletett Debreeenben, 2007. novem
ber 19-en hunyt el I<erepesen. Erettsegi vizsgajat 1935-ben
tette Ie Debreeenben, 1940-ben a debreeeni egyetemen szer
zett latin-magyar szakos tanari es bolcseszdoktori diplomat.
Ugyanebben az evben kezdett el tanftani is: ket evig szul6va
rosa ban, majd harom evig H6dmez6vasarhelyen dolgozott.
1945-t61 a Vallas- es Kozoktatasugyi Miniszterium munkatarsa
1949-ben tortent elboesatasaig.

Az irodalom szinte minden teruleten kipr6balta tehetseget,
indulasakor verseskotetekkel jelentkezett, kes6bb regenyeivel
valt hfresse, s szfnpadi muvei is sikereket arattak.

1947-ben hazassagot kotott Szobotka Tibor (1913-1982)
ir6val. Ennek emlekeit Megmaradt Szobotk6nak (1983) cfmu
konyveben irja meg. Ebben az id6szakban irja meg els6 ver
seskoteteit, majd 1949-t61 a kenyszeru hallgatas id6szaka ko
vetkezik: 1958-ig nem publikalhat, az ebben az id6szakban al
kotott muveit esak kes6bb adjak ki. Ekkort61 datalhat6 atterese
a regenyfrasra.

Az 1958-as Fresk6 es az 1959-ben megjelent Az 6z cfmu
regenyei hozzak meg szamara a szelesebb koru ismertseget.
1959-t61 szabadfoglalkozasu ir6. Sorra kovetik egymast muvei,
melyekben a lelektani regenyek hagyomanyait is hasznositva
formalja meg jellegzetes alakjait. bneletrajzi ihletesu munkai
az Okut (1970), valamint a Regim6di tortenet (1971), melyekb61
nemesak az alkotasban szemleletet formal6 gyermekkori ha
tasokr61 kaphatunk kepet, hanem erzekletesen, kordokumen
tum kent is hitelesen szamol be a korabeli Debreeen multjar61
es mindennapjair61 is.

1985-t61 ot even at a Tiszantuli Reformatus Egyhazkerulet
f6gondnoka es zsinati vilagi alelnoke. 1993-ban a Debreeeni
Reformatus Teol6giai Akademia diszdoktorava, 2001-ben a
Miskolei Egyetem tiszteletbeli doktorava avattak. 2003-ban el
nyerte a Femina franeia irodalmi dfjat Az ajto cfmu regenyert.
Az Eur6pai Tudomanyos Akademia es a Szeehenyi Irodalmi es
Muveszeti Akademia tagja volt, Debreeen varosanak dfszpol
gara.

Szuletesenek evfordul6ja alkalmab61 a Pet6fi Irodalmi Mu
zeum nagyszabasu kiallitast rendezett.

Kiindul6pontunk az ir6n6 vallomasa, miszerint ,,[ ...J ami
velem es korottem valaha megesett, es amit en annak a nyers
anyagab61 alkottam, aligha kulonfthet6 el. Ha meghalok, ma
gammal viszem minden titkomat, s nem lesz irodalomtOrte
nesz, aki meg tudja fejteni, mikor ki voltam, melyik figuram,
vagy m; volt val6ban igaz ebben vagy abban az abrazolasban.
A tLikor, amelyet a vilag fele fordftottam, halalommal szettorik,
eserepei nyilvan osszeilleszthet6k es beszorfthat6k lesznek va
lami keretbe, es megsem azt mutatjak majd, ami voltam, vagy
amit teremtettem:' (Szab6 Magda: Mezescs6k Cerberusnak,
168.).

Latogat6ink szamara e titkokba nyujtunk betekintest, a tLik
rot, mint szimb61umot tobb izben is felhasznalva. Bemutatjuk a
szemleletformal6 gyermekkori hatasokat; az ir6i venaval meg
aldott szul6k teremtette mesevilagot - melyekb61 a Sziget-kek
es a runder Lala cfmu muvek szUlettek, tovabba Debreeen cf
meret a barany motfvummal, mely az eletmu sarkalatos szim
b61umava valt. A szul6k es a szul6varos mellett felvillantjuk az
fr6n6 alma materenek, a D6ezi Gimnaziumnak vilagat, tanarait,
illetve attLinesuket az Abigel cfmu regenybe. Abigel szelleme
tarlatunkon megelevenedik, latogat6ink kfvansagaikat val6sa
gosan es virtualisan is rabfzhatjak.

Mivel Szab6 Magda muveiben sajat felmen6i kore epit ku
Ion maganmitol6giat, kiallftasunk fontos eleme egy esaladfa
lesz, melyen nemesak az fr6n6 rokonaival ismerkedhetLink
meg egy-egy fenykep segitsegevel, de azt is bemutatjuk, me
Iyik 6se, milyen muvenek szerepl6jekent elevenedik meg. Nem
feledkezhetLink meg Szab6 Magda teremtett testverer61, vagy
ha ugy tetszik altereg6jar61, a Fur Elise-ben megjelenitett Bog
dan Cecfliar61 sem, bemutatjuk mindazokat a dokumentumo
kat, melyek el6keszitik az eletmube val6 belepteteset.

Szab6 Magda maganmitol6giajaba felmen6in kivul ferje,
es bejar6n6je is beepult: Szobotka Tibor es Az ajt6 Emerenee e
megvilagftasban kerul bemutatasra tarlatunkon.

Kiallitasunk nem esupan az oneletrajzi ihletesu muvek tit
kaiba nyujt betekintest, hanem olyan ikonikus regenyek, mint
a Fresk6, Az 6z, a Katalin utca vagy a Diszn6tor keletkezestOrte
netet is felvillantja, mindezt Szab6 Magda szemelyes targyaival
illusztralva. Ezen tullatogat6ink megismerhetik Szab6 Magda
kezirasat, alairasait, kedvene illatat es kedvene foly6iratat.

Szab6 Magda areat, areait rengeteg fenykep 6rzi, melyeket
illusztraei6kent, illetve egy nagy tabl6ba rendezve is kiallftunk,
kepalairaskent az ir6n6 olyan szemelyes dokumentumaib61,
mint napl6ib61 es leveleib61 vett onreflexfv vallomasokat il
lesztve.

