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Szep Magyar Beszed Verseny
A Human Munkak6z6sseg januar 12-en tartotta a Kazinczy Fe

rencr61 elnevezett Szep Magyar Beszed Versenyt. A gyerekek egy
szabadon valasztott es egy k6telezo szoveget olvastak el. A zsuri
tagjai: Hunya Jolan, Domokos Anik6 es T6thne Szab6 Iren tanarn6k
voltak. Az 5-6. es a 7-8. osztalyos korcsoportb61 egy - egy verseny
z6 jutott tovabb a megyei versenyre, amelyet Bekescsaban rendez a
Pedag6giai Intezmeny, februar h6napban. Vinkovics Agnes 6. oszta
Iyos tanul6, felkeszit6je: Domokos Anik6, valamint: Nandori Vikt6ria
7. osztalyos tanul6, felkeszit6: Hunya Jolan tanarn6 jutott tovabb a
magasabb szintU megmerettetesre. Gratulalunk!

"Kisbalintos" diak is! Nev szerint: Nandori Vikt6ria, Varkonyi Sarolta,
Saly Sara, Sztojan Zoltan hetedik evfolyamosok, valamint: Cserenyec
Orsolya, Timar Csenge, Kovacs D6ra es Varju Gerg6 nyolcadik evfolya
mos tanul6k. Mindegyiklik felkeszft6je: Hunya Jolan tanarn6.

A Simonyi Zsigmond helyesirasi verseny megyei d6nt6jebe: het
tanul6 jutott be. Fekecs Noemi es Uhrin Andor 5. osztalyos tanul6k,
felkeszit6ik: Forgacsne Gyetvai Krisztina es Varjune Farkas Enik6, a
hat~dikosok kozul: Vinkovics Agnes es Csanyi Brigitta jutott tovabb,
tanaruk: Domokos Anik6, a hetedikesek kozul: Saly Sara, mig a nyolea
dikos evfolyamb61: Timar Csenge es Cserenyec Orsolya. Az ut6bbi ha
rom versenyz6 magyartanara: Hunya Jolan, a Human Munkakozosseg
vezet6je volt. Gratulalunk a versenyz6knek es felkeszit6 tanflraiknak!

A Kazincz)' verseny resztvevoi Lotz vcrsenyell, Szarvason

Nyelvtan versenyekrol
A Bolyai Anyanyelvi csapatverseny utan egyeni magyar nyelvi

- es helyesfrasi versenyre jelentkezett tobb tanul6nk. A Lotz Janos
r61 elnevezett komplex anyanyelvi verseny megyei fordul6jaba az
else 22 legjobban teljesft6 versenyz6 kerUit be, koztUk van nyole

Elso Ujevi Koncert

2017. januar 7-en, Gyomaendr6don, a Kallai Ferenc Kulturalis
Kozpontban Hunya Jolan tanamo. a Szinfolt Mazsorett Csoport veze
t6je rendezte meg az elsa Ujevi Koncertet! A rendezveny celja. hogy
csak flivos zenere tancoljanak a mazsorettek. (CD zenere nem) Az
egyiHtes vezetaje a hagyomanyos mazsorett vonalat elesztgeti lijra, A
talpalavalot: a Szarvasi Rezes Banda huzta, Laurik Laszlo vezeteseveL
Nepszer(i. Jdasszikus. ismert dallamok csendliltek fel. PI.: Radetzky
indul6. Sej-haj. Rozi, Fejervari indul6, Honvedbanda sz6l a Stefani
an ... Toldi Balazs polg;hmester ujevi koszontaje utan kezdetet vette a
zenei vigadalom. A kozonsegnek tetszett a m(isor, vastapssal jutalmaz
ta a latottakat. A hangulat es a visszajelzesek biztat6ak, igy a jov6be
tekintve mar lehet keszlilni a masodik Ujevi Galara.

KEDVES GYOMAIAKl

Az 1945- ben elhurcoltak es hozzatartoz6ik tragediaja fe
lejthetetlen es fajdalmas!

Nagyon meghatott a januar 6-i UnnepsegUk, melyen
megemlekeztek, sot emlektablat szenteltek, es allitottak a 72
eve "Malenkij robot"-ra elhurcolt gyomaiak emlekere, koztUk
nagyon sok nemet szarmazasu szemelyre. Sajnalatos, hogy
a rendezvenyen, mely kisse elkesettnek bizonyult, a t(JIel6k
mar nem tudtak reszt venni, de igy is nagyon szep gesztus,
hogy 1990 6ta hivatalosan is beszelhetUnk, sot nyfltan is em
lekezhetUnk az akkori szomoru esemenyekre, mely nagyon
sok csalad szenvedeset es fajdalmat okozta.

Koszbnbm a rendezvenyen resztvevo fiataloknak, diakok
nak es tanaraiknak aktfv reszvetelUket, es szolgaljon nekik fi
gyelmeztetesLil, hogy az ott "idezettek" a tortenelem soran a
jovoben se veWk, se masokkal ne fordulhassanak e16.

Kbszbnbm a gyomai Evangelikus Egyhaz lelkeszenek FU
Ibp M6nikanak, hogy az emlektabla elhelyezeset lehetove
tette, es az evfordul6 alkalmab61 felszentelte.

Kbszonbm a Nemet Onkormanyzat tagjainak, Hack Maria
nak, Braun Martonnak, Schwalm Martonnak a lelkiismeretes,
kbrUItekint6, szervezo es segit6 munkat, mely a yaros eletet is
erint6 szomoru esemenyt a hozzatartoz6k es gyaszol6k sza
mara is felejthetetlenne tettek.

Az emlekezes langja lobogjon brbkke.
Tisztelettel a szUleit gyaszol6:

Maleth Marton (sz. 1945.06.17. Novo-Sakti,
A.n.: Simon Ilona)

1141 Budapest, Kalocsai utca 79. I
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"Ez egy nagy igazsdgtalansdg volt" Az elh
3

- Dr. Kohler Mihaly emh~kei a malenkij robot idejerol -

En '44-ben apamnak a kfvansagara kereskedelmi kozepisko
lat kezdtem Bekescsaban - mivel iparos volt, a F6 utcan volt uz
lete, muhelye - mert azt akarta, hogy bel61em keresked61egyen.
De ez a kereskedelmi nekem nem konvenialt, mert en anyai
nagyapam mellett n6ttem fel, aki gazdalkod6, meg kozeleti em
ber volt (Arany Lajos). Es ennek kapcsan elmentem, bejar6k vol
tunk. Reggel ment a diakvonat, delutan jottunk haza.

Mihaly napkor, szeptemberben hazazavartak bennunket,
mert kozeledett a front. Es akkor kivetettek bennunket loveszar
kot asni a Fuzfas gatnal, a Papp Zsiga bacsieknak a fbldjen, hogy
ha jonnek az oroszok, akkor majd ott vedekeznek a magyarok.
Egy napig astuk anyammal a loveszarkot. En a kovetkez6 nap
kimentem a tanyara a foldberl6nkhoz, mert az meg hivott, mert
a berese kint volt az orosz fronton, kellett neki a segitseg. Akkor
en att61 kezdve tanyasi lakos lettem, csak olykor-olykor id6ko
zonkent jottem haza, mert beindult az elet, miutan okt6ber 6-an
bejottek az oroszok.

,44 novembereben megalakult a Nemzeti Kormany Debre
cenben. Innen a Kisgazdapart reszer61 Racz Lajos bacsi, s a kom
munistak reszerol pediglen egy Megyeri nevu volt kepvisel6. Na
most gyakorlatilag itt annak ellenere, hogy ugye a kisgazdapart
volt a jobb pozici6ban, az oroszok kapcsan a kommunistak intez
tek a dolgokat.

En ugy emlekszem, hogy mar decemberben kidoboltak, meg
kUldtek kifele, hogy kiknek kell malenkij robotra negy napra val6
elelemmel elkeszulni: a svab szarmazasuaknak, meg a vegyes
hazassagb61 szuletetteknek, meg a nem magyar nevueknek, stb.

Megszereztem a mezoberenyi rokont61 - Kohler Juliat61, aki
foglalkozott ezzel a temaval - a hadparancsot. Ez alapjan pedig a
45 even felulieket nem lehetett volna elvinni, vegyes hazassag
b61 szarmaz6kat nem lehetett volna elvinni, de itt "j6indulattal"
a szovjethatalomnak a szekertol6i gyakorlatilag nagyon sokakat
szedtek ossze , akiket nem kellett volna. Tehat itt igazsagtalanul
volt osszeallftva a lista. Itt nem vet6dott fel a Nemetorszagba
val6 kitelepftes, tulzottan sok szemelyt ertesftettek ki , innen el
vittek ugye annyi fiatalt... Mez6berenyben mas volt a helyzet,
mert ott kitelepftes is volt. EI6szor januarban ugye a malenkij ro
bot, utana jott a kitelepftes, es Mez6berenyt j61 megcincaltak, itt
viszont mar Nemetorszag sz6ba se johetett.

Na most en azt mondtam apamnak, hogy mivel,44 juniusa
ban volt 45 eves, es mint frontkatona, (mert az elso vilaghaboru
ban masfel evig az olasz fronton volt fiatal katonakent, ket nagy
kituntetest szerzett) tette a hazanak a vedelmet, ne menjen el,
tagadja meg. Mondom, jojjon ki velem a tanyara, aztan ott mi
elhelyezzuk. Arra nem jarnak az oroszok se. Ennek kapcsan azt
mondta apam - katonaember volt - ez parancs, hadparancs, nem
akarja a csaladot, hogy meghurcoljak. Elment. Ugy emlekszek,
hogy januar otodiken vittem apamnak a cuccat, en toltam ebben
a januari kegyetlen hidegben egy targoncaval, egy nagy fonott
utaz6kosarban az Uri Kaszin6ba. A kommunistak oda telepedtek
be, az volt az irodajuk, meg a szekhelyuk, oda gyujtottek be a
malenkij robotosokat.

Es akkor januar 5-en vagy 6-an elindult a menet robotos sze
kerekkel. Felraktak a cuccot, meg felUltettek a nepet, de mivel 30
fok koruli hideg volt, nem bfrtak a szekeren val6 ulest, lekeredz
kedtek gyalogmenetbe. Ketoldalt ilyen orosz gepfegyveresek kf
sertek 6ket. Megengedtek nekik, hogy gyalog menjenek, es Me
z6berenytol elmentek Gyulaig gyalog abban a nagy hidegben.

Hat ez egy nagy igazsagtalansag volt, es en meg a szocializ
musban akartam ezt tisztazni. Egy kerelmet adtam be a titkos
szolgalati nyilvantart6ba, hogy apamr61 igazoljanak mar vissza,
hogy s mint. Es akkor visszaigazoltak, hogy ett61 es ett61, .!tt es
itt hadifogoly volt. Akkor en arra fbi voltam haborodva. Ossze
is teptem, hogy olyan dokumentum, ami val6tlan, ne maradjon
meg. Felhfvtam ezt az ugyintez6t, es akkor azt mondta, hogy"ve
gye tudomasul, hadifogoly volt, ugy van nyilvantartva". Na most
ennek kapcsan en ezt akkor lezartam, de hamarosan ujra kerel
mezni fogom az adatait.

Dr. Kohler Mihaly emlekeit lejegyezte:
Hegedus Bence

- kenyszermunkara hurcoltak emlektablajanak avatasa 
Folytatas a cimlapr61

A lagereket, ahol e1sz,il1<isolasra keriiltek, fegyveres orok vi
gyaztak, a szokes e1keriilesenek vegett. Legtobben szenbanyaban
dolgoztak, egeszsegiik romlasa, betegseg eseten konnyebb mun
Idra (konyhai kisegites, varras, cipokeszites, javitas, mezogazda
sagi munka) osztottak be. A rossz munkakoriilmenyek, a nehez
fizikai munka, a mennyisegileg es minosegileg nem megfelelo
tapJalkozas igen hamar kikezdte egeszsegiiket. Mar utkozben
tobben eletiiket veszitettek, de a lagerekben mindennapos volt
a halaleset.

A csaladr61, otthon maradottakr61 nem, vagy igen ritkan
kaptak levelet, a postat cenzuraztak. A szovjet hat6sagok 1946
t61 engedeJyeztek az esetenkenti leveJvaltast. Sok esetben a be
tegszerelvennyel erkezok tudattak az allomason varakoz6kkal,
hogy a hozzatartoz6 eletben van, vagy elhalalozott. Az e1huny
takr61 pontos Iistat nem keszitettek, eIOfordult, hogy tomegsirba
temettek az e1haJalozottakat.

A hosszlI, kemeny evek soran sok megpr6baltatason estek
kereszti.lI, de a kitartas, egymas segitese, a hitiik eletben tartotta
oket. Gyomara 45 fo nem terhetett vissza, idegen foldben, val6
szintUeg jeltelen sirban alusszak orok almukat.

Legtobben 1949 novemberenek utols6 napjaiban terhettek
haza, legyengiilt allapotban.

Ahhoz, hogy megkimeljek a szervezetiiket az otthoni "ne
hez" eteltol, a kamra kulcsat e1tettek a hozzatartoz6k, majd foko
zatosan keriiltek visszaszoktatasra a hazai etelek.

Nemzedekek nottek feillgy, hogy nem tudtak a tortenelem
nek ezen 0ldalar61. Megtiltottak, hogy errol beszeljenek, megfe
lemlitettek a malenkij robotra e1hurcoltakat, hogy visszakeriil
nek, ha errol barkinek beszeJnek.

70 ev telt el, mire a konnany lehetoseget biztositott, hogy em
leJ<tabla, konyv, film keszUljbn errol a szegyenteljes esemenyerol.
Ezaltallehetoseg nyilt, hogy minel tbbb diak, felnott betekintest
nyerjen a tbrtenelem elhazudott, elhallgatott korszakaba.

A Szovjetuni6ba hurcolt politikai foglyok es kenyszer
munkasok emlekeve meghirdeteserol sz616 1009/2015. (1. 20.)
Kormanyhatarozattal a Kormany a 2015. evet a Szovjetuni6ba
hurcolt politikai foglyok es kenyszermunkasok emlekeveve nyil
vanitotta, majd az emlekevet az 1572/2015 Kormanyhatarozattal
2017. februar 25. napjaig meghosszabbitotta.

A palyazat celja egyseges emlektablak elhelyezese minden
olyan erintett telepiilesen, ahonnan magyar allampolgarokat
hurcoltak eI a Szovjetuni6ba politikai vagy hadifogolykent.

Gyomaendrod Varos Nemet Nemzetisegi Onkormanyzata
palyazatot nyujtott be e temakbrben, a kezdemenyezes pozitiv
elbiralasban reszesiilt.

Az emlektabla avatasara 2017. januar 6-an kerillt SOl', az ese
menyt megtisztelte jelenletevel Erdos Norbert eur6pai parla
menti kepviselo, Zalai Mihaly, a Bekes Megyei Onkormanyzati
Hivatal elnoke, Varfi Andras alelnok, dr. Smiri Sandor, a Jarasi
Hivatal vezeto helyettese, Toldi Balazs polgarmester, dr. Uhrin
Anna jegyzo, Leh6czkine Timar Iren alpolgarmester, a tldelok
hozzatartoz6i, kepviselok, intezmenyvezetok. A megemJel<ezo
mtisorban a Kis Balint Altalanos Iskola es a Szent Gellert Gim
nazium diakjai mtikbdtek kozre.

Hack Maria
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Kepviselo testi.iletunk decemberi ulesen az alabbi fontosabb
donteseket hozta:

Onkormanyzati h r r e k Az Endr{jdi Szent Imre Egyhtizkiizsegert Kiizhasznu Alapit
winy koszonetet fejezi Id az ad6juk 1%-at felajan16knak. Kerjiik,
tovabbra is segitseIc ad6juk 1%-anak felajanlasaval Alapitva
nyunk celjait, az endr6di egyhazi temet6k karbantartasM es a
templomunk felujitasat.

Ad6szamunk: 18380761-1-04
Szamlaszamunk: 53200015-10003231

- Gyomaendr6d Varas Onkormanyzata palyazatot kivan benyujtani
A videki tersegek kismeretU infrastrukturajanak es alapvet6 szolgaltata
sainak fejlesztesere, KLilterLileti helyi kozutak fejlesztese, onkormanyzati
utak kezelesehez allapotjavftasahoz, karbantartasahoz szLikseges er6- es
munkagepek beszerzese cfmu, VP6-7.2.1-7,4.1.2-16 k6dszamu palyazati
felhfvasra "Gyomaendr6d-Oregsz616 kUlterLileti utepites gep- es eszkoz
beszerzessel" cfmmel, az alabbiak szerint.

1. celterLilet: Oregsz616ben talalhat6 alabbi utcak utalapjanak megepftese:
- Paskumi ut hrsz: 02061
- Di6fa utca hrsz: 8489
- Almosdomb utca hrsz: 8489
- Sz616skert utca hrsz: 02070
- Bacsalaposi ut hrsz: 02210
- Polyakhalmi ut hrsz: 8065
- Ugari ut hrsz: 8065
-III. kerLilet hrsz: 02131/2

Szabo Zoltanne
kuratoriumi elnok

Felhivas

A Szent Gellert Keresztje Egyesi.ilet
2017. februar 4-en, szombaton 18:00 6rai kezdettel

j6tekonysagi vacsoraval egybekotott

EGYESULETI BALT

rendez a gyomai Koros Etteremben (Holler).
Az egyesiilet a bal teljes bevetelevel iskolankat,

a Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskola es Gimnazium
intezmenyet tamogatja.