"A gorogok es a r6maiak hite szerint a holtak az alvilagba
jutnak... Akiknek eletmuvemet koszonhetem, akiket szeret
tem, akik szerettek, mind ott vannak mar. Ha bizik bennem, ko
vessen az olvas6. Nem felelmes latogatas lesz ez az ut, inkabb
olyan, mint egy nyomozas, mig kiderul, kinek arnya mikepp
epult bele egy fr6 eletmuvebe. Nines itt felnival6, se szomo
rusag. Az igazsag, egy elet vagy eletmu hatterzeneje sohasem
szomoru:'

Forras: www.pim.hu

A kiallitas nyitva: 2017. junius 20. - 2018. mareius 4.

Szeretettel ajanlom figyelmukbe Gergely Agnes frasat is
"szuletesnapi testverer6l'; Szab6 Magdar61 (okt6ber 5-en szu
lettek mindketten), mely a 2015-ben kiadott Oklahoma ezust
je cfmu portrekotetben jelent meg.



20l7.okt6ber

A
VElitO

z
I(

AG
1

A kedvezotlen adottsagti talajaink javitasa tovabb nem halogathato

Elozmenyek

Hazankban Tessedik szarvasi evangelikus lelkesz volt a
talajjavitas uttoroje, helyben 1781-ben inditotta be a szik
javitast. Ez atterjedt kesobb a kozeli teleplilesekre, mivel a
gazdak felismertel< jelentoseget. Hosszu idonek kellett eltelni,
mig 1928-ban allami tamogatassal megkezdodhetett a szikes
es savanytitalajok talajjavitasa. A II. vilaghaboru egy rovid
idore leallitotta a munkakat, majd 1945-1989-ig a homokta
lajokra is kiterjesztettelc Talajjavit6 vallalatok a szakveIeme
nyek alapjan vegeztek a belvizrendezes utan a talajjavitast.
es egyes terlileteken a komplex melioraci6t. Sajnos 1989 6ta
nines erdemleges talajjavitas, es ezt nem engedhetjlik meg
tovabb! Djra kell kezdeni a szikes, a savanyti reti es homok
talajok javitasat. Ahol az aszaly, hoI a tulzott esapadek - karo
sitja a termesztett novenyeink terliletet. Az emlitett talajokon
a javitast az is indokolja, hogy 1990 6ta tobb mint 500.000
hektarral esokkent a termoterlilet a zoldmezos beruhazasok
miatt. fgy indokoltta valik a tovabbiakban a ldvonasok esok
kentese, vagy leallitasa.

Szikesek javitasa

A mesztelen szikeseken, ahol a foly6k menten rendelke
zesre aH a meszes altalaj, ott azzal, ha nem, ald<or eukorgyari
mesziszappal (ahol meg van eukorgyar) , meszkoporral, rio
littufaval; a szodasszikeseket gipsszel es humuszos alateri
tessel javitjuk. A savanyu reti talajok esett~ben is helyenkent
figyelembe johet a meszes altalaj, ahol nines, ott meszkopor
es riolittufa alkalmazasaval vegezzlik a talajjavitast.

A homoktalajokon, ahol valtoz6 a talajfelszin, ott talaj
javitas elott komoly melioraci6s beavatkozasokra (belvizren
dezes, tereprendezes) van sziikseg. A homoktalajok viztar
t6 kepessege gyenge, ez a novenyekre kedvezotlen hatassal
van. Humusz tartalmuk alaesony, es tapanyagban szegenyek.
Ezert ista1l6tragyazast, vagy zoldtragyazast is igenyelnek.

A savanyu, meszhianyos talajokon a javitast meszezessel
(eukorgyari mesziszap, meszk6por, meszes lapfold), alginittel
es riolittufa orlemennyel vegezzlilc.

A homoktalajokat Westsik zoldtragyald<al, Egerzegi alta
laj-tragyazassal es bentonittal, Prettenhoffer a melyfekvesu
terliletek agyagos foldjevel, Solti G. alginittel, es Kohler M. ri
olittufaval eredmenyesen javitotta. Az ut6bbi minden fizikai
kateg6riaju talajon alkalmazhat6, a fentiekben mar emlitesre
kcrliltek szerint.

A talajjavitast megelozo vizsgaIatok
A talajjavitashoz a talajb61 vett atlagmintak laborat6riumi

vizsgalatara van szlikseg.
A szikes talajoknal vizsgalni kell a vizben es KCI-ben mert

pH-t, a szensavas mesztartalmat (CaC0
3
)az Arany-We ko

tottseget, a vizben old6d6 osszes s6t, a fenolftalein lugossagat
es kapillaris vizemelest.

A savanYll talajoknal vizsgalni kell a vizben es kalium

Idoridban mert pH-t, az Arany-We kotottsegi szamot, a
hidrolitos aeiditast.

A homoktalajoknal szlikseges a helyszini vizsgalat, a pH
meghatarozas, a szensavas mesz, az Arany-We kotOttsegi
szam es az osszes humusz meghatarozasa.

A vizsgalati eredmenyek alapjan keszitheto el a kivitele
zeshez sziikseges talajjavitasi szakvelemeny. A vizsgalatokat
es a szakvelemenyt, ha a talajjavitas 1 hektar feletti terlilete
ken aIlami tamogatas igenybeveteIevel tortenik, az aldaedi
talt laborat6riumok vegzik, illetve keszitik (Novenyvedelmi
es Talajvedelmi Allomasok, egyetemek, fOiskolak, es kutat6
intezetek).

Az 1 hektar alatti Ids-es zartkertekben, f6lia-es liveghazak
es szabadfoldi terlileteken tamogatas nelklil nines kotottseg,
masutt is elvegezheto a vizsgalat. A vizsgalati eredmenyek
alapjan itt is szakembernek kell ldszamitania, hogy mennyi
es milyen talajjavit6 anyagot hasznaljon a termel6 (a mesz
tuladagolasa bros).

A talajjavitas tartamhatasa 8-12 ev, a helyben ldtermel
heto talajjavit6 anyagoknal, a meszes altalajnal 50 ev, igy a
bekeri.ilesi koltsegek nem egy evet terhelnek. A talajjavitas,
beruhazas szakertelmet igenyel, a vizsgalatt61 a Idvitelezesig.