A kovetkez6 meniivacsorak kozLiI valaszthat:

A vacsora es a teljes program ara 2700 Ft

A befolyt osszeget a nevelest-oktatast szolgal6 eszk6zok
modernizalasara tervezzi.ik forditani.

A Szent Gellert Keresztje Egyesi.iletr61 b6vebben a
www.szentgellert.hu dmen olvashat.

"C" meni.l
Rantott sajt Rantott

gomba
Rantott karfiol
Zoldsegfelfujt
Kremes

"B" menu Mar
halabszar pbrkblt

Vajas galuska
Hazi savanytisag

Kremes

))1\' lnenii
Sajttal-sonkaval

tbltott sertesborda
Ciganypecsenye

SUIt csirkecomb
Parolt zoldsegek,

kemences burgonya
Kremes

"Gyermek menu" (900Ft) Rantott sertesborda
BurgonyapLire

Soml6i galuska

A tamogat6 jegyeket 500 es 1000 Ft-os dmletekben, tovabba a
belep6jegyet az intezmenyben tanitasi id6ben es a bal helyszi
nen vasarolhat Kereldne Kovacs Klara, Szab6ne Vaszk6 Eva,
Rudner Anett es Vinkovics-Hangya Cecilia pedag6gusokt61.

Az est folyaman a j6 hangulatr61, a zener61
iskolank tanul6i es

"Kozma Gabor (Retro slagerek) gondoskodnak.

On az alabbi m6dokon segitheti celjaink megval6sulasM:

A balra sz616 belep6 vasarlasaval
Tamogat6 jegyek vasarlasaval

A bal estejen Tombola vasarlasaval
Ad6ja 1%-anak a Szent Gellert Keresztje Egyesi.i1et reszere

torten6 felajanlasaval Ad6szam: 18389980-1-04
Szamlaszam: 11733120-20015240

2. celterLilet: utak karbantartasat, javftasat szolgal6 er6- es munkage
pek beszerzese

Onkormanyzatunk Kepvisel6-tesWlete a palyazat megval6sitashoz
sZLikseges oner6t - maximum 30 milli6 Ft-os keret erejeig - a Gyomaend
r6d Varas Onkormanyzatanak 2016. evi koltsegveteser61 sz616 2/2016 (II.
12.) onkormanyzati rendelet 8. mellekletenek 99. soranak TOP es egyeb
palyazati sajater6 keret terhere biztosftja.

- Gyomaendr6d Varos Onkormanyzatanak Kepvisel6-tesWlete
437/2016. (IX. 29.) Gye Kt. hatarazataval dontCitt arr61, hogy csatlakozik a
Bursa Hungarica Fels60ktatasi OsztCindijrendszer 2017. evi fordul6jahoz.
A Kepvisel6-testLilet a palyazatok elbiralasat az Ogyrendi, Oktatasi, Kul
turalis, Kisebbsegi es Eselyegyenl6segi Bizottsag hataskorebe uta Ita. Az
osztondijpalyazat"A" tfpusara a fels60ktatasban resztvev6, hallgat6i jogvi
szonnyal rendelkez6k palyazhattak. Hatarid6re 14 db"A"tipusu palyazatot
nyujtottak be. A benyujtott palyazatok feldolgozasat kovet6en megalla
pithat6, hogy a palyazati kiirasban szerepl6 felteteleknek mindegyik palya
zat megfelelt. Az osztondfjpalyazat "B" tipusara a 2016/2017-es tanevben
erettsegiz6, vagy mar erettsegizett, de fels60ktatasi intezmenybe felvetelt
meg nem nyert tanul6k palyazhattak. Amennyiben felvetelt nyernek fels6
oktatasi intezmenybe es megfelelnek a palyazati kiirasnak, akkor foly6sit
hat6 szamukra a palyazati tamogatas. Hatarid6re nem erkezett "B" tipusu
palyazat. Az Ogyrendi, Oktatasi, Kulturalis, Kisebbsegi es Eselyegyenl6segi
Bizottsag a december 13-i Lilesen meghozta donteset a 2016. november
15-i hatarid6re beerkezett palyazatok elbfralasaval kapcsolatban. A Bizott
sag a 2017. evi Bursa Hungarica Fels60ktatasi OsztCindfjpalyazat"A"tipusa
eseten 14 palyaz6t reszesitett tamogatasban 5.000,-FtifO/h6 osszegben.

- Gyomaendr6d Varos Onkormanyzatanak Kepvisel6-tesWlete a Szent
Gellert Katolikus Altalanos Iskola es Gimnazium kerelmenek helyt adva
400 ezer forint osszegben tamogatja a Gyomaendr6d, H6sok utja 39. szam
alatt lev6 telephely udvaran elvegzend6 kezilabdapalya, fut6palya feluji
tasi es egyeb munkak elvegzeset.

- A kepvisel6-tesWlet helyt adott a Gyomaendr6di Futball Club kerel
menek, a Magyar Labdarug6 Szovetseg altai a latvany-csapatsportok ta
mogatasanak ad6kedvezmenye program (TAO) kereteben meghirdetett
amat6r labdarug6-letesftmenyek (Iabdarug6palyak, 0ltoz6k) felujftasat
tamogat6, el6min6siteses palyazatanak megval6sulasahoz sZLikseges on
reszt biztositja, melynek osszege 1.339,460 Ft. Hozzajarul ahhoz, hogy az
Onkormanyzat tulajdonaban, de a Gyomaendr6di Futball Club hasznala
taban lev6 sporttelepeken a Magyar Labdarug6 Szovetseg altai a latvany
csapatsportok tamogatasa program (TAO) kereteben meghirdetett ama
t6r labdarug6 letesitmenyek (Iabdarug6palyak, oltCiz6k, kiszolgal6 lete
sitmenyek) epfteset, felujitasat tamogat6 palyazatanak keretein belLiI az
egyesLilet altai tervezett beruhazasok megval6sulhassanak.

Szeretettel varunk minden kedves szLil6t, hozzatartoz6t,
barMot, iskolank volt diakjait, tamogat6it es mindazokat, aldk

szivesen reszt vennenek egy vidam esten.
KOsz6nji.ik, hogy a balon val6 reszvetelevel, adomanyaval hoz
zajarul ahhoz, hogy tanul6ink kornyezetet meg bar<itsagosabba

tehessLik.

- December 23-an frhattam ala az els6 sikeres TOP-os palyazatunk ta
mogatasi szerz6deset, amely 300 milli6 forint osszegu vissza nem teriten
d6 tamogatast biztosft a Gyomaendr6di jarasban, a helyi foglalkoztatasi
egyLittmukodesek el6segftesere. A megval6sitas 2017. januar 1-t61 2020.
aprilis 30-aig tart. Gyomaendr6d Varos Onkormanyzata a prajektben brut
t6 13 milli6 906 ezer Ft tamogatast szamolhat el. A megval6sitas eredme
nyekent 2018. okt6ber 31-ig 39 f6 munkaer6 piaci programban vesz reszt.
2020-ig tovabbi 100 f6 juthat allashoz. AGyomaendr6di jaras telepLilesein
egyebkent osszesen 194 f6 reszesLiI majd munkaer6 piaci szolgaltatasban.

Told; Balazs polgarmester

Szab6ne Vaszk6 Eva
Egyesi.ilet elnoke

T6th Ferenc
Intezmenyvezet6
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A Gyomaendrodi Jaf<isi Hivatalt erinto nebany jogszabalyi
valtozas

A 2017. jantllir 1. napjaval hatalyba lel>o jogszabalyi val
tozasok nyoman a jarasi hivatalok altaI ellatott feladatl<o
rok - igy a Gyomaendrodi Jarasi Hivatal feladatai is - jeIentO
sen kibOvtiltek.

Az egyre erosodo jarasi rendszer kapcsan az ev elejevel tobbek
kozott az ahibbi tigytipusok kerultek a Gyomaendrodi Jarasi Hiva
tal hataskorebe:

Az Elelmiszerianc-biztonsagi es Allategeszsegugyi OsztaIy vo
natkozasaban:

- ENAR marhalevel kezeles;

A Hat6sagi es Gyamugyi OsztaIy vonatkozasaban:
- fogyaszt6vedelmi feladatok ellatasa;
- jogi segitsegnYlljtasi feladatok ellatasa;
- aIdozatsegftesi feladatok ellMasa;
- oktatasugyi feladatok bovulese;

A Foldhivatali OsztaIy vonatkozasaban:
- ostermeloi igazolvany hasznalatanak ellenorzese;
- csaladi gazdasagok nyilvantartasanak vezetese;
- mezei orszolgalattal kapcsolatos egyes feladatok;
- vis major elismeresere iranyul6 eljarasban szakhat6sagkent

val6 kozrem(ikodes.

A Kormanyablak Osztaly vonatkozasaban:
- lljabb 66 llj ugykorrel bovtilt azon tigyek szama, amelyekben

a kormanyablak eljar6, vagy kerelmet tovabbit6 szervkent, esetleg
tajekoztatast nYlljt6 szervkent eljarhat.

2017. janual' I-tol az okmanykiadasban, az okmanyok tal'tal
maban is bizonyos valtozasokat tapasztalhatunk:

Az allando szemelyazonosito igazolvany ervenyessegenek
idotartama - fOszabaly szerint - ha a jogosult

a 12. eletevet meg nem toltotte be, a kiallitas napjM61 szamitott
3 evet koveto szuletesi idejenek napja, de legfeljebb a 12. ev betolte
senel< napjaig terjedo idotartam,

a 12. eIetevet betoltotte, de a 18. eIetevet meg nem toltotte be, a
kiallitas napjat6l szamitott 3 evet koveto szuletesi idejenek napja,

a 18. eletevet betoltotte, a kiallitas napjat61 szamitott 6 evet ko
veto sztiletesi idejenek napja.

Lehetoseg van arra, hogy a polgar erre ininyul6 klilon kerelme
re a tarol6 elemmel (chip) eliMott szemelyazonosit6 igazolvanyban
elhelyezesre kerliljon legfeljebb ketto, olyan szemely telefonszama,
akit a polgar halala vagy egeszsegtigyi allapotaban bekovetkezett

Danko Bela orszaggyiHesi kepviselo sajtokozlemenye
OJ palyazatok nyilnak a vallalkozasok szamara

Januar 25-tol ujra paIyazhatnak a miluo-, lds- es kozepvallalko
zasok egyebek mellett eszkozvasarhisra, uj technol6giai rendszerek
kialakitasara, megllju16 energiaforrast hasznosit6 techno16giak al
kalmazasara, a megpalyazhat6 osszegek pedig magasabbak lesznek.

Ket palyazat kertil kiirasra.
A mikro-, kis- es kozepvallalkozasok termelesi kapacitasainak

bovitesere elnyerheto vissza nem teritendo forras 25 es 500 milli6

olyan valtozas eseten, amikor allapotar61 torteno tajekoztatasra
nem kepes, ertesiteni kivan.

A polgar kerelme eseten a diakigazolvanyok kapcsan eddig
hasznalt NEK applikaci6 a szemeIyazonosit6 igazolvany tarol6
elemebe is belekertilhet. Ez lehetoseget biztosit arra, hogy a digi
talizmt arckep, aIalras es ujjlenyomat szi.ikseg eseten - okmanyiro
da vagy k6rmanyablak felkeresese nelkul - felhasznalhat6 legyen.
Hyen felhaszna!asi tertilet lehet peldaul a kozlekedesi igazolvany.

A vezetOi engedely kiallitasa soran annak ervenyessegenek
meghatarozasa ugy tortenik, hogy a lejaratanak h6napja es napja
(3,5,es 10 eves egeszsegi.igyi alkalmassag eseten) megegyezzen az
tigyfeI szi.iletesi idejenek h6napjaval es napjaval. A vezetoi enge
delyen feltuntetett okmany ervenyesseg es a vezetoi engedely 11.
oszlopaban talaIhat6 kateg6ria ervenyesseg ezentul megegyezik, es
igazodik a lejarat eveben levo szi.iletesnaphoz.

A Kormany a kozigazgatasi btirokraciacsokkentes kereten be
lui a 1312/2016 (VI.13.) Korm. hatarozatban dontott arr61, hogy
az okmanyok kiadasM orszagosan koordinaI6 Kozigazgatasi es
Elektronikus Kozszolgaltatasok Kozponti Hivatala (KEK KH) jog
ut6dlassal 2016. december 31 - evel megszlint. A hivatal feladata
it elsosorban a jogut6d, a Beli.igy;miniszterium Nyilvantartasok
Vezeteseert Felelos Helyettes Allamtitkal'saga (BM NYHAT)
veszi at. A hivatal elerhet6segei nem vaItoztak, weboldala a www.
nyilvantarto.hu dmen talalhat6 meg.

Az uj jarasi feladatok ellatasal'ol es a ;ogszabalyi valtoza
sokrol reszletesebb informaciokkal a jarasi hivatal iigyintezoi
szolgaIllak az erdeldodok reszere, valamillt folyamatosall zajIik
a bekesijal'asok.hu oldalon az ellatoU feladatokra vOllatkozo ta
jekoztatasi allyagok aktuaIizaIasa es pontositasa.

forint kozott lehet, a rendelkezesre all6 keretosszeg 18 milliard fo
rint.

A vissza nem teritend6 tamogatasb6llehetoseg nyilik uj eszko
zok, gepek beszerzesere, uj technol6giai rendszerek es kapacitasok
kialakitasara, az ehhez kapcsol6d6 gyartasi licenc, know-how be
szerzesere, megujul6 energiaforrast hasznosft6 technol6giak alkal
mazasara, infrastrukturalis es ingatlan-beruhazasokra, valamint
informaci6s techno16giafejlesztesre is.

A miluo-, Ids- es kozepvallalkozasok kapacitasbOvit6 beruha
zasainak tamogatasara megjeleno felhivasnaI pedig 5 es 40 milli6
forint kozotti osszeg nyerheto el. A kapacitasb6vit6 beruhazasok
tamogatasara Idirt paIyazati felhivas eseteben 21 milliard forint
keretosszegre palyazhatnak a vallalkozasok. A tamogatas llj, mo
dern eszkoz- es gepparkok beszerzesere, meguju16 energiaforrast
hasznosit6 technol6giak alkalmazasara, informaci6s techno16gia
fejlesztesre vagy akar honlapkeszitesre is fordithat6.

Bovebb informaci6: https://www.palyazat.gov.hu
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A 2017-es evben tabb evfordul6ra is emlekezik a vilag. Pro
testans testvereink ebben az evben iinneplik a reformaci6 500
ik evfordul6jat (1517). A tridenti ritusu katolikus keresztenyek a
"Summorum Pontificum", vagyis XVI. Benedek papanak a regi, tri
denti latin ritust ujra j6vahagy6 dekrduma megjelenesenek 10-ik
evfordul6j<it i.inneplik (2007). A kommunistak es az azt visszasir6k
a nagy okt6beri forradalom 100-ik evfordul6j<it emlegetik (1917).

A R6mai Katolikus Egyhaznak is van azonban egy kedves ev
fordul6ja ebben az esztend6ben: a fatimai Maria-jelenesek 100. ev
fordul6ja (1917.) A boldogsagos Szuz Maria 1917 majusaban egy
portugaliai falucskaban jelent meg harom pasztorgyermeknek, Lu
cianak, Francesconak es Jacintanak. A 2017 okt6bereig tart6 assze
sen 6 jelenes soran Szuz Maria bunbanatra, a r6zsafi.izer imadkoza
sara hivta fel a harom kis l<itnokon kereszti.il a vilag keresztenyeit,
es ki.ilanasen is kerte, hogy a papa Oroszorszagot ajanlja fel Szuz
Maria Szepl6telen Szivenek, mert onnan nagy veszely fenyegeti az
emberiseget. (Ezt a felajanlast kes6bb ugyan, de XII. Piusz papa
megtette.) A jelenesek soran harom titkot bizott Maria a gyerme
kekre, amelyek a vilag sorsat, iIletve a vegs6 id6k jeleit tartalmaz
tak, apokaliptikus kepekben, hogy azt a maga idejeben hozzak nyil
vanossagra, iJletve bizzak a Vatikanra azok kihirdeteset. A harom
gyermek kazi.il kett6, Jacinta es Francesco 1918-ban az Eur6pan
vegigsapr6 spanyoln<itha atdozatai lettek, de Jacinta magas kort ert
meg, 99 evesen halt meg 2005-ben. A harom titok teh<it nyilvanos
sagra keri.ilt, melyekb6t reszteteket az alabbiakban kazli.ink:

Az eIso titok "Sziizanya egy hatalmas tiiztengert mutatott,
ami a Jold alatt latszott. Emberi Jormaju demonok es lelkek voltak
alameriilve, mint ego, titlatsz6 szendarabok, mind megfeketedett
vagy bronz szinben ragyogott, a tiizveszben lebegtek, majd az egbe
emelkedtek a langok segftsegevel, amelyek beloliik indultak Jiistfel
hOket okadva, majd koriilveve minket sulytalanul, Jajdalmas es
/cetsegbeesett sikolyok es nyogesek kozepette visszahulltak. Nagyon
megrbniiltiink, reszkettiink a jelelemtol. A demonokat meg lehetett
kiilonboztetni, ijesztO es visszataszit6 hasonl6sagukr61 a jelelmetes es
ismeretlen allatokhoz, mind Jekete es atlatsz6. A latomas hosszunak
tiint, de pillanatnyi volt. Hogyan hcilalhatnank meg szeretett meny
nyei Anyanknak, aki elso Megjelenesenek utmutatcisaivalJelkeszitett
minket a Mennybe utazasra. Ugy gondolom, maskiilonben meghal
tunk volna aJelelemtol es rettegestol."

A masodik titok "Ltittad a Po/dot, ahova a szegeny, biinosok
le/ke keriil... Isten meg akarja alapitani aJoldon SzepLOtelen Szivem
tiszteletet, hogy megmentse oketo Ha megteszik, amit nektek mondok,
sok Wek megJog menekiilni es beke lesz. A hciboru a vegehez koze
ledik, de ha az emberek nem hagyjak abba Isten megbtintasat, egy
rosszabbJog kitorni XI. Piusz papa mcHt6saga alatt. Ha egy ejjel isme
retlen jenyt lattok majd, tudjatok, hogy ez az a nagy jel Istentol, hogy
kozeledik a vilag megbiintetese a sok gonoszsagaert, hciboruval, ehin
seggel, az Egyhaz es a Szentatya iildozesevel. Ennek megakadalyozti
sara jonni Jogok es /cerni Jogom oroszorszagJelajanlcisat SzepLOtelen
Szivemnek es az elsoszombati engesztelo szentcildozast. Ha keresemet
teljesitik, Oroszorsztig meg fog terni, es beke lesz; ha nem, elterjeszti
tevtanait a vilagban, haborukat es az Egyhaz iildozeset okozva. A
j6kat Jel Jogjak aldozni; a Szentatya sokat Jog szenvedni; nemzetek
Jognak elpusztulni. vegiil SzepLOtelen Szivem gyozedelmeskedni Jog.
A Szentatya Jelajanija nekem Oroszorszagot, s az megter es a beke
idoszaka Jog ujra a vilagra koszonteni."

2017. februar

A harmadik titok "A Miasszonyunk bal oldalan, egy kicsit
magasabban lattunk egy angyalt, bal kezeben langpallossal; szik
razva langokat bocsatott ki magab61, mintha Jol akarna gyujtani a
vilagot; de a langok kialudtak, ami/cor talalkoztak a Miasszonyunk
JeLenk nyujtott jobbjab61 arad6 sugarzassal. Az Angyal jobb kezevel
a Foldre mutatva hangos sz6val mondta: ,Biinbanat, bunbanat, bun
banat!' Egy igen nagy jenyessegben, ami Isten, lattunk, valami olyas
mit, mintha tiikor eLOtt vonultak volna emberek', lattunk egy Jeher
be oltozott piispokot, akirol ugy gondoltuk, 0 a Szentatya'. Sok mas
Piispok, pap, szerzetes es szerzetesno ment Jol egy meredek hegyre,
melynek csucsan nagy kereszt alit Jatorzsekbol, mintha hantolatlan
paratolgy lett volna; a Szentatya, mieLOtt odaert, egy jelig lerombolt,
Jelig diiledezo varoson ment keresztiil botladoz6 leptekkel, Jajdalom
mal es aggodalommal telve imcidkozott az ut menten hevero holtak
lelkeert; Jolerve a hegy tetejere, terdre borult a nagy kereszt labanal,
es egy csoport katona LOJegyverekkel es nyillal tiizelve ra, megolte ot.
Ugyanigy haltak meg egymas utan csoportokban a piispokok, pa
pok, szerzetesek es szerzetesnok, kiilonJele vilagi emberek, kiilonbozo
tcirsadalmi osztalyokb61 es allasokb61 val6 Jerfiak es nok. A kereszt
kd szara alatt kd angyal alit, mindegyiknel kristaly ontozokanna,
melybe osszegyujtottek a vertanuk verd, 5 ontoztek vele az Istenhez
kozeledo lelkeket."

A fatimai Maria-jelenesek teh<it megteresre, imara hivnak fel
minket, hogy az id6k vegi borzalmakat elkeri.ithessi.ik. Legyen napi
imadsagunk a szent r6zsafi.izer, amelyet a Szent Szuz minden je
lenese kapcsan kiemel; igyekezzi.ink ugyancsak a fatimai jelenesek
keresei alapjan a h6nap els6 szombatjan szentaJdozashoz jarulni,
engesztel6 ima6rakon, szentsegimadasokon reszt venni. fgy en
gesztelji.ik Istent a magunk es az elhitetlenedett vilag buneiert.

Czank Gabor
plebanos

FEBRUARI MISERENO EGYHAZKOZSEGEINKBEN

ENOR60

Hdkaznap (csiitartak kivetelevel) reggel 7.30-kor szentmise
Szombaton este 17.00 6rakor litania es e16esti szentmise

Vasarnap delelott 9.00 6rakor nagymise.
Szentsegimadas: a h6nap els6 hetfOjen, 17.00 6rakor.

Lourdesi kilenced: febru,lr 3-11 kazatt, estenkent 17.00 6rakor,
a plebania nagytermeben.

GYOMA

Keddenkent duo 16.00 6rakor szentmise
Vasarnap duo 16.00 6rakor nagymise

Szentsegimad'ls: a h6nap 3-ik keddjen, a szentmise utan.

HUNYA

Hetfon es penteken duo 16.00 6rakor szentmise
Vasarnap de. 11.00 6rakor nagymise

Szentsegim'ldas: a h6nap 2-ik hetf6jen, a szentmise utan.
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efo matus kr6nik Evangelikus hire k

"HALAL! HOL A TE FULLANKOD?"

A halottakrol reformatus szemmel

Az elmult alkalommallattuk. a biologiai hal<illal kapcsolatosan,
hogy ez szetszakadast jelent, amikor a lelek elvalik a testtol. Ezt az
ember visszaforditani nem tudja. Ez veliink tortenik es nem mi ira
nyitjuk.

A biol6giai hal aI, azaz a test es leJek szetvaJasa pillanatszeru.
Vagyis. a lelek nem fokozatosan szakad el a testtol, hanem egy pilla
nat alatt. Ez a pillanat donto, s visszafordithatatlan biologiai vatto
zasokat indit el a testben, es a leJek halaJ utani sorsaban.

Az emberi test haW utani sorsa az emberi tudomany eszko
zeivel nagyreszt nyomon kovetheto. Eszerint megindul a sejtek
boml<\sa es atalakulasa. A testet alkoto anyag legnagyobb resze
leeplil es atvaltozik, de nem semmislil meg. Hiszen akkor seriil
ne az anyagmegmaradas torvenye is. A Biblia szerint a test porra
lesz. Nem semmive lesz! Porra lesz! Nem tt\nik el, nem mulik e1. A
sejtek lebomlanak, bizonyos kemiai anyagok atalakulnak, de az ato
mok megmaradnak. S uj molekulaldd rendezodhetnek at. Tehat az
anyag eppen ugy nem semmisiil meg, mint a leJek, hanem tovabb
tart. A halott anyag is anyag. Nem lehet azt mondani, hogy a test
megsemmislil. Meg kevesbe, hogy a holttest mar semmi. A Biblia
szemJelete nem yeti meg' az anyagot, hiszen az is Isten csodalatos
aU<otasa, mely a test feltamadasaval majd ujra visszanyeri eredeti
rendelteteset es dicsoseget.

A leJek sorsat a haW utan mar nem tudjuk tudomanyos eszko
zokkel figyelemmel Idserni. Hiszen a lelek nem anyag, ezert nem
is lathat6, nem foghat6. A Jelek sorsar61 csak Isten, illetve Isten ki
jelentese kepes ervenyesen es targyilagosan nyilatkozni. Az embe
ri leleknek is Isten a teremt6je es alkotoja. Az emberi lelek nem
oroktol fogva val6, hanem ahanyszor Isten embert teremt, mindig
uj lelket is teremt.

Az emberi leJek nem azonos Isten Szentlelkevel! Lelke minden
embernek van, de nem minden do emberben lakozik a Szentlelek.
Mert a Szentlelek mas. A Biblia tanitasa szerint az emberi lelek az
emberi szemeJyiseg centruma, illetve az emberi szemelyiseg hor
doz6ja. Itt van az embernek az a resze, amit ugy neveziink: en. Az
emberi lelek vegzi bennlink az un. kognitiv funkci6kat, azaz a lelek
emlekezik, tanul, szeret, haragszil<. A Jelek kepessege a lathatatlan, a
tulvilaggal val6 kapcsolattartas, vagyis a hit. A lelklinld<el hisziink.

Tehat minden ember lelke mas. A lelek klilonboztet meg minket
egymast6l. Ezert erzi minden egyes ember azt, hogy belolem csak
egy van. Ha valaki azt erzi. hogy tobb enje van, azt mar elmebeteg
segnek nevezi az orvostudomany.

Mivel a Jelek az ember szemeJyisegenek a hordoz6ja, ezert az
ember en-tudata a halallal nem sztinik meg. A Biblia egyertelmt\
tanitasa szerint, a lelek a halalutan is tud magar6l. Emlekezik, orlil,
vagI' melysegesen szomorll; bekessege van, vagI' ketsegbeesetten
szenved. Az egyediilall6an hiteles jezusi besz<\moI6 hangzik errol
Lukacs evangeJiumaban: "Es a pokolban felemelte az 0 szemeit (a
gazdag) kinokban leven, es latta Abrahamot tavol .. :' (Lk 16,23).

Azaz, a halal pillanataban a lelek elszakad a testtol, nem marad
benne, nem szunnyad vagI' nem alszik a holttestben, - ahogy ne
mely tevtanft6k ezt tanitjak. Ettol a tevtant61 a reformatus hitvalla
sok mindig elhataroltak magukat evszazadok 6ta. Jezus Atyja keze
be teszi Ie lelket a kereszten. A latornak, akit Jezussal megfeszitettek,
azt igeri Jews: "meg rna velem leszel a Paradicsomban" (Lk 23,43).

Papp Tibor lelkesz

FA AK
Januar harmadik heteben a protestans egyhazak egyutt

imadkoztak orszagszerte ebben az esztendoben is a testver
egyhazakkal, igy a Katolikus Egyhazzal is. Mezoturi evangelikus
gyulekezetOnk is bekapcsol6dott ebbe az imanyolcadnak is ne
vezheto 8 napos esti talalkoz6kba. Az igehirdetesekben, a pre
dikaci6kban a fo uzenet: Megbekeles - Krisztus szeretete surget
minket 2 Korintus 5, 14-20 alapjan.

Krisztus szeretete imadsagra kesztet minket, de ugyanakkor
arra is, hogy az imadsagon tul valamit tegyunk is a keresztenyek
kozotti egysegert. "... hogy mindnyajan egyek legyenek, aho
gyan te Atyam, enbennem, es en tebenned, hogy ok is bennunk
iegyenek, hogy elhiggye a vi lag, hogy te kuldtel el engem" In
17:21. A vilagnak szuksege van a megbekeles koveteire, akik le
dontik az elvalaszt6 falakat, hidakat epitenek, beket teremtenek,
es uj eletutakhoz nyitnak meg ajt6kat Jezus Krisztus neveben,
aki megbekeltetett bennunket Istennel. A megbekeles kovete
ikent mi is imadkozhatunk a bekeert, megbekelesert, ahogyan
megtortent ez sok gyulekezetben januarban ekkeppen:

"Mennyei Atydnk, Jezus neveben jovunk hozzdd. Meguju/dst
ajdndekozo/ Szent/e/ked dlta/, de mi meg mindig fa/akat epftUnk,
ame/yek e/vd/asztanak minket egymdst6/, fa/akat, ame/yek meg
akadd/yozzdk a kozosseget es az egyseget. Most elM hozzuk azo
kat a koveket, me/yekbO/ fa/at epftUnk, es bocsdnatert, gy6gyu/d
sert konyorgunk hozzdd. Az e/vd/aszt6 falban a"szeretet hidnya"az
egyik k6. /rga/mas /sten, I<risztus szeretete szorongat minket, hogy
bocsdnatot kerjunk azokert az a/ka/makert, amikor hlj6va/ vo/tunk
a szeretetnek. A/6zatos szfvve/ kerunk: Bocs6sd meg vetkeinket,
mikeppen mi is megbocsdtunk az e//enunk vetkez6knek. A minket
e/vd/aszt6 fa/ban egy k6 a "gyu/olet es megvetes" kaye. Irga/mas
Istenunk, I<risztus szeretete arro indft minket, hogy bocs6natot ker
junk a mdsik ember ir6nt erzett gyu/o/etert es megvetesert. A/dzatos
szfvve/ kerunk: Bocs6sd meg vetkeinket, mikeppen mi is megbocsd
tunk az e//enunk vetkez6knek. A fa/ egyik kove a "hamis v6dasko
dds': Irga/mas Istenunk, I<risztus szeretete szorongat minket, hogy
bocsdnatot kerjunk, amiert e/6ru/tuk es hamisan v6do/tuk egy
mdst. A/6zatos szfvve/ kerunk: Bocsdsd meg vetkeinket,mikeppen
mi is megbocsdtunk az e//enunk vetkez6knek. A minket e/v6/aszt6
fa/ egyik epft6kove a "h6tr6nyos megkU/onboztetes': Irga/mas /ste
nunk, I<risztus szeretete szorongat minket, hogy bocs6natot kerjunk
az egymdssa/ szembeni e/6fte/et es h6tr6nyos megkU/onbaztetes
minden form6j6ert. A/6zatos szfvve/ kerunk: Bocs6sd meg vetkein
ket, mikeppen mi is megbocs6tunk az ellenunk vetkez6knek. A fa/
egyik e/eme az "U/dozes': Irga/mas Istenunk, I<risztus szeretete arro
indft minket, hogy bocs6natot kerjunk, amiert U/dozzuk es kfnozzuk
egym6st. A/dzatos szfvvel kerunk: Bocs6sd meg vetkeinket, mikep
pen mi is megbocs6tunk az e//enunk vetkez6knek. A minket e/vd
/aszt6 fa/ egyik e/eme a"szetszakadt urvacsorai kozosseg" Irga/mas
Istenunk, I<risztus szeretete szorongat minket,hogy bocs6natot ker
junk, az 6//and6su/t szetszakadt urvacsoroi kozossegert egyhdza
ink kozatt. A/6zatos szfvve/ kerunk: Bocsdsd meg vetkeinket, mikep
pen mi is megbocsdtunk az e//enunk vetkez6knek. A fa/ kovetkez6
e/eme a"tUre/met/enseg': Irga/mas /stenunk, I<risztus szeretete arro
indft minket, hogy bocs6natot kerjunk, amiert a mu/tban elU/doz
tUk testvereinket kozos haz6nkb6/, es bocs6natodert konyorgunk
a mai va//6si tUre/met/enseg miatt is. A/dzato5 5zfvve/ kerunk: Bo
csdsd meg vetkeinket, mikeppen mi is megbocs6tunk az ellenunk
vetkez6knek. Amen.

[rta: Fulop M6nika evangelikus lelkesz
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Mariat. Hamar megszeretik egymast, kapcsolatuk Marianak a
szarvasi 6v6nokepzobe val6 kerulese ellenere tovabb eros6
dik. 1950 augusztusaban k6tnek hazassagot Bekesszentand
rason, de a kor hivatalos elvarasaival dacolva, titokban, Oros
hazan az oltar elOtt is 6r6k huseget fogadnak egymasnak.

1951-ben kerulnek Gyomara, Maria az 6v6nokepzo, majd
a megalakul6 gimnazium tanara lesz, Janost pedig az alta
janos iskola igazgat6janak nevezik ki. A 29 eves "tanerore"
bfzzak a t6bb mint ezer diakot oktat6 es tfz tanyasi iskolat
is magaba foglal6 intezmeny vezeteset. A munkaja elisme
resekenLkapott "az oktatasugy kival6 dolgoz6ja" allami ki
tUntetesnel azonban fontosabb szamara pedag6gus-tarsai
elismerese es bizalma, amir61 az 1956 forradalmi napjaiban
tartott n:velotestUleti gyCl1esen majdnem egyhanguan biz
tosftjak. Epp ez lett az 1957-ben ellene indul6 tamadasok fo
indoka. A lev{dtasaig tart6 meghurcoltatas testileg es leJkileg
is nagyon megviseli, hosszabb betegszabadsagra kenyszerul.
Felesege kitart6 szeretete es tamogatasa segfti az akkor mar
ketgyermekes edesapa teljes felepuleset.

1958 oszetOl Janos is a gimnaziumban tanft, elobb orosz,
majd kesobb angol nyelvet is. Munka mellett szerzi meg a
k6zepiskolai tanari ol<levelet orosz nyeJv es irodalomb61 az
ELIE-n, angol tudasat t6bbhetes nyari tanfolyamokon fej
leszti. A kereskedelmi szakk6zepiskolai kepzes beindftasakor
igazgat6-helyettesi tisztseget vallal, a szervezesi feladatokat
egeszen a I<epzes megszuneseig ellatja. Nyelvtanari mCJ1<6
desenek kiemell<edo pillanata, amikor egyik tehetseges ta
nftvanya orszagos elso helyezest er el orosz nyelvbol. De sok
szaz egykori gyomai diakja emlel<szik ra C1gy, mint "tovaris
ucsftyel" vagy mint "mister teacher". J<.6zulUk t6bben, al<ik
kesobb szinten a pedag6gusi hivatast valasztottak, peldake
pukkent emlftik.