A Foldmuvelesligyi Miniszterium a talajjavitast remeljlik
tamogatja, igy lehetoseg nyilik gyakorlattal rendelkezo szak
ertok igenybevetelere. A talajjavitas elvegzese utan esold<en
nek a teehnol6giai koltsegek, no a hozam, es az eloallitott
termekek minosege. Az ut6bbiakra klilonosen sZlikseg van,
mivel ezen keresztlil biztosithat6 a teljes ertel<u, egeszseges
elelmiszer a hazai fogyaszt6k es a klilfoldi piae szamara.

Osszegzes:

A eukorgyarak bezarasa miatt, ami nem volt szereneses in
tezkedes, mivel a j6 minosegu ontozheto terlileteken a megle
vo teehnol6giaval jovedelmezo volt a eukorrepa termesztes /
sajat gyakorlatomb61 tudom, mivel ertekeltlik Hajduszobosz
16n es Hajduszovaton/. Nehany lelkes termelo ma is eukorre
pat szallit a nagyvaradi eukorgyarnak, amit Hajdllszoboszl6n
es Kaban raknak vagonba. Mivel a eukorgyari mesziszap esak
Dunantulon all rendelkezesre, szeretnem a figyelmet raira
nyitani a helyben fellelheto meszes altalaj hasznaIatara - ami
a Tisza, a Korosok es a Beretty6 foly6ink kozeleben lelheto fel
- es annak hOSSZll tartamjavit6 hatasara. Tovabba a riolittufa
orlemeny felhasznalasanak novelesere nemesak oko, hanem
kornyezetkimelo gazdalkodas, es kornyezetvedelmi terlileten
torteno alkalmazasara (pI. :higtragyak, kommunalis szenny
viziszapok kezelesere - buztelenitesere).

Dr. Kohler Mihaly
kutat6 mernok, c. egyetemi doeens

A eikk az 6stermelO Gazdalkod6k Lapja cimu lapban je
lent meg. Az irast a szerzo boesatotta rendelkezeslinkre.
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Feher fagyongy (Viscum album)

A Feher fagyongy lom
bos fakon eloskodo, gomb
alakll, orokzold cserje. A
gazdanovenyen gomb alak
ban fiigg, atmeroje 3 meter
is lehet. Orokzold levelei
zoldessargak, borszertiek,
bogyotermese feheres szi
nu, ragados nedvti, emberre
mergezo hataSll. Hatoanya
gai: f1avonoidok, klilonbozo
aminok, gyantas alkolholok,
a lektin es a viscotoxin.

Osregi gyogynoveny, a
kelta papok minden bajra j6
gyogyszernek tartottak; regi
gyogyfiives orvosok az epi
lepszia hatekony ellenszere
kent alkalmaztak nyugtato,
gorcsoldo hatasa reven.

A Feher fagybngy anyag
csere szabaIyoz6 hataSll,

Cukorbetegsegben a hasnyalmirigy mqkbdeset serkenti, javasolt
ilyenkor Y2 evig rendszeres fogyasztasa. Erelmeszesedes csbkkente
seben es megelozeseben is elOnybs lehet. SzeJlites kialakulasa utan
megfelelo orvosi kezeles mellett javasolt 6 hetig naponta 3-, 3 hetig
naponta 2-, 2 hetig naponta 1 csesze fagyongy tea ivasa, ket reszlet
ben: etkezes elott es utan. A Feher fagyongy javitja a keringest, sziv
vedo, a SZ!V mukbdeset javito hatasu. Ajanlott alkalmazasa magas,
alacsony es ingadoz6 vernyomas eseten is, mert a gyogynoveny ha
toanyagai finoman osszehangoljak a szervezet mukodeset. Csok
kenti a pulZllsszamot, a szedi.ilest es a fi.ilzugast. A Feher fagyongy
kedvezo visszeres panaszok kialakulasakor es javitja a koncentra
cios kepesseget.

Valtozokori ti.ineteket enyhit; meddoseg eseten ajanlott a fe
her fagyongy tinktura, tea vagy a friss Ie fogyasztasa mehizomzat
erosito hatasa miatt. Ebben az esetben 4 hetig naponta kell inni a
gy6gynoveny oldatat.

A Feher fagyongy rakellenes es daganatmegelOzo hatasu gyogy
noveny immunstimulans hatasa reven. Csbkkenti a kemo-es ra
dioterapia mellekhatasait, hatasara javul az a1taIanos kozerzet,
segit visszaszerezni a fizikai eronletet, csokken a daganat merete,
az attetkepzodes eselye, javul az etvagy, stabilizaJodik a testslily es
javul a verkep. Erre a celra Feher fagyongy injekciokat adna1<, mert
a szajon at fogyasztott keszitmenyekben levo hat6anyagokat a gyo
morsav lebontja.

Tea keszitese: csak hideg aztatassal keszi.ilt fagyongy teaban
vannak megfelelo hatoanyagok. 1 pupozott teaskanaJ Feher fa
gyongyre 2,5 dl hideg vizet onti.ink es egy ejszakan (12 oran) at
aztatjuk. A kesziteshez hasznalt viz ne legyen meszes vagy k16ros es
hideg legyen. Erre a celra alkalmas felforralt, majd lehUtott asvany
viz, pi-viz vagy desztillalt viz is. A teat leszurjiik es !zesites nelki.il
fogyasztjuk reggel, etkezes elOtt, naponta 1 cseszevel. Ha normali
zalodik a vernyomas a1<kor hetente 2 aU<alommal vagy haromna
ponkent 1 csesze gyogytea fogyasztasa javasolt.

Szivbetegeknek ajanlott a fagyongy es galagonyatea fogyaszta
sa, medvehagyma vagy fokhagyma tinkturaval. Ez a keverek erositi
a szivmukodest es vernyomas csokkento hataSll,

A Feher fagyongy gyerme1<korban, terhesseg es szoptatas alatt
kontraindikalt, alkalmazasakor a javasolt adago1<lst ne lepje tUl!

Fomis: Szab6 Gyorgy - Lopes-Szabo Zsuzsa: A biild<i
fiivesember gyogynovenyei

Maria Treben: Egeszseg Isten patikajab61

Internetes forras: www.hazipatika.com > Eletmod > Termeszetes
gy6gymodok

dr. Macsari Judit

Merkoz ' sek hetrol hetre

Folytat6dott a bajnoksag 6szi szezonja a Gyomaendr6di FC
labdarLig6i szamara. A lejatszott merk6zeseken mindig szerzett
a csapat g6lt, de sajnos a vedelem is igen g61kepesnek bizo
nyult, emiatt tbbb alkalommal is vereseggel vegz6dbtt a merk6
zes. Ezen javftani kellene az eredmenyesseg miatt.

A lejatszott merkozesek eredmenyei:

2017.08.26. Gyomaendr6di FC - Mez6berenyi LE 3: 2
G.: Csap6 P.(2), Furka Zs.

A tbbb kezd6 jatekosat is nelkulbzo vendegek nem ijedtek
meg, formas tamadasokkal kezdtek a merkozest, aminek ered
menyekent a 17. percben a vezetest is megszereztek. A hazai
ak nem talaltak a fonalat, de pr6balkoztak becsulettel. A felido
vegen aztan a semmibol ket buntet6t is kaptak es mindkettot
sikerult is g61ra valtani a fiatal Csap6nak. A masodik felido ki
egyenlftett jatekot hozott, a hazaiak a 61. percben a vendegek a
68. percben szereztek g61t. Ezt kbvetoen mar egyik csapat sem
tudott Lijftani, a tartalekos vendegek tisztesseggel helytalltak,
de fejet kellett hajtaniuk a hazaiak elott.

2017.09.02. Dobozi SE - Gyomaendrodi FC 2: 1
G.: Furka Zs.

Ebben az evben is komolyan szamolni kell a dobozi csapattal
az ermekert foly6 kuzdelemben. Hazai palyan igen eredmenyes
tud lenni, fgy indult ez a merkozes is mar a 8. percben megsze
reztek a vezetest. Ezt kbvet6en is sorra dolgoztak ki a helyzete
ket, de nem tudtak ezeket g61ra valtani. A masodik felido maso
dik perceben Lijabb hazai villanas es mar ket g611al vezettek. Ez
a felido is sok hazai helyzetet hozott megis a merkozes vegen a
vendegek szereztek szepito talalatot. A sok kihagyott helyzet kis
hijan megbosszulta magat, a vegere a vendegeknek majdnem
sikerult a meglepetes a j6 erokbol al16 hazai csapat ellen.

2017.09.09. Gyomaendrodi FC - Bucsa SE 3: 3
G.: Kovacs T., Bekesi N., Csap6 P.

Mar az elso percben vezetest szereztek a vendegek az al
mosan kezdo hazaiakkal szemben. Ez felrazta az alomb61 a
gyomaendrodi csapatot es ok is beszalltak a merkozesbe. Tavoli
Ibvesekkel kfserleteztek, hiszen a vendegek kapujaban egy me
zonyjatekos alit. Meg is lett az eredmenye, meg az elso felidoben
lott ket g611al megfordftottak az eredmenyt. A masodik felido
elejen jbtt a harmadik hazai talalat is, amivel Ligy tLint eldolt a
merk6zes. A vendegeknek azonban volt tartasuk es erejuk is, az
utols6 negyed6raban szereztek ket g61t es dbntetlenre mentet
tek a merkozest. A hazaiak egy megnyert merk6zest engedtek ki
a kezukbol, a lelkes vendegekkel szemben.

2017.09.17. Csabacsudi GYLSE - Gyomaendrodi FC 4: 2
G.: Banyai R., Bekesi N.

Lenduletesen kezdtek a hazaiak, mar az elejen a vendegek
tudtara akartak adni, hogy szamukra csak a gyozelem elfogad
hat6. Meg is lett az eredmenye a magabiztos jateknak, a 24. perc
ben mar harom g611al terheltek meg a vendegek hal6jat, amire
ok csak eggyel tudtak valaszolni a felido vege el6tt. A masodik
felido gyors g61valtassal kezdodbtt egy itt, egy ott. Ezt kbvetoen
is a hazaiak uraltak a merkozest, de tbbb g61 mar egyik oldalon
sem szuletett. A hazaiak szervezett, lenduletes jatekanak nem
talaltak az ellenszeret a vendegek, akik a merkozes vegere igen
el is faradtak. A Csabacsud megerdemelt harom pontot szerzett,
eselyt sem adva a vendegeknek.

Fulbp Zoltan



Bekescsaban lepett fel a Paguyuban Citra

A budapesti, vigad6beli fellepeslik masnapjan, egyedlili videJd
helyszinkent BeJ<escsaban, a Csabagyongye Kulturalis Kozpontban
mlltatkozott be a vilaghirii PagllYllban Citra indonez tanccsoport
es kultllralis egyesiilet a Bekes Megyei Onkormanyzat meghivasa
ra.

A Pagl1yuban Citra neven ismert egyiittest 2005 majusaban
hivta eletre Agum Gumelar nyugalmazott indonez miniszter. A
tarsulat celja a varazslatosan sokszinu indonez kultura nepszerii
sitese a szigetorszag hatarain innen es tul, ilIetve a tradici6k, ha
gyomanyok megorzese es tovabbadasa a fiatalabb generaci6knak.
A tarslilat fennaUasa bo egy evtizede alatt korbeutazta mar az egesz
vilagot, Jakartat6l Pekingen es Londonon at egeszen San Francisco
ig bliszkelkedhetnek telthazas fellepesekkel.

A bekescsabai bemutatkozas is telthaz el6tt, hatalmas sikerrel
zajlott, a kozonseg allva tapsolta meg a fellep6ket. A Paguyuban
Citra az indonez kultura minel teljesebb koru bemutatasara to
rekszik, az e16adasok soran a kozonseg a tancok es a zene elve
zeten t6l megcsodalhatta tobbek kozt az indonez szovestechnika
milveszetet es egy ruhabemutat6 kereteben az UNESCO szellemi
klllturalis orokseg listajan is szerep16 batikfestes remekmiiveit is. A
musorban a tradicionalis indonez tancok mellett Ms. Tuti Maryati
eloadasaban indonez dalok hangoztak el.