Felesegevel egyutt izgatottan vartal< a nyari osztalytalalko
z6kat, a volt tanftvanyok beszamol6it eletUk alakulasar61. Ja
nos sokszor amulatba ejtette az egykori dial<ol<at azzal, hogy
nem csal< az osztalyfon6kuket tudta fejbol, hanem a t6bbi
tanarukat is. Mindig lelkesult megelegedessel nyugtaztak,
hogy oktat6 es nevelo tevel<enyseguk mennyi emberi ertek
kialakulasahoz jarult hozza. Janos nyugdfjasl<ent is 6r6mmel
tett eleget az iskolakb61 erkezo szfves meghfvasoknal<, habar
I<fv{mcsi tel<intete taltm nem is a ballag6k, hanem inkabb a
szulok k6z6tt kereste az ismeros arcokat. Egykori kollegail<
kal is leginkabb el<kor talalkoztak, felidezve a sokszor nehez,
de szep k6z6s munkat. T6bben k6zulUk maig Mias szfvvel
emlekeznek azokra az emberi gesztusokra, amikkel az alig
idosebb igazgat6juk es kollegajuk segftette beilleszkedesu
ket es palyafutasuk indulasat.

Az osztalyteremben oktatassal es nevelessel elt61t6tt ido
mellett a csalad jelentette szamara az alland6 ero- es 6r6m
forrast. Felesegevel majdnem 60 evig eltek boldog hazas
sagban, szeretetben, husegben, betegsegukben es bajukban
egymast segftve, gyermekeik, unokaik iranti egyuttes gon
doskodasban.

Mar Gyoman, 1951-ben 6rultek elosz6r gyermeksfrasnak.
Lanyuk Marika szinten az 0 hivatasukat valasztotta, raada
sui edesapja nyomdokait k6vetve, 0 is angol es orosz szakos
tanar lett. A szulok mindig boldogan es nagy buszkeseggel
emlftettek, hogy lanyuk palyaja az 6vekenel magasabbra
fvelt, Marika a szegedi egyetemen mar a leendo
nyelvtanarokat tanftja. 1955-ben, elso fiOgyerme- c.::?
kuk megszuletesenek mar a diakok is 6rvendeztek,

olymosi Janos
1922-2016

uj kenyer ize, lepergo konny soja,
orom-kacagas, lelki J<aba-ko...
Isten aldjon! Te legy vegso almunk,
s ivadekainkba szebb Jovo!

Thnar Mate

•memun u
SzUlofold: Bo!cso, majd koporso!
Sarkcsillag a negy egtaj feW!!
Anyanyelved billyogkent jelo!!
Te vagy a teli 110 s a tavaszi zold,

Pusztaf61dvaron szu
letett 1922. januar 7-en.
Edesapja ekkor k6zsegi
alkalmazott, korabban a
trianoni hatarm6dosftasig
vonatfekezokent, majd
MAv kalauzkent az erde
Iyi vonalakon teljesftett
szolgalatot. Edesanyja is
arr61 a videkrol, Aradr61
szarmazott. 6 a haztartast
vezette es gyermekeiket,

LL::...----"-"~_-"'--...L-......u."""'-"L.........::~_~J{lOost es a negy evvel fia-
talabb Mariat nevelte.

A pusztaf61dvari elemi iskola 4. osztalya utan szulei elobb
az oroshazi polgari iskolaba, majd a kiskunfelegyhazi tanft6
kepzobe frattak j6 kepessegu es szorgalmas gyermekuket.
Janos szeretett volna meg tovabb tanulni, de a csalad anya
gi lehetosegei ezt nem tettek lehetove. 1941 majusaban, a
kepesfto zar6vizsgak k6zben ertesult edesanyja matet utani
tragikus halalar61.

Pedag6gusi palyafutasat a visszacsatolt delvideki
Bacsujfalu szlovak-magyar ketnyelvu allami nepiskolajaban
kezdte. Ianft6i munkaja a habord miatt hamar megszakadt,
1943 okt6bereben katonai szolgalatra hfvjak be. A tartalekos
tiszti kikepzes utan, 1944 novembereben a nyilas hadvezetes
frontszolgalatra vezenyli az egyseget. Bevetes k6zben meg
sebesul, par aknaszilankot "habords emlekkent" mindvegig a
testeben oriz. A hadik6rhazb61 t6rtent elbocsatasa utan Bu
dapesten esik szovjet hadifogsagba 1945 januarjaban. A Don
melletti uzmanyi taborban kezdi meg az angol nyelv tanula
sat, cigaretta fejadagjM~rtcserebe leckeket vesz egy fogoly
tarsat61, az uj szavakat egy deszkalapra frja, majd masnap
lekaparja. Ket es fel ev hadifogsag utan 1947 jdniusaban ter
haza.

Ianft6i munkajat a csorvasi allami iskolaban kezdi djra,
egy ev mdltan ot nevezik ki igazgat6nak is. De tovabbtanula
si vagyat sem adja fe/, a megnyfl61ehetoseggel elve egyeves
intenzfv budapesti nyelvoktatas utan angol szaktanft6i ol<le
velet szerez. Az oktataspolitikaban is bek6vetkezo fordulat
utan ezt a kepesftest orosz nyelvbol is megszerzi.

A haboru utani megdjulas jegyeben a k6zsegi iskolak altai
k6z6sen szervezett ifjClsagi programok kapcsan ismeri meg a
csorvasi katolikus iskola fiatal es lelkes tanarnojet, Laurinyecz
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a feleltetes aznap ugyanis elmaradt. janesi villamosmern6k
lett, az 6 szakmai sikereinek lenyeget a szul6k bevallottan
kevesse ertettek, de annak nagyon 6rultek, hogy kitart6 es
innovatfv munkaval a tavk6zlesben a tujafa tetejenel j6val
j6val magasabbra is el lehet jutni. A ket ewel ezel6tti par
lamenti dfjatad6n sajnos mar esak a buszke edesapa tudott
jelen lenni. 1960-ban megszuletett Tomi is, precfzen l<isza
molva, eppen edesapja 38. szuletesnapjan. 6 matematikus
lett. Ez mar ismer6sebb, ha nem is mindig kellemes emleklf
terulet volt a human beallftottsagCt szuloknek, azirant viszont
sokszor erdeklodtek, hogy vajon mit lehet meg itt kitalalni.
De a buszke apuka a boltban vagy a piacon neki szegezett
"Hogyan tetszik lenni, tanar Ctr?" kerdesre Tomi kutat6i es
egyetemi palyafutasanak allomasair6J is ugyanolyan pontos
saggal szamolt be, mint a hazastarsakkal es unokakkal bo
vulo esalad t6bbi tagjanak esemenyeirol es eredmenyeirol.

janossal azonban nemesak 6r6mteli dolgok t6rtentek. Az
ot ert esapasokat azonban esendben, befele fordulva viselte,
banatat i1yenkor is esak a tekintete tukr6zte. Tizen6t eve itt a
esorvasi temetoben kfserte utols6 Cttjara hCtgat, Mariat, aki
vel minden esaladi unnepet egyutt t6lt6ttek. Lanyuk Marika
Hz ewel ezelotti tragikus halalaval a teljes, boldog, 6r6mteli
esaladi legk6r 6r6kre elveszett. A banat es a k6ny6rtelenul
halad6 ido legyarte feleseget Mariat, janos mindvegig gon
dosan apolta az egyre t6bb betegseggel kuzdo hitveset, al<i
tol hat ewel ezelott ugyanesak itt vett megt6rten bCtesCtt.

Egyedul maradt a gYomai esaladi hazban. Atvette nejetoJ
a telefonos diszpeeseri szerepk6rt, 0 szamolt be a tagabb
esalad tagjainak a t6bbiekrol. S6gornojetol, Mimiketol a
esorvasi esemenyekrol is hfrt kapott, mert a barati tarsasag
6sszej6veteleire mar nem tudott elj6nni. Nagyon 6rult a
szemelyes talalkozasoknak is. A temeto-Iatogatasok utan a
roskadasig terftett asztat mellett megpihenve, mindkettOjuk
alapvetoen vidam termeszetenek k6sz6nhetoen, a beszel
getesek hamar vidam mCtltidezesse alakultak. Ek6zben ja
nos sokszor megmutatta finom humorat is. Lelkesen keszult
keresztJanya NetJike rendszeres latogatasaira is, nemesak a
kapott fnyenesegek es a figyelmes ajandeko[<-, hanem fo
leg a meghitt beszetgetesek miatt. Egy t<is tereferere gyak
ran betert a szomszedba jucikahoz, naval Baldival pedig
"megszakertettek" a kerti teendoket.

Harom eve azonban, reszben kenyszerasegbol, lezarta
eletenek leghosszabb szakaszat, k6zelebb k61t6z6tt fiaihoz
es unokaihoz. Az albertirsai evangelikus szeretetotthonban
gyorsan beilleszkedett, ott is hamar megszerettek. A sajat
maga altai felallftott "tanmenet" szerint megtartotta a min
dennapos testnevelest, reszt vett a szellemi foglalkozason,
az ebed utani "tanuI6szoba" alatt olvasott es keresztrejt
venyt fejtett, sot az unnepsegeken szereplest is vallalt. Biz
tonsagban erezte magat, elvezte a teljes k6ra kiszolgalast,
tudta, hogy ha szukseg lenne ra, 0 is gondos apolasban
reszesut majd. Az oszi k6rhazi kezelesei utan erre mar sor
is kerult. Ereje egyre fogyott, Karaesony napjanak hajnalan,
lelkeben bekevel es mindenki iranti megboesatassat vegleg
elszenderult.

Holnap, januar 7-en lett volna 95 eves. Szuletesekor az
etmondasok szerint meteres h6 volt, ma a temetesekor a
borunk6n ereztGk a jeges hideget. E ket zord teli nap k6z6tt
viszont melegseg volt, alland6 melegseg, ami a szfvebol
aradt, es a lenyebol sugarzott.

Adjon neki az Isten 6r6k nyugodatmat!

NEM HAGYJUK MAGUKRA A MEHESZEKET

Nem szabad hagyni, hogy hamisitott importmezzel arasszak el az
Eur6pai Uni6 belso piacat, jelentette ki Erdos Norbert eur6pai parlamen
ti kepviselo az Aranynektar Kft. magas szfnvonalu mezfeldolgoz6 uze
menek megtekinteset kovetoen Dunavarsanyban. A fideszes politikus
hozzMette, mar egy eve folyamatosan keri az Eur6pai Bizottsagt61, hogy
folyamatos ellenorzest es mintavetelezest rendeljen el az EU kuls6 hatar
allomasain.

Az Aranynektar Kft. egy csaladi vallalkozas, amelyet mez csomago
lasara es kereskedelmere 1985-ben alapitottak, de a tulajdonos csaladja
mar 1929 6ta foglalkozik meheszettel. A ceg f6 profilja a min6segi mez
kivitele, a vilag tobb mint husz orszagaba folyamatosan exportal mezet
fogyaszt6i csomagolasban. A ceg 80 f6t foglalkoztat, amelyb61 ugy 50
szakember alland6 alkalmazott. A csaladi vallalkozas Kozep-Kelet-Eur6pa
legnagyobb mezfeldolgoz6 uzeme, mig az EU-ban az otodik helyen all.
A mezek 90 szazaleka kulfOldre, els6sorban Olaszorszagba, az Egyesult
Kiralysagba es Nemetorszagba keru!, de komoly partnerei vannak Japan
ban, Torokorszagban, Szaud-Arabiaban es Szingapurban is. A termekek
haromnegyede viragmez, de nagyobb mennyisegben kerul kiszerelesre
akacmez es Iepes mez is. A ceg egy uj termekkel, a nyersmezzel is meg
jelenik hamarosan a piacon. A ceg mott6ja, hogy a csomagolas soran a
mez minden erteket torekszik meg6rizni es az adott mez egyediseget
megtartani. Ezert komoly fejleszteseket folytattak Ie a vallalatnal, ma a
legmodernebb es legfinomabb technikat jelent6 gepek garantaljak a
csomagolt mez min6seget.

A IMogatast kovet6en az Aranynektar tulajdonosa, Takacs Ferenc ki
jelentette, hogy egyreszt a tavalyi fagy miatt, amely els6sorban az akaco
sokat sUjtotta, masreszt - es sajnos ez a dont6 - a hamisitott mezek tovab
bi bearamlasa miatt nehez volt a tavalyi ev a meheszeknek. HozzMette,
nem csak Magyarorszagon, hanem egesz Eur6paban. Erd6s Norbert em
lekeztetett, Vytenis Andriukaitis egeszsegugyert es elelmiszer-biztonsa
gert felel6s biztos az Eur6pai Parlament Mezogazdasagi Szakbizottsaga
2016. marcius 15-i ulesen arr61 tajekoztatta a kepvisel6ket, hogy az eu
r6pai mezhamisitasi botrany miatt a bels6 piacon begyujtott kevert mez
mintak 17 szazalekaban, mig az EU kuls6 hatarallomasain begyujtott
kevert mez mintak 31 szazalekaban talaltak hamisitott mezet az el6ze
tes eredmenyek szerint. A biztos akkor a vegleges eredmenyeket 2016
nyaranak vegere igerte.

"Sajnalatos m6don ideaig semmilyen tajekoztatast nem kaptam a
bizottsagi vizsgalat vegleges eredmenyeirol" - jelentette ki az eur6pai
parlamenti kepviselo. Takacs Ferenc kiemelte, nagyon remeli, hogy nem
a hamisitasi lobbi tevekenysege miatt keslekedik jelent6sen a vegleges
eredmenyek nyilvanossagra hozatalat61 az Eur6pai Bizottsag. Erd6s Nor
bert kijelentette, hogy folyamatosan interpellalja a Bizottsagot a kozpon
ti vizsgalatok eredmenyeir61. Tovabba igyekszik meggy6zni Andriukaitis
biztost, hogy az eur6pai fogyaszt6k es meheszek vedelme erdekeben
folyamatos ellen6rzest es mintavetelezest rendeljen el az EU kUls6 ha
tarallomasain. A fideszes politikus ujra bemutatta az EU-b61 es harmadik
orszagokb61 kevert mezek jelolesere vonatkoz6 jogszabaly-m6dositasi
javaslatM, amely ertelmeben a jelenlegi jeloles helyett a cfmken azt kelle
ne feltlintetni, hogy a vegtermekben felhasznalt EU-s es EU-n kivuli mez
pontosan melyik orszagb6/ szarmazik, meghozza olyan sorrendben, aho
gyan a vegtermekben szerepl6 mezek aranya kinez.
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Szanto Katalin megemlekezese - 1983. julius 20.
Megemlekezes zabo rna noverrol

(1912-1983)

1. T6bb mint harom h6nap telt el Erna
n6ver halala 6ta. Lelkunkben azonban
meg faj6 a seb, amit tavozasa okozott. A
biz6 hit belenyugvasahoz meg mindig az
emberi szfv faj6 "miert"-je tarsul. Miert kel
lett .ennek igy tOrtennie? Miert sz61ftotta el
az Ur, ilyen varatlanul, azt aki tele volt meg
tervekkel, energiaval, vitalitassal, aki 70
eves kora ellenere a legfiatalabbnak Wnt
lelekben, lelkesedesben, vallalkoz6 szel
lemben, kepzel6- es tetter6ben? Eppen
akkor, amikor a Szeretetszolgalat el6tt, uj
feladatok es uj lehet6segek nyfltak, amikor
az 6 szervez6 es vezet6i kepessegere,
tapasztalatara, nagy tavlatol<ra es minden
ujra nyitott szfvere meg olyan nagy szul<
seg lenne?

TUdjuk, hogy Isten gondolatai nem a
mi gondolataink. Erna n6ver is hitte ezt,
amil<or lelki jegyzeteiben az emmauszi
tanitvanyol< csugged6 kijelentesehez: "mi
pedig azt remeltOk, hogy 6 fogja megvalta
ni Izraelt" - a k6vetl<ez6' sorokat irta 1981
husvetjan: " Es Te valtottad meg, Uram,
csak nem ugy, ahogy a tanftvanyok gon
doltak. Te fogod elrendezni a Szeretetszol
galat dolgait is - csal< nem ugy, ahogy mi
gondoljuk es szeretnenk!"

Hisszuk azt is, hogy nem t6rtent mas,
mint Erna n6ver fele is elhangzott a haza
hfv6 sz6: "J6jjetek Atyam aldottjai! Mert
eheztem es ennem adtatok, szomjaztam
es innom adtatok, hajlektalan voltam es
befogadtatok!" (Mt.25,35.). Nem t6rtent
mas, mint Erna n6ver eleteben is betelje
suit a Megvalt6 fgerete: "Boldogok az irgal
masok, mert 61< irgalmassagot nyernek!"
(Mt. 5,7.).

Mert Erna n6ver - kedvenc szavaval
€lIve - "elk6telezett" ember volt, szatma
ri irgalmas n6ver, az 6r6k Irgalmassag
elk6telezettje. Amikor 50 ewe1 ezel6tt
fogadalmat tett, az irgalmassag szolgala
tara, a szolgal6 szeretetre, a szegenyek,
betegek, tehetetlenek szolgalatara k6te
lezte el magat. Es 50 evig az irgalmassag
huseges szolgal6 leanya volt. Akkor meg
nem s~jtette, hogy mire kesziti es szanja
6t az Ur. Isten terveiben a szolgal6 sze
retet ket szava felcserel6d6tt: a Szeretet
szolgalatra szanta 6t, szeretetszolgalattal
I<apcsolta 6ssze eletet. Amint Bfboros Atya
irta reszvetet kifejez6 leveleben: "Erna n6
ver elvalaszthatatlanul 6sszeforrt a Szere
tetszolgalattal: letrej6tte, fejl6dese, jelen
kibontakozasa nala nelkul el sem kep
zelhet6. A szeme mindenhova felfigyelt,
a szive mindenfele megdobbant. S utana
k6vette a felismerest az all<ot6 tettel< so
rozata, jelenlete, elgondolasai, t6rhetetlen
utkeresese a Pusp6ki Karnak is hatekony
segftseget jelentett."

Nem tulzas azt mondani, hogy 1950
6ta a magyar Katolil<us Egyhaz szocialis
tevekenysegenek legnagyobb alakja es
egyenisege volt. Otthonaink lak6i es a ki
vOlall6k nem tudjak felmerni, mit tett 32 ev

alatt. Munkak6re szinte mindent atfogott:
a szerzetesrendek muk6desi engedelye
nek megvonasa utan munkalehet6seget,
elelmet, ruhat, lakast biztosftani az egzisz
tencialis bizonytalansagba cs6ppent szer
zeteseknek, szocialis otthonokat rendezni
be a munkakeptelen 6regek es betegek
szamara, megszervezni a POsp6ki Kar
altai felallftott Szeretetszolgalat K6zpont
jat, egyMzi otthonokat letesiteni, mGk6
desi felteteleit megteremteni, dolgoz6kr61
gondoskodni. Az 6 elgondolasa nyoman
j6tt letre az Ostyaellat6 es Solidaris Ipari
Sz6vetkezet szerzetesek reszere. Teve
keny resze volt az Orszagos Papi Otthon
megszervezeseben es beinditasaban, az
egyhazi udOl6k atveteleben es fenntarta
saban. Az otthonok lak6i csak azt erez
tek, hogy elelmuk, lakasuk, gondozasuk
biztositva van, de hogy mindebben mi ko
szonhetO Erna n6ver faradhatatlan mun
kajanak, mennyi gond, mennyi t6prenges,
a kOlonb6z6 allami, egyhazi es egeszseg
ugyi szervezetekkel val6 targyalas, meny
nyi utazas, megoldhatatlannak latsz6 ne
hezsegek es problemak allnak mindezel<
el6tt, csak Isten tudja szamon tartani.

2. Erna n6ver szamara a Szeretetszol
galat nem munkahelyet vagy munkavi
szonyt jelentett, hanem hivatast. Nemcsak
munkajat, hanem minden kepesseget, ide
jet, erejet, szenvedeseit, .90k-sok almatlan
ejszakajat epftette bele. 0 maga frja egyik
levelben: "Imadkozasok es gondolataim
kozeppontjaban a Szeretetszolgalat all."

Napl6jaban pedig ezt jegyzi fel: "Szere
tetszolgalat nemcsak a munka, hanem a
szenvedes, az ima es minden. Szeretet
szolgalat igazaban azt jelenti, szolgalni a
Szeretetet mindenben es mindenkiben.
Szeretettel szolgalni veled Uram! A Te
bekedqel, or6m6ddel es j6sagoddal szol
galni! ~s szenvedessel szolgalni!" (1982.
lilA.) Es mas helyen: "Te a keresztUton is
teljesitetted hivatasodat: tanftottad es fi
gyelmeztetted az asszonyokat es k6zben
rettenetesen gy6tradtel! Kovetnem kell te
ged! Minden k6rulmenyek k6zott kesznek
lenni a szolgalatra! LelkHesti szenvedes
ben egyutt elni a Szeretetszolgalattal, mert
az en hivatasom, ugy latom 32 ev utan, ide
sz61." (1982.111. 17.)

"Meg mindig mozognak bennem a ter
vek - frja - de nem azert, hogy en csinal
jam, hanem, hogy elindftsam es tenyleg
bet61tse a Szeretetszolgalat Isten tervet
- a szegenyeken, elhagyatottakon. T61em
meg a munka szolgalatot kfvanod! Nem tu
dom meddig, de arra kerlek, eletem utols6
leheleteig tarts meg aTe szolgalatodban!"
(1982.111. 6.)

A szeretetszolgalatos hivatast, az id6s
es beteg n6verek szolgalatat Isten ajan
dekanak, kOl6nos kegyelmenek tekintette
es mely halaval kosz6nte meg. 70. szule
tesnapjan ezt frja: "Hetven €lV, ennyit ad
tai, Uram. Nem tudom, mennyit adsz meg.
Hala es k6sz6net mindazert, amit adtal,
a j68rt, a rosszert, de en azt meg nem is
kaptam T6led. Kulon6sen hala, hogy kiva
lasztottal erre a munkara. Rad bfzom jele
nem, jovam, eletem, halalom. Legyen meg
mindenben mindig, bennem es altalam a
Te akaratod." (1982.11104.)

A tesszaloniki levelral elmelkedve
jegyzi fel: "Az id6s n6vereknek, barmilyen
gyengek is, aldozatos szeretetOk es nagy
hitOk van es nekunk, akik veluk foglalko
zunk, halat kell adnunk ertuk es azert,
hogy Isten erre a munkara hfvott meg. Le
gyen aldott erte, Uram, a Te szent neved
es aldd meg 61<et a Te szent nevedert, Fia
dert, Jezus Krisztusert!" (1982. IX. 28.)

3. Melyen aterezte a szolgalat hivata
sanak felel6sseget. Szfveben visszhang
zott Szent Pal .szava: "Legyetek tOzes
lelkuletUek: az Urnak szolgaltok!" (R6m.
12,11.) Nem veletlen, hogy ket tOzes lel
kG ember varazsa es hatasa fogta meg
kulonosen: Szent Pale es Teilhard de
Chardin-e. "Szent Pal egyenisege nagyon
megragadott. Tudatossaga, teljes elszant
saga, hallatlan lelkesedese, tUr6kepes
sege, egesz eletenek odaadasa annal<,
azert, amit j6nak megismert es amellett
meleg szfve es szeretete azok irant, akiket
megnyert Krisztusnak. Annyi melegseg,
szeretet, agg6das arad minden sorab61!
Adj, Uram, a ram bizottak irant ilyen nagy
szfvet!" (1982. X. 6.)

Teilhard de Chardin elsa fra-~
sai mar 1960-ban kezebe kerOI-



2017. febrmir VflROSU I( 11

Dr. Kata J6zsef "Kr6nikas Konyve", mint koranak tlikre VIII. resz

Papp Vazul kedvelt figuraja volt a gyomai kbzeletnek, aki olyan
vallalkozasba vagta bele a nagykalapaesot, ami eddig Gyoman
nem volt, tudniillik 6esl<avas I<ereskedest nyitott. Haza es kereske
dese a Kisfaludy utea es a Wesselenyi utea sarkan volt, Kis Antal
gazduram hazaval atellenben a masik sarkon. Gbrbg keleti (orto
dox) vallason leva roman ember volt, magyar allapotban. Szamos
helybeli reformatus esaladnal volt "keresztkoma". Hint6val kozleke
dett, takaros lovai voltak. A kisebb-nagyobb vashulladek halmokkal
teljes udvara mar nem volt ennyire takaros. Az orszag "atszabasa"
utan mar nem jartak a "vasas t6tok", de a "dr6tos" es "gy6esos t6
tok" sem. (A "dr6tos t6t" amfg a fazikat, talakat (eserep) f6dozta, a
kbrbeulo gyerekek ahftattal hallgattak Arva-Trenesen, Lipt6, Tur6e
megyekbol hozott erdekes felvideki akeentussal mondott meseit.)
A "tbrtenelem forg6szele" hozta ide Papp Vazult, mint a marosva
sarhelyi 22. kbzbs gyalogezred bakajat 1918 vegen. Aztan itt is
maradt, merlhogy gyomai asszonyt vett el (talan hadibzvegy volt).
Rendes ember hfriben alit, koesmaba esak akkor ment be, ha az
eso netan beverle.

Kbltonk az Andras nap tajan elkezdodo diszn6bles szezonnal
kapesolatban frl egy verset;

"A diszn6tor bizony szep
Alkalom,
Csak nines benne szoeialis
Tartalom.
Olyat hlvnak vendegul
Egy sereget,
Ki otthon is kaphat kolbaszt
Eleget."

Amulna kbltonk azon, hogy miesoda m6di lett a suit tbk, no meg
az ara. Mar reg nem a szegeny ember esemegeje, sot foetele, merl
ez a mondas jarta telente; "Krumpli az ebed, tbk a vaesora ... "

"Agyra jar az influenza", mondtak akkoriban Pesten, de aztan
videken is odajart, aratott a spanyol natha-influenza 1918-1919
tajan. Valogatas nelkul vitte az apr6sagot, s nagy idot megert bre
geket.

Spiez Jakab virtigli vendeglos volt Gyoman, esak ez ido tajt
nem nagyon akadt szall6 vendeg Gyoman, ha akadt, mergiben
tombolt Spiez, merl loptak, mindent, meg a pamat is a szobab61.
A derek Beinsehrott s Gyurieza bar viszonyban szenvedtek, sok j6
hazat felhuztak ez ido tajt, s valtig allftottak, hogy a koporl esak a
bor mossa Ie.

Sipos Sandor, azaz Sipos ur fogalom volt Gyoman, nala min
den kaphat6 volt, meg szunyog boeskor is. Ellentete volt Kovacs
ur, aki uveg s poreelan keresl<edo volt, gyart6 eegek ugynbke, s
egyuttal tane- es illemtanar.

"Panaszos Sara kisasszony", vagyis Sarkadi Nagy Sara - aki
elfelejtett ferjhez menni - a Gyomai Zbldkereszt, Stefania Szb
vetseg egyesulesenek faradhatatlan vezetoje. E vedonoi hal6zat
a kbzsegeszsegugy akkori legeredmenyesebb intezmenye volt.
A "panaszos Sara" gunynevet a einikus illetekes elbljar6sag tag
jait61 kapta, merlhogy igyekezven hivatasanak eleget tenni, min
dig jelentette a sok-sok hianyossagot, melyeknek felszamolasa
eppen a gunyol6d6 "uraknak" lett volna feladata. Hat ilyen volt a
felfogasa, s hozzaallasa a tisztviseloi karnak az egeszsegugyi
szoeialis-kulturalis szolgalathoz. Edesapja, Dr. Sarkadi Nagy Pal
I<bzsegi orvos volt, fivere szinten gyoman gyakorl6 kbzsegi orvos.

Nem tbradbtt az erdektelenseggel, a buktatasokkal, eltbkelt szan
deka volt, hogy Gyoman helyere teszi a kbzsegeszsegugyet. Na
gyon j61 alit a talpan, kritizalt, s kbvetelt, a tbrvenyesen biztosftott
penzugyi keretet is kivasalta a fanyalg6 illetekesektal. Nem volt
munkaja sikertelen, a munkassaga nyoman eletrer taplalt, beteg
segektal megvedett gyermekek sokasaga nott fel Besenyszegen,
Banomkertben, s mas kulteruleti lakosoknal is.

Papp Laszl6 Gyoma kbzseg mernbke (Papp Zsigmond beese)
szamos, m,a mar elfeledett intezkedese nyoman fejladbtt a kbz
seg. Kesabb Kareagra kerult, mint varosi fomernbk. Ott tbbb meg
beesulest kapott. (Papp Zsigmondr61 itt most nem kfvanunk frni,
mivel az a elete, zevekenysege Istennek Hala! Az ut6bbi evekben
- remelni veljuk - ismertte valt.

A teli nagy vadaszat okan uj emberek kerulnek teritekre, s kbl
tOnk nyilait61 talalva. A nyulal< eposzaban ket vadasztarsasag is
szerep,el, pedig a nyulak szerint egy is sok. Az egyik volt a "Gyomai
I. sz. Uri Vadaszok Tarsasaga", aztan volt a gyomai emberek va
dasztarsasaga, ok mindig veszekedtek, mint affele szegeny em
berek. Az urinal voltak szep lelkek tbbben, akik eppen esak a ter
meszetert rajongtak, es a parasztvadaszokt61 vettek alibinek vadat
- latt vadat. Palka Pal fobfr6 ur a r6kat is elpuskazta, pedig direkte
rahajtottak. Olt a fotelban mellette a boros demizson, s nagyokat
busult a magyar sorson.

"Majd hogyha a tavaszi szel
Lengedez
Kocsis Sandor koesmaja is
Rendbe lesz...

Harom pipat szorftgat az
Agyaran,
Ugy kbszbnti vendeget
Magyaran,

Megfogja gallerjan a
Kabatnak
Mi kell komam istenit az
Anyadnak ... "

"Ez a Gyoma szep kis varos
Sok neppel telis-teli,
Csak olyan meg mint a kisjany
Ki bajat nem ismeri."

Az inflaei6 mar megint:
"J6 magyarom ne busulj
Az osz mian,
Mert most a penzt ugy hordhatod
Talyigan.
Mi mindennek mi az ara
Mellekes
Ugy is te vagy a szinhazi
Kellekes.
1924. aug.10.

Kbzreadja Dr. Cs. Szab6 Albert frasai alapjan:
Cs. Szab6 Istvan

tek. Minden magyarul megjelent muvet es
jegyzetet megszerezte, s nemesak alland6
olvasmany, hanem utmutat6ja, iranyft6ja
lett eletenek. Benne is azok a vonasok
ragadtak meg, amit Szent Palnal kiemelt.
"Teilhard de Chardin-nel mar lassan 32
eve baratkozom. Gondolatjarasat isme
rem, mar at);lennyire az en kepessegeim
ismerhetik. 0 is a leghatalmasabb energi
anak a szeretetet tarlja. Megfogott lendu
lete, energiaja, tOze, lelkesedese, brbk uj
rakezdese, hite..." (1976. II. 14-i levelbol).

Egyenisegenek is ezek a vonasok vol
tak fo jellemzai. Ez sugarzott es aradt be
lole. Sugarz6 ember volt, aki erz€lkenyen
€lIte at az Isteni kuldet€ls €ls terv megval6
sftasanak kotelesseget. 1982. januar 31-i
bejegyzes€lben frta: " A lelek atsugarzik a
tetten, a sz6n, a mozdulaton, az areizmo
kon es mindenen! Tisztava kell tenni a lel
kemet! Nemess€l, istenive, I<risztusiva. De
meg tudom en ezt tenni? Nem! Magamt61
nem! De az en Urammal,.a Lelekl<el igen!
Jbjj el, jojj el Szentl€llek Uristen es tisztfts

meg mindent, foleg tudatalatti enemet
egeszen es teljesen!" Tudta j61, hogy sokat
az atlagosnal sokkal tbbb term€lszetes €ls
termeszetfeletti talentumot kapott, amit ka
matoztatni kell. Ezert valasztotta az 1981
evi napl6ja I<ezda jeligejEmel< a I<ovetkezo
harom beWt: TKT! "Nem tbbb telik tolem,
hanem tobbet Kivansz Tolem! Melyebb,
aldozatosabb bnzetlenebb szeretetet ki
vansz!" Aki sokat kapott, sokat is kernek
tole szamon.

(Folytatas a k6vetkezo szamban)
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Valahol orokke

Valahol mindig elWnik
valahol mindig megtalaljak
valaho! mindig temetik
valahol mindig exhumaljak

es

Nagy Gaspar (1949-2007) versei

Ima

Ima az, ami
templomi esondben,
a lehunyt szemek mogottiben
megt6rtenik -

es ima az, ami
mogott latszik a mees orok fenye
es hallszik egyetlen orgonahang,
nem innen, hanem onnan.

Ami ima, az
mar az elejetOl a vegeig
megforditva is ugyanaz marad,
ugyanannak sz616 sz6 -

es ami ima, az
megis varatlanul nyilik ki
eg es fold hataran,
akar egy szirmos ejtOernyo.

Jegyezven szalmaszaUal

- ... mindig es mindig:
bunokben edesUlt, iramult napok
habjaiban fuldokl6 emberek,
egy szalmaszallal, tlldjatok-e!
talan a menthetetlent mentitek.