A vendeglat6 Csabagyongye Kulturalis Kozpont igazgat6he
lyettese, Herczeg Tamas tanacsnok koszontotte a megjelenteket.
Elmondta: a kulturalis kozpont megnyitasakor a cel az volt, hogy
szelesre tarva az intezmeny kapuit minel szinesebb kliituralis kina
lattal varjak a kozonseget. EZllttal Indonezia csodalatos vilagaval
ismerkedhettek meg az erdek16d6k.

- Nagyon j6 a kapcsolat Magyarorszag es Indonezia, ezen belii!
Bekes megye es Eszak-Szumatra tartomany kozott, az egyiittmii-
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kodesi megallapodasunk azonban 2015-ben lejart. Jelenleg azon
dolgozllnk, hogy ezt meglljitsuk, megerositsiik.

Mar el6keszitettiik a megallapodas tervezetet, melyet a nagyko
vetseg j6vahagyasaval es kozvetitesevel elkiildtiink Eszak-Szumat
ra kormanyz6ja reszere. Terveink szerint a megallapodas alairasara
Eszak-Szumatra tartomany fovarosaban, Medanban keriil sor 
mondta Zalai Mihaly, a Bekes Megyei Onkormanyzat Kozgyiile
senek elnoke.

H.E. Mme. Wening Esthyprobo nagykovet asszony is reszt vett
az eloadason. Elmondta, hogy a tanccsoport szamtalan kiiJfoldi
fesztivalon, rendezvenyen mutatta mar be produkci6jat, aminek
koszonhetoen bejartak az egesz vih'1got, most Bekescsabara hoztak
el Indonezia szineit.

Zalai Mihaly megyei elnok az e16adas vegen a megyei onkor
manyzat diszoklevelevel koszonte meg nagykovet asszonynak
mindazt az erOfeszitest, amelyet a ket orszag, valamint Bekes me
gye es Eszak-Szumatra kapcsolatainak elmelyiteseben tesz.

i n t IIK i e ..
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Varju Peter

A nyaron 60 eves talalkozonkat tartottuk mi, az 1957-ben
vegzett hunyai iskolasok. A 15 fObol 7-en osszejottunk, negyen
nem tudtak eljonni, masik negy fo pedig igazoltan "tavol". A ta
lalkozot a bucsu napjara idozftettuk, igy reszt vettunk a szent
misen is. A mise utan a parokia udvaran beszelgettunk ismero
sokkel, - mindannyian elkerultunk Hunyarol - majd a temetobe
latogattunk ki. Ezutan Kondoros kovetkezett es ott egy ettermi
ebed. Jot beszelgettunk es mindenkire nagyon jo hatassal volt
ez a talalkozas.

60 EVES TALAL
,

ozo



Kaposztas sztrapacska

Okt' ber

2017. okt6berI(

Kaposztat dinsztelunk. Hamozott burgonyat lereszelunk es liszttel es s6val
galuska kemeny tesztat gyurunk bel6le, melyet forr6 s6s vizbe szaggatunk es
kif6zzUk. A kif6z6tt tesztat a kaposztara szedjuk, teszunk hozza brinzat Uuhtur6t)
es a labos razogatasaval 6sszekeverjuk. Frissen daralt borssal fzesitjuk.

Seidl Ambrus
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deszkak, aSB lapok, lecek, kerfteslecek, pall6k,
szeg6lecek, gerendak, lamberia

rUZIFA
bukk, tblgy, akac, akacfaoszlop

~ METAL STOP

~
.../.. 1,1 KEREKPARUZLET ES

EPULETGEPESZET
Ken!kpar f01galmazo mal'kabolt es szervfz

I _ Tornado elektromos kerekparok,
- gazkesziilekek, kazanok, radiatorok,
- csovek, szerelvenyek.

- h[it6szelu'enyek, fagyaszt61adak, mosogepek,
Led TV-k, porszivok
haztartasi kisgepek, sz6rakoztato elektl'onika,
szegek, csavarok, zarak, takatok,
fiird6kadak, mosd6k, csaptelepek, mosogat6k
ZARTSZELVENYEK, TERHAL6K, Es6cSA
TORNAK es FOSTCSUVEK kedvezo aron!

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

Hitellehetoseg! Minden lcenJlcparhoz ertelces ajandelcot adunlc!

u
,

F NYO FO

, KAPUFA BT. Gyomaendr6~, II. ker. 467.
06170513-95-14

.' A' kondorosi uton, a vasa rter, uta n·

Hdzhozj""n a fodrdsz!

Szeretettel varom minden kedves regi es uj

vendegemet teljes k6ru noi-, fern es

gyermek-fodraszatomban.

/geny szerint hazhoz is megyek! Hetvegeken is!

Minden feliileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak teljes kor£i
felujitasat, elkepzelesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a leheto
legjobb minoseg eterese a legmegjizethetobb aron!

Latk6czkine Erdos Magda/na

GYOMAENDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06170/312-5037

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

PROFILJAINK:

--l.YIIN"DEN" Al.YII FOTO

- eskuvOfot6zas l- Cl~
- rende~ven.yfot6zas -\ l
- portre fotok C
- baba-mama fot6zas
- tabl6 keszltes l ./
- fot6el6hlvas l I
- nagymeretu plakatok keszitese \ <. '\ <.'\ \'cLU:z..toLocLLLL
- prom6ci6s es sajat kepes ajandekta gyak- --
- vaszonfot6k
- reprodukci6s felvetelek keszltese.

Clm:
5500 Gyomaendr6d, Bajcsy-Zsilinszky ut 45.

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

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

- festes, mazolas, tapetazas
- homlokzatszigeteles, hoszigetelo rendszerek
- gipszkarton falak, almennyezetek, elotetfalak, boltfvek
- rejtett vilagftasok, gipszkarton dfszitesek, dobozolasok
- laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszolas
- fiirdok, konyhak burkolasa, komuves munkak
- tet6terek beepitese, szigetelese
- nyilaszar6k, ajt6k, ablakok csereje
- bontas, sitt elszallitas
- vizes falak szigetelese
- hazak ki.ilso homlokzatanak szigetelese, szfnezese
- hidegburkolas (csempe, jar6lap, marvany, gran it leraldsa,
- ill. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC, lin6leum, szalagparketta, laminalt

parketta,
- padl6szonyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)
- allvanyozas, allvanyok berbeadasa (gurul6s, homlokzati)

LATK6cZKI LAsZL6. Telefon: 06/70/381-4227
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adjon neki orok nyugodalmat!