- ... !<iVlil es beWI:
poklosan olvenyult, haborult vi/ag,
de a remeny sohasem meghal6,
ha minden utols6 szalmaszal
ABB6LAJASZOLB6L VAL6,

Tajkep - teli madarkikotOvel

Tel: nagyhavak hava
orvenylo feheren
habja tengereben
uszik az erdonek
hajladozik maga
uszik az erdonek
buszke szalfenyofa

s magos tetejeben
esungo tobozokb61
jegesap huzalokb61
Wlevel alomb61
epult arb6ekosar
karaesonyi feszek
mintha volna jaszol

angyalok vigyazta
madarak tanyaja
eghez koze! eso
isteni kikoto
ki ne is vagjatok
el ne esllfitsatok
fejszes ner6desekl

A Fill nap16jab61

... es a esillagos estben ott sllsog immar har
mine evgyurujevel a draga judasfa: ezustnyar rezeg
susog a homaly koveteinek utjan s kitunteti oket
lehull6 ezust-tallerokkal erdemeik szerint illon ...

... es ha jon a nyuszitve tamad6 gyavasag a
remulet h6kuszp6kusza? - akkor eljonnek ablakod
ala a szegenyes alkuvasok venei-ifjai mint minden
re e1szant hitteritOk s bearad a dogszag: a teletomott
gyomor bekessege meg az igeretekkel megtelt sze
mek t6esafenye es fenytelen homalya ...

... esupim eI kene hinned ... de nem hiszed
hogy eppen ok jottek-szoktek eI a maszkabalb6!
nogy eppen ok azok a fUggetlen kutyak kik ideo
16giamentes esontokon tokeletesitik a folosleges
morgast-harapast. ..

... nem tudom meg hogyan viselem tart6san
a sz~gyent hogy egylitt neztuk ugyanazt az eget
folyot nangyafeszket es maskepp vert a sZlvem
masert pirultam eI masert szorult okolbe a kezem
es maskepp lattam ugyanazt a fat ezustlo eveink
kel sUjtva sulyos emlekek alatt reesegni-ropogni
hajladozni buszken -

de na tobb szegyen is tarsul velem akkor is
esak igy mondhatom: mig a szem ellatni kell fele
Barataim! ...

or6kke nekUnk szegezik
or6kke fenyes ellenpelda
6rokke rajtunk keresik
6rokke megis bennem el ma!

Te Istenre biztad

Tudd meg hat, J6zsef Atti/a,
neved hibatlanul all ott

sirod f616tt, ez lett a sorsod sorsa,
s mar buntelenul 6rokre a tied,
mint ama megt6retett kenyer,

mint szankban az ostya,
mint ket fiu-testver,

legyen a neved is aldott,
ahanyszor esak kiejtem e ket sz6t,

J6zsef es Attila,
mindig arra gondolok:

legvegul te Istenre biztad a vi/agot,
s nem akad majd haland6,

banos es bantelen,
es ko!to sem igen,

aki pontosan ertene,
miert is volt a ritka kegyelem,

hogy az a ket nagy di6barna szem
e foldi pokolb61 mar a Mennybe latott. ..

es ne hidd, nogy ezert
a tagadva-vallott Istenert,

a s6varg6n kereso,
hatalmas fohaszokert

mar megboesatottak neked,
hiaba maradtal szivedben

aliatlan gyerek,
mindegyre esak borzaszt6

buneid f616tt Wnodnek: milyen
szertelenul esap6dtal ide meg oda,

meg a vonat ala is!
te szeretetert kllnesorg6,

orok izgaga, kellemetlen Frater. ..
... en holtig elsakkozgatnek veled

egy allomasi resliben,
ahol az osszes jdtszmdt te nyered ...

Atti/a, nagyon sietek,
varj meg!
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Haromkiralyjaras a Szent Antal Nephazban

2017. januar 7-en 14 orakor kezd6dbtt el a teli Unnepkbr nep
szokasait felelevenft6 rendezveny a Szent Antal Nephaz konfe
rencia termeben.

Dr. Javor Andras a Debreceni Egyetem altalanos
rektorhelyettese kbszbntbtte a nepes kbzbnseget, majd elmond
ta, hogy a Debreceni Egyetem jo kapcsolatokat apol az intez
mennyel es tovabbi egyUttmukbdesre invitalja a varos vezet6it.

A gyomaendr6di Selyem uti 6voda betlehemes jateka meg
melengette a sziveket, majd Dr. Bartha Elek az egyetem bbl
cseszeti karanak rektorhelyettese a vizkereszt hagyomanyaro\
beszelt. A Komadi Fogyatekos Otthon lakoi most is kbnnyeket
csaltak szemUnkbe 6szinte Jezus-varasukkal. A Haromkiralyjarast
a gyomaendr6di gyerek mutattak be, melyet Dr. Denes Zoltan
atya hazszentel6 aldasa zart Ie.

Hirek a Nephazbol

Farsangi jatszohaz

2017. februar 4-en 9 oratol- 12 ora
ig a Szent Antal Nephazban.

Farsangi alarckeszites, mokas sUte
menyek keszftese, farsangi fankkostolo.

Meghlv6

Zenes est Kiszely Zoltannal es Mere
nyi Nicolettaval

2017. marcius 4-en 15 orakor a
Szent Antal Nephaz konferencia terme
ben.

Sanzonok, operett dallamok csen
dUlnek fel a muveszek el6adasaban.

toen Csap6 Elek a Bekescsabai Trefort Fiuk6rus tagja enekekkel
kedveskedett a szep szamu megjelentnek, majd a plebanos fel
olvasta a bibliab61 Jezus szUleteset. A program vegen adventi
es karacsonyi enekeket enekeltUnk. A vacsora el6tt meg Bukva
Csilla tagunk kbszbntbtte a szUletesnaposokat, majd vacsora es
tombolahuzas kbvetkezett. J6 hangulatban es beszelgetessel
telt az este.

Ungvblgyi Janos

Pinter-talalkoz62016

Mult ev szeptembereben egy nagyon kedves esemenyre ke
rUlt sor a ~inter csalad eleteben.

Talalkoz6t szerveztUnk, gondolvan, hogy sokan a csaladb61
meg sohasem talalkoztak, nem is ismerik egymast.

:JItiz; fiistoCt
- csemege V~II!J /(gf6risz
- cs{pOs V~II!J /(gfEtisz

- csemege vastag/(gf6tis2;
- cs{pos vastag /(gf6tisz

-csiifii{
-SOl/kg.

- sos sza!olllia
-liitsos s;:;a!ollna

- csemege s;:;a!olll/a

'EfirfietOslgeinR:.
PiJfUme :HflIty= 'iva

06-301535-4201
PinterLdszfO kjstermefO

06-301279-4849

Szent laszlo gyalogzarandoklat 2017.

Adventi vacsora

A talalkozot a dednagyapank Pinter Gybrgy szUletesenek a

Az iden hatodik alkalommal szervezzUk meg a gyalogzaran- 151. evfordulojara rendeztUk meg Endr6dbn, mivel ott szUletett
doklatot Gyomaendr6d es Nagyvarad kbzbtt. 1865-ben es ott is elt 1927-ben bekbvetkezett halalaig. Hazuk a

Program: Sugar uton alit - hajdan Rozsahegyi Kalman endr6di szUletesu
majus 10. GyUlekez6 a Szent Antal Zarandokhazban (Gyoma- neves szfnesz szUI6haza volt-.

endr6d) Felesege Szabo Maria volt, akit 1888-ban vett n6UI. Hazassa-
majus 11. A reggeli szentmise utan elindul a zarandoklat gukbol12 gyermek szUletett, 9 gyermek elte meg a feln6ttkort.

(els6 nap uti celja Kbrbsladany)
majus 12. A reggeli szentmise utan Kbrbsladanybol indul a Majd sajnos mindket haboruban 1-1 fiugyermekUk odaveszett.

zarandoklat masodik napja (masodik nap uti celja Ujiraz) 22 unokaval es 33 dedunokaval bUszkelkedhettek.
majus 13. Reggel indulas Komadi- r-------,.....----=-~---.-.....,....-.........-~ Voltak itt unokak, dedunokat, s6t

ba, ahol szentmise utan folytatodik a Ukunokak is kbzUIUk.
zarandoklat harmadik napja (harmadik Kinn a Szarvasvegi temet6ben a
nap uti celja Nagyvarad) felujftott sfremlekUket ujbol fblszentel-

majus 14. Unnepi szentmise es kbr- tettUk, majd szentmisen vettUnk reszt,
menet a nagyvaradi Szent Laszlo Sze-
kesegyhazban I~~~===:::::::;: amit az elhunyt es el6 csaladtagokert

Informaci6 es jelentkezes Szonda t:: ajanlottunk fbI.
Istvannal, a 06-20-2380046-os tele- Aztan egy nagyon kellemes es fel-
fonszamon, vagy a szondaistvan70@ emel6 beszelgetesekkel, ismerkede-
gmail.com e-mail cfmen. '1ermiR§int sekkel teli vacsora kbvetkezett Endr6

dbn a Hfdf6 etteremben.
EI6kerUItek regi fotok a csaladta

gokr61, valamint egy kedves - sajnos
mar nem el6 - csaladtagfTimar Istvan/
altai keszftett 1700-as evekig visszame
n6 csaladfat lehetett tanulmanyozni,
illetve az ujabb csaladtagokkal kib6vf
teni.

Nagy brbm volt, hogy a csalad min
den agabol voltak jelen csaladtagok.

Ugy valtunk el, hogy meg lesz foly
tatas.

Kbszbnet a csalad minden tagjanak.
Farkas Rezs6ne Pinter Ilona

A gyomaendr6di keresztenyde
mokratak immar 25. eve rendeztek
meg december 22-en hagyomanyos,
adventi vacsorajukat a Szt. Antal Nep
hazban. VendegUk volt Dr. Vejkey Imre
orszaggyulesi kepvisel6, KDNP. Parla
menti Frakci6vezet6-helyettes, a KDNP
Szakert6i Tanacs elnbke, tovabba Tol
di Balazs polgarmester, Czank Gabor
gyomaendr6di plebanos es Knapne
Hanyecz TUnde a Zeneakademia gaz
dasagi igazgatoja. A meghfvottak
kbszbntbttek a jelenlev6ket. Ezt kbve-



14

A G
2017. februar

- szabadban tarolt, tartosan osszerakott, cseplesre vagy nyomtatasra varo gabona (elsosorban btlza) 

A magyar gazdalkod6k erosodnek, nott a mezligazdasag teljesitmenye

Dr. Turi-Kovacs Bela
orszaggyiilesi kepviselo

KPE Orszagos Elnoke
kpe.hu

vagy sem. Egy dolog
rna mar jol lathato: a

1
~~;~~ijj~~;~~~~1 fentebb vazolt folya-matban a magyar me-

zogazdasagnak maris
kozponti szerepe van.

A Polgari Kisgazdak
tovabbm is hangsUlyoz
zak a mezogazdasag es
a videk fejlesztesenek
fontossagat. Az agrar
tamogatasok stabilabba
tettelc a termelok hely
zetet. Az elelmiszer
gazdasagban fokozodik
a verseny a fizetokepes
piacokert. Jo hir, hogy
egyre tObb es egyre jobb
minosegii agrarterme

ket wisarolnak a tavol-keleti orszagok.
Elerkezett az ido ahhoz, hogy a magyar
mezogazdasag ne csak termenyeket, gaz
dasagi haszonallatokat es elelmiszeripari
keszitmenyeket exportaljon, hanem tudast
es technologiat is. A Polgari Kisgazdak
velemenye szerint a novenytermesztest
meghatarozo mezogazdasagi vizgazdal
T'Odas tudasexportja is nagy lehetosegeket
rejt magaban, mert a magyar vizgepeszet
es viztechnologia rna is viTagszinvonaiU.
A versenykepesseg novelesehez azonban
a technologiai eloreTepeseket megalapozo
beruhazasokra van szukseg az agrarium
minden terUleten.

Szemmel lathato, hogy a magyar kor
many mindent megtesz annak erdekeben,
hogy a magyar mezogazdasag a leheto
legtobb penziigyi forrashoz jusson. Az mal'
sajnos jol valosziniisithetO, hogy az Euro
pai Unio az eddig kovetett agrartamoga
tasi gyakorlatan a 2020 utani koltsegvetesi
ciklusban valtoztatni fog. SziikUlo penz
ugyi lehetosegekkel kell szamolni es ra
adasul a vilagpiaci termenyamk csokke
nesevel is. Mindezert a Polgari Kisgazdak
ugy Wjak, hogy a hazankba erkezo unios
penzekbol tovabb kell fejleszteni az agrar
technologia elemeit, es ennek erdekeben
tovabb kell novelni a termelo beruhaza
sokm fordithato penzugyi keretosszegeket.

Mindez megeri, mert a XXI. szazad
derekara vilaggazdasagi Teptekben is
jelentosege lesz a Karpat-medence elel
miszergazdasaganak, ahol a magyarok
nak mar most is kozponti szerepe van. A
Karpat-medence nepei ebbol a gazdasagi
folyamatbOl akkor tudnak sikeresen ki
kerUlni, ha a gazdasagi erdekkozosseguk
menten a leheto legjobb egyuttmiikodesre
torekednek.

tott szokatlanul nagy hideg Of ev utan ren
det tett a novenyvedelemben, mert ebben a
hidegben vegre elpusztultak a korokozok,
a gombasporak es a kartevok attelelO kep
letei. Bucsut inthettunk a szarvasmarhak
es egyeb kiskerodzok keknyelv betegsege
nek is, mert a minusz 10, minusz 15 Cel
sius fokos hidegeket nagyon nem kedvelik
a keknyelv betegseg virusat hordozo es
melegebb idojarashoz szokott szunyogok.
Magyarorszag jelentos reszen hullott ho.
Minusz 15 Celsius fokig a magyarorsza
gi koztermesztesben hasznalt oszi vetesii
gabona-felek nem fagynak ki, de azert az
a megnyugtato, ha minden oszi vetesre
hullik kello mennyisegii hotakaro. A ho
takaro ugyanis nem csak a fagytol vedi
meg a novenyeket, hanem a lassan olvado
ho csapadekviz-tartalma lassan szivarog
be a talajba. A talajok viznyelo kepessege
ugyanis korIatozott. A hirtelen keletkezo
nagy csapadekot a talaj nem Tcepes befo
gadni, annak jelentos hanyada a felszinen
elfolyik, es ez a vizmennyiseg a novenyeink
szamara elveszik, tovabba talajerozi6bol
szarmazo karok keletkeznek.

A Polgari Kisgazdak orommel veszik
tudomasul a magyar mezogazdasag nagy
szerii eredmenyeit. Erdemes felismerni
azt, hogy a XXI. szazad hatm levo evti
zedeiben a mezo- es elelmiszel'gazdasag,
valamint az ezt megalapoz6 viz- es talaj
ero-gazdalT'Odas fel fog ertekelOdni. Azt
sem lehet figyelmen kivUl hagyni, hogy a
Karpatok hegykoszorujaval korbevett me
dence a talaj, az eghajlati es vizmjzi adott
sagai miatt egy olyan termeszet-fOldrajzi
egyseg, amely idealis hely az elelmiszerter
meleshez. Ma marpontosan elOre lehet lat
ni, hogy a XXI. szazadban a lelekszama
ban tovabb novekvo emberiseg szamara
az eTelmiszergazdasag nagyon fontos lesz.
A Karpat-medenceben elO nepeken mulik,
hogy helyesen felismerve a kozos gazda
sagi erdekeiket, tudnak-e egyuttmiikodni

A Fidesszel szovetseges Kisgazdak
(KPE) nagy remenyekkel neznek a 2017-es
esztendo ele. Biznak a magyar mezogaz
dasag es a videk toret/en fejlOdeseben. Mar
azzal is jOl indult az ujev, hogy a bekoszon-

2016-ban a mezogazdasag a GDP-no
vekedeshez 0,6 szazalekkal jarult hozza,
mikozben az ev soran 16 500 llj munka
hely jott letre az agrariumban. A mezo
gazdasagnak a GDP novekedeshez torteno
hozzajarulasa tobb volt, mint az autoipar, a
gyogyszeripar, az elelmiszeripar es az elekt
ronikai ipar hanyada a nemzeti osszter
meknovelesben egyutt. A 2010 ota 55 sza
zalekkal boviilo mezogazdasagi kibocsatas
mellett az elmtllt hat evben az agrariumban
50 ezer tlj munkahely letesiilt. 22 szazalek
kal nott a mezogazdasagban elethivatas
szeruen foglalkoztatottak szama. 2017 elso
honapjaban 220 ezer mezogazdasagi fOfog
lalkozasu dolgozo vegzi az egyre szinvona
lasabb munkajat. A magyar elelmiszerek
hagyomanyos vasarloja a nemet fogyasz
to. 2015-ben 1,2 milliard euro ertekLi arut
szallitott Magyarorszag Nemetorszagba. A
legfontosabb exportcikkek: a baromfihtlS,
a zoldseg, a kolbaszok, szalamik, a GMO
szennyezestol mentes akacmez, valamint
a bor es palinka. 2016 a novenytermesz
tesben a rekordok eve volt. A napraforgo
3 tonnas hektaronkenti hozama most a
nagyvilagban az elso helyen all. A 2016-ban
betakaritott 1,88 millio tonna napraforgo
mennyiseggel Magyarorszag az Europai
Unio legnagyobb napraforgotermelOje. A
magyar mezogazdasag az elmtJlt ev elso 10
honapjaban a magyar exportteljesitmeny
8,5 szazalekat, az exporttobblet 28 szazale
kat adta. (Forras: FM Sajtoirodaja)

A mezogazdasagi ki
bocsatas 2011 ota tarto
novekedese 2016-ban
folytatodott, es lljabb re
kordot ert el. A kibocsa
tas folyo alaparon 2621
milliard forintos erteke 5,3 szazalekkal
haladta meg az elOzo evi erteket. Ugyanez
a szam 20lO-ben 1686 milliard forint volt.
(Forras: FM Sajtoiroda)

A mezogazdasag
2016-ban a gazdasag haj
tomotorja volt. Az esz
tendo elso haromnegyed
eveben a mezogazdasag
brutto hozzaadott erteke
17,9 szazalekkal noveke
dett, es megelozte az au
togyartast, a gyogyszer
ipart, az elelmiszeripart
es az elektronikai ipart
egyuttveve.
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Egeszsegrol-betegsegrol

Mezei zsurl6 (Equisetum arvense)

A mezei zsurl6 retek, arokpartok kb. 60
cm magas, Ureges szaru, viragtalan, evel6
novenye. Tavasszal sp6rakat term6, orvos
elagazasu medd6 hajtasokat hoz. A no
veny kovasavat tartalmaz, emiatt femek
fenyesftesere hasznaltak, innen ered a regi
"kannamos6fU" elnevezes. A latin nevben
szerepl6 equus sz6 jelentese ,,16, vadl6, 16
farok", ami a noveny kUIs6 megjelenesere
utal. A zsurl6k napjainkban is igen elterjedt
novenyek, az egesz Foldon megtalalhat6k,
az Antarktisz kivetelevel. A mai zsurl6k e16
dei a mara kihalt, fa termetU, 6si zsurl6k
voltak, melyek akar 30 meteres magassagot
is elerhettek. A zsurl6 szeles felhasznalasi
terUletU, konnyen term6, mara azonban meltatlanul feledesbe
merUit, ertekes gy6gynoveny. Mar Dioszkoridesz is emlitest tesz
r61a Kr.sz. 50 korUI, mint vizelethajt6 es verzescsillapft6 hatasu
gy6gynovenyr61.

A mezei zsurl6 tartalmaz kovasavat, flavonoidokat,
szaponinokat, kaliumot es i116olajokat. A gy6gyaszatban a friss
noveny, a tinktura, a friss vagy szaritott zsurl6 vizes oldata es a
novenyi por kerUI alkalmazasra. Fogyasztasra a mezei zsurl6 al
kalmas, a mocsari zsurl6 mergez6 noveny.

A zsurl6 szilicium tartalma reven er6sfti a kormoket, hajat,
kUIs61eg es bels61eg alkalmazva j6 ellenszere a hajhullasnak.
Fokozza a kollagen termelest, fgy er6sfti a kot6szovetet, nove
Ii annak ellenaI16-kepesseget. A porc-es kot6szovetek eseten
szovetregeneral6 hatasu. EI6nyos hatasu a zsurl6 csontritkulas,
koszveny, reuma, izUleti gyulladas eseten, serkenti a torott cson
tok osszeforrasat, er6sfti az inakat, fzUleteket.

Vese-, h6lyagkovek, vesehomok eseten ajanlott a zsur
16s UI6fUrd6 es fUrd6zes kozben, tovabba naponta 1-1 csesze
zsurl6 tea fogyasztasa. Ugyancsak kedvez6 hatasu az UI6fUrd6
a hugyutak gyulladasa, fert6zese eseten. Ajanlott a zsurl6tea
fogyasztasa h6lyaggyengeseg-es inkontinencia, a hugyutakat
erint6 nemi betegsegek el6fordulas soran. Gyermekek ejszakai
agybavizelese eseten zsurl6, orbancfu keverekeb61 keszftsUnk
teat. Az fgy elkeszftett oldat fogyasztasa lefekves el6tt, tobb
mint 2 6raval tortenjen. A zsurl6 er6teljes vizelethajt6 hatassal
rendelkezik. Vizeletrekedes eseten is ajanlott az Ul6fUrd6, kiveve
ha azt a prosztata gyulladasos megbetegedese okozza.

A zsurl6tea verzescsillapft6 hatasu, alkalmazhat6 er6s
menstruaci6 es orrverzes idejen. IIyenkor 1 csesze teat 2-3 pu
pozott teaskanal zsurl6b61 keszftUnk.

A zsurl6tea emesztest javit6 hatasu, kedvez6en hat a maj es
az epeh61yag mukodesere.

A tea rendszeres fogyasztasaval megel6zhet6 az erelme
szesedes, mert hat6anyagai gatoljak az erek falan a koleszterin
lerak6dasat. Magas vernyomasban is el6nyosen alkalmazha
t6 vizhajt6 hatasa miatt. Segft ejszakai izzadekonysag eseten.

Kedvez6 hatasu razk6das okozta derektaji
fajdalmak es lumbagos panaszok kialaku
laskor a zsurl6s Ul6fUrd6. IIyenkor nem a
kopasos gerincbetegseg okozhatja a derek
fajast; az UI6fUrd6 tehermentesiti a veseket,
igy csokkenti a derektaji fajdalmat is.

A zsurl6 alkalmazhat6 idegesseg, me
labu el6fordulasakor a gy6gyszeres kezeles
mellett, ebben az esetben zsurl6, cickafark,
csalan 1:1 aranyu keverekeb61 keszUlt teat
ajflnlott inni reggel-este 1-1 cseszevel.

KUnzle tiszteletes szerint: "Kimossa, fel
oldja es mintegy el is egeti azt, ami hibas,
rongalt, nem ep:' Ez utalas arra, hogy a zsur
16 rendszeres alkalmazasa meregtelenft6,
salaktalanft6, az egesz szervezet minden
szovetet tisztft6 hatasu, mert kitisztftja a

k6rokoz6kat es az oda nem ill6 sejteket a szervezetb61. Ebb61
ad6d6an a zsurl6 rendszeresen alkalmazva nagyon j6 daganat
megel6z6 hatasu, es daganatellenes gy6gynoveny. Gatolja a
daganatok novekedeset, tovaterjedeset es mas, rakellenes te
rapiaval egyUtt vissza is fejleszti azokat. Kneipp is emlitest tesz
arr61, hogy tumorok, cisztak eseten kival6an alkalmazhat6 a pa
rolt zsurl6b61 keszUlt zsurl6s dunsztkotes. Ekkor pI. a tea f6zese
hez hasznalt parolt zsurl6t vaszonkend6be tesszUk, es a beteg
testreszre helyezzUk egy ejszakara. Fontos, hogy a dunsztkotest
melegen tartsuk.

Mezei zsurl6b61, martilapub61, landzsas utifUb61, tUd6fUb61
nagyon j6 valadekold6, kohogescsillapit6 hatasu tea keszithe
t6, mely a tUd6t is er6sfti es kedvez6 hatasu nemcsak megfazas,
hanem asztma, kr6nikus horg6gyulladas eseten is. Meg er6sebb
hatas erhetO el, ha a kapott oldathoz nehany csepp kakukkf(j
tinkturat adunk. A kakukkfU nem alkalmazhat6 pajzsmirigy es
szivbetegseg el6fordulasakor.

A zsurl6tea fogyasztasa 6 hetig javasolt, naponta vagy
masnaponta 1-2 cseszevel, majd tartsunk szUnetet. Amennyi
ben ennel tobb ideig fogyasztjuk rendszeresen a zsurl6teat, az
vervizelest okozhat.

A zsurl6s UI6fUrd6 keszitesekor 100 gramm zsurl6t ejszaka
ra hideg vfzben aztatunk, masnap felforraljuk, es a meleg fUrd6
vizhez adjuk. FUrdeskor a viz erjen a vesetajek fole. A fUrdesi id6
20 perc, ne torolkozzUnk meg, fUrd6kopenybe burkol6zzunk, es
az ut6pihenes ideje V2-1 6ra legyen.

Tiszta, agyagos foldben termett mezei zsurl6t erdemes
gyujteni, novenyved6szerekkel, mutragyaval szennyezett terU
letekr61 gyujtese nem ajanlott! A mezei zsurl6 medd6 hajtasa
nak gyujtese az ev junius-augusztusi id6szakara esik.

Forras: Maria Treben: Egeszseg Isten patikajab61
Szab6 Gyorgy-Lopes-Szab6 Zsuzsa: A bUkki fUvesember

gy6gynovenyei
Internetes forras: naturportal.hu/gyogynovenyek/zsurlo

dr. Macsari Judit
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~ ·Gy.9mpendr~C! Vdro~' !lorna'Nemzetisegi OnkormdnyzQtdnak hirei
- - - ..-... .. -. .~, - - .. .

Gyomaendr6d Varos Roma Nemzeti
segi Onkormanyzata 2017. janmir 13-an
megtartotta az ev els6 testiileti iileset.

A negyf6s testiileten kivi.il jelen volt
Lehoczldne Timar h-en alpolgarmester asz
szony, Megyer~ Laszl6 aljegyza tir, valamint
Ugraine Gr6f Eva penziigyi el6ad6.

A jegyz6kanyvet Omiliakne Csik6s
Anik6 vezette.

Testiiletiink ot napirendi pontot tar
gyalt.

EIs6kent az elnoki beszamol6 hangzott

el, melyben az ezt megel6z6 iiles 6ta eltelt
id6szak esemenyeir61 szamolt be az elnak.

Masodik napirendi pontkent egyiitt
mukodesi megallapodast targyalt es katatt
a Dobozi Cigany Nemzetisegi Onkormany
zatta!, tobbek kozatt erdekvedelem es er
dekkepviselet, kliituralis es sporteseme
nyek rendezese teriileten.

Harmadik napirendi pontban aRoma
Nemzetisegi Onkormanyzat feliilvizsgalta
es valtozatlan feltetelek mellett hatalyban
tartotta a Gyomaendr6d Varos Onkor
manyzataval kotatt korabbi egyi.ittmukade-

si megallapodasat.
Negyedik pontkent Nemzetisegi On

kormanyzatunk dantott palyazat beada
sar61 az Emberi Er6forrasok Miniszteri
lImahoz / NEMZ-TAB-17 /, nyari tabor
megval6sitasahoz, melyben 15 gyermek es
2 feln6tt Idsera vehet reszt.

Az otodU<: napirendi pontban Onkor
manyzatunk dontatt a 2017. februar ll-en,
es aprilis 8-an tartand6 jatsz6haz megval6
sitasar61.

Szecsi Zsolt



Seidl Ambrus

50 dkg szaraz tur6t osszedolgozunk 2 tojas sargajaval, 2 ev6kanalliszttel es
pici s6val, majd hozzakeverjuk a 2 tojas kemenyre vert habjat. Lapos pogacsakat
formazunk, panirozzuk es kisutjuk.
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Rantott tur61epeny

FENva FORESzARU
deszkak, OSB lapok, lecek, keriteslecek, pal16k,

szeg6lecek, gerendak, lamberia

TOZIFA
bukk, tblgy, akac, akacfaoszlop

. KAPUFA B1. Gyomaendr6d, II. ker. 467.
06/70513-95-14

A kondorosi uton, a vasarter utan

Hazh z jon a fodrasz!

Szeretettel varom minden kedves n2gi es uj

vendegemet teljes kbru noi-, fern es

gyermek-fodraszatomban.

Igeny szerint hazhoz is megyek! Hetvegeken is!

L6tk6czkine Erdos Magdo/na

GYOMAEI\JDROD, SZENT ISTVAN. U. 61.

Telefon: 06/70/312-5037

- eskuvOfot6zas l-- ~ ~
- rendezvenyfot6zas " I
- portre fot6k C
- baba-mama fot6zas
- tabl6 keszites L /
- fot6elohivas l I
- nagymeretii plakatok keszitese \\\\\\'cC1.Sz.JolOcLLLL
- prom6ci6s es sajat kepes ajandekta gyak- --
- vaszonfot6k
- reprodukci6s felvetelek keszitese.

Cim:
5500 Gyomaendrod, Bajcsy-Zsilinszky ut 45.

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

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

METAL STOP
KEREKPARES

SZERELVENY UZLET
Kerekpar forgalmaz6 markabolt es szerviz

- Tornad6 elektromos kerekparok,
- gazkesziilekek, kazanok, radiatorok,

csovek, szerelvenyek. e
hiitoszekrenyek, fagyaszt61adak, mos6gepek,
haztartasi kisgepek, sz6rakoztat6 elektronika,
szegek, csavarok, zarak, lakatok,
fiirdolddak, mosd6k, csaptelepek, moso~at6k
JUliust61 kedvezo aron ZARTSZELVENYEK, •
TERHALOK, ESOCSATORNAK is kaphat6k!

GYOMAENDROD, Bajcsy-Zsilinszky u. 44. Tel.: (66) 386-909
Hite/lehetoseg! Minden kerekparhoz ertekes ajandekot adunk!

Minden feHileten
otthon vagyunk!
Vallaljuk lakasanak te1jes kOrli
felujitas3t, elkepzelesei szerint!

Munkaink garancialisak,
kivitelezesenek a legfobb

szempontja a leheto
legjobb minoseg elerese a legmegfizethetiJbb aron!

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

PROFILJAINK:

- festes, mazohls, tapetc1.z<is
- homlokzatszigeteIes, hoszigetel6 rendszerek
- gipszkarton falak, almennyezetek, elotetfalak, boltivek
- rejtett vilcigitasok, gipszkarton diszitesek, dobozolcisok
- laminalt parketta lerakasa, parkettacsiszoJas
- flird6k, konyhak burkolasa, komiives munkak
- tet6terek beepitese, sZigetelese
- nyilaszar6k, ajt6k, ablakok csereje
- bontas, sitt elszallitas
- vizes falak sZigetelese
- hazak kiils6 homlokzatanak sZigetelese, szinezese
- hidegburkolas (csempe, jar61ap, marvany, gninit lerakasa,
- ill. tegla lerakasa)
- melegburkolas (PVC, lin61eum, szalagparketta, laminalt

parketta,
- pad16sz6nyeg, dekorpanel rakasa es fektetese)
- allvanyozas, allvanyok berbeadasa (guru16s, homlokzati)

LATKOCZKI LAsZLO. Telefon: 06/70/381-4227
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Elfogadott Sportkoncepci6

Gyomaendr6d yaros kepvisel6-testlilete az S24/2016.(X.27.)
Gye. Kt. hatarozataval elfogadta Gyomaendr6d Varos Sportkoncep
ci6jat 2016-2020 id6tartamra.

A sportkoncepci6 szabalyozza az onkormanyzat legfontosabb
tennival6it, meghatarozza a sportagazatban onkent vallalt fel
adatainak kereteit, tajekoztatast ad a sportagazat szerepl6inek az
onkormanyzat szerepvallalasanak iranyair61 es merteker61. "Egy
telepiiles eleteben meghataroz6 szerepet tolt be a sport: a helyi
sportelet hatassal van a telepi.ilesen el6kre es a telepi.iles is sokat te
het az ott el6k sportkulturajaert. Az onkormanyzatok felel6s szere
pet toltenek be az egeszseges, fizikailag es pszichikailag felkeszOlt
nemzedek felneveleseben es magtartasaban;'

A sportkoncepci6 megalkotasa soran tobb fontos torveny es
jogszabaly is figyelembe lett veve, mint a Sportr61 sz616 2004. evi I.
tbrveny rendelkezesei, valamint az Eur6pai Uni6 es a sport kapcso
lata, ehhez kapcsol6d6 onkormanyzati feladatok. "A sport az egyik
legelterjedtebb emberi tevekenyseg vegezzek akar profik, akar
amat6rok, rendszeresen vagy alkalomszeruen .. ;'

A sportkoncepci6 kiter a yaros sporttortenetere, megemlfti a
yaros sporteletet meghataroz6 szemelyisegeket, olimpikonjait,
valamint az elszarmazott hires sportol6it, elemzi a telepOles egesz
segOgyi helyzetet, a varosi sport kiemelt celjait es alapelveit.

A sportkoncepci6 hosszu tavra megfogalmazott alapelvei:
"A testneveles es a sport az egyetemes es nemzeti kultura szer

yes resze, annak lenyeges alkot6 eleme:'
"A sport a szemelyiseg formalasanak, az egeszseg meg6rzese

nek es teljesft6kepesseg fokozasanak egyik leghatasosabb eszkoze:'
"A sportolashoz val6 jog az allampolgarok - alkotmany altai biz-

tositott - alanyi joga..:'
"Az bnkormanyzat a rendelkezesre all6 sportalappal... els6sor

ban nem az elsportot, hanem a diaksportot, a szabadid6sportokat,
valamint az utanp6tlas-nevelest tamogatja, segiti. Az elsport esete
ben is kizar61ag az amat6r sportot tamogatja...

A tamogatas celja tehat az, hogy minel szinesebb sportelet va
16suljon meg telepOlesOnkbn, minel tbbbfajta sportolasi lehet6seg
alljon a fiatalok es a feln6tt korosztaly rendelkezesere... Az bnkor
manyzat azonban a sporttevekenyseget mint kapcsolatformal6
eszkbzt nemcsak a varoson belOIi kapcsolatok er6sitesere kivanja
felhasznalni, hanem a testvervarosi kapcsolatok elmelyitesere is ..:'

A sportkoncepci6 hatodik fejezeteben, az bnkormanyzat sze
repvallalasa a testkultura kOlbnbbz6 terOletein resz kiter az 6vodai
neveles elengedhetetlen szerepere, emlftest tesz az iskolai neveles
fontossagara, az uszasoktatas lehet6segeinek kiaknazasara, a diak
sportra, ami mar atmenetet kepez a testneveles es a min6segi sport
kbzbtt. Megemlfti a szabadid6sportot, ennek celja a lehet6 legsze
lesebb lakossagi kbr szamara biztosftani a rendszeres es kbnnyen
elerhet6 sportolas lehet6seget.