Foto: Gal Edit
Fon'as: Bekes Megyei Nepujsag, 1977. 11.04.

SirhelymegvaItasi lehetOseg Endrod
katoIikus temetoiben!

A Szarvasvegi temeto regi gyermek
pareelhijanak szabad reszein es a Koz
ponti temet6 koztemeto melletti pareel
lajaban is llj sirhely-sorokat letesitettunk.
A Szarvasvegi temeto elonye, hogy belvi
zes idoszakban is lehet koporsos temetest
vegezni magas fekvese miatt, a Kozponti
nak pedig az, hogy a sirhelyek a temeto
elejen talalhatoak. A sirhelyvaltasrol
erdeklodni az Endrodi Plebanian lehet
munkanapokon delelott 9-tol 12 oraig,
vagy telefonon a 66/283-940-es szamon,
illetve az endrodi.plebania@gmail.eom
e-mail dmen.

Bekesseg hal6 poraikon,
fogadja be oket az Dr
az 6 orszagaba.
Az Orok Vilagossag
ragyogjon felettuk!

Timar Gergely, gyomaendrodi lakos
2017. szeptember 13-an 73 eves konlban
hazatert a Mennyi Atyahoz. Gyaszoljak
esaladtagjai, rokonai, ismerosei. Pihenese
legyen esendes, emleke aldott!

Szurovecz Imrene Farkasinszki Mag
dolna gyomaendrodi lakos 201f augusz
tus 26-an, egyhazunk szentsegeivel meg
erositve 80 eves koraban tavozott szerettei
korebol. Gyaszoljak a esaladtagok, roko
nok es ismerosok. Isten orkodjon pihenese
felett!

Uhrin Nandorne Arvai Katalin
gyomaendrodi, majd bekesesabai lakos
2017. szeptember 2-an 85 eves koraban
tavozott szerettei korebol. Gyaszoljak a
esaladtagok, rokonok es ismerosok. Isten

Kovacs Laszl6ne Vaszk6 Margit
gyomaendrodi lakos 2017. augusztus 24
en 88 eves koraban a mennyei hazaba kol
tozott. Gyaszoljak esaladtagjai, rokonai,
ismerosei. Aldas es beke lengjen nyugvo
porai felett!

Timar Vincene Giricz Eszter
gyomaendrodi lakos 2017. augusztus 20
an, egybazunk szentsegeivel megerositve
96 eves konlban megtert Teremtojehez.
Gyaszoljak a esaIadtagjai, rokonai, isme
rosei. Fogadja be lelket az orok boldogsag!

Tajhazavatas Endrodon

Hiradasul1lebal1 csale azokr61 emleleeziil1le
meg, akikl1ek kozlesehez a hozzatartoz6k hozza
jarultak!

Tegnap delel6tt 10 orakor dr. Csende Bela, a Bekes megyei Ta
naes muvelodesugyi osztalyanak helyettes vezetoje nyitotta meg
az endrodi tajhazat, melyet a Sugar utea egyik regi paraszthazaban
rendeztek be. A gylijtemeny anyaganak nagy reszet Vaszko Iren
tanarno ajandel<ozta a tajhaznak. A tervek szerint a haz udvanin
alkalmankent nepi szokasokat felelevenito jatekokat mutatnak be,
es idoszaki kiallltasoknak is helyet biztositanak.

VAROS(lI!"IK, Gyomaendrod * Megjelenik havonta * Kiadja az Endrodi Szent Imre Egyhazkozsegert Kozhasznli Alapitvany 5502 Gyomaendr6d, Fo lit
I. Tel., Fax: (66) 283-940 * Felelos: Szab6 Zoltanne * Foszerkeszto: Hegedus Bence * Szerkesztoseg dme: 5502 Gyomaendrod, Vaszk6 Mihaly u. 1. Tel.
06205198798 varosunk@gmail.com * Alapit6k: tVaszk6 Andras, tCsaszar Ferenc, Ivanyi Laszl6 * Szerkesztok: Cs. Szab6 Istvan, Czank Gabor, Farkas

Zoltanne, Fulop Zoltan, Hunya Jolan, Leh6czkine Timar h'en, dr. Macsari Judit, Poh\nyi Eva, Seidl Ambrus, Soczo Geza, Dr. Szonda Istvan, Varfi Andras *
Muszaki szerkeszto: Ivanyi Laszlo * Lapzarta minden h6nap 20. napjan * Megjelenik minden honap elso hetvegejen, Interneten a h6nap 15. napjan *

Technikai munkatars: Bukva CsiJIa
* MOVELODESI ES KOZOKTATAsI MINISZTERIUM: Nytsz.: B/PHF11495/BE/1995. * HU ISSN 1586-3689 * kesziilt: GyomaPress Kft. *

http://wv.w.varosunkujsag.hu *E-mail: varosunk@gmail.comszerkesztoseg@varosunkujsag.hu
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Gimmhiumi egyseg

Feivettek!

Gimnaziumunk tavaly vegzett diakjai kozul j6 nehanyan immar
neves egyetemek, faiskolak hallgat6ikent folytatjak tanulmanyai
kat, az elmLilt evek szorgalmas, kitart6 munkaj{mak koszonhetaen.
A rendszeresen kozoit nyelvvizsga-eredmenyeken tul az erettsegi
eredmenyek azok, ameIyek lehetave tettek tobbsegi.ik szamara a
tovabbtanulast. Az emelt 6raszamLl nyelvi kepzesben resztvevak
kozul 18 fa tett osztalyoz6 vizsgat es elarehozott erettsegi vizsgat
idegen nyelvbol (angol, nemet), egy tanul6 mindket nyelvbol. A
kozepszintu erettsegi vizsgan Idtuno bizonyitvanyt kapott 5 tanu
16, jeles bizonyitvanyt ugyancsak 5 fO. A vizsgaz6k kozul15 fO tett
emelt szinti.i vizsgat. A 12. A (emelt 6raszamu nyelvi) osztaly 31
tanul6jab6l 24 fO, a 12. B (rendeszeti, utazas es turizmus, altalanos
tantervu) osztaly 21 tanul6jab6l5 fo tanul felsooktatasi intezmeny
ben (koziiliik ket fo felsOfoku szakkepzesben), 80 szazalel<uk az el
sokent megjelolt intezmenyben.