A sportkoncepci6 kiter meg az bnkormanyzat tulajdonaban
lev6 sportletesftmenyek Ozemeltetesi rendjere, a szeleskbru nem
zet~bzi testvervarosi kapcsolatokra, a sportegeszsegOgy feladatara,
a var()s sportfinanszfrozasara, a tervekre es jbv6kepre.

"Osszegzes: A sportkoncepci6ban megfogalmazott elkepzele
sek megval6sftasilt el6segiti a kbvetkezetes vegrehajtasra val6 tb
rekves... Az itt szerepl6 feladatok megval6sftasar61 a kepviseI6-tes
tOlet koteles gondoskodni a jegyz6n keresztlil:'

Felhasznalt irodalom: Gyomaendr6d Varos Sportkoncepci6ja
2016-2020

FOlbp Zoltan

AKIK AZ OROKKEVALOsAC1BA KOLTOZTEK rokonok es ismer6sbk. Isten 6rkbdj6n pi
henese felett!

,,1te<u~ et Ok, ~ ~eMeu ~:
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tJ4 at.,~ t~~ "'-4.
-;+t~ ~~ a td9~."
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Hfradasunkban csak azokr61 emlekeziink
meg, akiknek kozlesehez a hozzcitartoz6k hozzei
jarultak!

BINGES IREN MARIA gyomaendr6di
lakos 2017. januar 16-al1, 7S eves koraban
egyhazunk szentsegeivel meger6sitve meg
tert Teremt6jehez. Gyaszoljak a csaJadtag
jai, rokonai, ismer6sei. Fogadja be leli<et az
brbk boldogsag!

DR. KAsA GYULANE VARJU MAR
GIT bel<escsabai, volt gyomaendr6di lakos
2017. januar 2-an, 91 eves koraban tavozott
szerettei k6reb61. Gyaszoljak a csaladtagok,
rokonok es ismer6s6k. Isten 6rk6djbn pi
henese felett!

FROLy6 BENO gyomaendr6di lakos
2017. januar 7-en, 73 eves koraban a meny
nyei hazaba kbltbz6tt. Gyaszoljak csalad
tagjai. rokonai, ismer6sei. Aldas es beke
lengjen nyugv6 porai felett!

TiMAR GIZELLA gyomaendr6di lakos
2017. januar IS-en, 89 eves koraban haza
tert a Mennyi Atyahoz. Gyaszoljak csalad
tagjai, rokonai, ismer6sei. Pihenese legyen
csendes, emleke aldott!

UHRIN GAspAR hunyai lakos 2017.
januar I-en, 90 eves koraban tavozott sze
rettei k6reb61. Gyaszoljak a csah\.dtagok,

Bekesseg hal6 poraikon.
fogadja be oket az Or
az 0. orszagaba.
Az Orok Vilagossag
ragyogjon felettuk!

Sirhelymegvaltasi lehetoseg Endrod
katolikus temetoiben!

A Szarvasvegi temet6 regi gyermek
parcellajanak szabad reszein es a Kbz
ponti temet6 k6ztemet6 melletti parcel
lajaban is uj sirhely-sorokat letesitettunk.
A Szarvasvegi temet6 el6nye, hogy belvi
zes idoszakban is lehet kopors6s temetest
vegezni magas fekvese miatt, a K6zponti
nak pedig az, hogy a sirhelyek a temet6
elejen talalhat6ak. A sirhelyvaltasr61
erdek16dni az Endr6di Plebanian lehet
munkanapokon dele16tt 9-tol 12 6raig,
vagy telefonon a 66/283-940-es szamon,
ilIetve az endrodi.plebania@gmail.com
e-mail dmen.

VfirtOS(INI<, Gyomaendrod * Megjelenik havonta * Kiadja az Endrodi Szent Imre Egyhazkozsegert Kozhasznu Alapitvany 5502 Gyomaendrod, Fo ut 1.
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30) 4798-311 varosunk@gmail.com * Alapit6k: tVaszk6 Andras, tCsaszar Ferenc, Ivanyi Laszl6 * Szerkesztok: Cs. Szab6 Istvan Czank Gabor Farkas
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ozsahegyi skolabol
Osszegyiiltek megyenk DOK kepviselOi

A Bekes Megyei Konyvtarban keriilt megrendezesre a soron
kovetkeza megyei diakparlament, melyen iskolankb61 Pelesz Da
vid 8.b osztaJyos tanul6, es Takacs Timea tanit6 vett reszt.

A megbeszeles 2 fa terna kore osszpontosult:
Tanulasi tapasztalatok es lehetasegek
DiaJ<onkormanyzatok m(ikodesi tapasztalatai, jogainak erve

nyesiilese

Az intezmenyek diakonkormanyzati kepviselai felsz61alhattak,
elmondhattak iskolajuk diakonkormanyzatanak velemenyet az
adott temakban. A felsz61al6k tobbsege hangot adott a tanul6k le
terheltsegenek, a magas 6raszamoknak, a mindennapos testneveles
feltetelei hianyanak es a menzai etelek minasegbeli problemajanak.
Emellett javasoltak, hogy az intezmenyek diak-onkormanyzatai
kapjanak egy kozpontilag megallapitott osszeget minden tanul6
utan, amit a DOK sajat rendezvenyei lebonyolitasara fordithatna.
A gyules masodik reszeben megva!asztottak az Orszagos Diakpar
lamentbe delegalt 12 fat.

A levezeta elnok roviden ismertette az Orszagos Diakparla
mentek tortenetet. Elmondta, hogy eddig 8 alkalommal keri.ilt
megrendezesre, es 2017 februarjaban Szekesfehervar ad otthont a
3 napos rendezvenynek.

"Vtrava16"

Az Emberi ErOforras TamogataskezelO altai kiirt EFOP-3.1A.
VEKOP-lS-201S-000 azonosit6szamu Vtraval6 osztondij es
mentoralasi tamogatas hatranyos helyzet(i tanul6knak Otraval6
osztondijprogram dm(i kiemelt projekt kereteben a 2016 jllliu
saban ldirt jelentkezesi felhivasra iskolank 3 tanul6i es 1 mentori
palyazatot nylljtott be.

A beerkezett jelentkezeseket tamogatasra alkalmasnak minasi
tette, igy iskolank 7. evfolyamab6l1 fa, 8. evfolyamab6l2 fa tanul6i
es 1 fa mentori paJyazattal nyert. A mentori feladatokat iskolank
tanit6ja Takacs Timea fogja elvegezni.

Az Otraval6 Osztondijprogram eselyteremta alprogramjanak
celja a hatranyos helyzet(i, halmozottan hatranyos helyzetu, koztiik
roma tanul6k iskolai sikeressegenek elasegitese, motivaci6juk es
onertekelesuk erasitese, felkeszitesi.ik erettsegit ad6 kozepiskolaba
val6 tovabbtanulasra mentori tamogatassal.

Az osztondij a teJjesitmenytal fUggaen dilferenci.Ht. A tanul6
elaza tanev vegi tanulmanyi atlaganak el kell ernie a 3,0 atlagot. A
tamogatas merteke igy 7000 - 14000 Ft/h6. Az osztondij-tamoga
tas ut6finanszirozasll, 100%-os tamogatasi intenzitasu, vissza nem
teritenda tamogatas.

A tamogatasi idaszak 2016. szeptember I-tal 2017. junius 30-ig
tart.

Az Otraval6 Osztondijprogram Vt a kozepiskolaba eselyterem
ta alprogramja a Szechenyi 2020 program eur6pai uni6s forrasai
b6l keri.il megval6sitasra.

Beiskol<izasi programok belepoknek es kitepaknek

Novemberben elkezdadtek a leenda elsa osztaJyosok es a nyol
cadikosok beiskolazasi programjai, amelyek tavaszig tartanak.

A leenda elsosoket es szuleiket eloszor tajekoztat6 f6rumra
hivtuk, ahol bemutattuk az iskolat, es a leenda tanit6kat, decem
berben a negyedikesek meglatogattak az 6vodakat, ahol jatekos
elaadassal kedveskedtek a gyerekelmek, majd az elveszett h6ember
keresesere hivtuk az ovisokat es szuleiket, ahol a nyomozast kozos
jateld<al fejeztiik be, es mindenki megkapta a kierdemelt jutalmat.

Legkozelebb a farsangi mulatsagon talalkozunk, vegiil marcius
vegen nyilt napokkal zarjuk a beiskolazasi programsorozatot. Min
den erdeldadat szeretettel varunk!

A nyolcadikosok es szuleik szamara novemberben tartottunk

tajekoztat6t, ahol a helyi kozepiskohik kepviselOi, valamint Fazekas
Peter, a Kner Nyomda iigyvezeta igazgat6ja mutattak be a szakkep
zes, illetve a gimnaziumi kepzes jellemzait, majd a jelentkezesek
technikai lebonyolitasar61 kaptak tajekoztatast a jelenlevak. Ebben
az idaszakban reszt vehettek a tanul6k a paJyavaIasztasi vasaron
Bekescsahan, es a kozepiskolak nyi! napjain. Kozeleg a hatarida,
amikor meg kell hozni a dontest, hogy ki, hoi folytatja tanulma
nyait.

Tovabbi informaci6k olvashat6k az iskola honlapjan:
www.~ozsahegyiiskola.hu

A helyi kozepiskolak tanul6i mutattal be iskolaikat

Az ovisok kozos jatekkal zartak a h6ember keresest

Kipr6baltuk a korcsolya palyat Szarvason
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Gimmlziumi egyseg

OJ program: eTwinning

Iskolank iden osszel csatlakozott az eur6pai iskolak kozossege
hez, az eTwinninghez. Ez a program az eur6pai iskolak informaci6s
es kommunikaci6s technol6giak segftsegevel folytatott egyUttmu
kodesi tevekenysegeit tamogatja azaltal, hogy technikai segftseget,
eszkozoket es szolgaltatasokat nyujt az iskolaknak. Az eTwinning
olyan felUletet biztosit a reszt vev6 eur6pai orszagokban mukOd6
iskolak munkatarsai (tanarok, igazgat6k, konyvtarosok) szamara,
ahol kommunikalhatnak es egyuttmukodhetnek egymassal, kozos
projekteket indithatnak, tovabba megoszthatjak egymassal ismere
teiket, azaz atelhetik, milyen Eur6pa legerdekesebb oktatasi kozos
segenek a tagja lenni, es reszt vehetnek annak eleteben. Mi els6kent
egy torokorszagi gimnazium altai meghirdetett projekthez csatla
koztunk, melynek kereteben egy tanarn6 nemet nyelvu karacsonyi
/ lljevi Udvozletek kUldeset tervezte. Sajnos a nagy karacsonyi forga
tagban a nekUnk szant lapok egy resze valahol a ket orszag kozott a
postan elveszett, de mi orommellattunk, hogy a mi kepeslapjaink hi
anytalanul megerkeztek es sikert arattak a fogad6 diakoknal. A torok
tanarn6t61 fgeretet kaptunk, hogy a nekUnk szant, elveszett lapokat
p6toljak, igy hamarosan lljabb klildemeny erkezesere szamithatunk.

Vidam kisertet avagy...

Ebben a tanevben is "ujraalakult" a szinhazlatogat6k csoportja,
akik Deline Dob6 Tunde tanarn6 szervezeseben 2017. januar 10-en
lathattak a Szolnoki Szigligeti Szinhaz diakberletes eloadassorozata
nak elso darabjat, a Vidam kfsertetet.

Noel Coward vigjateka majd' 80 esztendos, am ez a fajta angol
humor semmit sem vesztett fenyebol, konnyed, elegans, kifinomult
es rendkfvUI sz6rakozat6. Ebben apillanatban is otven szinhazjatssza
ezt a darabot, szerte a vilagban. Mintha mi is ott ulnenk a pamlagon,
szmokingban vagy elegans ruhaban, kezUnkben konyak vagy szaraz
Martini. Sz61 a kellemes zene, es erdekes temakr611ehet szellemesen
tarsalogni. Es j61 tesszuk, ha szemlink se rebben, amikor lehuppan
kozenk egy csinos es vidam kfsertet ...

Nagy sikert aratott az eloadas, a kis csapat lelkesen varja a kovet
kezo alkalmat, amikor is a My Fair Lady cimu hIres musicalt tekinthe
tik meg.

Szalagavat6

Iskolank gimnazlumi egysege 2017. januar 20-an rendezte meg
hagyomanyos szalagavat6 unnepseget a varosi Varga Lajos Sport
csarnokban. Az idei tanevben is ket osztaly, osszesen 52 vegzos di
akja szamara tUztek fel osztalyfonokeik a szalagokat. A bUcsuztat6
evfolyam Gnnepi musorat a szalagtUzes, majd a vegzos osztalyok
tancai k6vettek, a vendegek rock and rollt (12. B osztaly) es egy ka
16z-matr6z koreografiat (12. A osztaly) lathattak t6lUk, majd a musor
zarasakent hagyomimyosan a vegz6s tanul6k es szlileik kozos tanca
kovetkezett. A rendezvenyt megtisztelte jelenletevel Toldi Balazs,
Gyomaendr6d yaros polgarmestere, Dr. Smfri Sandor, a Jarasi Hivatal

Szalagavat6 12. A

Altalanos iskola

Korzeti Diakolimpiai Usz6verseny
-2016. december 15. Liget fOrdo
Czibulka Imola 7. osztaly 100 m gyors I.

100 m hM I. helyezett
Mahovics Boglarka 3. osztaly 50 m hat II.

50 m gyors III.
50 m melili. helyezett

Berta Bence 7. osztaly 100 m gyors II.
50 m melili. helyezett

Mikulas Kupa - asztalitenisz
-2016. december 2. Bethlen Gabor Szakkepzo Iskola es Kol-

legium -
Csasztek Tamas 6. osztaly -III. helyezett
Foldi Imre 7. osztaly- II. helyezett

V. T6th Karoly emlekverseny uszas
-2017. januar 14. Mez6tur-
Czibulka Imola 7. osztaly 50 m gyors III.

100 m vegyesll. helyezett
Varga Zoltan 50 m gyors I.

SOm mellll.
50 m h.H IV. helyezett

Felkeszit6 tanaruk: Irimias R6bert

Isko/III/k /t1l/1//6iva/ irtell is reszl veil/Ink a SZCIII AllIa/ Nephilz .. Bel/chclIlczeslo/1I

Il6romkil'rilyjal'asig" chilli I'clldcz"imyeJl

hivatalvezet6 helyettese, Varfi Andras, a Bekes Megyei L>nkormanyzat
Kozgy(i1esenek tarsadalmi megbfzatasu alelnoke, valamint tobben a
jarasi hivatal, a varosi kepvisel6-testUlet tagjai. a tarsintezmenyek ve
zetoi, kepvisel6i, valamint iskolank nyugalmazott vezet6i, tamirai k6z01.
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Kedves vasarloim!

ru 'ri or lat i .

Varom kedves vilsilrliJi atl

FARKAS MATE

Gyomaendrod, Fo LIt 15.
Telefon: 06-20-9527-032 es

06-66-386-274.

AQE\O
4,. ',vilAs

• ERKEZNEI( ATAVASZI VETOMAGOK,
• ziildsegfelek, virogmogok, viroghogymok,
• fokhogymok, dughogymok,
• tovoszi lemos6 vegyszerek,
• munkovedelmi bokoncsok, gumicsizmok,
• munkovedelmi keszlyuk, ruhok,

,------------, • kondoll6k, szeneskolyhok, kolyhocsiivek,
• ustiik, uSlhozok, konyhoi eszkiiziik,
• muonyoglodok, rekeszek, hord6k,

konnok,
• szegek, csovorok, keziszerszomok,
• zorok, lokotok, kilincsek,
• f6liok, muonyogzsokok, p.p. zsokok,
• fejszek, lopolok, villok, csokonyok,

I • mUlrogyok, virogfiildek, muonyog
cserepek,

• led izz6k, e/emek, led fenycsiivek,
• rogcsol6rioszl6, mergek, csopdok.

Elerhetoseg:
Telefon/Fax: 06-66/386-718 - Mobil: 06-20/5599-240

E-mail: feszekpanziolalmail.globol1et.hu
http://www.feszekpanzio.h'l

5502 Gyomaendrod,
Hfdfou.2.

5500 Gyomaendrod,
Szabadsag ter 6.

Egesl evben varjuk kedves
vendegeinket klimatizalt,
termalvizes szobainkban.
Vallaljuk barati, uzleti,
csaladi rendezvenyek le-

~~~~....L.:.2j~~~.:.....t::l bonyolftasat klimatizillt
ettermunkben 70 f6ig.

Barati, csali~di uzleti
I rendezveny lebonyolf

tasat vallaljuk a teljesen
klimatizalt etteremben
160 f6ig.
KorlcWan etelfogyasztas
minden nap 11-15
6raig!