S hogy melyek ezek az egyetemek, foiskolak?
Budapesti Corvinus Egyetem (kereskedelem-marketing): 1 fo
Szegedi Tudomanyegyetem (nemzetkozi tanulmanyok, jogasz,

germanisztika, programtervezo informatikus, angol-magyar sza
kos tanar, etelmiszermernok, gazdasagi informatika. sport-rekre
aci6, kommunikaci6 es media, tanito, vedono): 14 fo

Szent Istvan Egyetem (kerteszmernok): 1 fo
ELTE (TTK-fOldrajz, gy6gypedag6gus, tanit6): 3 fO
Karoli Gaspar Ref. Egyetem (japan, kereskedelem es marke-

ting): 2 fO
Budapesti Muszald Egyetem (logisztikai mernok): 2 fO
Obudai Egyetem (villamosmernok): 1 fo
Debreceni Egyetem (germanisztika): I fo
Eszterhazy Karoly Foiskola (Eger): 1 fo
Pallasz Athene Egyetem (Szolnok) (kereskedelem es marke

ting): 1 fO

Sokszinii diakjaink

Iskolank ll-es tanul6ja, a mezoturi Adam Sandor, 2017. szept-

ember elejen a ma
ced6niai Skopjeben
a WAKO Ifjlisagi
Eur6pa-bajnok
sagon vett resz a
magyar ldck-box
valogatott szme-
ben. Sanyi 5 eve uzi
ezt a sportagat, az
iskolai elfoglaltsa
ga mellett heti hat
6ra edzesen vesz
reszt MezotLlron. A
versenyt mege16zo
felkeszulest a valo
gatott a Vas megyei

Wpen tartottak. Sa- Adam Sandor es edz6je, Biro Laszlo
nyi a valogatottba
K-l - 60kg-os kate-
g6riaban kerult be. A sLllycsoportban 9 nevezo volt. A legjobb 4
koze keri.ilesert egy lengyel fiLlval kuzdott meg sikerrel es egyhan
gu pontozassal jutott tovabb. A dontobe keriilest a szerb ellenfele,
Nikolic Jovan akadalyozta meg, hiszen a 3. menet utols6 masod
perceiben egy j61 osszehozott kombinaci6val a foldre kenyszeritet
te, ahonnan sajnos 10 szamoJasra sem tudott feJallni, igy az elokela
3. helyet szerezte meg es ezzel hozzajarult ahhoz, hogy Magyaror
szag a masodik lett a nemzetek rangsoraban a skopjei kadet es juni
or kick-box Eur6pa-bajnoksagon! GratuJalunk neld! Remenyeink
szerint a 2017-es ev Dinya Magdolna eleteben is egy szep karri
er kezdetet jelenti. 2017 marciusaban az European Enviroment
Agency (Europai Kornyezetvedelmi Dgynokseg) meghirdetett egy
fot6palyazatot, amelyre 37 orszagbol tobb mint 1000 palyamuvet
kiildtek. A biral6bizottsag bevalogatta Magdi fot6jat a legjobb 50
koze. Szeptember IS-en nyilvanos szavazast nyitnak az interneten,
szavazni az ahibbi cimen lehet: haps:!/www.eea.europa.eu/about
us/competitions/NATURE at work/nature-work-photography
competition-public-vote, Dinya Magdolna: Kamillaviragok. Min
denldnek koszonjuk a szavazatot!

i ek a R6z a e y. skala ' I
Elkezdodott a tanev

Szeptember 1-jen 367 tanul6 szamara kezd6dott el a tanftas
iskolankban. A tanevnyit6 Onnepsegen meghfvott vendegeink
kozott koszonthettOk Petr6czi Zoltan urat, a Gyulai TankerOieti
Kozpont szakmai igazgat6helyetteset.

A 42 els6s kisdiak egy "R6zsahegyis programfUzetet" es az is
kola cfmeret abrazol6 kitUz6t kapott ajandekba.

A tantestOletnek ket uj tagja van: Mravik Marta es Pjevarane
Berenyi Boglarka tanft6k egy evre sz616 kinevezessel kezdtek el
a tanevet.

Akadalyversenyeztunk, turaztunk a Koros parton
es a Iigetben

A Diakonkormanyzat els6 programjara, az 6szi turara szept
ember 8-an, penteken kerOlt sor. Az id6jaras nagyon kegyes
volt az osztalyokhoz, mert a reggeli kodos id6 utan napfEmyes

delel6tt vart a gyerekekre. Az els6s diakok szamara tanft6ik se
taval egybekotott kellemes kirandulast szerveztek. A masodik
evfolyamosokat turavezet6k kfsertek vegig a Koros arterOleten,
akik reszletesen bemutattak a kornyek noveny- es allatvilagat.
fgy a diakok sok ismeretet szerezhettek gazdag termeszeti kin
cseinkr61. A 3.a osztalyosok mar egyedOI vallalkoztak arra, hogy
korbejarjak es megismerjek a videket. A 3.b osztalyosok Irimias
R6bert tanar ur tanyajan fjaszkodtak, es Ogyessegi feladatokat
oldottak meg. A negyedik evfolyamosok pedig egy biciklituran
vettek reszt a peresi gat6rhazig.

A fels6s osztalyok az iskolab61 indultak a turara. Szamos val
tozatos feladatot kellett egyutt elvegezniOk. A feladatok kozott
szerepelt Ogyessegi labdajatek, activity, nyelvi-kommunikaci6s
gyakorlatok, termeszetvedelmi tot6. LegvegOI egy akadalypa
Iyan kellett vegighaladniuk. Minden csapat komolyan vette a
megmerettetest, es sikeresen lekuzdotte az akadalyokat.

Tovabbi kepek, informaci6k talalhat6k az iskola honlapjan:
www.rozsahegyiiskola.hu

Kepek a 19. oldalon!
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Budapesti kiruccanas Tovabbkepzesen

Hogyan tehetjuk ered
menyesebbe a fogalma
zastanitast als6 es felso
tagozaton? cimmel Szep
laki Erzsebet pedag6gus, a
magyar !1yelvtan konyvek
szerzoje Gyulan, az Implom
J6zsef 5. szamu Altalanos Is
kola es Sportiskola tagintez
menyeben tartott el6adast.
Az egyik tanterem zsufola
sig megtelt erdekl6d6 kol
legakkal. Jottek Gyular61,
Bekescsabar61, Sarkadr61 es
meg sorolhatnam. A Gyoma
endr6di Kis Balint Altalanos
Iskolab61 ket magyartanar
vett reszt a kepzesen: Hunya
Jolan es T6thne Szab6 Iren.
Hogyne, hiszen Szeplaki Er
zsebetet, Csopit mindany-
nyian ismerjuk, akik anyanyelvunk szepsegeire es nehezsegeire
tanftjuk a kisebb - es nagyobb diakokat, hiszen az altala megfrt
tankonyveket hasznaljuk. Erdekesen, a humort sem mell6zve,
peldakkal illusztralva villantotta fel az frasbeli szovegalkotas tanf
tasahoz azokat a kulesszavakat, amelyek nelkulozhetetlenek a j6
fogalmazas tanftasakor. Ismetles a tudas atyja meg a tanft6nak,
tanarnak is! Ahogyan hallgattuk, t6bben bolesen b61ogattunk,
meger6sftest kaptunk, es j61 es6 erzessel konstataltuk, hogy a
t61unk telhet6t, "mindent"megteszunk a gyerekekert, hogy meg
erzekletesebben, meg kifejez6bben, meg gordulekenyebben
tudjak a nebul6k sajat gondolataikat papfrra vetni. A kesz fras
beli mu pedig val6ban alkotas legyen, es hitelesen tUkrozze kis
szerz6jenek lelkivilagat, gondolatait a modernebb kor kihfvasa
inak megfelel6en. A sz6 elszall, az fras megmarad. Ezt is nagyon
j61 tudjuk, ezert az el6ad6 gondoskodott arr61, hogy k6nyv, CD
lemez, vagy barmilyen adathordoz6 formajaban a hallott anyag
es meg sokkal tobb tanananyag velunk maradhasson. Kedves

, Szeplaki Erzsebet! Koszonjuk a lehet6seget, az ertekes es tartal
mas delel6ttot. Maris jobb kedvvel kezdunk neki a tanevnek!

A Gyomaendrodi Kis Balint Altalanos Iskola 8. evfolya
mos tanul6ib6130 fo, valamint a vegz6s osztalyok osztalyf6no
kei: Galne Juhos Eva, Hunya Jolan es Schwalm Gyula budapesti
kirandulason vettek reszt egy palyazat sikeres megnyerese kap
csan. A Budai var barlangrendszereben meg a II. vilaghaboru
idejen Sziklakorhazat hoztak letre. Ezt a nem mindennapi lete
sftmenyt latogattak meg a tanul6k es pedag6gusaik. Erdekes es
elgondolkodtat6 volt, amit lattak, hallottak. Tanulmanyaik soran
hasznosftani tudjak a diakok es tanaraik egyarant az uj ismere
teket. Ezt kovet6en, rovid seta utan a f6varos legszebb resze ta
rult a kiscsoport ele, amikor megpillantottak a Matyas templom
karcsu tornyat, a rendezett budai utcakat, es a Halaszbastyat. A
Duna - part pesti oldalan a Parlament magasodott, es a pano
rama kepben: "zavaros, boles es nagy volt a Duna ..." Keszultek
is szep szammal felvetelek. A Hiltonnal szemkozt lev6 Fortuna
etteremben elfogyasztott ebed utan ujabb ertekes epulet meg
tekintesere kerult sor. A Hadtorteneti Muzeumban mindenki ta
lalt kedvere val6 kiallftast. Nagyon j6 otlet a harom dimenzi6s
megjelenftes es az interaktfv feladatok is felkeltik az erdekl6dest
es nemcsak a gyermekeket. A hazafele vezet6 ut nagyon j6 han
gulatban, vidaman telt. A diakok koszonik a lehet6seget, amiert
elutazhattak, valamint tanaraik es az iskolavezetes munkajat,
amiert id6t, faradtsagot, energiat aldoznak rajuk.

Kepek a R6zsahegyibol

Tanevnyiton
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• Megerkeztek 02 iiszi viraghogymak,
r6zsatiivek

• Viro!]foldek, viragcserepek, taponyogok
• Kalyhilk, kondall6k, liislcsovek, szenes

konnak
• Usth6zok, zon1. ustiik, gozegok
• UsthOZllk, gumicsizmok, vedokesztyuk
• Eleklromos lombsziv6k, ogaprft6k
• Eleklromos kiJzi szerszomok, lonc/(jnlszek
• (sovorok szegek, loncok, zorek, lakotok
• F61illk, zsokok, uvegdemizsonok
• Fejszek, boltok, keziszersz6mok
• R6gcs616irf6 mergek, elektromos r6gcsol6

riaszt6k
, • Festekek, ecsetek, higit6k

"1~lm:::'~~~:~1 • Elektromos fUtoeszkiiziik

Gyomacndrod, F6 Ih 15.
Telefon: 06-20-95 7-03 es

06-66-386-274.

5500 Gyomaendrod,
Szabadsag er 6.

Egesz evben varjuk kedves
vendegeinket klimatizalt,
termalvizes szobainkban.
Vallaljuk barati, uzleti,
csaladi renclezvenyek le
bonyolftasat kllmatizalt
ettermunkben 70 f6ig.

Eh!rhetoseg:
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-30/955-1295

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

5502 Gyomaendrod,
Hidfo u.2.

Barati, csaladl uzleti
rendezveny lebonyolf
Ulsat vallaljuk a teljesen
klimatizalt etteremben
160 f6ig.
Korlatlan etelfogyasztas
minden nap 11-15
6raig!
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